แบบฟอรมที่ 1 ขอมูลพื้นฐานจังหวัด

ขอมูลปรับปรุง ณ 1 มีนาคม 2564

ขอมูลพื้นฐานของจังหวัดระยอง
1. ขอมูลดานการเกษตรของจังหวัด
1.1 พื้นที่ทั้งหมด 2,220,000 ลานไร เปนพื้นที่เกษตรกรรม 1,310,937 ลานไร (คิดเปนรอยละ 59% ของ
พื้นที่ทั้งหมด) เปนพื้นที่ปลูกขาว 11,681 ไร พืชไร 74,103 ไร พืชสวน 799,859 ไร และพืชอื่น ๆ 425,294 ไร โดยมี
พื้นที่เกษตรกรรมในเขตชลประทาน 340,608 ไร และพื้นที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทาน 1,276,329 ไร
1.2 สถานการณดานทรัพยากรการผลิตและแนวโนม
1) ปริมาณน้ําภาพรวมจังหวัด 408.204 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 69.20%
สรุปปริมาณน้ําในอางเก็บน้ํา ณ วันที่ 1 มีนาคม 2564
1. อางเก็บน้ําดอกกราย
มีปริมาณน้ํา 55.402 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 77.59%
2. อางเก็บน้ําหนองปลาไหล มีปริมาณน้ํา 126.448 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 77.22%
3. อางเก็บน้ําคลองใหญ
มีปริมาณน้ํา 14.424 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 35.97%
4. อางเก็บน้ําประแสร
มีปริมาณน้ํา 198.830 ลาน ลบ.ม. คิดเปน 67.40%
5. อางเก็บน้ําระโอก
มีปริมาณน้ํา 13.100 ลาน ลบ.ม.
คิดเปน 66.67%
2) ปริ ม าณน้ํ า ฝนสะสม ตั้ ง แต วั น ที่ 1 มกราคม 2564 ถึ ง วั น ที่ 1 มี น าคม 2564 รวม 48.4 มม.
(กรมอุตุนิยมวิทยา)
3) ความตองการใชน้ําของจังหวัดจําแนก 4 ดาน (บังคับใหใชน้ําตามเกณฑที่กําหนด เพื่อลดผลกระทบภัย
แลงที่เกิดขึ้น)
- อุปโภคบริโภค
5.56 ลาน ลบ.ม.
- อุตสาหกรรม
19.17 ลาน ลบ.ม.
- เกษตรกรรม
0.37 ลาน ลบ.ม.
- ระบบนิเวศน
1.22 ลาน ลบ.ม.
- อื่น ๆ (ศูนยพัฒนาปลวกแดงฯ,ระเหย) 0.21 ลาน ลบ.ม.
4) การใชประโยชนและความเหมาะสมของดินเพื่อการเพาะปลูก (Agri-Map analytic)
- พื้นที่ทําการเกษตรที่เหมาะสม 1,176,879 ไร ประกอบดวย
(1) ยางพารา 666,382 ไร (2) ไมผล (ทุเรียน เงาะ มังคุด) 211,133 ไร (3) สับปะรด 98,683 ไร
(4) มันสําปะหลัง 91,850 ไร (5) ขาว 30,267 ไร (6) ปาลม 21,933 ไร (7) มะพราว10,316 ไร
(8) ออย 7,990 ไร (9) ลําไย 88 ไร (10) ขาวโพด 36 ไร
- พื้นที่ทําการเกษตรที่ไมเหมาะสม 134,058 ไร ประกอบดวย
(1) ยางพารา 82,618 ไร (2) ไมผล (ทุเรียน เงาะ มังคุด) 4,827 ไร (3) สับปะรด 12,288 ไร
(4) มันสําปะหลัง 1,315 ไร (5) ขาว 2,561 ไร (6) ปาลม 1,455 ไร (7) มะพราว 189 ไร
(8) ลําไย 88 ไร
1.3 ขนาดเศรษฐกิจของจังหวัด (GPP) มีมูลคา 984,980 ลานบาท (ป 2561) จํานวนประชากร 723,316 คน
คาเฉลี่ยตอหัวประชากร 1,067,449.38 บาทตอคน 473,597 ครัวเรือน เปนภาคการเกษตร 42,764 ครัวเรือน และเปน
แรงงานภาคเกษตรกร 72,835 คน
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1.4 พืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก
- ยางพารา ผลผลิต 107,246 ตัน (เฉลี่ย 204 กก./ไร) จํานวนเกษตรกร 26,412 ราย
- ทุเรียน ผลผลิต108,293 ตัน (เฉลี่ย 1,677 กก./ไร) จํานวนเกษตรกร 7,173 ราย
- สับปะรดโรงงาน ผลผลิต 167,250 ตัน (ผลผลิตเฉลี่ย 5,989 กก./ไร) จํานวนเกษตรกร 2,132 ราย
- มันสําปะหลัง 160,255 ตัน (ผลผลิตเฉลี่ย 4,555 กก./ไร) จํานวนเกษตรกร 2,140 ราย
- มังคุด 19,149 ตัน (ผลผลิตเฉลี่ย 694 กก./ไร) จํานวนเกษตรกร 6,318 ราย
- ปาลมน้ํามัน ผลผลิตรวม 66,549 ตัน (เฉลี่ย 237 กก./ไร) จํานวนเกษตรกร 1,026 ราย
1.5 สัตวเศรษฐกิจที่สําคัญ ไดแก
- สุกร 22,134 ตัว จํานวนเกษตรกร 101 ราย
- ไกเนื้อ 15,740,227 ตัว จํานวนเกษตรกร 183 ราย
- ไขไก 106,893,745 ฟอง จํานวนเกษตรกร 21 ราย
- โคเนื้อ 15,746 ตัวจํานวนเกษตรกร 760 ราย
- ไกพื้นเมือง 2,366,148 ตัว จํานวนเกษตรกร 9,486 ราย
- กุงเพาะเลี้ยง 7,500 ตัน จํานวนเกษตรกร 338 ราย
- ปลานิล 1,224 ตัน จํานวนเกษตรกร 12 ราย
1.6 สินคาสําคัญของจังหวัด
1) สินคาเดน ไดแก ทุเรียน ลักษณะเดนผลทรงกลมรี มีหนามยาวแหลมคม ผลสุกสีน้ําตาลปนเขียว เปลือก
บาง มีเนื้อมากเนื้อแหง สีเหลืองนวล สัมผัสนุมลิ้น เมล็ดดานในเนื้อเล็กลีบ มีรสชาติหวานมันกําลังดี มีกลิ่นหอมนวล
เฉพาะตัว ไมฉุน (พื้นที่ปลูกอําเภอเมืองระยอง แกลง บานคาย ปลวกแดง บานฉาง วังจันทร เขาชะเมา นิคมพัฒนา
จํานวน 73,650 ไร ผลผลิต 108,093ตัน (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) )
2) สินคา GI ไดแก สับปะรดทองระยอง ลักษณะเดน "ทรงผลเปนทรงกระบอก ผิวเปลือกเมื่อสุกเปนสีทอง
ตลอดทั้งผล เนื้อมีรสหวาน กรอบ แหง ไมฉ่ําน้ํา มีกลิ่นเฉพาะตัว (พื้นที่ปลูกอําเภอ เมืองระยอง บานคาย แกลง ปลวก
แดง บานฉาง วังจันทร เขาชะเมา และนิคมพัฒนา) จํานวน 10 กลุม สมาชิก 35 ราย มีพื้นที่เก็บเกี่ยว 4,811 ไร
ผลผลิตรวม 28,800 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 5.95 ตันตอไร
1.7 สินคา OTOP 10 อันดับแรกของจังหวัด ไดแก
ระยอง เปนจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกของประเทศไทย เปนจังหวัดที่มีรายไดประชากรตอหัวสูงที่สุดใน
ประเทศ และผลิตภัณฑมวลรวมจังหวัดอยูในอันดับ 2 ของประเทศไทย เปนเมืองทองเที่ยวที่มีแหลงทองเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงมากมาย และเปนเมืองที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจเปนอยางมาก ทั้งทางดานอุตสาหกรรม การทองเที่ยวและ
การเกษตรกรรม
1. สั บ ปะรดกวนกะทิ กั บ มั งคุ ดกวน (วิส าหกิจ ชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรหนองกระบอก/คุณละออ
สุว รรณสว าง แหล งรั บ ซื้ อวั ตถุ ดิบ ผลิ ตเองและรับ ซื้อจากเกษตรกรในพื้น ที่ การสนับ สนุน ของ กษ. คือ พัฒ นา
ผลิตภัณฑ สนับสนุนการตลาด จัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน)
2. ทุเรียนทอดกรอบเงินทอง (วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรชากตะไคร /นางรําพร ประมวล แหลง
รับซื้อวัตถุดิบ ผลิตเองและรับซื้อจากเกษตรกรในพื้นที่และนอกพื้นที่ การสนับสนุนของ กษ. คือ ใหความรูเรื่องการ
แปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ สนับสนุนการตลาด จัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน)
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3. ทุเรียนเพรสฟรายด , กลวยหอมเอ็นจอย (วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรพงลําดวน/นางขวัญยืน
นิติธีรวรรณ แหลงรับซื้อวัตถุดิบ ผลิตเองและรับซื้อจากเกษตรกรในพื้นที่ การสนับสนุนของ กษ. คือ ใหความรูเรื่อง
การแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ สนับสนุนการตลาด จัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน)
4. พายกังหันไสสับปะรด (วิสาหกิจชุมชนกลุมแมบานเกษตรกรชากออย /นางกมลพร พัชรเจริญบุญ
แหลงรับซื้อวัตถุดิบ ผลิตเองและรับซื้อจากเกษตรกรในพื้นที่ การสนับสนุนของ กษ. คือ ใหความรูเรื่องการแปรรูป
พัฒนาผลิตภัณฑ สนับสนุนการตลาด จัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน)
5. ขิงผง (วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบานคลองหวายโสม / นางสาวกันตณิการ ชุมแสงพันธ แหลงรับซื้อ
วัตถุดิบ ผลิตเองและรับซื้อจากเกษตรกรในพื้นที่ การสนับสนุนของ กษ. คือ ใหความรูเรื่องการแปรรูป พัฒนา
ผลิตภัณฑ สนับสนุนการตลาด จัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน )
6. น้ําวานหางจระเข, สมุนไพร (วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตการเกษตร / นางเสนาะ เงินบุคคล แหลงรับ
ซื้อวัตถุดิบ ผลิตเองและรับซื้อจากเกษตรกรในพื้นที่ การสนับสนุนของ กษ. คือ ใหความรูเรื่องการแปรรูป พัฒนา
ผลิตภัณฑ สนับสนุนการตลาด จัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน )
7. ทุเรียนทอดอบกรอบ (วิสาหกิจชุมชนบริษัท เจ พี จี โฟรเซน ฟูดส แอนด ฟรุท จํากัด / นางสาวขวัญ
เรือน บํารุง แหลงรับซื้อวัตถุดิบ ผลิตเองและรับซื้อจากเกษตรกรในพื้นที่และนอกพื้นที่ การสนับสนุนของ กษ. คือ
ใหความรูเรื่องการแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ สนับสนุนการตลาด จัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน )
8. มังคุดกวน (วิสาหกิจชุมชนปากปาทุเรียนทอดกรอบ / นางอรพรรณ รัมมะไม แหลงรับซื้อวัตถุดิบ ผลิต
เองและรับซื้อจากเกษตรกรในพื้นที่และนอกพื้นที่ การสนับสนุนของ กษ. คือ ใหความรูเรื่องการแปรรูป พัฒนา
ผลิตภัณฑ สนับสนุนการตลาด จัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน )
9. กฤษณาตะไครหอมไลยุงขด,ธูปหอม,ครีมนวดผม,น้ํามันบํารุงเสนผม,ครีมอาบน้ํา (วิสาหกิจชุมชนกลุม
เกษตรผลิตไมกฤษณา / นาง พิกุล กิตติพล แหลงรับซื้อวัตถุดิบ ผลิตเอง การสนับสนุนของ กษ. คือ ใหความรูเรื่อง
การแปรรูป พัฒนาผลิตภัณฑ สนับสนุนการตลาด จัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน )
10. ปณิตาสละลอยแกว (วิสาหกิจชุมชนกลุมแปรรูปผลไมบานชน/นาง พัณณิตา ฟุงเฟอง ) แหลงรับซื้อ
วัตถุดิบ ผลิตเองและรับซื้อจากเกษตรกรในพื้นที่ การสนับสนุนของ กษ. คือ ใหความรูเรื่องการแปรรูป พัฒนา
ผลิตภัณฑ สนับสนุนการตลาด จัดทําแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน )
1.8 โครงการชุ มชนท องเที่ ย ว OTOP นวั ตวิถี จังหวัดระยองมีชุมชน OTOP นวั ตวิ ถี ทั้งหมด 40 ชุมชน จาก 8
อํ าเภอ โดยมี ชุ มชน OTOP นวั ตวิ ถี ซึ่ งเกี่ ยวข องกั บภาคการเกษตรทั้ ง 40 แห ง โดยแบ งเปนรู ปแบบการท องเที่ ยว
เชิงเกษตรมีหลายรูปแบบ เชน การชมสวนผลไม การศึกษาการเพาะปลูก การศึกษาเรียนรูภูมิปญญาตางๆ ศูนยเรียนรู
เศรษฐกิจพอเพียง การแปรรูปผลิตภัณฑ การผลิตสินคาเกษตร เปนตน เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของจังหวัด
ระยองคือ ดานอุตสาหกรรม ดานการทองเที่ยว และดานการเกษตร
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1.9 สหกรณการเกษตร
1) จํานวนสหกรณการเกษตรในจังหวัด 73 สหกรณ สมาชิกสหกรณ 64,053 ราย
2) การจัดชั้นมาตรฐานคุณภาพสหกรณในจังหวัด
2.1 ดีเลิศจํานวน
27
สหกรณ
2.2 ดีมากจํานวน
30
สหกรณ
2.3 ดีจํานวน
5
สหกรณ
2.4 ไมผานจํานวน
11
สหกรณ
3) มูลคาธุรกิจสหกรณ
19,239.23
ลานบาท
2. ขอมูลการรับรองมาตรฐานสินคาเกษตรปลอดภัยของจังหวัด
2.1 พื้นที่การทําเกษตรอินทรีย รวม 305 ไร เกษตรกร 48 ราย/แปลง รับรองแลว 114.32 ไร เกษตรกร 14 ราย/แปลง
ชนิดสินคา
จํานวนราย/แปลง
จํานวนไร
1) ขาว T1 (เตรียมความพรอม)
ขาว T2 (ปรับเปลี่ยน)
รับรองแลว
ชนิดสินคา
จํานวนราย/แปลง
จํานวนไร
2) พืช (แปลง)
รับรองแลว
14/14
114.32
รวมทั้งสิ้น
14/14
114.32
2.2 การรับรอง GAP ดานพืช และดานขาว เกษตรกรรวม 3,753/6,708 ราย/แปลง พื้นที่ 46,145.29 ไร
ดานประมงเกษตรกร 157 ราย พื้นที่ - ตารางเมตร ดานปศุสัตว จํานวน 664 ฟารม
ชนิดสินคา
จํานวนราย/แปลง
จํานวนไร
1) พืช (แปลง)
3,753/6,708
46,145.29
2) ขาว GAP Seed (ราย)
3) ประมง
4) ปศุสัตว
3. งบประมาณ ป 2564 รวมทั้งสิ้น 390,919,622 บาท แบงเปน
3.1 งบประมาณของสวนราชการตนสังกัด (Function Base)
1) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 383,487,822 บาท ผลการเบิกจาย 7,597,780.69 บาท คิดเปนรอยละ 1.99
จําแนกเปน งบดําเนินงาน 262,881,222 บาท งบลงทุน 120,606,600 บาท งบรายจาย – บาท
2) ผลการดําเนินงาน/ผลการปฏิบัติราชการสําคัญ (แผนงานโครงการจําแนกตามพืช ปศุสัตว ประมง กลุม/
สหกรณชลประทาน)
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2.1) ดานพืช : โครงการตามนโยบายที่สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และจังหวัดระยอง ในการ
พัฒนาสินคาเฉพาะพื้นที่ ที่สําคัญของจังหวัดระยอง 9 ชนิด ไดแก ยางพารา สับปะรด มันสําปะหลัง ทุเรียน มังคุด
เงาะ ลองกอง ปาลมน้ํามัน ขาว
เปาหมาย 9 โครงการ และ 9 ชนิดสินคาที่สําคัญ
ผลสําเร็จที่สําคัญ สามารถบริหารจัดการสินคาเกษตรที่สําคัญไดในจังหวัด ยกเวนเรื่องราคาสินคาที่เปนไป
ตามกลไกลตลาด ไมสามารถควบคุมได
2.2) ดานปศุสัตว : โครงการตามนโยบายที่สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และจังหวัดระยองใน
การพัฒนาสินคาเฉพาะพื้นที่ ที่สําคัญของจังหวัดระยอง 5 ชนิด ไดแก สุกร ไกเนื้อ ไขไก ไกพื้นเมือง โคเนื้อ
เปาหมาย 7 โครงการ และ 5 ชนิดสินคาที่สําคัญ
ผลสําเร็จที่สําคัญ สามารถบริหารจัดการสินคาเกษตรที่สําคัญไดในจังหวัด ยกเวนเรื่องราคาสินคาที่เปนไป
ตามกลไกลตลาด ไมสามารถควบคุมได
2.3) ดานประมง : โครงการตามนโยบายที่สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และจังหวัดระยอง
ในการพั ฒ นาสิ น ค า เฉพาะพื้ น ที่ ที่ สํ า คั ญ ของจั งหวัดระยอง 4 ประเภทหลัก ไดแก การเลี้ย งกุ งขาวแวนาไม
การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําชายฝง การเพาะเลี้ยงสัตวน้ําจืด และ IUU
เปาหมาย 5 โครงการ และ 4 ประเภทสินคาที่สําคัญ
ผลสําเร็จที่สําคัญ สามารถบริหารจัดการสินคาเกษตรที่สําคัญไดในจังหวัด ยกเวนเรื่องราคาสินคาที่
เปนไปตามกลไกลตลาด ไมสามารถควบคุมได
2.4) กลุม/สหกรณ : โครงการตามนโยบายที่สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และจังหวัดระยอง ในการ
พัฒนาสินคาเฉพาะพื้นที่ จัดทํา QR code ทุเรียน
เปาหมาย ขับเคลื่อนพัฒนากลุมเกษตรกร และสหกรณ/จัดทํา QR code เกษตรกรผูปลูกทุเรียนในจังหวัดระยอง
ผลสําเร็จที่สําคัญ พัฒนากลไกลการบริหารจัดการกลุม ในการผลิต – การตลาด
2.5) ดานชลประทาน : โครงการตามนโยบายที่สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ และจังหวัดระยอง
ในการเพิ่มปริมาณและแหลงน้ําเพื่อใชในภาคเกษตร อุตสาหกรรม ชุมชน และระบบนิเวศ
เปาหมาย 8 กิจกรรมตามนโยบายฯ/5 กิจกรรมจากจังหวัด/กลุมจังหวัด
ผลสําเร็จที่สําคัญ เพิ่มปริมาณและแหลงน้ํา เพื่อปองกันปญหาการขาดแคลนน้ํา
3.2 งบประมาณจังหวัด/กลุมจังหวัด (Area Base)
1) งบประมาณจังหวัดรวมทั้งสิ้น 7,431,800 บาท ผลการเบิกจาย 1,444,060 บาท คิดเปนรอยละ 19.43
จําแนก เปนงบดําเนินงาน 7,431,800 บาท งบลงทุน - ลานบาท งบรายจาย - ลานบาท
2) ผลการดําเนินงาน/ผลการปฏิบัติราชการสําคัญ (แผนงานโครงการจําแนกตามพืช ประมง ปศุสัตว)
2.1) ดานพืช : โครงการสงเสริมพืชอาหารปลอดภัย เปาหมาย ผูประกอบการ ผลิต ชําแหละ และ
จําหนายอาหารสดในจังหวัดระยอง เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานอาหารปลอดภัย และประชาชนผูบริโภคอาหารสดใน
จังหวัดระยอง ผลสําเร็จที่สําคัญ ประชาชนมีคุณภาพที่ดี ไดบริโภคอาหารปลอดภัย และปราศจากสารปนเปอนที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ

แบบฟอรมที่ 1 ขอมูลพื้นฐานจังหวัด
2.2) ดานปศุสัตว : โครงการพัฒนาที่จําหนายเนื้อสัตวสะอาด (ปศุสัตว OK) เปาหมาย ผูประกอบการ
ผลิต ชําแหละ และจําหนายอาหารสดในจังหวัดระยอง เจาหนาที่ที่รับผิดชอบงานอาหารปลอดภัย และประชาชน
ผูบริโภคอาหารสดในจังหวัดระยอง ผลสําเร็จที่สําคัญ อาหารสด สินคาหรือผลิตภัณฑอาหารปลอดสารปนเปอนที่เปน
อันตรายตอสุขภาพ ตั้งแตตนน้ํา-กลางน้ํา-ปลายน้ํา
2.3) ดานประมง : (1) ตรวจสอบคุณภาพปจจัยการผลิตสินคาสัตวน้ําทะเลและชายฝง
(2) ตรวจสอบคุณภาพปจจัยการผลิตสินคาสัตวน้ําจืด
(3) พัฒนาสินคาประมงสูมาตรฐาน GAP มกษ. กุงทะเล
3.3 งบประมาณแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
1) งบประมาณรวมทั้งสิ้น - บาท ผลการเบิกจาย - บาท คิดเปนรอยละ - จําแนกเปน งบดําเนินงาน - บาท
งบลงทุน - บาท งบรายจาย - บาท
2) ผลการดําเนินงาน/ผลการปฏิบัติราชการสําคัญ (แผนงานโครงการจําแนกตามพืช ปศุสัตว ประมง กลุม/
สหกรณ ชลประทาน)
2.1) ดานพืช : โครงการ...............-...................................... เปาหมาย...................-..........................
ผลสําเร็จที่สําคัญ..................-.......................(เพื่อแกไขปญหา/พัฒนางานดานการเกษตร).....................-......................
2.2) ดานปศุสัตว : โครงการ...............-...................................... เปาหมาย...................-..........................
ผลสําเร็จที่สําคัญ..................-.......................(เพื่อแกไขปญหา/พัฒนางานดานการเกษตร).....................-......................
2.3) ดานประมง : โครงการ.......................-................................ เปาหมาย.................-..........................
ผลสําเร็จที่สําคัญ.................-.........................(เพื่อแกไขปญหา/พัฒนางานดานการเกษตร)...............-...........................
2.4) กลุม/สหกรณ : โครงการ........................-............................. เปาหมาย..................-..........................
ผลสําเร็จที่สําคัญ.................-.........................(เพื่อแกไขปญหา/พัฒนางานดานการเกษตร)...................-.......................
2.5) ดานชลประทาน : โครงการ...............-...................................... เปาหมาย................-..........................
ผลสําเร็จที่สําคัญ..................-.......................(เพื่อแกไขปญหา/พัฒนางานดานการเกษตร).....................-......................
4. ผลการดําเนินงานโครงการสําคัญ (Agenda) (สรุปโดยยอ)
4.1 ระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
1) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 2,824,145 บาท ผลการเบิกจาย 100,092.45 บาท คิดเปนรอยละ 3.55
2) เปาหมายรวม 30 แปลง จําแนกเปน
แปลงขาว 1 แปลง พืชอื่น 27 แปลง (มังคุด 9 แปลง, ทุเรียน 8 แปลง, ยางพารา 4 แปลง, สับปะรด 3 แปลง,
มันสําปะหลัง 1 แปลง ขนุน 2 แปลง) ปศุสัตว 2 แปลง (ไกพื้นเมือง 1 แปลง, แพะ 1 แปลง)
ผลสําเร็จที่สําคัญ เกษตรกรมีการรวมกลุมการผลิตสินคาเกษตร บริหารจัดการรวมกัน มีตลาดรองรับที่
แนนอน เกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตและมีผลผลิตตอหนวยเพิ่มขึ้น รวมทั้งผลผลิตมีคุณภาพไดมาตรฐานภายใต
การบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและเอกชน
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4.2 โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)
1) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,553,040 บาท ผลการเบิกจาย 77,060 บาท คิดเปนรอยละ 4.96
2) เปาหมายรวม 130 ศูนย จําแนกเปน 8 ศูนยหลัก 122 ศูนยเครือขาย
ผลสําเร็จที่สําคัญ เปนแหลงบูรณาการองคความรูและแลกเปลี่ยนความรู และแกไขปญหาทางการ
เกษตร ใหเกษตรกรในพื้นที่ระดับอําเภอ และศูนยเครือขายสามารถกระจายไดทั่วถึงระดับตําบลหมูบาน
4.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
1) งบประมาณรวมทั้งสิ้น 777,600 บาท ผลการเบิกจาย 629,000 บาท คิดเปนรอยละ 8.09 จําแนกเปน
2) เปาหมายรวม 400 ราย จําแนกเปน
- สํานักงานเกษตรจังหวัดระยอง
- Smart Farmer 200 ราย
- สํานักงานปศุสัตวจังหวัดระยอง
- Smart Farmer 40 ราย
- การยางแหงประเทศไทยจังหวัดระยอง
- Smart Farmer 160 ราย
ผลสําเร็จที่สําคัญ มีเกษตรกรตนแบบ ที่มีศักยภาพทั้งดานการผลิต ดานการบริหารจัดการกลุมการ
จัดทําแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ดานสหกรณ ดานการแปรรูปและการตลาด และเพิ่มศักยภาพการดําเนินงาน
ศูนยบมเพาะเกษตรกรรุนใหม
4.4 โครงการบริหารจัดการผลิตสินคาเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by
Agri-Map)
งบประมาณรวมทั้ ง สิ้ น 131,160 บาท ผลการเบิ ก จ า ย - บาท คิ ด เป น ร อ ยละ จํ า แนกเป น
งบดําเนินงาน 131,160 บาท งบลงทุน - บาท
ผลสําเร็จที่สําคัญ ปงบประมาณ 2561 พื้นที่จะปรับเปลี่ยนคือ นาขาว แตเกษตรกรไมยอมปรับเปลี่ยน
โดยมีเหตุผล ที่จะปลูกขาวไวรับประทานเอง และพื้นที่นาขาว จ.ระยอง มีจํานวนนอย แนวทางเลือกในป 2562
และ ป 2563 ใชวิธีปรับเปลี่ยนสินคาเกษตรตามพืชเศรษฐกิจของ จ.ระยอง ตอไป
4.5 โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน (GAP) ดานพืช ดานปศุสัตว และดานประมง
งบประมาณรวมทั้ง 2,439,170 บาท ผลการเบิกจาย 418,052.43 บาท คิดเปนรอยละ 17.13
ผลสําเร็จที่สําคัญ เกษตรกรมีความรูความเขาใจในการผลิตตามมาตรฐานตางๆ และเกษตรกรและ
ผูบริโภคไดอุปโภคบริโภคอาหารที่ดี มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารพิษ รวมทั้งเปนการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม
4.6 โครงการเกษตรอินทรีย
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 131,850 บาท ผลการเบิกจาย - บาท คิดเปนรอยละ ผลสําเร็จที่สําคัญ เกษตรกรมีความตระหนักและเห็นคุณคาของการทําเกษตรอินทรียมากขึ้น สวนผลผลิต
ทางการเกษตรมีความปลอดภัยขั้นสูงสุด ตลาดมีความตองการสูง
4.7 โครงการพัฒนาตลาดสินคาเกษตร
งบประมาณรวม - บาท ผลการเบิกจาย - บาท คิดเปนรอยละ –
4.8 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม
1) งบประมาณรวม 185,220 บาท ผลการเบิกจาย 600 บาท คิดเปนรอยละ 0.32
2) เปาหมายรวม ป 2560 (627 ราย) ป 2561 (283 ราย) ป 2562 (411 ราย) รวม 1,321 ราย
จุดเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหม จํานวน 54 จุด
ผลสําเร็จที่สําคัญ เกษตรกรเขารวมโครงการ มีการพึ่งพาตนเองไดในครัวเรือน
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4.9 แผนการผลิตและการตลาดขาวครบวงจร
เปาหมายรวม การสงเสริมการปลูกขาว ป 2562/63 รอบที่ 2 นาปรัง เกษตรกรปลูกแลว 156 ครัวเรือน
พื้นที่ปลูกรวม 1,425 ไร แยกเปนพื้นที่อําเภอบานคาย 1,345 ไร และอําเภอเมืองระยอง 80 ไร
ผลสําเร็จที่สําคัญ ชาวนาสามารถทําการผลิต แปรรูป และเชื่อมโยงการตลาดไดอยางครบวงจร
4.10 การบริหารจัดการน้ํา
1) งบประมาณรวม 818,1000 บาท ผลการเบิกจาย 373,800 บาท คิดเปนรอยละ 45.69
- โครงการกอสรางแหลงน้ําในไรนานอกเขตชลประทาน โดยสถานีพั ฒนาที่ดิ นระยอง มี แหลงน้ํ าใช
ประโยชน จํานวน 42 บอ
- โครงการส งเสริ มการเพิ่ มประสิ ทธิภาพการใช น้ํ าในระดับไรนา โดยสํานั กงานเกษตรจั งหวัดระยอง
จํานวน 50 ราย
ผลสําเร็จที่สําคัญ มีแหลงน้ําเพื่อการอนุรักษดินและน้ํา และแหลงน้ําในไรนา สามารถอุปโภคบริโภคและ
ใชเพื่อการเกษตรในหนาแลงไดเพิ่มขึ้น
4.11 โครงการธนาคารสินคาเกษตร
1) งบประมาณรวม - บาท ผลการเบิกจาย - บาท คิดเปนรอยละ 5. สถานการณการผลิตและราคาสินคาเกษตรที่สําคัญ
(เชน สินคาเกษตร ฟารมมาตรฐานดานปศุสัตว ผลการสุมตรวจนมโรงเรียน)
5.1) สินคาเกษตร
(5.1.1) ยางพารา พื้นที่เพาะปลูก 617,042 ไร ผลผลิตที่จะออกสูตลาด
เดือนมกราคม 2564 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวไดที่แปลงเปนยางแผนดิบ จํานวน 15,927,513.76 กิโลกรัม ราคา
ขายเฉลี่ย ยางแผนดิบ 53.42 บาท/กิโลกรัม รวมมูลคา 850,847,785.06 บาท
กรณีไมเกิดความเสียหายจากภัยแลง/ภาวะฝนทิ้งชวง คาดวามีปริมาณผลผลิตทั้งหมด ประมาณ 15,927.51
ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 43.96 กก/ไร คาดวาจะออกสูตลาดประมาณ 15,927.51 ตัน คิดเปนรอยละ 100 ของผลผลิต
ทั้งหมด
กรณีเกิดความเสียหายจากภัยแลง/ภาวะฝนทิ้งชวง คาดวามีปริมาณผลผลิตทั้งหมด ประมาณ ตัน
ผลผลิตเฉลี่ย กก/ไร คาดวาจะออกสูตลาด
- ตัน คิดเปนรอยละ ของผลผลิตทั้งหมด
- ปญหา/ความเสี่ยง/แนวโนมความเสียหาย พบวาปจจุบันมีพื้นที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งชวง
ประมาณ
ไร
(5.1.2) ทุเรียน พื้นที่เพาะปลูก 73,650 ไร
ขอมูลการผลิตและประมาณการผลผลิตผลไม ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ 2564
มีเนื้อที่ใหผล 68,574 ไร ออกดอกแลวรอยละ 96 สวนใหญอยูระยะติดผล ผลผลิตจะออกสูตลาดตั้งแตตน
เดือนมีนาคมเปนตนไป ซึ่งจะเปนทุเรียนพันธุกระดุมและทุเรียนที่ทํานอกฤดู ผลผลิตเฉลี่ยอยูที่ 1,936 กิโลกรัมตอไร มี
ปริมาณผลผลิตโดยรวม 132,759 ตัน เพิ่มขึ้นจากป 2563 จํานวน 18,346 ตัน คิดเปนรอยละ 16.03
กรณีไมเ กิดความเสียหายจากภัย แลง/ภาวะฝนทิ้งชว ง คาดวามีป ริมาณผลผลิตทั้งหมด ประมาณ - ตัน
ผลผลิตเฉลี่ย - กก/ไร คาดวาจะออกสูตลาดประมาณ - ตัน คิดเปนรอยละ - ของผลผลิตทั้งหมด
กรณีเกิดความเสียหายจากภัยแลง/ภาวะฝนทิ้งชวง คาดวามีปริมาณผลผลิตทั้งหมด ประมาณ - ตัน ผลผลิต
เฉลี่ย - กก/ไร คาดวาจะออกสูตลาดประมาณ - ตัน คิดเปนรอยละ ของผลผลิตทั้งหมด
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- ปญหา/ความเสี่ยง/แนวโนมความเสียหาย พบวาปจจุบันมีพื้นที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งชวง
ประมาณ - ไร
(5.1.3) สับปะรดโรงงาน พื้นที่เพาะปลูก 44,028 ไร ผลผลิตที่จะออกสูตลาด
เดือนมกราคม 2564 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได จํานวน 6,097,610 กิโลกรัม ราคาขายเฉลี่ย 6.7 บาท/กิโลกรัม
รวมมูลคา 40,853,987 บาท
กรณีไมเกิดความเสียหายจากภัยแลง/ภาวะฝนทิ้งชวง คาดวามีปริมาณผลผลิตทั้งหมด ประมาณ 6,097.61ตัน
ผลผลิตเฉลี่ย 5,677.48 กก/ไร คาดวาจะออกสูตลาดประมาณ 6,097.61 ตัน คิดเปนรอยละ
100
ของผลผลิตทั้งหมด
กรณีเกิดความเสียหายจากภัยแลง/ภาวะฝนทิ้งชวง คาดวามีปริมาณผลผลิตทั้งหมด ประมาณ - ตัน
ผลผลิตเฉลี่ย - กก/ไร คาดวาจะออกสูตลาด
- ตัน คิดเปนรอยละ ของผลผลิตทั้งหมด
- ปญหา/ความเสี่ยง/แนวโนมความเสียหาย พบวาปจจุบันมีพื้นที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งชวง
ประมาณ
ไร
(5.1.4) มันสําปะหลังโรงงาน พื้นที่เพาะปลูก 31,328 ไร ผลผลิตที่จะออกสูตลาด
เดือนมกราคม 2564 ผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได จํานวน 15,704,500 กิโลกรัม ราคาขายเฉลี่ย 2.19 บาท/กิโลกรัม
รวมมูลคา 34,392,855 บาท
กรณีไมเกิดความเสียหายจากภัยแลง/ภาวะฝนทิ้งชวง คาดวามีปริมาณผลผลิตทั้งหมด ประมาณ 15,704.50
ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 4,081.21
กก/ไร คาดวาจะออกสูตลาดประมาณ 15,704.50
ตัน คิดเปนรอยละ
100
ของผลผลิตทั้งหมด
กรณีเกิดความเสียหายจากภัยแลง/ภาวะฝนทิ้งชวง คาดวามีปริมาณผลผลิตทั้งหมด ประมาณ ตัน
ผลผลิตเฉลี่ย กก/ไร คาดวาจะออกสูตลาด
- ตัน คิดเปนรอยละ ของผลผลิตทั้งหมด
- ปญหา/ความเสี่ยง/แนวโนมความเสียหาย พบวาปจจุบันมีพื้นที่คาดวาจะไดรับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งชวง
ประมาณ
ไร
(5.1.5) สุกร เดือนมกราคม 2564
จํานวนสุกรที่เคลื่อนยายเขาพื้นที่ทั้งหมด 45,443 ตัว
จํานวนสุกรที่เคลื่อนยายออกพื้นที่ทั้งหมด 40,159 ตัว
จํานวนที่ฆาเพื่อบริโภคทั้งหมด 6,396 ตัว ราคา 7,971 บาท/ตัว
(5.1.6) ไกเนื้อ เดือนมกราคม 2564
ปริมาณไกเนื้อสงโรงฆา 1,552,853 ตัว ราคา 71.24 บาท/ตัว
(5.1.7) เปดเนื้อ เดือนมกราคม 2564
ปริมาณเปดเนื้อสงโรงฆา 21,550 ตัว ราคา 213.60 บาท/ตัว
5.2) ฟารมมาตรฐานดานปศุสัตว มีฟารมมาตรฐาน GAP จํานวน 286 แหง โรงฆาสัตวที่ไดมาตรฐาน GMP จํานวน 1
แหง และโรงฆาสัตวที่ไดใบอนุญาต จํานวน 32 แหง
5.3) ผลการสุมตรวจนมโรงเรียน (ป 2563) สํานักงานปศุสัตวจังหวัดระยอง ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน
ไมพบปญหาในจังหวัดระยอง
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6. สถานการณและการชวยเหลือภัยพิบัติดานเกษตร
6.1 พื้นที่เสี่ยงภัยแลง/อุทกภัย (ลอแหลมและเปราะบาง)
ดานพืช
- เดือนกุ มภาพัน ธ 2564 ไม มีผ ลกระทบภัยแลง/ภัย พิบัติ และการชว ยเหลือเกษตรกรดานพืช
(เกษตรจังหวัดระยอง)
- ดานการยางแหงประเทศไทยจังหวัดระยอง เดือนมกราคม 2564 ไมมีร ายงานความเสียหาย
(กยท.จ.ระยอง)
ดานปศุสัตว
- เดือนกุมภาพันธ 2564 ไมมีการรายงานสัตวไดรับผลกระทบจากภัยพิบัติดานปศุสัตว
- สถานการณโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร ปจจุบันยังไมพบสัตวปวยตามนิยามของโรค และยังไมพบ
รายงานการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรในจังหวัดระยอง แตทั้งนี้จังหวัดระยองไดประกาศเปนเขตเฝาระวัง
โรคระบาดอหิวาตแอฟริกาในสุกรแลว เพื่อใหการเก็บตัวอยางสงตรวจทางหองปฏิบัติการและการเคลื่อนยายสุกร
เปนไปอยางเขมงวด
- สถานการณไขหวัดนก ปจจุบันยังไมพบสัตวปวยตามนิยามของโรค แตทั้งนี้ในชวงเดือนที่ผานมา
เกิดการระบาดของโรคไขหวัดนกสายพันธุรุนแรง (Highly pathogenic avian influenz; H5N8) ในประเทศตางๆ
ไดแก ฮังการี่ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร และอินเดีย ทางกรมปศุสัตวจึงออกประกาศใหชะลอการนําเขา
หรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตวปกหรือซากสัตวปกจากประเทศดังกลาว ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 2
กุมภาพันธ 2564 และมีผลบังคับใชเปนเวลาเกาสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ภัยพิบัติ

ดานประมง
- เดือนกุมภาพันธ 2564 ไมมีรายงานพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และเรือประมงที่ไดรับผลกระทบจาก

ดานอื่น ๆ (ธ.ก.ส.จังหวัดระยอง)
- เดือนกุมภาพันธ 2564 จากการติดตามปญหาภัยพิบัติที่มีผลกระทบตอการผลิตภาคการเกษตร
ของจังหวัดระยองในชวงเดือนธันวาคม 2563 คาดวาจะเกิดภัยดังนี้
1. สถานการณภัยแลง ในพื้นที่จังหวัดระยองปนี้ยังไมไดรับผลกระทบ เนื่องจากมีฝนตก
ในชวงนี้ ทําใหมีน้ําเพียงพอในภาคเกษตรกรรม และน้ําใชในครัวเรือน สภาวะวิกฤติการขาดแคลนน้ําในจังหวัดระยอง
จึงยังคงไมเ กิดขึ้น ทําใหสํานักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดระยอง ปรับระดับการชวยเหลือเกษตรกรผูป ลูกผลไมลง ดังนั้น
หนวยงานที่เกี่ยวของหรือผูที่รับผิดชอบจึงเตรียมมาตรการในการแกไขปญหาในเชิงตั้งรับกับสถานการณ ที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต เพื่อเตรียมรับมือกับปญหาวิฤติขาดแคลนน้ําที่อาจจะเกิดขึ้นในชวงเดือนมีนาคม 2564 - เมษายน
2564 ซึ่งเปนชวงที่ผลไมออกสูตลาด
2. ปญหาการแพรระบาดของไวรัส
6.2 ผลการเฝาระวังโรคและแมลงศัตรูสําคัญ
กรมวิ ช าการเกษตร ได จั ด ทํ า ข อ มู ล "เตื อ นภั ย การเกษตร" โดยรวบรวมข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
สภาพแวดลอม สภาพอากาศที่เกิดขึ้นในแตละสัปดาห ซึ่งอาจสงผลกระทบตอการผลิตพืชชนิดตางๆ การเกิดโรคและ
แมลงศัตรูพืชระบาด ตลอดจนขอสังเกต ขอระวัง แนวทางแกไข/ปองกัน เพื่อเผยแพรไดทราบเปนประจําทุกสัปดาห
โดยขอใหหนวยงานนําไปประชาสัมพันธเผยแพรตอไปดวย สามารถดูขอมูลไดที่ www.doa.go.th
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แนวโนมการระบาด
โรคใบดางมันสําปะหลัง เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรประจําตําบลไดประชาสัมพันธสรางการรับรู
ใหกับเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังทราบและเฝาระวังอยางตอเนื่อง
ปญหาที่พบ
ขอแกไข
- สรางการรับรูใหเกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลังมีความรูความเขาใจและตระหนักถึงความรุนแรงการ
เกิดโรคแนวทางการปองกันการระบาด เกษตรกรตองรูจักสังเกต สํารวจและเฝาระวังติดตามสถานการณของโรคฯใน
แปลงของตนเองและแปลงขางเคียง ทั้งขอมูลที่เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนชนิดพืชอื่นปลูกทดแทน เพื่อทําการเวนระยะ
การปลูกมันสําปะหลัง
- สรางการรับรูใหกับเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรในระดับพื้นที่
- สรางการรับรูใหเกษตรกรเจาของแปลงที่พบอาการใบดางฯ รีบดําเนินการฉีดพนยา เพื่อปองกัน
แมลงพาหะ พรอมทั้งขุดถอนทําลายใสถุงดํา และเฝาระวังอยางตอเนื่อง
ขอเสนอแนะ
เกษตรกรผูปลูกมันสําปะหลัง ตองตระหนักถึงความเสียหายของโรคใบดางมันสําปะหลัง ไมนําทอน
พันธจากแหลงอื่นมาปลูก รวมถึงไมนําทอนพันธในแปลงที่พบโรคไปขยายพันธปลูกตอ และควรหมั่นตรวจแปลงของ
ตนเองเปนประจําอยางสม่ําเสมอ
6.3 การชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ
ชวยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยจาก............ไมมี...(ชื่อพายุ)............... (ชวงภัยตั้งแตวันที่.......ถึง..............)
รวม........ไมมี......ราย วงเงินชวยเหลือ........ไมมี..............ลานบาท ทั้งนี้เกษตรกรไดรับการชวยเหลือครบถวนแลว/อยู
ระหวางการ..........ไมมี................... จํานวน..............ราย
7. ปญหา/ขอเรียกรองที่เกิดขึ้นในจังหวัด/แนวทางแกไข (ใคร ไดรับผลกระทบ/เดือดรอนอยางไร เมื่อใด มีขอเสนอ
ใหรัฐแกไขปญหาอยางไร ไดปฏิบัติการไปแลวอยางไร ผลเปนอยางไร มีขอเสนอการแกไขปญหาใหหมดสิ้นไปอยางไร)
7.1 ปญหาที่ดินทํากิน
ไมมี
7.2 ปญหาหนี้สิน
ไมมี
7.3 ปญหาการแพรระบาดของไวรัส Covid-19
ไมมี
8. ปญหาอุปสรรค/ความเสี่ยง/ความทาทาย ตอการปฏิบัติราชการดานการเกษตรของจังหวัด และขอเสนอ
วิธีการลดความเสี่ยง (ระบบการบริหารงานภายในจังหวัด/การบริหารงบประมาณของหนวยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ/บุคลากร/ขอจํากัดดานสภาพพื้นที่และสังคมวัฒนธรรม)
ไมมี

