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ผลการปฏิบัติงาน ประจ าปี 2555 
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 นโยบายเศรษฐกิจ         

 ยุทธศาสตร์ 2 ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร         

 แผนงาน 2 ปรับโครงสร้างภาคเกษตร         

      ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 
                        ด้านการพัฒนาที่ดิน  

  

            

      กิจกรรมหลักที่ 1  คลินิกเกษตรเคลื่อนที่         

       1.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี 
            ทางการเกษตร  

       

               1.1.1 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ฯ  ราย 9,000 9,150     

               1.1.2 ผลิตน ้าหมักชีวภาพ  ขวด 18,000 18,500     

      กิจกรรมหลักที่ 2  สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ         

       2.1 สนับสนุนโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ         

               2.1.1 โครงการภูฟ้าพัฒนา ตามพระราชด้าริ ต.ภูฟ้า อ.บ่อเกลือ   ไร่ 500 500     

               2.1.2 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงภูพยัคฆ์  ไร่ 400 400     

                         อันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรติ    
      

               2.1.3 โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงสบขุ่น  ไร่ 400 400     

                         อันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิ อ.ท่าวังผา         

               2.1.4 โครงการพัฒนาบ้านกอก-บ้านจูน  ไร่ 200 200     

                         อันเนื่องมาจากพระราชด้าร ิ ต.ภูคา อ.ปัว         

       2.2 โครงการรักษ์น ้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน         

               2.2.1 โครงการ "รักษ์น ้าเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน"  ไร่ 400 400     

                         พื นที่ลุ่มน ้าขุนน่าน   อ.เฉลิมพระเกียรติ         

      กิจกรรมหลักที่ 3  การพัฒนาหมอดินอาสาและยุวหมอดิน    
      

       3.1 อบรมหมอดิน    850 850     

               3.1.1 อบรมหมอดินอาสาประจ้าหมู่บ้าน  ราย 751 751     

               3.1.2 อบรมหมอดินอาสาประจ้าต้าบล  ราย 99 99     

       3.2 วิเคราะห์ดิน โดยหมอดินอาสา  ตัวอย่าง 630 630     
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      กิจกรรมหลักที่ 4 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน               

       4.1 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน  (ใหม่) แห่ง 9 9       

       4.2 ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน (ต่อยอด)  แห่ง 21 21       

      กิจกรรมหลักที่ 5 การสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่               

       5.1 สร้างโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้               

               5.1.1 ปรับปรุงดูแลพื นที่และโครงสร้างพื นฐานในพื นที่ 
                        แปลงเกษตรกร อ.เวียงสา (ต่อยอด) 

แห่ง 1 1   
    

               5.1.2 อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน  ราย 169 169       

      ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรที่ดินและน  าได้รับการพัฒนา         

      กิจกรรมหลักที่ 6 ปรับปรุงคุณภาพดิน               

       6.1  ปรับปรุงพื นที่ดินกรด               

              6.1.1 ส่งเสริมการปรับปรุงพื นที่ดินกรด  ไร่ 1,900 1,950       

      กิจกรรมหลักที่ 7  ฟ้ืนฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน               

       7.1  รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก               

               7.1.1 หญ้าแฝกเพื่อปลูก  กล้า 4,000,000 4,025,000      

  ไร่ 10,000 10,062      

               7.1.2 หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย  กล้า 3,300,000 3,325,000      

  ไร่ 8,250 8,312      

       7.2 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าบนพื นที่ลุ่ม - ดอน - สูง    
            

               7.2.1 จัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าบนพื นที่สูง               

                          1) เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน ้ากื๋น หมู่ที่ 9 บ้านหัวทุ่ง ต.บ่อแก้ว อ.นา
หมื่น  

ไร่ 1,548 1,548    
 

                          2) บ้านน ้าฮาว หมู่ที่ 7 บ้านน ้าฮาว  ต.จอมพระ อ. ท่าวังผา  
                                

ไร่ 200 200    
 

       7.3 โครงการขยายผลโครงการหลวง    
            

               7.3.1 ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน  แห่ง 2   2         

               7.3.2 ก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน ้า ไร่ 750 750    
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                          1) โครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียน หมู่ที่ 15 บ.ห้วยระ
พี  ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน  
                              อ.สันติสุข   

ไร่ 250 250    

 

                          2) โครงการขยายผลโครงการหลวงน ้าแป่ง หมู่ที ่15 บ.น ้า
แป่งต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน  
                               อ.แม่จริม   

ไร่ 250 250    

 

                          3) โครงการขยายผลโครงการหลวงน ้าแขว่ง หมู่ที่ 6 บ.น ้าแขว่ง 
ต.เมืองล ีอ.นาหมื่น จ.น่าน  
                               อ.นาหมื่น   

ไร่ 250 250    

 

                          4) โครงการขยายผลโครงการหลวงน ้าเคิม ต.ปิงหลวง   
                               อ.นาหมื่น 

ไร่ 300 300    
 

               7.3.3 ส้ารวจออกแบบล่วงหนา้ ไร่ 1,500 1,500     

       7.4 โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้โครงการฯและพัฒนาศักยภาพชุมชนบน
พื นที่สูง ระยะ 3 ปี (53-55) 

  

            

               7.4.1 สาธิตการท้าการใช้ปุ๋ยหมักและน ้าหมกัชีวภาพ ไร่  18 18          

      กิจกรรมหลักที่ 8  ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี               

                                   ทางการเกษตร/ เกษตรอินทรีย์               

       8.1 อ้านวยการ               

               8.1.1 อ้านวยการบริหารทั่วไป          

       8.2 ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน  โรงเรียน 28 28      

               8.2.1 สนับสนุนเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนใหม ่ โรงเรียน 7 7      

               8.2.2 ต่อยอดโรงเรียนเดิม (ปี 51-54)  โรงเรียน 21 21      

       8.3 ส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี 
            ทางการเกษตร  

ไร่ 125,000 125,000   
   

 ราย 12,500 12,500     

               8.3.1 จัดตั งกลุ่มเกษตรกรใชส้ารอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี 
                        ทางการเกษตร 

กลุ่ม 250 250   
   

               8.3.2 ค่าตอบแทนวิทยากรหมอดินอาสาขับเคลื่อนจัดตั งกลุ่ม 
                        เกษตรอินทรีย์  

กลุ่ม 250 250   
   

       8.5 สนับสนุนการใช้พืชปุ๋ยสดปรบัปรุงบ้ารุงดิน          

               8.5.1 จัดหาเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด โดยเกษตรกร (ปอเทือง) ตัน 50 50      

               8.5.2 ส่งเสริมการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบ้ารุงดิน  ไร่ 10,000 10,180      
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      กิจกรรมหลักที่ 9 การก่อสร้างแหล่งน  าในไร่นานอกเขตชลประทาน               

       9.1 ค่าก่อสร้างแหลง่น ้าในไร่นานอกเขตชลประทาน  บ่อ 400 400     

     กิจกรรมเพ่ิมเติม 
      1. โครงการอนุรักษ์ดินและน ้าในพื นที่เสี่ยงภัยต่อดินถล่ม 
      2. โครงการอนุรักษ์ดินและน ้าในพื นที่เกษตรที่มีความวิกฤต 
           ต่อการสูญเสียหน้าดิน 
      3. โครงการลดการเผาพื นที่โลงเตียนเพ่ือบรรเทาภาวะโลกร้อน 
      4. โครงการอนุรักษ์ดินและน ้าพร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว 
      5. รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช 
      6. จัดระบบอนุรักษ์ดินและน ้าบนพื นที่ลุ่ม – ดอน (เขตพัฒนาที่ดิน) 
      7. แปลงสาธิตจุดเรียนรู้การพัฒนาที่ดิน 
      8. ศูนย์สาธิตการใช้ที่ดินแบบยั่งยืนระดับจังหวัด 
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