
โครงการอบรมหมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน ปี โครงการอบรมหมอดินอาสาประจําหมู่บ้าน ปี 25582558

เป้าหมาย เป้าหมาย 900 900 ราย ดําเนินการแล้วเสร็จ ราย ดําเนินการแล้วเสร็จ 100100%%



โครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน ปี โครงการแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน ปี 25582558

้้ ่ ํ ิ ิ ่ ้่ ํ ิ ิ ่ ้  เป้าหมาย เป้าหมาย 20 20 บ่อ ดําเนินการและเบิกจ่ายแล้ว บ่อ ดําเนินการและเบิกจ่ายแล้ว 100100%%



โครงการอบรมหมอดินอาสาประจําตําบล ปี โครงการอบรมหมอดินอาสาประจําตําบล ปี 25582558

เป้าหมาย เป้าหมาย 109 109 ราย ดําเนินการแล้วเสร็จ ราย ดําเนินการแล้วเสร็จ 100100%%



โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด โครงการปรับปรุงพื้นที่ดินกรด ((โดโลไมท์โดโลไมท์))

ป้าหมาย  ป้าหมาย      ไร่ ดํา นินการ ล้ว สร็จ ไร่ ดํา นินการ ล้ว สร็จ %%เปาหมาย  เปาหมาย  11,,000  000  ไร ดาเนนการแลวเสรจ ไร ดาเนนการแลวเสรจ 100100%%



โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลติพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยว โครงการส่งเสริมการเพิ่มผลผลติพืชในพื้นที่ดินเปรี้ยว ((ปูนปูนมาร์ลมาร์ล))

เป้าหมาย  เป้าหมาย  1500   1500   ไร่ ดําเนินการแล้วเสร็จ ไร่ ดําเนินการแล้วเสร็จ 100100%%เปาหมาย  เปาหมาย  1500   1500   ไร ดาเนนการแลวเสรจ ไร ดาเนนการแลวเสรจ 100100%%



โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

ณ  โรงป๋ยเกษตรก้าวหน้า ตณ  โรงป๋ยเกษตรก้าวหน้า ต ซับสน่น  อซับสน่น  อ มวกเหล็ก จมวกเหล็ก จ สระบรีสระบรีณ  โรงปุยเกษตรกาวหนา ตณ  โรงปุยเกษตรกาวหนา ต..ซบสนุน  อซบสนุน  อ..มวกเหลก จมวกเหลก จ..สระบุรสระบุร

ดําเนินการแล้วเสร็จ ดําเนินการแล้วเสร็จ 100100%%



โครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ

ณ  โรงป๋ยเกษตรก้าวหน้า ตณ  โรงป๋ยเกษตรก้าวหน้า ต ซับสน่น  อซับสน่น  อ มวกเหล็ก จมวกเหล็ก จ สระบรีสระบรีณ  โรงปุยเกษตรกาวหนา ตณ  โรงปุยเกษตรกาวหนา ต..ซบสนุน  อซบสนุน  อ..มวกเหลก จมวกเหลก จ..สระบุรสระบุร

ดําเนินการแล้วเสร็จ ดําเนินการแล้วเสร็จ 100100%%



เปิดโครงการเปิดโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชีวภาพ

วันที่  วันที่  2626    มีนาคม มีนาคม 25582558วนท  วนท  2626    มนาคม มนาคม 25582558

ณ  โรงปุ๋ยเกษตรก้าวหน้า ตณ  โรงปุ๋ยเกษตรก้าวหน้า ต..ซับสนุ่น  อซับสนุ่น  อ..มวกเหล็ก จมวกเหล็ก จ..สระบุรีสระบุรี



เปิดโครงการเปิดโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพชีวภาพ

วันที่  วันที่  2626    มีนาคม มีนาคม 25582558วนท  วนท  2626    มนาคม มนาคม 25582558

ณ  โรงปุ๋ยเกษตรก้าวหน้า ตณ  โรงปุ๋ยเกษตรก้าวหน้า ต..ซับสนุ่น  อซับสนุ่น  อ..มวกเหล็ก จมวกเหล็ก จ..สระบุรีสระบุรี



โครงการจดัระบบอนุรักษ์ดินและน้ําบนพื้นที่ลุ่มโครงการจดัระบบอนุรักษ์ดินและน้ําบนพื้นที่ลุ่ม--ดอนดอน

  มม 44 77 88    ตต เจริญธรรม อเจริญธรรม อ วิหารแดง จวิหารแดง จ สระบรีสระบรี  มม..33,,44,,77,,88    ตต..เจรญธรรม อเจรญธรรม อ..วหารแดง จวหารแดง จ..สระบุรสระบุร

จํานวน  จํานวน  6060,,000  000  ไร่  ดําเนินการแล้วเสร็จ ไร่  ดําเนินการแล้วเสร็จ 100100%%



โครงการจดัระบบอนุรักษ์ดินและน้ําบนพื้นที่ลุ่มโครงการจดัระบบอนุรักษ์ดินและน้ําบนพื้นที่ลุ่ม--ดอนดอน

  มม 44 77 88    ตต เจริญธรรม อเจริญธรรม อ วิหารแดง จวิหารแดง จ สระบรีสระบรี  มม..33,,44,,77,,88    ตต..เจรญธรรม อเจรญธรรม อ..วหารแดง จวหารแดง จ..สระบุรสระบุร

จํานวน  จํานวน  6060,,000  000  ไร่  ดําเนินการแล้วเสร็จ ไร่  ดําเนินการแล้วเสร็จ 100100%%



โครงการจดัระบบอนุรักษ์ดินและน้ําพร้อมปลกูไมย้ืนตันโตเร็วโครงการจดัระบบอนุรักษ์ดินและน้ําพร้อมปลกูไมย้ืนตันโตเร็ว

ณ มณ ม 44 77 88    ตต เจริญธรรม อเจริญธรรม อ วิหารแดง จวิหารแดง จ สระบรีสระบรีณ มณ ม..33,,44,,77,,88    ตต..เจรญธรรม อเจรญธรรม อ..วหารแดง จวหารแดง จ..สระบุรสระบุร

จํานวน  จํานวน  30  30  ไร่  ดําเนินการแล้วเสร็จ ไร่  ดําเนินการแล้วเสร็จ 100100%%



โครงการจดัระบบอนุรักษ์ดินและน้ําพร้อมปลกูไมย้ืนตันโตเร็วโครงการจดัระบบอนุรักษ์ดินและน้ําพร้อมปลกูไมย้ืนตันโตเร็ว

ณ  มณ  ม..33,,44,,77,,88    ตต..เจริญธรรม อเจริญธรรม อ..วิหารแดง จวิหารแดง จ..สระบรีสระบรีณ  มณ  ม..33,,44,,77,,88    ตต..เจรญธรรม อเจรญธรรม อ..วหารแดง จวหารแดง จ..สระบุรสระบุร



โครงการส่งเสรมิการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรงุบํารุงดินโครงการส่งเสรมิการปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรงุบํารุงดิน

ํ   ํ       ไ  ่ ํ ิ ้ ็  ไ  ่ ํ ิ ้ ็  จํานวน  จํานวน  44,,800  800  ไร ่ ดําเนินการแล้วเสร็จ ไร ่ ดําเนินการแล้วเสร็จ 100100%%



โครงการปุ๋ยหมกัสูตรพระราชทาน  จํานวน โครงการปุ๋ยหมกัสูตรพระราชทาน  จํานวน 2020  ตนัตนั

ิ่ ิิ่ ิ ัั ํ ิ ้ ็ํ ิ ้ ็((เพิมเตมิ  เพิมเตมิ  220  220  ตันตัน)  )  ดําเนินการแล้วเสรจ็ ดําเนินการแล้วเสรจ็ 100100%%  



โครงการปุ๋ยหมกัสูตรพระราชทาน  จํานวน โครงการปุ๋ยหมกัสูตรพระราชทาน  จํานวน 2020  ตนัตนั

่่แจกจ่ายเกษตรกรแจกจ่ายเกษตรกร



โครงการปุ๋ยหมกัสูตรพระราชทาน  จํานวน โครงการปุ๋ยหมกัสูตรพระราชทาน  จํานวน 2020  ตนัตนั

ั ี ั ึ ึั ี ั ึ ึนักเรียนและนักศึกษา   มาศึกษาดูงานฯนักเรียนและนักศึกษา   มาศึกษาดูงานฯ



โครงการปุ๋ยหมกัสูตรพระราชทาน  จํานวน โครงการปุ๋ยหมกัสูตรพระราชทาน  จํานวน 2020  ตนัตนั

ั ี ั ึ ึั ี ั ึ ึนักเรียนและนักศึกษา   มาศึกษาดูงานฯนักเรียนและนักศึกษา   มาศึกษาดูงานฯ


