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รายงานผลการดําเนนิงาน ประจาํปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน ๒๕64  

 
 

ลําดับที่ ผลผลิต/โครงการ ผลการดําเนินงาน 

 

ร้อยละของ      
ผลการดําเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ     
(ล้านบาท) 

1 
 

ผลผลิตที่ 1 ฐานข้อมูลทรัพยากรที่ดินได้รับการปรับปรุง
และพัฒนา 

กิจกรรม ปรับปรุงฐานข้อมูลทรัพยากรดิน  
อยู่ระหว่างวิเคราะห์ข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูล
ภาคสนาม ดําเนินงานได้ 30,000,000 ไร่ 
(เป้าหมาย 30,000,000 ไร่) 

ร้อยละ 100.00 - 73.8408 73.5206 

  กิจกรรม ปรับปรุงระบบข้อมูลสารสนเทศ 
ดําเนินการพัฒนาเทคโนโลยีระบบสารสนเทศ 
ด้านทรัพยากรที่ดิน (เป้าหมาย 1 ระบบ)  

ร้อยละ 100.00 - 
 

26.3552 22.0840 

2 
 

ผลผลิตที่ 2 เกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ด้านการพัฒนาที่ดิน 

กิจกรรม คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ส่งเสริมและ
สนับสนุนการใช้สารอินทรีย์ลดสารเคมีทาง
การเกษตร ดําเนินการได้ 480,000 ราย 
(เป้าหมาย 480,000 ราย) และให้บริการ
วิเคราะห์ดิน-น้ํา-พืช จํานวน 71,428 ตัวอย่าง 

ร้อยละ 100.00 - 47.5374 44.4249 

 
 

 กิจกรรม การพัฒนาหมอดินอาสา ดําเนินการ      
จัดฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่หมอดินอาสา 
ดําเนินการได้ 72,074 ราย (เป้าหมาย 
72,072 ราย) 

ร้อยละ 100.00 - 64.8777 63.3377 

  กิจกรรม ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการ
พัฒนาที่ดิน  ดําเนินการได้ 1,600 แห่ง 
(เป้าหมาย 1,600 แห่ง) 

ร้อยละ 100.00 - 
 

4.0800 4.0800 

3 
 

ผลผลิตที่ 3 ทรัพยากรที่ดินและน้ําได้รับการพัฒนา กิจกรรม ปรับปรุงคุณภาพดิน พื้นที่ได้รับการ
พัฒนาคุณภาพดินตามปัญหาดินเปรี้ยว ดินเปรี้ยว
ดินเค็มภาคใต้ และดินกรด ดําเนินการได้ 
67,678 ไร่ (เป้าหมาย 67,628 ไร่) 

ร้อยละ 100.07 - 205.5922 205.5722 

  กิจกรรม ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลาย
ของดิน  ส่งเสริมการจัดทําระบบอนุรักษ์ดินและ
น้ํา ดําเนินการได้ 954,153 ไร่ (เป้าหมาย 
953,800 ไร่) 

ร้อยละ 100.04 - 
 

704.4605 665.5051 



ข 
 

 
 

ลําดับที่ ผลผลิต/โครงการ ผลการดําเนินงาน 

 

ร้อยละของ      
ผลการดําเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ     
(ล้านบาท) 

  กิจกรรม การพัฒนาที่ดินในพื้นที่เฉพาะ  
กิจกรรมพัฒนาลุ่มน้ําทะเลสาบสงขลา ฟื้นฟูพื้นที่
ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดํา เพิ่มศักยภาพการผลิต
ข้าวอินทรีย์และพืชหลังนา เพื่อการส่งออกใน
พื้นที่ทุ่งหมาหิว  พัฒนาพื้นที่ทุ่งสัมฤทธิ์ และ  
เพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออก
ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ดําเนินการได้ 
13,572.53 ไร่  (เป้าหมาย 14,929 ไร่) 

ร้อยละ 90.91 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลัง
นาเพื่อการส่งออกในพื้นที่  
ทุ่งหมาหิว การดําเนินงาน
ล่าช้า เนื่องจาก ฝนตกหนัก
ต่อเนื่องทําให้พื้นที่เกิด      
น้ําท่วมขัง ดําเนินการ       
กันเงินเหลื่อมปี 

82.1128 82.0943 

  กิจกรรม การรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
และลดโลกร้อน จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา
พร้อมปลูกไม้ยืนต้นโตเร็ว ลดการเผาพื้นที่ 
โล่งเตียน ดําเนินการได้ 12,000 ไร่ (เป้าหมาย 
12,000 ไร่) รณรงค์งดเผาตอซัง 50 แปลง  
เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน  

ร้อยละ 100.00 - 37.1351 37.0948 

  กิจกรรม ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์ลดการใช้
สารเคมีทางการเกษตร ดําเนินการได้ 
968,500 ไร่ (เป้าหมาย 968,500 ไร่) 

ร้อยละ 100.00 - 
 
 

132.6013 127.7979 
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โครงการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินในระบบส่งเสริม
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ สนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตและกิจกรรมอื่นในพื้นที่ ดําเนินการได้ 
74,667 ไร่ (เป้าหมาย 74,500 ไร่) 

ร้อยละ 100.22 - 59.3644 58.0917 

5 
 
 

โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่
เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 

กิจกรรม การจัดทําฐานข้อมูลเพื่อรองรับเขต
เกษตรเศรษฐกิจ ดําเนินการสํารวจจัดทํา
ฐานข้อมูลพชืเศรษฐกิจและปรับปรุงฐานข้อมูล 
Agri-Map (เป้าหมาย 5 ชนดิพชื ไดแ้ก่ ข้าวนาปรัง 
มันสําปะหลัง ปาล์มน้ํามัน สับปะรดโรงงาน และ      
ไม้โตเร็วสกุลอะเคเซีย) 

ร้อยละ 100.00 - 
 

42.1375 39.9230 

 
 

 กิจกรรม พัฒนาที่ดนิเพื่อสนับสนนุการ
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ ไม่เหมาะสมตาม 
Agri-Map  สง่เสริมสนับสนนุให้เกษตรกร
ปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม เป็นการ
ผลิตสินค้าเกษตรชนิดใหม่ที่เหมาะสมกับพืน้ที่ 
ดําเนินการได้ 90,000 ไร่ (เป้าหมาย 90,000 ไร่) 

ร้อยละ 100.00 - 
 

178.9129 177.3153 



ค 
 

 
 

ลําดับที่ ผลผลิต/โครงการ ผลการดําเนินงาน 

 

ร้อยละของ      
ผลการดําเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ     
(ล้านบาท) 

6 
 

โครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรม ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ สนับสนุนปัจจัยการ
ผลิตให้เกษตรกร ดําเนินการได้ 77 แห่ง 
(เป้าหมาย 77 แห่ง) 

ร้อยละ 100.00 - 11.0747 10.9854 
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โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม ส่งเสริมเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์
ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม ดําเนินการ
จัดอบรมให้แก่เกษตรกร ดําเนินการได้ 8,250 
ไร่ (เป้าหมาย 8,250 ไร่) 

ร้อยละ 100.00 - 23.2935 20.3523 

   กิจกรรม สนับสนุนงานพัฒนาที่ดินเพื่อส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม่ สนับสนุนปัจจัยการผลิตและ
ให้ความรู้ ดําเนินการได้ 10,000 ราย 
(เป้าหมาย 10,000 ราย) 

ร้อยละ 100.00 - 
 

15.8000 15.6845 

8 
 

โครงการก่อสร้างแหล่งน้ําในไร่นานอกเขตชลประทาน กิจกรรม ก่อสร้างแหล่งน้าํในไร่นานอกเขต
ชลประทาน ดําเนินการขุด  สระน้ําในไร่นา 
นอกเขตชลประทาน ดําเนินการได้ 40,000 บ่อ 
(เป้าหมาย 40,000 บ่อ) 

ร้อยละ 100.00 
 
 

 

- 
 

714.6103 714.5819 

9 
 

โครงการบริหารจัดการดินและน้ําเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ํา กิจกรรม การอนุรักษ์พัฒนาที่ดินในพื้นที่ 
เขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ํา ดําเนินการได้ 12 แห่ง 
(เป้าหมาย 12 แห่ง) 

ร้อยละ 100.00 - 
 

12.9411 9.1890 

10 
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ 
ดินปัญหา 

กิจกรรม พัฒนาและแก้ไขปัญหาการ
แพร่กระจายดินเค็ม ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที ่
ดินเค็ม ดําเนินการได้  33,100 ไร่ (เป้าหมาย 
33,100 ไร่) 

ร้อยละ 100.00 - 104.8792 101.3724 

  กิจกรรม พัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิต    
จัดทําระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา ดําเนินการได้  
3,150 ไร่ (เป้าหมาย 4,000 ไร่) 

ร้อยละ 78.75 เนื่องจากสถานการณ์        
โควิด-19 ทําให้ไม่สามารถ
เข้าดําเนินการในพื้นที่ได้ 
ดําเนินการเงินเหลื่อมปี 
 

16.5277 11.7588 

  กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน
เกษตรกรรมในพื้นที่ทุ่งมหาราช จัดทําระบบ
อนุรักษ์ดินและน้ํา ดําเนินการได้ 2,670 ไร่ 
(เป้าหมาย 2,600 ไร่) 
 

ร้อยละ 102.69 - 
 

8.0357 7.4419 



ง 
 

 
 

ลําดับที่ ผลผลิต/โครงการ ผลการดําเนินงาน 

 

ร้อยละของ      
ผลการดําเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ     
(ล้านบาท) 

11 
 

โครงการพัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้สารอินทรีย์ชีวภาพ
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตพืช 

กิจกรรม พัฒนาและส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์
ชีวภาพ พัฒนาส่งเสริมการผลิตและการใช้
สารอินทรีย์ชีวภาพ เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต 
ดําเนินการได้ 250,000 ไร่ (เป้าหมาย 
250,000 ไร่) 

ร้อยละ 100.00 - 222.0250 220.0345 

12 
 

โครงการบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับตําบล กิจกรรม การบริหารจัดการทรัพยากรดินระดับ
ตําบล  ปรับปรุงแผนการใช้ที่ดินระดับตาํบล 
ดําเนินการได้ 154 ตําบล (เป้าหมาย 154 
ตําบล) 

ร้อยละ 100.00 - 
 

6.6188 6.3816 

13 โครงการพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง กิจกรรม การพัฒนาพื้นที่โครงการหลวง 
ดําเนินการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําพร้อม
ปรับปรุงบํารุงดิน  ดําเนินการได้ 9,900 ไร่         
(เป้าหมาย 9,900 ไร่) 

ร้อยละ 100.00 - 
 
 

120.4985 115.4085 

14 
 
 

โครงการส่งเสริมการดําเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดําริ   กิจกรรม ส่งเสริมการดําเนินงานอันเนือ่งมาจาก
พระราชดําริ ส่งเสริมและปรับปรุงบํารุงดินด้วย
ปัจจัยการผลิตของกรมฯ ดําเนินการได้ 101,414 
ไร่ (เป้าหมาย 101,414 ไร่) ในส่วนการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ มีเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และ
ผู้สนใจทั่วไป เข้าเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาฯ จํานวน 
200,103 ราย 

ร้อยละ 100.00 - 
 

203.6026 188.3756 

15 
 

โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์เพื่อลด 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

กิจกรรม ส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์
เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ส่งเสริมและ
ดําเนินการไถกลบตอซัง ดําเนินการได้ 52,751 ไร่ 
(เป้าหมาย 60,000 ไร่)  และผลิตปุ๋ยหมักสูตร พด. 
ดําเนินการได้ 3,147.50 ตนั  

ร้อยละ 87.92 เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรล่าช้าและไม่สอดคล้อง
กับช่วงฤดูกาลไถกลบเศษวัสดุ
ทางการเกษตร ส่งผลให้บาง
พื้นที่ไม่สามารถดําเนินการได้
ตามเป้าหมาย 

34.7000 30.6710 

16 
 

โครงการตําบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรม สง่เสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ปรับปรุงพืน้ที่นาร้างเพื่อปลูกข้าว 
ดําเนินการได้ 9,700 ไร่ (เป้าหมาย 9,700 ไร่) 

ร้อยละ 100.00 - 
 

12.3578 12.3546 

17 
 

โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร 

กิจกรรม พัฒนาเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินใน
ศูนย์เรียนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร สนับสนุนและพัฒนาศักยภาพ ศพก. 
ดําเนินการได้ 882 ศูนย์ (เป้าหมาย 882 ศูนย์) 

ร้อยละ 100.00 - 
 

8.3825 8.3537 



จ 
 

 
 

ลําดับที่ ผลผลิต/โครงการ ผลการดําเนินงาน 

 

ร้อยละของ      
ผลการดําเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ     
(ล้านบาท) 

18 
 

โครงการส่งเสริมและพฒันาอาชพีเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทํากิน      
ของเกษตรกร  

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการ
ปัญหาที่ดินทํากิน ปรับปรุงและสาธิตการพัฒนา
ที่ดินในแปลงเกษตรกรที่ได้รับการจัดที่ดินทํากิน 
ส่งเสริมและสาธิตปัจจัยการผลิตในการปรับปรุง
บํารุงดินดําเนินการได้ 4,000 ราย (เป้าหมาย 
4,000 ราย) 

ร้อยละ 100.00 - 
 

14.0145 13.7731 

19 
 

โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร กิจกรรม การพัฒนาที่ดินเพื่อเพิ่มศักยภาพ 
การผลิตในพื้นที่เกษตรแผนใหม่ ส่งเสริมสาธิต
การพัฒนาที่ดิน ปรับปรุงบํารุงดินให้มีความ
เหมาะสมกับการผลิตพืช เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตให้เกษตรกรในพื้นที่ ส.ป.ก. ดําเนินการได้  
750 ราย (เป้าหมาย 750 ราย) 
 

ร้อยละ 100.00 - 
 
 

6.5731 6.1459 

20 
 

โครงการป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน และฟื้นฟพูื้นที่
เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา 

กิจกรรม ป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน 
และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรม ด้วยระบบอนุรักษ์
ดินและน้ํา ดาํเนินการศึกษา สํารวจ และวางแผน 
แนวทางการป้องกันการ  ชะล้างพังทลายของดิน
และฟื้นฟูพื้นที่เกษตรกรรมด้วยระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ํา มีเนื้อที่โดยรวมประมาณ 10,000 ไร่ 
ดําเนินการได้ 5 แห่ง (เป้าหมาย 5 แห่ง) 

ร้อยละ 100.00 - 8.4080 7.7746 

21 
 

โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตยางพาราและปาล์ม
น้ํามันอย่างครบวงจร (ภาคใต้) 

กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่ปลูกปาล์ม
น้ํามันภาคใต้  ดําเนินการได้ 2,000 ไร่ 
(เป้าหมาย 2,000 ไร่) 
 

ร้อยละ 100.00 - 
 

8.3450 8.2648 

  กิจกรรม จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ําเพื่อการ
ปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่สวนยางพารา 
 และสวนปาล์มน้ํามันภาคใต้  ดําเนินการได้ 
1,208.75 ไร่ (เป้าหมาย 1,200 ไร่) 
 

ร้อยละ 100.73 - 
  

16.5532 15.2428 

22 
 

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและเพิ่มมูลค่าผลผลิต
การเกษตร (ภาคใต้ชายแดน) 

กิจกรรม พัฒนาพื้นที่นาร้างเพื่อปลูกพืชเกษตร
ผสมผสาน สนับสนุนการจัดทําระบบอนุรักษ์ดิน
และน้ําเพื่อปลูกพืชผสมผสาน ดําเนินการได้ 
1,200 ไร่ (เป้าหมาย 1,200 ไร่) 

ร้อยละ 100.00 - 16.2895 14.6127 



ฉ 
 

 
 

ลําดับที่ ผลผลิต/โครงการ ผลการดําเนินงาน 

 

ร้อยละของ      
ผลการดําเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ     
(ล้านบาท) 

  กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินในการทําเกษตร
ผสมผสานในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน ดําเนินการได้ 
1,000 ไร่ (เป้าหมาย 1,000 ไร่) 

ร้อยละ 100.00 - 4.9650 4.5155 

23 
 
 

โครงการพัฒนาและส่งเสริมการเกษตร (ภาคกลาง) กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าวลุ่มน้ํา
เจ้าพระยา-แม่กลอง พัฒนาคุณภาพดินให้
เกษตรกรปรับปรุงบํารุงดินให้มีสภาพเหมาะสม
กับการปลูกข้าวที่มีคุณภาพ ดําเนินการได้ 
4,500 ไร่ (เป้าหมาย 4,500 ไร่) 
 

ร้อยละ 100.00 - 
 

4.5113 4.3484 

24 
 

โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัย (ภาคเหนือ) กิจกรรม พัฒนาระบบการผลิตข้าวปลอดภัย
ยกระดับสู่ข้าวครบวงจร  ดําเนินการสนับสนุน
ปัจจัยการผลิตได้ 3,080 ไร่ (เป้าหมาย  
5,000 ไร่) 

ร้อยละ 61.60  เป้าหมายจากแผนบูรณาการ
ภาคเหนือ 5,000 ไร่ แต่มี
เกษตรกรสนใจเข้าร่วม
โครงการ 3,080 ไร่
ดําเนินการครบ 100% ตาม
ความต้องการของเกษตรกร 
(ที่เหลือส่งคืนงบประมาณ) 

8.8000 4.4957 

  กิจกรรม พัฒนาระบบการผลิตพืชผักปลอดภัย
ยกระดับสู่พืชผักอินทรีย์ครบวงจร  ดําเนินการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตได้ 600 ไร่ (เป้าหมาย  
600 ไร่) 

ร้อยละ 100.00  - 2.1960 1.9839 

 
 

  กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล
คุณภาพครบวงจร ดําเนินการได้ 1,200 ไร่ 
(เป้าหมาย 1,200 ไร่) 
 

ร้อยละ 100.00 - 3.6340 2.5184 

25 
 

โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้สู่
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) 

กิจกรรม เพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ 
ทุ่งกุลาร้องไห้ อยู่ระหว่างดําเนินการก่อสร้างงาน
จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ํา ดําเนินการได้ 
4,574.60 ไร่ (เป้าหมาย 7,770 ไร่) 

ร้อยละ 58.88 การก่อสร้างล่าช้าเนื่องจาก
คนงานติดโควิด-19 ทาง
จังหวัดมีคําสั่งให้ยุติการ
ดําเนินงาน ประกอบกับ    
ฝนตกหนักต่อเนื่องทําให้พื้นที่
เกิดน้ําท่วมขังไม่สามารถนํา
เครื่องจักรและแรงงานเข้า
พื้นที่ได้ ดําเนินการกันเงิน
เหลื่อมปี 

 67.6000 25.8457 



ช 
 

 
 

ลําดับที่ ผลผลิต/โครงการ ผลการดําเนินงาน 

 

ร้อยละของ      
ผลการดําเนินงาน 

ปัญหา/อุปสรรค/
ข้อเสนอแนะ 

งบประมาณ 
ที่ได้รับจัดสรร 
(ล้านบาท) 

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ     
(ล้านบาท) 

  กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินพื้นที่ปลูกข้าว 
หอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ดําเนินการได้ 10,000 
ไร่ (เป้าหมาย 10,000 ไร่) 
 

ร้อยละ 100.00 - 
 

16.2400 15.7434 

26 
 

โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออกให้เป็น  
ศูนย์ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย (ภาคตะวันออก) 

กิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุน
และเพิ่มผลผลิต ดําเนินการได้ 1,400 ไร่ 
(เป้าหมาย 1,400 ไร่) 
 

ร้อยละ 100.00 - 
  

12.2827 9.3872 

  กิจกรรมพัฒนาฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพ
ของปัจจัยพื้นฐานเพื่อการผลิต จัดทําระบบ
ฐานข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพของปัจจัยพื้นฐาน
เพื่อการผลิต ดําเนินการได้ 80 แปลง (เป้าหมาย 
80 แปลง) 
 

ร้อยละ 100.00 - 
 

1.6800 1.1314 

  กิจกรรม พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตไม้ผล 
ได้คุณภาพ ดําเนินการได้ 800 ไร่ (เป้าหมาย 
800 ไร่) 

ร้อยละ 100.00 - 3.6600 3.3005 

 

ข้อมูล ณ วันที ่30 กันยายน 2564 




