
 
 

  
 

คู่มือ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

พฤษภาคม 2562 



 
 

ค ำน ำ 
 
 ในปี 2561 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก าหนดให้มีแผนการผลิตทางการเกษตร ที่มีการจัดท าข้อมูล
ผลผลิตและข้อมูลความต้องการของตลาด การศึกษาแนวโน้มในอนาคตและความนิยมของผู้บริโภค มาก าหนด
เป็นแผนการส่งเสริมให้เกษตรกรมีการผลิตที่เหมาะสมและตรงตามความต้องการของตลาด เพื่อลดปัญหาราคา
ผลผลิตทางการเกษตรตกต่ าหรือล้นตลาด สร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และในปี 2562 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีการขับเคลื่อนงานตามนโยบายตลาดน าการผลิตอย่างเป็นรูปธรรมภายใต้
โครงการสานพลังประชารัฐเพ่ือสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูท านา ที่มีการบริหารจัดการสินค้า
เกษตรให้เกิดความสมดุลทางการตลาด ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า เพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตร เชื่อมโยง
การผลิตการตลาดภาครัฐและเอกชน เป็นต้นแบบความส าเร็จที่จะน ามาพัฒนาต่อยอดต่อไป ซึ่งการขับเคลื่อน
ให้เกิดความเป็นรูปธรรมในระยะถัดไปมีการก าหนดกลไกการบริหารการขับเคลื่อนงานตามนโยบายในชนิด
สินค้าเกษตรที่ส าคัญ เพ่ือมุ่งเน้นให้เกิดความสอดคล้อง มีการบูรณาการการด าเนินงานสร้างความร่วมมือกับ 
ทุกภาคส่วน เผยแพร่และถ่ายทอดความรู้เพ่ือพัฒนาต่อยอดการด าเนินโครงการตามนโยบายตลาดน าการผลิต
ต่อไป 

 ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานส่วนกลางและได้รับมอบหมายให้ติดตาม
การด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ จึงท าการปรับปรุง “คู่มือกำรขับเคลื่อนงำนด้ำน
เกษตรกรรมตำมนโยบำยกำรตลำดน ำกำรผลิต” เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจกรอบแนว
ทางการท างานและปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือผลักดันส่งเสริมให้เกษตรกร ท าการผลิตสินค้า
เกษตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด เพ่ือให้มีรายได้ที่แน่นอนและมีความมั่นคงในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป 
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คู่มือการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบาย  
“การตลาดน าการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 

1. นโยบำย “ตลำดน ำกำรผลิต” และข้อสั่งกำรของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดนโยบาย “ตลำดน ำกำรผลิต” และแนวทาง 
การด าเนินงานการตลาดน าการผลิตไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารงานการเกษตรกรรม 
ในพ้ืนที่เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้แน่นอนและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีข้อสั่งการ  
ในวาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 
 1.1 ข้อสั่งกำรจำกกำรประชุมสัมมนำกำรขับเคลื่อนนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับ
พื้นที่สู่กำรปฏิบัติ ระหว่ำงเดือนมกรำคม - กุมภำพันธ์ 2561 ให้ยึดหลักตลาดน าการผลิต เน้นประสานสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด สนับสนุนข้อมูลพ้ืนฐานและสภาพปัญหาในพ้ืนที่เพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ แนวทาง และวิธีปฏิบัติให้ชัดเจน 
 1.2 ข้อสั่งกำร เรื่อง กำรด ำเนินงำนส ำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เม่ือวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 
2561 โดยมีประเด็นที่เก่ียวข้องกับนโยบาย “ตลาดน าการผลิต” ดังนี้ 

1) นโยบายระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้เริ่มด าเนินการตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน  
มีมากกว่า 4,000 แปลงทั่วประเทศ ที่ผ่านมามีการประกวดแปลงเพ่ือคัดเลือกแปลงที่มีศักยภาพ ในปี 2561 
ควรประเมินและจัดเกรดคุณภาพของแปลงใหญ่ทั้งหมด เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและส่งเสริมการท า
เกษตรแปลงใหญ่ให้ได้คุณภาพและประสบความส าเร็จ 

2) ปัจจุบันภาครัฐส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มและด าเนินการในรูปแบบสหกรณ์เพ่ิมมากขึ้น  
เพ่ือเพ่ิมอ านาจต่อรอง สร้างความเข้มแข็ง และรายได้ที่เพ่ิมมากขึ้น โดยควรมีการประเมินความส าเร็จในการ
ด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร พร้อมทั้งจัดเกรดคุณภาพ โดยสหกรณ์เกรด A ควรน ามาก าหนดแนวทาง 
ในการพัฒนาต่อยอดให้เป็นรูปแบบบริษัท ส าหรับสหกรณ์เกรดอ่ืนๆ ควรก าหนดแนวทางในการพัฒนาให้เป็น
สหกรณ์เกรด A เพ่ิมมากข้ึนต่อไป 

 1.3 ข้อสั่งกำร เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรตลำดน ำกำรผลิตไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเมื่อวันที่ 
13 มีนำคม 2561 เพ่ือให้การด าเนินงานตามแนวทางการตลาดน าการผลิตดังกล่าวเกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม จึงให้ด าเนินการดังนี้  
 1) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งมีส านักงานเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัดเป็นเลขานุการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนั้น  
เพ่ือมอบหมายและก าหนดขั้นตอนการท างานตามหลักการตลาดน าการผลิต ดังนี้ 
 1.1)  ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดและอ าเภอ รวมทั้งส านักงานสหกรณ์จังหวัด ประสานธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพ้ืนที่ด้วย เพ่ือร่วมกันคัดเลือกผลผลิตการเกษตรในพ้ืนที่จากโครงการ
ตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรผสมผสาน เกษตรปลอด
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คู่มือการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบาย  
“การตลาดน าการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

สารพิษ เกษตรอินทรีย์ กลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ (smart farmers & young smart farmers) ฯลฯ หรือผลผลิต
จากกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตรที่เข้มแข็ง เพ่ือให้ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
น าไปเป็นข้อมูลประสานงานหาผู้รับซื้อผลผลิตจากพ้ืนที่โดยตรง 
 1.2) ให้ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้ประสานงานกับส านักงานพาณิชย์จังหวัด 
ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด และภาคเอกชนในจังหวัดที่ประกอบธุรกิจการซื้อขายผลผลิตทางการเกษตร เช่น 
หอการค้า สภาอุตสาหกรรม บริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จ ากัด จังหวัดหรือร้านค้าต่างๆ เพ่ือติดต่อกับเกษตรกร
หรือกลุ่มเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรในพ้ืนที่โดยตรง ทั้งนี้ ให้ประสานงานกับส านักงานเกษตรจังหวัด/
อ าเภอด้วย 
 1.3) ให้ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดรวบรวมข้อมูลผลผลิตทางการเกษตรดังกล่าว 
ตามข้อ 1.2) พร้อมรายละเอียดช่องทางการติดต่อซื้อขายผลผลิตจากเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรหรือสถาบัน
เกษตรกรในจังหวัด ส่งให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพื่อจัดท าเป็นข้อมูลประกอบการท าเว็บไซต์ (website) 
ต่อไป 
 2) มอบหมายให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดท าเว็บไซต์ (website) และข้อมูลส าคัญ (big data) เกี่ยวกับผลผลิตการเกษตรที่ได้รับรายงานจากส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ มาจัดท าให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้สนใจสามารถ
ติดต่อแหล่งซื้อขายสินค้าการเกษตรโดยตรงจากพ้ืนที่ต่างๆ รวมทั้งการจัดท าระบบซื้อขายผ่านระบบ  
e-commerce โดยให้ประสานขอเชื่อมโยงเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
ขายผลผลิตการเกษตรเข้ามาด้วย เพ่ือสะดวกในการค้นหาหรือติดต่อช่องทางค้าขายสินค้าเกษตร 
 3) ให้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งคณะท างานด้านการประสานการตลาด
ประจ ากระทรวง เพ่ือท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในส่วนกลาง เช่น กระทรวง
พาณิชย์ หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สมาพันธ์ SMEs 
ไทย ฯลฯ ในการประสานงานซื้อขายสินค้าเกษตรกรรมจากเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร
โดยตรงในจังหวัดต่างๆ 
 4) ให้อัครราชทูต (ฝ่ายการเกษตร) อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) ที่ปรึกษา (ฝ่ายการเกษตร) 
ฝ่ายการเกษตร ประจ าสถานกงสุลใหญ่ เลขานุการเอก (ฝ่ายการเกษตร) ได้ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชนในประเทศนั้นๆ เพ่ือน าเสนอข้อมูลสินค้าการเกษตรของประเทศไทย โดยเฉพาะข้อมูลสินค้า
การเกษตรตามข้อ 2 รวมทั้งติดตามภาวะตลาดการค้าขายสินค้าเกษตรในต่างประเทศเพ่ือแจ้งให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ 
 5) ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกเขต 
ท าหน้าที่แนะน าและติดตาม (coaching & monitoring) การด าเนินงานตามข้ันตอนต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น 
 6) ให้จัดท าแผนปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆ โดยก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จอย่างชัดเจนภายใน 
15 วัน และรายงานผลการด าเนินงานให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบทุกเดือน 



3 

 

 

คู่มือการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบาย  
“การตลาดน าการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 1.4 ข้อสั่งกำร เรื่อง กำรมอบหมำยภำรกิจและหน้ำที่ในกำรปฏิบัติรำชกำรแก่บุคลำกรในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อให้ครอบคลุมกระบวนกำรท ำเกษตรกรรมแบบครบวงจร เม่ือวันที่ 18 
เมษำยน 2562 วันที่ 24 เมษำยน 2562 และวันที่ 1 พฤษภำคม 2562 เพ่ือให้การขับเคลื่อนงานด้าน
เกษตรกรรมตามนโยบายการตลาดน าการผลิตเกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางในการ
ขับเคลื่อนงานทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้หน่วยงานและบุคลากรในสังกัดน าไปปฏิบัติ ดังนี้ 
 1) ระดับกระทรวง 
  การก าหนดภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน ขอให้พิจารณาจัดกลุ่มงานและมอบหมายภารกิจ
ให้ส่วนราชการระดับกรม รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัด กษ. ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับภารกิจงานใน
พ้ืนที่ เพ่ือให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท าหน้าที่เป็นหน่วยงานอ านวยการและสนับสนุนการท างานในระดับ
พ้ืนที่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้พิจารณาแบ่งหน่วยงานและบุคลากรในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นกลุ่มงาน 2 กลุ่มงาน คือ 
  1.1) การวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน และรายงานสถานการณ์การผลิตทางการเกษตร  
ให้มอบหมาย กรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง กรมชลประทาน กรมพัฒนาที่ดิน ส านักงาน  
การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (สปก.) กรมวิชาการเกษตร ฯลฯ รวมทั้งรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ในสังกัด 
กษ. ท าหน้าที่อ านวยการวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน และรายงานสถานการณ์การผลิต (Supply) ของประเทศ 
ให้สอดคล้องกับความต้องการ (Demand) ของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ 
  1.2) การประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ให้มอบหมาย ส านักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ รวมทั้ง
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนในสังกัด กษ. รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แนวโน้มราคาและความต้องการสินค้า
เกษตรของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กลุ่มสานพลังประชารัฐ หอการค้าไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย สมาคมผู้ค้าสินค้าเกษตรหรืออาหารเกษตร ฯลฯ เพ่ือประสานการเจรจาการรับซื้อผลผลิตจาก
เกษตรกรและหรือกลุ่มเกษตรกรโดยตรงในราคาที่เป็นธรรม โดยมอบหมายส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานกับ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยรวบรวมรายชื่อภาคเอกชนรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ แนวโน้มราคาและความ
ต้องการสินค้าเกษตรของตลาดทั้งในและต่างประเทศ (Demand) เพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการประสานความร่วมมือ
การเป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร และมอบหมายส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 ลงพ้ืนที่เก็บ
ข้อมูล วิเคราะห์ และคาดการณ์สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตร และจัดส่งข้อมูลปริมาณ 
  1.3) ให้ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศจัดท าข้อมูลความต้องการและสถานการณ์
สินค้าเกษตรในต่างประเทศและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรในต่างประเทศ และด าเนินการเชื่อมโยง/
ขยายตลาดสินค้าเกษตร พร้อมทั้งประสานทูตพาณิชย์ในการส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรในต่างประเทศ 
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  1.4) ขอมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกเขต ได้ไปแนะน าและ
ติดตาม (coaching & monitoring) การด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที่ 
  1.5) ขอให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหัวหน้าส่วนราชการด าเนินการวางแผนเพ่ือ
ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและเก็บรวบรวมข้อมูลทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่ต่าง ๆ และ
พัฒนาตัวชี้วัดความส าเร็จที่เหมาะสมในแต่ละพ้ืนที่พร้อมระบุหน่วยงานที่รับผิดชอบในภารกิจและหน้าที่นั้น ๆ 
โดยขอให้คณะท างานในระดับจังหวัด และกลุ่มงานในระดับส่วนกลาง รายงานความก้าวหน้าและสถานการณ์
การผลิตและการตลาดในส่วนที่รับผิดชอบต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และขอให้ส านักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นศูนย์กลาง การรวบรวมข้อมูล โดยก าหนดรูปแบบการรายงานผลและการ
จัดเก็บข้อมูล และระบบการติดตามรายงานความก้าวหน้าและสถานการณ์การผลิตและการตลาด พร้อมแจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนกลางและในจังหวัดรับทราบและด าเนินการเพ่ือให้สามารถใช้ข้อมูลประกอบการ
ตัดสินใจเชิงนโยบายได้อย่างทันท่วงที 
 2) ระดับจังหวัด 
  การด าเนินงานของจังหวัดให้ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด และส านักงานเกษตร
จังหวัด น าเรียนแนวทางการท างานตามภารกิจและบทบาทของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพ่ือเป็นข้อมูลในการพิจารณาสนับสนุนแนวทางการด าเนินงาน และเพ่ื อให้การ
ปฏิบัติงานของหน่วยงาน กษ. ในจังหวัดได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในจังหวัด รวมทั้ง 
การสนับสนุนงบประมาณพัฒนาจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการและ/หรือจากองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) โดยให้ใช้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) เป็นองค์กร
หลักในการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบายการตลาดน าการผลิต ท าหน้าที่บูรณาการระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ โดยให้พิจารณาภารกิจในการส่งเสริมพัฒนาการผลิต และประสานงาน
เพ่ือจ าหน่ายผลผลิตให้แก่เกษตรกร เสนอในการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับ
จังหวัด (อ.พ.ก.) เพ่ือหารือร่วมกันในการจัดกลุ่มงานและมอบหมายภารกิจให้หน่วยงานต่าง ๆ น าไปปฏิบัติใน
รูปคณะท างานเฉพาะกิจ (Task Force) ดังนี้ 
    2.1) คณะท างานการประสานงานด้านการตลาดหรือหาแหล่งรับซื้อผลผลิต (Demand Side) 
ให้ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานสหกรณ์จังหวัด และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 12 เขต 
เป็นหน่วยงานหลักในการประสานข้อมูลด้านการตลาดหรือจัดหาแหล่งรับซื้อผลผลิต กับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในพ้ืนที่ ได้แก่ ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) บริษัท
ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด เรือนจ าและทัณฑสถาน สถาบันการศึกษา กองก าลัง
รักษาความสงบเรียบร้อย หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด ห้างสรรพสินค้า (Modern Trade) หรือ
ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center DC) นิคมอุตสาหกรรม และโรงงาน เพ่ือให้ได้ข้อมูลความต้องการ
ของตลาดสินค้าเกษตรในระดับพื้นที่ และให้มีการประสานงานกับเกษตรจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด ประมงจังหวัด
ในเรื่องข้อมูลปริมาณผลผลิตทางการเกษตรสินค้าเกษตรแต่ละชนิดมีปัญหาในการขายหรือไม่ แม้ไม่มีปัญหา
การขายก็ควรพิจารณาแหล่งตลาดที่มั่นคง ซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องมีข้อมูลสินค้าเกษตรในจังหวัดที่ครบถ้วนชัดเจน 
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(ชนิด ปริมาณผลผลิต และราคา) เพ่ือใช้ในการเจรจาเพ่ิมช่องทางตลาดให้แก่เกษตรกร เช่น ในกรณีการเชื่อมโยง
ตลาดกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลทั่วประเทศรับซื้อผักหรือผลผลิตทางการเกษตรจ าก
เกษตรกรโดยตรง หรือในกรณีที่เกษตรกรมีการรวมกลุ่มและมีก าลังผลิตมาก ให้แนะน าหรือประสานงานกับ
ภาคเอกชน ให้เข้ามาตั้งโรงงานรับซื้อผลผลิต โรงงานแปรรูป หรือโรงถนอมอาหารภาย ในพ้ืนที่ และ
ประสานงานกับ ธกส. ในพ้ืนที่เพ่ือพิจารณาสนับสนุนทุนเงินกู้ให้กลุ่มเกษตรกร นอกจากนี้ ในจังหวัดที่มีแหล่ง
รับซื้อสินค้าท่ีส าคัญ เช่น เขตนิคมอุตสาหกรรม ค่ายทหาร และโรงงาน โดยเฉพาะ Modern Trade เช่น Big C 
Tesco Lotus ซึ่ งมีจ านวนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง และบางจังหวัดมีศูนย์รวบรวมและกระจายสินค้า 
(Distribution Center) ควรประสานงานกับหน่วยงานและผู้จัดการห้างร้านต่างๆ ในการเป็นแหล่งรับซื้อ
ผลผลิตทางการเกษตร โดยอาจท าในรูปแบบ MOU และมีการพาลงไปดูแปลงเพาะปลูกเพ่ือสร้างความม่ันใจใน
การรับซื้อผลผลิตกับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรโดยตรง 
 2.2) คณะท างานการส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและจัดท าข้อมูลด้านการผลิต (Supply Side)  
ให้ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และส านักงานประมงจังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก โดยมี
โครงการชลประทานจังหวัด สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด และผู้อ านวยการศูนย์/สถานีในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นหน่วยงานสนับสนุน ในการการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและการจัดท า
ข้อมูลด้านการผลิต (Supply Side) โดยจัดท าแผนการผลิตตามความต้องการของตลาด (Demand Driven) 
หรือผลิตให้ได้ตามคุณสมบัติที่ผู้รับซื้อก าหนด ให้ครอบคลุมกระบวนการผลิตทางการเกษตร ตั้งแต่การ
ปรับเปลี่ยนแผนการผลิตทางการเกษตรของพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม ไปใช้พ้ืนที่ให้สอดคล้องกับแผนที่เกษตร (Agri-
Map) วิธีการท าการเกษตรกรรมที่เหมาะสม เช่น เกษตรปลอดภัย (GAP) เกษตรอินทรีย์ (Organic) รวมทั้งใน
กรณีที่ผู้ซื้อ/ตลาดต้องการสินค้าเกษตรจ านวนมากและตกลงท าสัญญารับซื้อระยะยาว อาจสนับสนุนให้
เกษตรกรรวมกลุ่มท าการเกษตรในรูปวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm Enterprise) หรือใช้
เครื่องจักรกล/เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ท าเกษตรแม่นย า เข้ามาใช้ในกลุ่มวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่เพ่ือเป็น
การลดต้นทุนการผลิต นอกจากนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ควรมีการสนับสนุนจาก
หน่วยงานต่าง ๆ  
  (1) ให้เกษตรจังหวัดแนะน าและประสานงานให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรสมัยใหม่ (Young 
Smart Farmers) ที่เป็นบุตรหลานของเกษตรกรในพ้ืนที่และผ่านการอบรมจากส านักเกษตรจังหวัดแล้ว เข้ามา
มีบทบาทร่วมในการท าหน้าที่ทั้งฝ่ายส่งเสริมการผลิตและฝ่ายประสานงานระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับหน่วยงาน
รัฐหรือภาคเอกชนที่เข้ามารับซื้อผลผลิตในพื้นที่ด้วย 
  (2) ให้สหกรณ์จังหวัดให้การสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง หรือมีผลผลิต
เป็นที่ต้องการของตลาด ให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตรหรือ
วิสาหกิจชุมชนเพ่ือให้มีตัวแทนของกลุ่มเกษตรกรเข้ามาท าหน้าที่ในการติดต่อขายผลผลิตกับภาคเอกชน
โดยตรงแทนหน่วยงานรัฐ ซึ่งจะเป็นการพัฒนาระบบการผลิตทางการเกษตรในพ้ืนที่ให้สอดคล้องหรือ
สนองตอบต่อนโยบาย “การตลาดน าการผลิต” และน ามาขยายผลหรือต่อยอดโครงการและแผนงานด้าน
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การเกษตรที่ส าคัญๆ เพ่ือให้การด าเนินงานมีความต่อเนื่องและเกิดการขยายผล โดยขอให้รายงานสถานการณ์
การผลิตสินค้าเกษตรพร้อมคาดการณ์ปริมาณผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในพ้ืนที่แต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง 
 2.3) ขอให้น าข้อมูลด้านการผลิตและการตลาด (Supply Side และ Demand Side) จาก
คณะท างานทั้ง 2 ชุด น าเสนอ คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)  เพ่ือใช้
ประกอบการประเมินสถานการณ์และปัญหาการเกษตรของพ้ืนที่ พิจารณาปรับเปลี่ยนแผนการผลิตทางการ
เกษตรของพ้ืนที่การเกษตรให้มีความเหมาะสม สอดคล้องกับแผนที่เกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-
Map) โดยอาจลดพ้ืนที่ในการท าการเกษตรเชิงเดี่ยวไปท าการเกษตรแบบผสมผสานหรือเกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
แนวพระราชด าริ หรือลดพ้ืนที่ในการท าสินค้าเกษตรชนิดเดิมไปผลิตสินค้าเกษตรชนิดใหม่ตามความต้องการของ
ตลาด เพ่ือลดปัญหาสินค้าเกษตรล้นตลาด (Over Supply) เช่น ปลูกกล้วยหอม กาแฟ หรือพืชผัก แซมในพ้ืนที่
สวนยางพาราหรือสวนปาล์มน้ ามัน หรือลดพ้ืนที่การท านาปรัง ด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วหรือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
หรือพืชชนิดอื่นตามความต้องการของตลาด เป็นต้น รวมทั้งควรมีการรวบรวมผลการด าเนินงานและศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลให้เกิดความส าเร็จจากกรณีตัวอย่างของจังหวัดที่มีการประสานกับโรงพยาบาลในการรับซื้อผลผลิตทาง
การเกษตร เพ่ือน าไปขยายผลด าเนินการในพื้นที่อ่ืน ๆ ต่อไป 
 ทั้งนี้ ขอให้ทุกหน่วยงานเริ่มปฏิบัติงานตามโครงสร้างการท างานใหม่ตั้ งแต่เดือนพฤษภาคม 
เนื่องจากเป็นเดือนมหามงคลของปวงชนชาวไทย โดยจะมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและพระราชพิธีพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ซึ่งมีความส าคัญต่อภาคเกษตรกรรมเป็นอย่างยิ่ง 

 
2. เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
 2.1 การบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนกลางและจังหวัดมีกลไก
การด าเนินงานที่เหมาะสม ประสานสอดคล้องกันอย่างบูรณาการและขยายผลความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
จากภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มากข้ึน 

2.2 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรในจังหวัด (GPP ภาคการเกษตร) เพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของจังหวัดและของประเทศในภาพรวมเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจตามเป้าหมาย
ของรัฐบาล 

2.3 บริหารจัดการสินค้าการเกษตรได้อย่างเป็นระบบ และสามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดได้ท้ังระดับจังหวัดและประเทศ 

2.4 เกษตรกรมีรายได้แน่นอนและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จากการพัฒนา 
การเกษตรตามหลัก “การตลาดน าการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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3. กลไกกำรขับเคลื่อนนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปัจจุบัน 
 

3.1 ระดับกระทรวง 
3.1.1 คณะกรรมกำรบริหำรกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยส ำคัญและกำรแก้ไขปัญหำภำคเกษตร 

ได้มีการปรับปรุงกลไกการท างาน โดยยกเลิกค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 8/2561 ลงวันที่ 4 มกราคม 
2561 และออกค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1019/2562 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 โดยปรับปรุง
องค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

1) องค์ประกอบ  
มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงทุกท่าน

เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระมรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าส่วนราชการระดับกรม
หรือเทียบเท่าในสังกัดกระทรวง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกท่านเป็นกรรมการ และผู้อ านวยการ
ส านักแผนงานและโครงการพิเศษ ส านักงานปลัดกระทรวงเป็นเลขานุการ 

2) อ ำนำจหน้ำที่ 
(1) ก าหนดแนวทางการวางแผนการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ตลาดในประเทศและต่างประเทศ และการรายงานสถานการณ์การผลิตทางการเกษตรของประเทศ 
(2) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง

ในด้านข้อมูลแนวโน้มราคา ความต้องการสินค้าเกษตรของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และการรับซื้อผลผลิต
จากเกษตรกรและหรือกลุ่มเกษตรกรโดยตรงในราคาท่ีเป็นธรรม  

(3) บริหาร ก ากับ และติดตามการด าเนินงานตามนโยบายส าคัญ (Agenda Based) ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรในพ้ืนที่ (Area Based) ของหน่วยงาน 
ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพ่ือให้การขับเคลื่อนงานตามนโยบายสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 

(4) ให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือคณะท างานได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 
(6) เชิญหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะ รวมทั้ง

จัดส่งเอกสารและข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
(7) ปฏิบัติงานอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 3.1.2 คณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตร ได้มีการปรับปรุงกลไกการท างานโดยยกเลิก
ค าสั่งคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ที่ 5/2561 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561 และ
ออกค าสั่งคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1/2562 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 โดย
ปรับปรุงองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังนี้   

1) องค์ประกอบ  
1.1) คณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำข้ำว โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต) เป็นประธาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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ที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธาน รองอธิบดีกรมการข้าวที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการ ผู้แทนกรมการข้าว
และผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

1.2) คณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำสับปะรด และข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยมี
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์) 
เป็นประธาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธาน รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการ ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรและผู้แทนส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

1.3) คณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำมันส ำปะหลัง โดยมีรองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต) เป็นประธาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธาน รองอธิบดีกรมวิชาการที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการ ผู้แทนกรม
วิชาการเกษตรและผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

1.4) คณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มสินค้ำประมง โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต) เป็นประธาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธาน รองอธิบดีกรมประมงที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการ ผู้แทนกรม
ประมงและผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

1.5) คณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มสินค้ำปศุสัตว์ โดยมีรองปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการผลิต) เป็นประธาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธาน รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการ และผู้แทน
กรมปศุสัตว์และผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

1.6) คณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำยำงพำรำ โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิต) เป็นประธาน ผู้ตรวจราชการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธาน รองผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยที่ได้รับ
มอบหมายเป็นเลขานุการ ผู้แทนการยางแห่งประเทศไทยและผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ 

1.7) คณะอนุกรรมกำรบริหำรจัดกำรกลุ่มสินค้ำกล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ โดยมีรอง
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและระบบสหกรณ์) 
เป็นประธาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธาน รองอธิบดีกรม
ส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการ ผู้แทนกรมส่งเสริมการเกษตรและผู้แทนส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

2) อ ำนำจหน้ำที่ 
(1) ก าหนดกรอบแนวทางและจัดท าแผนบริหารจัดการสินค้าให้เกิดความสมดุลระหว่าง

การผลิตและความต้องการใช้ ตามศักยภาพของพ้ืนที่ พร้อมทั้ง เสนอแนะมาตรการ และเงื่อนไขเพ่ือผลักดัน 
การผลิตตามแผนที่ก าหนด ตลอดจนจัดท าแผนงาน โครงการ และก าหนดหน่วยงานรับผิดชอบ เพ่ือสนับสนุน
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การขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายและ
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ์

(2) ติดตามสถานการณ์ เตือนภัยเกี่ยวกับการผลิต การตลาด และศึกษาวิเคาระห์ข้อมูล
ความต้องการ (Demand) ของสินค้าทั้งภายในประเทศและการส่งออกเพ่ือให้การบริหารจัดการสินค้าสอดคล้อง
กันทัง้ระบบ  

(3) เชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง ความเห็น รวมทั้งส่งเอกสารหลักฐาน  
ที่เก่ียวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ 

(4) แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือปฏิบัติงานได้ตามที่เห็นสมควร 
(5) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนๆ ตามที่คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและ

สหกรณ์มอบหมาย 
3.1.3 คณะท ำงำนวำงแผน ส่งเสริม สนับสนุน และรำยงำนสถำนกำรณ์กำรผลิตทำง

กำรเกษตร (ค าสั่งคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร  
ที่ 1/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562) 

1) องค์ประกอบ 
มีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

และระบบสหกรณ์) เป็นประธานคณะท างาน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมายเป็น  
รองประธาน ผู้แทนกรมการข้าว กรมชลประทาน กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร 
กรมพัฒนาที่ดิน กรมวิชาการเกษตร กรมหม่อนไหม ส านักงานการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ส านักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพ้ืนที่สูง (องค์การ
มหาชน)ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) เป็นคณะท างาน โดยมีผู้อ านวยการส านัก/ 
กอง ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับมอบหมาย เป็นคณะท างานและเลขานุการ 

2) อ ำนำจหน้ำที่ 
 (1) รวบรวมข้อมูลปริมาณและความต้องการสินค้าเกษตรจากทุกจังหวัด และน ามา

วิเคราะห์ ข้อมูล สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรรายจังหวัดและภาพรวมประเทศ 
 (2) ก าหนดแนวทาง แผนการผลิต และแผนการส่งเสริมสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ

ความต้องการของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ 
 (3) จัดท ารายงานสถานการณ์และคาดการณ์การผลิตทางการเกษตรของประเทศเสนอ

ต่อคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร  
 (4) เชิญหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะ รวมทั้ง

จัดส่งเอกสารและข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องตามท่ีคณะท างานเห็นสมควร 
 (5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
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3.1.4 คณะท ำงำนประสำนงำนด้ำนกำรตลำด (ค าสั่งคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงาน
นโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ที่ 1/2562 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562) 

1) องค์ประกอบ 
มีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ก ากับดูแลส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็น

ประธานคณะท างาน รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ได้รับมอบหมายเป็นรองประธาน ผู้แทน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ การยางแห่ง
ประเทศไทย องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร องค์การสะพานปลา องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
ผู้อ านวยการส านักการเกษตรต่างประเทศ (สป.กษ.) ผู้อ านวยการส านักแผนงานและโครงการพิเศษ (สป.กษ.) 
กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร บริษัท ประชารัฐ  
รักสามัคคี (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด สภาหอการค้าไทย สมาพันธ์ SME ไทย เป็นคณะท างาน โดยมี
ผู้อ านวยการส านัก/กองของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ได้รับมอบหมายเป็นคณะท างานและเลขานุการ  

2) อ ำนำจหน้ำที่  
 (1) วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณและความต้องการสินค้าเกษตรของทุกจังหวัด ภาพรวม

ประเทศและความต้องการสินค้าเกษตรของตลาดต่างประเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลในการประสานงานด้านการตลาด 
 (2) ก าหนดแนวทางและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ

ภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้องในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร 
 (3) รายงานผลการประสานงานด้านตลาดต่อคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงาน

นโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร   
 (4) เชิญหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะ รวมทั้ง

จัดส่งเอกสารและข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องตามท่ีคณะท างานเห็นสมควร 
 (5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

3.2 ระดับจังหวัด 
3.2.1 คณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (อ.พ.ก.) (ค าสั่งคณะกรรมการ 

นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ที่ 3/2561 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2562) 
1) องค์ประกอบ 

มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนหน่วยทหารกองทัพบกหรือผู้แทน
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในจังหวัด  ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัด 
ปลัดจังหวัด หัวหน้าส านักงานจังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมจังหวัด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด 
ผู้แทนสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรในพ้ืนที่จังหวัด ผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด หัวหน้าหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจเกี่ยวข้องที่ผู้ว่าราชการ
จังหวัดเห็นสมควรไม่เกิน 3 หน่วยงาน ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด ผู้อ านวยการ อ.ต.ก.  
ที่รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัด ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้ง 2 ท่าน ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐ
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รักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัด ประธานกรรมการเครือข่าย 
ศพก. ระดับจังหวัด เป็นอนุกรรมการ โดยมีเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ      

2) อ ำนำจหน้ำที่ 
(1) ก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการกิจกรรมพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของ

จังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบาย (agenda) และแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาการเกษตรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพ่ือขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศไทย ให้เป็นไปตามของนโยบายของรัฐบาล 

(2) วางแผน ส่งเสริม สนับสนุนการผลิตสินค้าเกษตรให้ตรงตามความต้องการของตลาด 
(Demand Driven) ครอบคลุมกระบวนการผลิตทางการเกษตร รวมทั้งรายงานสถานการณ์การผลิตสินค้า
เกษตร และคาดการณ์ปริมาณผลผลิตในพ้ืนที่อย่างต่อเนื่อง 

(3) ประสานข้อมูลด้านการตลาด กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือวาง
แผนการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ส าคัญ รวมถึงสนับสนุนให้มีการเจรจารับซื้อผลผลิตระหว่างเกษตรกรและ
ผู้ประกอบการ 

(4) ประสานการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด (Area-based) กับ
หน่วยงาน รัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง 

(5) ท าหน้าที่เป็นกลไกในการก ากับ ดูแล ขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบายและแนว
ทางการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งแผนพัฒนาจังหวัดนั้นๆ 

(6) ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามนโยบายที่ส าคัญด้านการเกษตร
และสหกรณ์ในจังหวัด ต่อคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร 

(7) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือสร้าง 
ความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(8) แต่งตั้งคณะท างาน และอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
(9) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการนโยบายและ

แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย 
3.2.2 คณะท ำงำนกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรผลิตและจัดท ำข้อมูลด้ำนกำรผลิต (Supply 

Side) 
 1) องค์ประกอบ 
 มีเกษตรจังหวัดเป็นประธานคณะท างาน ปฏิรูปที่ดินจังหวัด ประมงจังหวัด ปศุสัตว์จังหวัด 

ผู้แทนส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัด ผู้แทนหน่วยงานกรมการข้าวที่รับผิดชอบพ้ืนที่
จังหวัด ผู้แทนหน่วยงานกรมฝนหลวงและการบินเกษตรที่รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัด ผู้แทนหน่วยงานกรมวิชาการ
เกษตรที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด ผู้แทนหน่วยงานกรมหม่อนไหมที่รับผิดชอบพื้นที่จังหวัด ผู้อ านวยการโครงการ
ชลประทานจังหวัด ผู้อ านวยการสถานีพัฒนาที่ดินพ้ืนที่จังหวัด เป็นคณะท างาน โดยมีหัวหน้ากลุ่มของ
ส านักงานเกษตรจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นคณะท างานและเลขานุการ 
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 2)  อ ำนำจหน้ำที่ 
  (1) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัด และข้อมูล

ต่างๆ ที่เก่ียวข้อง 
  (2) รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้าเกษตรของจังหวัด 

รวมทั้ง จัดท ารายงานสถานการณ์และคาดการณ์การผลิตทางการเกษตรของจังหวัดเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดใช้ในขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัด 

  (3) เสนอแนวทาง และแผนการด าเนินงานในการส่งเสริมสนับสนุน  ป้องกันและแก้ไข
ปัญหา ให้มีการผลิตสินค้าเกษตรตรงตามความต้องการของตลาด   

  (4) รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่อคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 

  (5) เชิญหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะ รวมทั้ง
จัดส่งเอกสารและข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องตามท่ีคณะท างานเห็นสมควร 

  (6) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
3.2.3 คณะท ำงำนกำรประสำนงำนด้ำนกำรตลำดหรือหำแหล่งรับซื้อผลผลิต (Demand Side) 
 1) องค์ประกอบ 
 เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นประธานคณะท างาน สหกรณ์จังหวัด หัวหน้าส านักงานตรวจ

บัญชีสหกรณ์ ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด ผู้อ านวยการองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกรหรือ  
ผู้แทนที่รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัด ผู้แทนส านักงานพาณิชย์จังหวัด ผู้แทนส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 
ผู้อ านวยการส านักงาน ธ.ก.ส. จังหวัด ผู้แทนบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด (วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด 
ผู้แทนหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสมาพันธ์ SME ไทยจังหวัด เป็นคณะท างาน โดยมีหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์
พัฒนาการเกษตร ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นคณะท างานและเลขานุการ 

 2) อ ำนำจหน้ำที่ 
(1) ศึกษา วิเคราะห์ น าเสนอข้อมูลปริมาณและความต้องการสินค้าเกษตรของจังหวัด 

เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทางจับคู่ผู้ซื้อและผู้ขาย 
(2) จัดท าข้อเสนอแนวทางบริหารจัดการสินค้าและการตลาดสินค้าเกษตรในจังหวัด 

รวมทั้งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในการรับซื้ อผลผลิตจากเกษตรกรหรือ 
กลุ่มเกษตรกรโดยตรง   

(3) รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่อคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 

(4) เชิญหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะ รวมทั้ง
จัดส่งเอกสารและข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องตามท่ีคณะท างานเห็นสมควร 

(5) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 



 

ส่วนที่ 2 แนวทางการด าเนินงาน และแผนปฏิบัติการ 
1. แนวทางการด าเนินงาน 

 เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบาย “การตลาดน าการผลิต” 
หน่วยงาน
รับผิดชอบ สป.กษ. สศก./สป.กษ./กสส. กสก./ปศ./ปม. สป.กษ. (สปษ.) สป.กษ. 

 
 

 
ระดับกระทรวง 

o คู่มือการขับเคลื่อน
นโยบาย  

o ก าหนดกลไกการ
ด าเนินงาน 

o สื่อสารสรา้งการ
รับรู ้
แนวทางการปฏิบัต ิ

o แต่งตั้งคณะท างาน 

o วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณ/ 
ความต้องการสินค้าเกษตร 

o ก าหนดความร่วมมือและประสานความร่วมมือกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการรับซื้อผลผลติ 

o รายงานผลการประสานงานด้านตลาด 

o รวบรวมข้อมลูปรมิาณ/ความต้องการ
สินค้าเกษตร  

o ก าหนดแนวทาง แผนการผลติ แผนการ
ส่งเสริมสินค้าเกษตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการ 

o จัดท ารายงานสถานการณ์และคาดการณ์
การผลิตทางการเกษตร  

o ข้อมูลความต้องการ
และสถานการณ์
สินค้าเกษตรใน
ต่างประเทศ 

o เชื่อมโยงขยาย
ตลาดสินค้า 

o ประสานทูต
พาณิชย์ส่งเสริมการ
ขายสินค้าเกษตรใน
ต่างประเทศ  

o คกก.ก าหนดกรอบ
นโยบาย 

o คณะอน ุกก.บริหาร
จัดการสินค้าเกษตร 
พิจารณาแกไ้ขปัญหา
และยกระดับสินค้า 

o ผตร.กษ.แนะน าและ
ติดตาม  

หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

สนง.กษ.จว.  
(ฝ่ายเลขานุการ อ.พ.ก.) 

คณะท างาน 
ฝ่ายตลาด กษจ./ปศจ./ปมจ. คณะท างาน 

ฝ่ายผลิต 
สนง.กษ.จว./สหกรณ์

จังหวัด/สศก.เขต 
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์

ระดับจังหวดั (อ.พ.ก.) 

 
 
 
 
 

ระดับจังหวดั 

o ก าหนดกลไกการ
ด าเนินงาน 

o สื่อสารสรา้งการ
รับรู ้
แนวทางการปฏิบัต ิ

o แต่งตั้งคณะท างาน 

o ศึกษา วิเคราะห์ข้อมลู
ปริมาณ/ความต้องการ
สินค้า 

o ก าหนดแนวทางการจับคูผู่้
ซื้อและผู้ขาย และการ
บริหารจดัการสินค้า 

o ประสานความร่วมมือ
ภาครัฐ ภาคเอกชน ในการ
รับซื้อผลผลิต 

o จัดท าแผนปฏิบัติการ และ
รายงานผล 

o สนับสนุนการจัดท า
ข้อมูลและการ
ส่งเสริมการผลติ
การ 
เกษตรร่วมกับ
หน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง 

o ศึกษา วิเคราะห์
ข้อมูลการผลติ
สินค้าเกษตร 

o เสนอแนวทาง 
ส่งเสริมสนับสนุน 
แก้ไขปัญหา 

o จัดท าแผนปฏิบัติ
การและรายงาน
ผล 

o จัดให้มีศูนย์กลาง
การประสานงาน 
(เช่ือมโยงตลาด/
แหล่งทุน/รวมกลุ่ม) 

 
 
 

o สนง.กษ.จว.รวบรวมข้อมูล/ก าหนดประเด็นและ
แผนการประชุม เสนอคณะ อ.พ.ก. 

o พิจารณากรอบแนวทางขับเคลื่อนงาน แนว
ทางการบริหารจัดการ ป้องกัน ควบคุม แก้ไข
ปัญหา และส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพกลไก
ตลาด  

o รายงานผลต่อ สป.กษ. (ฝ่ายเลขานุการ คกก.
บริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญฯ) 

 

คู่มือการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบาย  
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2. แผนปฏิบัตกิารขับเคลื่อนนโยบาย 

กิจกรรม 
กรอบเวลา 

ผู้รับผิดชอบหลัก ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 

ระดับกระทรวง             
1. ปรับปรุงคู่มือ             

1) ยกร่างคู่มือการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบาย 
“การตลาดน าการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

           สป.กษ. 

2) เสนอผู้บริหารเพ่ือขอความเห็นชอบคู่มือฯ            สป.กษ. 
2. ก าหนดกลไกการบริหารงาน             

1) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 7 คณะ (ตามชนิด
สินค้า)  

           ฝ่ายเลขานุการ
คณะท างาน 

2) คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการ
แก้ไขปัญหาภาคเกษตร 

           ฝ่ายเลขานุการ
คณะท างาน 

3) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบาย 
ส าคัญฯ เพ่ือติดตามงาน และพิจารณา/หารือในประเด็น 
ที่เก่ียวข้อง 

           ฝ่ายเลขานุการ 
คณะท างาน 

4) รายงานผู้บริหารเพื่อทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานและ
ประเด็นข้อเสนอประกอบ การตัดสินใจเชิงนโยบาย 

           ฝ่ายเลขานุการ
คณะท างาน 

3. สื่อสารสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดน าการผลิต”             
1) หนังสือราชการ            สป.กษ./ 

ทุกหน่วยงาน 

ตามที่ผู้บริหารก าหนด 

ทุกสิ้นเดือน/คณะกรรมเห็นว่ามีความจ าเป็น 

คู่มือการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบาย  
“การตลาดน าการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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กิจกรรม 
กรอบเวลา 

ผู้รับผิดชอบหลัก ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 

2) ประชุมสัมมนา            สป.กษ. 
3) Web Conference            สป.กษ./ 

ทุกหน่วยงาน 
4) Social Media            สป.กษ./ 

ทุกหน่วยงาน 
5) สิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ 
 

           สป.กษ./ 
ทุกหน่วยงาน 

4. การขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบายการตลาดน า 
การผลิต  

            

1) คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญฯ  
พิจารณาจัดกลุ่มงานและก าหนดภารกิจให้ส่วนราชการระดับ 
กรม รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัด กษ. 

           สป.กษ. 

2) แต่งตั้งคณะท างานวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน และรายงาน
สถานการณ์การผลิตทางการเกษตร และคณะท างานประสาน 
งานด้านการตลาด ภายใต้คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อน
งานนโยบายส าคัญฯ 

           สป.กษ. 

3) คณะท างานวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน และรายงาน
สถานการณ์การผลิตทางการเกษตร รวบรวม ข้อมูล ก าหนด
แนวทาง แผนการผลิต และแผนการส่งเสริมการผลิต 

           กสก. ปศ. ปม./ 
ทุกหน่วยงาน 

ตามที่ผู้บริหารก าหนด 

คู่มือการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบาย  
“การตลาดน าการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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กิจกรรม 
กรอบเวลา 

ผู้รับผิดชอบหลัก ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 

4) คณะท างานประสาน งานด้านการตลาด วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณ
และความต้องการสินค้า ก าหนดแนวทางและประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 

           สศก. สป.กษ. กสส./  
ทุกหน่วยงาน 

5) จัดท าข้อมูลความต้องการและสถานการณ์สินค้าเกษตรใน
ต่างประเทศ /ประสานทูตพาณิชย์ส่งเสริมการขายสินค้า  

           สป.กษ.  
(สปษ.) 

6) จัดประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบาย 
ส าคัญฯ เพื่อติดตามงาน และพิจารณา/หารือในประเด็น 
ที่เก่ียวข้อง  

           ฝ่ายเลขานุการ
คณะท างาน 

7) คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายฯ ก าหนด 
กรอบแนวทางการด าเนินนโยบาย และแนวทางการแก้ไขปัญหา
สินค้าเกษตรที่ส าคัญ 

           คณะกรรมการ 

8) ผตร. กษ. ให้ค าแนะน าและติดตาม (coaching & monitoring) 
การด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัด กษ. 

           ผตร.กษ. ทุกเขต 

ระดับจังหวัด             
1. ก าหนดกลไกการบริหารงาน             

1) รับกรอบนโยบาย และก าหนดโครงสร้างการด าเนินงานการ
ขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมในพ้ืนที่ 

           ฝ่ายเลขานุการ/ 
คณะ อ.พ.ก. 

2) จัดตั้งคณะท างานประสานงานด้านการตลาดหรือหาแหล่งรับซื้อ
ผลผลิต (Demand Side) ภายใต้คณะ อ.พ.ก. 

           ฝ่ายเลขานุการ/ 
คณะ อ.พ.ก. 

ตามที่ผู้บริหารก าหนด 

คู่มือการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบาย  
“การตลาดน าการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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กิจกรรม 
กรอบเวลา 

ผู้รับผิดชอบหลัก ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 

3) จัดตั้งคณะท างานการส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและจัดท า
ข้อมูลด้านการผลิต (Supply Side) ภายใต้คณะ อ.พ.ก. 

           ฝ่ายเลขานุการ/ 
คณะ อ.พ.ก. 

2. สื่อสารสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดน าการผลิต”             
1) หนังสือราชการ            ฝ่ายเลขานุการ/ 

คณะ อ.พ.ก. 
2) ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ (ตามความเหมาะสม)            สนง.กษ.จว. 
3) Social Media            ฝ่ายเลขานุการ/ 

คณะ อ.พ.ก. 
4) สิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ 
 

           ฝ่ายเลขานุการ/ 
คณะ อ.พ.ก. 

3. การขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบายการตลาดน า 
การผลิต 

            

1) ศึกษาคู่มือการการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบาย
การตลาดน าการผลิต และแนวทางการด าเนินงาน 

           คณะ อ.พ.ก. 

2) น าเรียนแนวทางการด าเนินงานตามภารกิจต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด เพื่อพิจารณาสนับสนุนงบประมาณและแนวทางการ
ด าเนินงาน 

           สนง.กษ.จว. 

3) คณะท างานประสานงานด้านการตลาดหรือหาแหล่งรับซื้อ
ผลผลิต (Demand Side) จัดท าข้อมูลด้านการตลาด Demand 
Side สินค้าเกษตรที่ส าคัญ และแนวทางบริหารจัดการสินค้า 
รวมทั้งรายงานผล 

           คณะท างาน 

คู่มือการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบาย  
“การตลาดน าการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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กิจกรรม 
กรอบเวลา 

ผู้รับผิดชอบหลัก ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 

4) จัดให้มีศูนย์กลางการประสานการขับเคลื่อนงานด้าน
เกษตรกรรมตามนโยบาย “ตลาดน าการผลิต” ด้านการตลาด 

           สนง.กษ.จว./สนง.
สหกรณ์จัหวัด/สศก.เขต 

5) คณะท างานการส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและจัดท าข้อมูลด้าน
การผลิต (Supply Side) วางแผน ส่งเสริม สนับสนุน และ
รายงานสถานการณ์การผลิตของประเทศ ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ รวมทั้ง
รายงานผล 

           คณะท างาน 

6) สนับสนุนการจัดท าข้อมูลด้านการผลิตและการด าเนินงาน
ส่งเสริมการผลิตการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

           สนง.เกษตรจังหวัด สนง.
ปศุสัตว์จังหวัด สนง.

ประมงจังหวัด  
7) คณะท างานประสานงานด้านการตลาดฯ และคณะท างาน 

การส่งเสริม สนับสนุนการผลิตฯ ร่วมจัดท าแผนปฏิบัติการ 
เพ่ือขับเคลื่อนแนวทางป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหา 

           คณะท างาน 

8) คณะ อ.พ.ก. พิจารณาวางกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงาน 
และก าหนดแนวทางการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหา 
ส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพกลไกตลาด 

           คณะ อ.พ.ก. 

9) รายงานข้อมูลการผลิตสินค้าและการตลาดของจังหวัด 
เสนอ สป.กษ. (ฝ่ายเลขานุการ คกก.บริหารการขับเคลื่อน 
งานนโยบายฯ) 

           สนง.กษ.จว. 

 

คู่มือการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบาย  
“การตลาดน าการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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คู่มือการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบาย  
“การตลาดน าการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

ส่วนที่ 3 รายละเอียดการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรม 
ตามนโยบาย “การตลาดน าการผลิต” 

  
 เพ่ือให้หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเกิดความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติการขับเคลื่อนงาน
ด้านเกษตรกรรมตามนโยบาย “การตลาดน าการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้จัดท า
รายละเอียดในส่วนนี้ขึ้น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้เป็นไปตามกรอบแนวทางการปฏิบัติงาน 
และแผนปฏิบัติการ โดยในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. ระดับกระทรวง 
 
 1.1 การปรับปรุงคู่มือการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบายการตลาดน าการผลิต 

1) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส านักแผนงานและโครงการพิเศษในฐานะฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมบริหารการขับเคลื่อนฯ ปรับปรุงคู่มือการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบาย
การตลาดน าการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันในการผลักดันส่งเสริมให้เกษตรกร ท าการผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด 

2) น าเสนอผู้บริหารเพ่ือให้ความเห็นชอบคู่มือและมอบหมายให้เผยแพร่คู่มือฯ ผ่านช่องทางต่าง ๆ 
เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับทราบและท าความเข้าใจโดยเร็ว เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนและ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3) เมื่อมีการด าเนินการไปช่วงหนึ่งแล้ว ให้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงคู่มือให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 1.2 การก าหนดกลไกการบริหารงาน 
 1) คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร  
ท าหน้าที่ก าหนดกรอบนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบายการตลาดน าการผลิตของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือให้หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเกิดความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติ
ในพ้ืนที ่(ค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 1019/2562 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2562 : ภาคผนวก ช) 
 2) คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 7 คณะ (ตามชนิดสินค้า) ท าหน้าที่พิจารณาแนวทาง
และจัดท าแผนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการเพ่ือแก้ไขปัญหางานด้านเกษตรกรรม ในภาพรวม
ระดับประเทศและระดับจังหวัด โดยก าหนดเป้าหมายการด าเนินงาน คือ การบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหา
สินค้าเกษตร และการยกระดับสินค้าเกษตร (ค าสั่งคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ ที่ 1/2562 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2562 : ภาคผนวก ซ) 
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 3) ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารฯ ประชุมติดตามอย่างสม่ าเสมอหรือตามความเร่งด่วนที่มีประเด็น
ที่ต้องหารือหรือตามที่ผู้บริหารสั่งการ โดยให้ฝ่ายเลขานุการจัดส่งรายงานทุกสิ้นเดือนหรือที่คณะกรรมการเห็น
ว่ามีความจ าเป็น 
 

1.3 การสื่อสารสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบายการตลาด  
น าการผลิต 

1) หนังสือราชการ  
ใช้ส าหรับการสื่อสารสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นทางการ ในลักษณะเป็น

ข้อสั่งการ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสั่งการอย่างเป็นทางการขอให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักในระดับกระทรวงที่ได้รับ
มอบหมายจัดท าหนังสือราชการและแจ้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ กรณีที่หน่วยงาน
ส่วนกลางระดับกรมได้รับหนังสือและมีรายละเอียดที่เก่ียวข้องกับหน่วยงาน ในส่วนภูมิภาคให้รีบแจ้งข้อสั่งการ
ต่อโดยเร่งด่วน เพ่ือการปฏิบัติที่รวดเร็ว ทันการณ์  

2) ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ  
ให้หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ระดับกระทรวงและระดับกรมพิจารณาจัดประชุม สัมมนาเพ่ือ

สื่อสารสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในสังกัดทราบ  
3) Web Conference  

ให้มีการประชุม Web Conference อย่างต่อเนื่องเพ่ือเป็นการชี้แจงความเข้าใจและรับฟัง
ผลการท างาน สภาพปัญหา และอุปสรรคในการท างานของจังหวัด เพ่ือก าหนดแนวทางการแก้ไข รวมถึงเป็น
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถเป็นตัวอย่างการท างานของจังหวัดอ่ืนๆ ต่อไป 

4) Social Media  
ให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสร้างเครือข่ายการสื่อสารผ่าน Social Media 

ต่างๆ ทั้งระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เครือข่ายภาคีร่วม และกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคกว้างขวางออกไปให้
มากที่สุด เพ่ือสร้างเครือข่าย “ตลาดน าการผลิต” ที่เข้มแข็ง และขยายโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกร
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น 

5) สิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์  
ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาด าเนินการ

เกี่ยวกับการปรับแผนการประชาสัมพันธ์โดยน าประเด็นการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบาย 
“ตลาดน าการผลิต” เป็นประเด็นหลักในการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน ทั้งในประเด็นเป้าหมายการ
ขับเคลื่อนนโยบาย การสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกร การสร้างค่านิยมการบริโภคผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานของผู้บริโภค ผ่านช่องทางสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ต่าง ๆ 

 
1.4 การขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบายการตลาดน าการผลิต 

 1) คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร  ก าหนด
ภารกิจและหน้าที่ของหน่วยงาน พิจารณาจัดกลุ่มงานและมอบหมายภารกิจให้ส่วนราชการระดับกรม 
รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชนในสังกัด กษ. ให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับภารกิจงานในพ้ืนที่ 
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 2) ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานวางแผน ส่งเสริม 
สนับสนุน และรายงานสถานการณ์การผลิตทางการเกษตร และคณะท างานประสานงานด้านการตลาด ภายใต้
คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร เสนอต่อปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณพิ์จารณา  
 3) คณะท างานวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน และรายงานสถานการณ์การผลิตทางการเกษตร มีกรม
ส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสัตว์ กรมประมง เป็นหน่วยงานหลัก และมีหน่วยงานต่างๆ ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เป็นหน่วยงานสนับสนุน เพ่ือด าเนินการวางแผน ส่งเสริม สนับสนุน และรายงานสถานการณ์การ
ผลิตของประเทศ ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ  โดยให้มี 
การด าเนินงาน ดังนี้ 
 3.1) รวบรวมข้อมูลปริมาณและความต้องการสินค้าเกษตรจากทุกจังหวัด และน ามา
วิเคราะห์ ข้อมูล สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรรายจังหวัดและภาพรวมประเทศ 
 3.2) ก าหนดแนวทาง แผนการผลิต และแผนการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรให้สอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ 
 3.3) จัดท ารายงานสถานการณ์และคาดการณ์การผลิตทางการเกษตรของประเทศเสนอต่อ
คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร  
 3.4) เชิญหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะ รวมทั้งจัดส่ง
เอกสารและข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องตามท่ีคณะท างานเห็นสมควร 
  4) คณะท างานประสานงานด้านการตลาด โดยมีส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงาน
ปลัดกระทรวงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นหน่วยงานหลัก และมีหน่วยงาน 
ต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานสนับสนุน เพ่ือด าเนินการรวบรวมรายชื่อ ข้อมูล 
แนวโน้มราคาและความต้องการสินค้าเกษตรของตลาดทั้งในประเทศและตลาดต่างประเทศ เป็น ข้อมูล 
ในการประสานความร่วมมือการเป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร โดยให้มีการด าเนินงาน ดังนี้ 
 4.1) วิเคราะห์ข้อมูลปริมาณและความต้องการสินค้าเกษตรของทุกจังหวัด ภาพรวมประเทศ
และความต้องการสินค้าเกษตรของตลาดต่างประเทศ เพ่ือเป็นข้อมูลในการประสานงานด้านการตลาด 
 4.2) ก าหนดแนวทางและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคส่วนอื่นที่เก่ียวข้องในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร 
 4.3) รายงานผลการประสานงานด้านตลาดต่อคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงาน
นโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร   
 4.4) เชิญหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะ รวมทั้งจัดส่ง
เอกสารและข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องตามท่ีคณะท างานเห็นสมควร 
 5) ส านักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศจัดท าข้อมูลความต้องการและสถานการณ์สินค้าเกษตร
ในต่างประเทศและข้อมูล อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรในต่างประเทศ และด าเนินการเชื่อมโยง/ 
ขยายตลาดสินค้าเกษตร พร้อมทั้งประสานทูตพาณิชย์ในการส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรในต่างประเทศ  
โดยรายงานข้อมูลให้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการก าหนด
นโยบาย 
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6) ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาค
เกษตร ประสานคณะท างานวางแผนฯ และคณะท างานประสานงานฯ ก าหนดประเด็นส าคัญ วางแผนจัดการ
ประชุมที่สอดคล้อง 

7) คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร พิจารณา
วางกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบายการตลาดน าการผลิต  และเสนอ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความเห็นชอบ พร้อมทั้งแจ้งให้ระดับจังหวัดรับทราบและน าไปปฏิบัติ 

  7.1) ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารประชุมติดตามอย่างสม่ าเสมอหรือตามความเร่งด่วนที่มี
ประเด็นที่ต้องหารือหรือตามที่ผู้บริหารสั่งการตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา  

  7.2) คณะกรรมการบริหารฯ พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร และเสนอคณะ 
อนุกรรมการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 7 คณะ (ตามชนิดสินค้า) พิจารณาแนวทางและจัดท าแผนการผลิตที่
สอดคล้องกับความต้องการเพ่ือแก้ไขปัญหางานด้านเกษตรกรรม ในภาพรวมระดับประเทศและระดับจังหวัด 
โดยก าหนดการด าเนินงานในสองมิติ คือ พิจารณาการบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร และ
พิจารณาการยกระดับสินค้าเกษตร  

8) ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกเขตออกตรวจราชการ เพ่ือให้ค าแนะน าและติดตาม 
(coaching & monitoring) การด าเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที่ 

 
2. ระดับจังหวัด 
 
 2.1 การก าหนดกลไกการบริหารงาน 

1) คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) รับกรอบนโยบายจากคณะ
กรรมการบริหารฯ มาก าหนดโครงสร้างการด าเนินงานการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมในพ้ืนที่  

2) คณะท างานการประสานงานด้านการตลาดหรือหาแหล่งรับซื้อผลผลิต ( Demand Side)  
ท าหน้าที่ประสานข้อมูลด้านการตลาดหรือหาแหล่งรับซื้อผลผลิต (Demand Side) กับหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนในพ้ืนที่ โดยมีส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานสหกรณ์จังหวัด และส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร 12 เขต เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินงาน  

3) คณะท างานการส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและจัดท าข้อมูลด้านการผลิต ( Supply Side)  
ท าหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการผลิตและการจัดท าข้อมูลด้านการผลิต (Supply Side) โดยมีส านักงาน
เกษตรจังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และส านักงานประมงจังหวัด เป็นหน่วยงานหลัก โครงการชลประทาน
จังหวัด สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัด ปฏิรูปที่ดินจังหวัด และผู้อ านวยการศูนย์/สถานีในสังกัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เป็นหน่วยงานสนับสนุน  

 

2.2 การสื่อสารสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบายการตลาดน า
การผลิต 

1) หนังสือราชการ  
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ด าเนินการสื่อสารสร้างการรับรู้อย่างเป็นทางการในลักษณะเป็นข้อสั่งการ ทั้งนี้ ในกรณีที่มี
การสั่งการอย่างเป็นทางการขอให้ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหรือหน่วยงานเจ้าภาพหลักในระดับ
พ้ืนที่ที่ได้รับมอบหมายจัดท าหนังสือราชการและแจ้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบั ติ กรณีที่
หน่วยงานในสังกัดระดับพ้ืนที่ที่ได้รับหนังสือหรือข้อสั่งการจากหน่วยงานต้นสังกัดและมีรายละเอียดที่
เกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่นในพ้ืนที่ให้รีบแจ้งข้อสั่งการต่อโดยเร่งด่วน เพ่ือการปฏิบัติที่รวดเร็ว ทันการณ์  

2) ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจ  
ให้ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหรือหน่วยงานเจ้าภาพหลักในระดับพ้ืนที่ที่ได้รับ

มอบหมายพิจารณาจัดประชุม สัมมนาเพ่ือสื่อสารสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายของจังหวัดให้หน่วยงาน
ในสังกัดในพ้ืนทีท่ราบ  

3) Social Media  
ให้ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสร้างเครือข่ายการสื่อสารผ่าน Social Media ต่างๆ 

ทั้งระหว่างผู้ปฏิบัติงาน ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินนโยบาย “ตลาดน าการผลิต” ให้ครอบคลุมทุกภาคส่วน 

4) สิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์  
ให้ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดด าเนินการและหรือประสานหน่วยงานประชาสัมพันธ์

ในจังหวัด สื่อสาร/ประชาสัมพันธ์แนวทางขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบาย “ตลาดน าการผลิต” 
ผ่านช่องทางสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ต่าง ๆ ในระดับพ้ืนที ่

   

 2.3 การขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบายการตลาดน าการผลิต 
1) คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ศึกษาคู่มือการปฏิบัติงานฯ 

และแนวทางการด าเนินงานตามนโยบายตลาดน าการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
2) ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน าเรียนแนวทางการท างานตามภารกิจและบทบาทของ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ต่อผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเป็นข้อมูลในการพิจารณาสนับสนุน
งบประมาณและแนวทางการด าเนินงาน 

3) ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดจัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) เพ่ือชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายการตลาดน าการผลิต ให้หน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที่ทราบ และเพ่ือหารือร่วมกันในการพิจารณาจัดกลุ่มงานและ
มอบหมายภารกิจให้หน่วยงานต่าง ๆ น าไปปฏิบัติในรูปคณะท างาน 
 4) ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเสนอค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานการส่งเสริม สนับสนุนการผลิต
และจัดท าข้อมูลด้านการผลิต (Supply Side) และคณะท างานประสานงานด้านการตลาดหรือหาแหล่งรับซื้อ
ผลผลิต (Demand Side) ภายใต้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)  
ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่เพ่ือให้ความเห็นชอบและแต่งตั้งตาม 
ความเหมาะสมแต่ละจังหวัด 

5) คณะท างานการส่งเสริม สนับสนุนการผลิตและจัดท าข้อมูลด้านการผลิต (Supply Side)  
มีส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ส านักงานประมงจังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก และมี
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หน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพ้ืนที่เป็นหน่วยงานสนับสนุน เพ่ือด าเนินการจัดท า
ข้อมูลด้านการผลิต (Supply Side) สินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด โดยให้มีการด าเนินงาน ดังนี้ 

5.1) ศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูล สถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัด และข้อมูลต่าง ๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
 5.2) รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์สถานการณ์ปริมาณและราคาสินค้าเกษตรของจังหวัด 
รวมทั้งจัดท ารายงานสถานการณ์และคาดการณ์การผลิตทางการเกษตรของจังหวัดเสนอต่อคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดใช้ในขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัด  
 5.3) เสนอแนวทาง และแผนการด าเนินงานในการส่งเสริมสนับสนุน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาให้มีการผลิตสินค้าเกษตรตรงตามความต้องการของตลาด   
 5.4) รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่อคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 
 5.5) เชิญหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะ รวมทั้งจัดส่ง
เอกสารและข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องตามท่ีคณะท างานเห็นสมควร 

6) ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด และส านักงานประมงจังหวัด ร่วมกันสนับสนุน
การจัดท าข้อมูลด้านการผลิตและการด าเนินงานส่งเสริมการผลิตการเกษตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

6.1) ประมวลข้อมูลด้านการผลิตการเกษตรของจังหวัดจากฐานข้อมูลของหน่วยงาน เช่น 
การข้ึนทะเบียนเกษตรกร พ้ืนที่ท าการเกษตร เป็นต้น    

6.2) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการแนะน า ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปลี่ยน
แผนการผลิตทางการเกษตรของพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม โดยใช้พ้ืนที่การเกษตรให้สอดคล้องกับแผนที่เกษตร  
(Agri-Map) ภายใต้วิธีการท าการเกษตรกรรมที่เหมาะสม เช่น เกษตรปลอดภัย (GAP) เกษตรอินทรีย์ 
(Organic) เป็นต้นรวมทั้งการส่งเสริมการรวมกลุ่มท าการเกษตรในรูปวิสาหกิจเกษตรแปลงใหญ่ (Mega Farm 
Enterprise) หรือใช้เครื่องจักรกล/เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ท าเกษตรแม่นย า เข้ามาใช้ในกลุ่มวิสาหกิจเกษตร
แปลงใหญ่เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต  

6.3) แนะน าและประสานงานให้สมาชิกกลุ่มเกษตรกรสมัยใหม่ (Young Smart Farmers)  
ที่เป็นบุตรหลานของเกษตรกรในพ้ืนที่และผ่านการอบรมเข้ามามีบทบาทร่วมในการท าหน้าที่ทั้งฝ่ายส่งเสริม
การผลิตและฝ่ายประสานงานด้านการตลาดระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชนที่เข้ามารับ
ซื้อผลผลิตในพ้ืนที่ 

     6.4) วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ืออธิบายสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบัน (Descriptive 
Analytics) และพยากรณ์แนวโน้มของผลผลิตที่จะออกสู่ตลาดในอนาคต (Predictive Analytics) และ
รายงานผลการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัดในปัจจุบันและอนาคตต่อ 
คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)  เพ่ือทราบและพิจารณาแนวทางการ
บริหารจัดการสถานการณ์ให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศ 

     6.5) ก าหนดแนวทางการป้องกัน ควบคุม แก้ไขปัญหา และส่งเสริมพัฒนาสร้างโอกาสในการ
แข่งขันเพ่ือให้การผลิตมีปริมาณ ประสิทธิภาพ คุณภาพ มาตรฐาน และต้นทุนที่เหมาะสมสอดคล้องกับความ
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ต้องการของผู้บริโภค หรือก าหนดแนวทางการบริหารจัดการอุปทานสินค้าเกษตรของจังหวัดให้เหมาะสมกับ
อุปสงค ์

7) คณะท างานประสานงานด้านการตลาดหรือหาแหล่งรับซื้อผลผลิต (Demand Side) มีส านักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานสหกรณ์จังหวัด และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 12 เขตเป็น
หน่วยงานหลัก และมีหน่วยงานต่าง ๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นหน่วยงานสนับสนุน เพ่ือ
ด าเนินการจัดท าข้อมูลด้านการตลาด Demand Side สินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด โดยให้มีการด าเนินงาน 
ดังนี้ 
 7.1) ศึกษา วิเคราะห์ น าเสนอข้อมูลปริมาณและความต้องการสินค้าเกษตรของจังหวัด  
เพ่ือเป็นข้อมูลในการก าหนดแนวทางจับคู่ผู้ซื้อและผู้ขาย 
 7.2) จัดท าข้อเสนอแนวทางบริหารจัดการสินค้าและการตลาดสินค้าเกษตรในจังหวัด รวมทั้ง
ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรหรือกลุ่ม
เกษตรกรโดยตรง   
 7.3) รายงานผลการด าเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานต่อคณะอนุกรรมการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 
 7.4) เชิญหน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูล ความเห็น และข้อเสนอแนะ รวมทั้งจัดส่ง
เอกสารและข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องตามท่ีคณะท างานเห็นสมควร 

8) ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ส านักงานสหกรณ์จังหวัด และส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
เขต จัดให้มีศูนย์กลางการประสานการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบาย “ตลาดน าการผลิต” ด้าน
การตลาด เช่น  

 8.1) ประมวลข้อมูลในการเชื่อมโยงความต้องการซื้อและความต้องการขายระหว่างผู้รับซื้อ
หรือแปรรูปสินค้าเกษตรและเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรกับหน่วยงานและผู้แทนภาคเอกชน เช่น เขตนิคม
อุตสาหกรรม ค่ายทหาร โรงงาน ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ เป็นต้น เป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งอาจ
ท าในรูปแบบบันทึกความตกลง (MOU) และการศึกษาดูงานแปลงเพาะปลูกเพ่ือสร้างความมั่นใจในการรับซื้อ
ผลผลิตกับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรโดยตรง 

 8.2) ประสานงานกับ ธกส. ในพื้นที่เพ่ือพิจารณาสนับสนุนทุนเงินกู้ให้กลุ่มเกษตรกร 
 8.3) สหกรณ์จังหวัดสนับสนุนส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรที่มีความเข้มแข็ง หรือมีผลผลิตเป็นที่

ต้องการของตลาด รวมกลุ่มจดทะเบียนเป็นสหกรณ์การเกษตรหรือวิสาหกิจชุมชน เพ่ือให้มีตัวแทนของกลุ่ม
เกษตรกรเข้ามาท าหน้าที่ในการติดต่อขายผลผลิตกับภาคเอกชนโดยตรงแทนหน่วยงานรัฐ  เพ่ือเสริมสร้าง
ช่องทาง/โอกาสและปริมาณการซื้อขายสินค้าเกษตรให้เพ่ิมมากข้ึนทั้งในภาวะปกติและภาวะไม่ปกติ 

9) คณะท างานการส่งเสริมฯ และคณะท างานประสานงานฯ จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อน
แนวทางป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหา รวมทั้งการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาดสินค้าเกษตร
ของจังหวัดให้บรรลุเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดได้อย่างทันการณ์ โดยพิจารณาบูรณาการประสาน
สอดคล้องในระหว่างแผนงานโครงการตามงบประมาณปกติ (Function) งบประมาณพัฒนาจังหวัด Area และ
งบประมาณตามนโยบายส าคัญ (Agenda) และเสนอคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับ
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คู่มือการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบาย  
“การตลาดน าการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

จังหวัด (อ.พ.ก.) พิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปปฏิบัติตามแผนการที่
ก าหนด ทั้งนี้ให้มีการติดตาม รายงานผลปฏิบัติเป็นระยะ  

10) ให้ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) ประสานคณะท างานการส่งเสริมฯ และคณะท างานประสานงานฯ 
เพ่ือติดตาม รวบรวมข้อมูลการด าเนินงาน สินค้าเกษตรที่ส าคัญทั้งด้านการตลาดและด้านการผลิตพร้อมกับ
ก าหนดประเด็นส าคัญและวางแผนจัดการประชุมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ 

11) คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.) พิจารณาวางกรอบแนว
ทางการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมตามนโยบายตลาดน าการผลิตของจังหวัดและพิจารณาแนวทางการ
บริหารจัดการ และก าหนดแนวทางการป้องกัน ควบคุมและแก้ไขปัญหาผลผลิตทางการเกษตร รวมทั้งส่งเสริม
พัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิตให้สามารถจ าหน่ายได้ภายใต้กลไกตลาด 

12) จัดท ารายงานการประมาณการผลผลิต (แบบฟอร์มตารางข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่
ส าคัญของจังหวัด ปี 2562 : ภาคผนวก ข) และรายงานการจ าหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญ (แบบฟอร์ม
รายงานผลการจ าหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรที่ส าคัญของจังหวัด : ภาคผนวก ฉ) ตามปฏิทินฤดูกาลผลิตสินค้า
เกษตร พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าการด าเนินงานและประเด็นข้อเสนอให้ สป.กษ. (ส านักแผนงานและ
โครงการพิเศษ) ทราบ เพ่ือเป็นข้อมูลให้คณะกรรมการบริหารฯ ใช้ประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ภาคผนวก 



การขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรม : การตลาดน าการผลิต

ส่วนกลาง

คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและ
สหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)

(ผวจ. ประธาน/สนง.กษ.จว. เลขาฯ)

คณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงาน
นโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร

(ป.กษ. ประธาน)

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการสินค้าเกษตร 
(แก้ไขปัญหา)นโยบาย : กรอบแนวทาง

แก้ปัญหา การบริหารผลผลิต
การยกระดับสินค้า

ส่วนภูมิภาค

ส านักงานปลัด
กระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์

- คณะฯ สินค้าข้าว (รองฯ ดุจเดือน )

- คณะฯ สินค้าสับปะรดและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (รองฯ สุรเดช )
- คณะฯ สินค้ามันส าปะหลัง (รองฯ ดุจเดือน )
- คณะฯ กลุ่มสินค้าประมง (รองฯ ดุจเดือน )
- คณะฯ กลุ่มสินค้าปศุสัตว์ (รองฯ ดุจเดือน )
- คณะฯ สินค้ายางพารา (รองฯ มีศักดิ์ )

- คณะฯ สินค้ากล้วยไม้ ไม้ดอกไม้ประดับ (รองฯ สุรเดช )

ข้อมูลตลาด (Demand)

ผลิตตลาด
แนวทาง

• กษ.จว.
• กสส.
• สศก.
• อตก.

รายงานผลการขับเคลื่อน
(ความส าเร็จ/ปัญหา-อุปสรรค)

ข้อมูลสินค้า (Supply)

- ภาวะเศรษฐกิจ
- แนวโน้มการบริโภค/ราคา

- ข้อมูลการผลิต
- การพัฒนาระบบการผลิต

ทุกหน่วยงานในสังกัด กษ.

การขับเคลื่อนงานด้านเกษตรกรรมของจังหวัด

แผนความต้องการ แผนการผลิต

• เกษตร
• ประมง
• ปศุสัตว์
• กยท.

• ชลประทาน
• พัฒนาที่ดิน
• วิชาการเกษตร

ภาคผนวก ก



ภาคผนวก ข

แนวทางการส่งเสริมเพ่ือสร้าง

โอกาสใหม่

จ านวนกลุ่ม 

(กลุ่ม)

จ านวนคน 

(ราย)

ช่ือผู้ประกอบการท่ี

รับซ้ือผลผลิต

ปริมาณ ช่ือผู้ประกอบการท่ี

รับซ้ือผลผลิต

ปริมาณ

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18)

มาตรฐาน....... 1......................... 1.........................

มาตรฐาน....... 2......................... 2.........................

มาตรฐาน....... 3......................... 3.........................

ช่ือผู้รายงาน ....................................................................
ต าแหน่ง ....................................................................
เบอร์โทรฯ ....................................................................

จ านวน

เกษตรกร

ท่ีผลิตได้

มาตรฐาน

 (ราย)
นอกจังหวัด

แบบฟอร์มตารางข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรท่ีส าคัญของจังหวัด ปี 2562 (ข้อมูลประมาณการช่วงเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2562)
จังหวัด........................................

  สินค้า.....................................................

เกษตรกร
เน้ือท่ี

เพาะปลูก 

หรือ 

เพาะเล้ียง 

(ไร่)

ช่วงเวลาท่ี

ผลผลิต

ออกมาก 

(ระบุเดือน)

แบบราย

เดียว 

(จ านวนคน:

ราย)

สถาบันเกษตรกร

ช่ือของมาตรฐานท่ี

ได้รับ

วิธีการด าเนินการส่งเสริมตลาด

ใหม่

ปริมาณ

ผลผลิต

ส่วนเกิน 

หรือส่วน

ขาด [น า

ตัวเลข 

(12) ลบ 

(14)]

ในจังหวัด

เน้ือท่ี

เพาะปลูก

 หรือ 

เพาะเล้ียง

ท่ีผลิตได้

มาตรฐาน

 (ไร่)

ปริมาณผลผลิต

หน่วย

ของ

ผลผลิต 

(ตัน/

ตัว/ฟอง)

ปริมาณ

ผลผลิต

รวม

มาตรฐานของผลผลิต

ปริมาณ

ความ

ต้องการ

ผลผลิต

รวม

ปริมาณความต้องการผลผลิต



คอลัมน์ท่ี รายการ ค าอธิบาย

(1) แบบรายเดียว (จ านวนคน: ราย) จ านวนเกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรท่ีเป็นแบบรายเดียว

(2) จ านวนกลุ่ม (หน่วย: กลุ่ม) จ านวนกลุ่มสถาบันเกษตรกรท่ีผลิตสินค้าเกษตร

(3) จ านวนคน (หน่วย: ราย) จ านวนเกษตรกรของสถาบันเกษตรกรท่ีผลิตสินค้าเกษตร

(4) เน้ือท่ีเพาะปลูก หรือเพาะเล้ียง (หน่วย: ไร่) พ้ืนท่ีการผลิตสินค้าเกษตร

(5) ช่วงเวลาท่ีผลผลิตออกมาก (ระบุเดือน) เดือนท่ีมีผลผลิตออกมากท่ีสุด

(6) ช่ือของมาตรฐานท่ีได้รับ ช่ือของมาตรฐานท่ีผลผลิตได้รับการรับรอง เช่น อินทรีย์ GAP เป็นต้น  (บันทึกข้อมูลช่ือมาตรฐานละ 1 แถว)

(7) จ านวนเกษตรกรท่ีผลิตได้มาตรฐาน (หน่วย: ราย) จ านวนเกษตรกรท่ีผลิตได้ตามมาตรฐาน

(8) เน้ือท่ีเพาะปลูก หรือเพาะเล้ียงท่ีผลิตได้มาตรฐาน (หน่วย:ไร่) พ้ืนท่ีการผลิตสินค้าเกษตรท่ีผลิตได้ตามมาตรฐาน

(9) ปริมาณผลผลิตรวม ปริมาณผลผลิตสินค้าเกษตรในพ้ืนท่ีจังหวัด รวมท้ังปี (ม.ค.-ธ.ค.62)

(10) หน่วยของผลผลิต (ตัน/ตัว/ฟอง) ระบุหน่วยของผลผลิตเป็น ตัน/ตัว/ฟอง ตามสภาพข้อมูล (ขอให้ใช้ "หน่วย" แบบเดียวกันในทุกคอลัมน์ต่อ 1 ชนิดสินค้า)

(11) ปริมาณความต้องการผลผลิตรวม ปริมาณความต้องการผลผลิตสินค้าเกษตร รวมท้ังปี (ม.ค.-ธ.ค.62) (คาดการณ์ปริมาณผลผลิตท่ีใช้ภายในจังหวัดและส่งออกนอกจังหวัด)

(12) ช่ือผู้ประกอบการท่ีรับซ้ือผลผลิต (ในจังหวัด) ระบุรายช่ือผู้ประกอบการท่ีต้ังอยู่ในจังหวัด ท่ีคาดว่าจะรับซ้ือผลผลิต  (บันทึกข้อมูลรายช่ือผู้ประกอบการละ 1 แถว)

(13) ปริมาณ (ในจังหวัด) ปริมาณความต้องการผลผลิตสินค้าเกษตรของแต่ละผู้ประกอบการท่ีอยู่ภายในจังหวัด

(14) ช่ือผู้ประกอบการท่ีรับซ้ือผลผลิต (นอกจังหวัด) ระบุรายช่ือผู้ประกอบการท่ีต้ังอยู่นอกจังหวัด ท่ีคาดว่าจะรับซ้ือผลผลิต  (บันทึกข้อมูลรายช่ือผู้ประกอบการละ 1 แถว)

(15) ปริมาณ (นอกจังหวัด) ปริมาณความต้องการผลผลิตสินค้าเกษตรของแต่ละผู้ประกอบการท่ีอยู่ภายนอกจังหวัด

(16) ปริมาณผลผลิตส่วนเกินหรือส่วนขาด ปริมาณผลผลิตส่วนเกินหรือส่วนขาด  [ ให้น าตัวเลขจากข้อ (12) มาลบด้วยข้อ (14) ]

(17) แนวทางการส่งเสริมเพ่ือสร้างโอกาสใหม่ ระบุแนวทางการส่งเสริมเพ่ือสร้างโอกาสใหม่

(18) วิธีการด าเนินการส่งเสริมตลาดใหม่ อธิบายวิธีการด าเนินการส่งเสริมตลาดใหม่

ค าอธิบายแบบฟอร์มตารางรายงานผลประมาณการผลผลิตสินค้าเกษตรท่ีส าคัญของจังหวัด ปี 2562  (ข้อมูลประมาณการช่วงเดือน ม.ค. - ธ.ค. 2562)



แบบน ำเสนอกำรบริหำรจัดกำร
สินค้ำเกษตรทีส่ ำคัญของจังหวัดปี 2562

ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด.....................
พฤษภำคม 2562

ภาคผนวก ค



จังหวัด........................

จ ำนวนสินค้ำทั้งหมด...................รำยกำร

สมดุล ส่วนเกิน ส่วนขำด
จ ำนวน ......... รำยกำร

ได้แก่

1)..........................

2)..........................

3)..........................

4)..........................

จ ำนวน ......... รำยกำร

ได้แก่

1)..........................

2)..........................

3)..........................

4)..........................

จ ำนวน ......... รำยกำร

ได้แก่

1)..........................

2)..........................

3)..........................

4)..........................

แบบน ำเสนอกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญ

ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด
................. 2562



(ประมาณการช่วงเดือน มค.-ธค.2562)

ช่ือจงัหวดั.......

เกษตรกร

แบบราย

เดียว

.....ราย

สถาบนั

เกษตรกร 

..... กลุ่ม

เกษตรกร 

..... ราย 

(4)(5)

(6)

1. สินคา้

การเกษตร 

(3)

ผลิตผลออก

มากทีสุ่ด

ช่วง (8)

มาตรฐาน

(9)

ปริมาณความตอ้งการผลผลิตนอกจงัหวดั

(17)(18)

ปริมาณความตอ้งการผลผลิตในจงัหวดั

(15)(16)

ปริมาณผลผลิตเทียบกบัปริมาณความตอ้งการมีความสมดุล

พื้ นที ่ 

......... ไร่ (7)

ปริมาณผลผลิต

รวม

(12)

ปริมาณความ

ตอ้งการผลผลิต

รวม (14)

สามารถน าข้อมูลมาบันทกึได้จาก แบบฟอร์มตารางข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรท่ีส าคัญของจังหวัด ปี 62 

สมดลุ

1 หน้า ต่อ 1 ชนิดสินค้าเกษตร



(ประมาณการช่วงเดือน มค.-ธค.2562)

ช่ือจงัหวดั.......

เกษตรกร

แบบราย

เดียว

.....ราย

สถาบนั

เกษตรกร 

..... กลุ่ม

เกษตรกร 

..... ราย 

(4)(5)

(6)

1. สินคา้

การเกษตร 

(3)

ผลิตผลออก

มากทีสุ่ด

ช่วง (8)

มาตรฐาน

(9)

ปริมาณความตอ้งการผลผลิตนอกจงัหวดั

(17)(18)

ปริมาณความตอ้งการผลผลิตในจงัหวดั

(15)(16)

ปริมาณผลผลิตเทียบกบัปริมาณความตอ้งการไม่สมดุลและมีส่วนเกิน จ านวน ...... ตนั

จงัหวดัมีการบริหารจดัการ ดงันี้ (19) (20) (21)

- (ระบุวิธีการแกไ้ข...................)

พื้ นที ่ 

......... ไร่ (7)

ปริมาณผลผลิต

รวม

(12)

ปริมาณความ

ตอ้งการผลผลิต

รวม (14)
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กรณีสว่นเกิน

1 หน้า ต่อ 1 ชนิดสินค้าเกษตร



(ประมาณการช่วงเดือน มค.-ธค.2562)

ช่ือจงัหวดั.......

เกษตรกร

แบบราย

เดียว

.....ราย

สถาบนั

เกษตรกร 

..... กลุ่ม

เกษตรกร 

..... ราย 

(4)(5)

(6)

1. สินคา้

การเกษตร 

(3)

ผลิตผลออก

มากทีสุ่ด

ช่วง (8)

มาตรฐาน

(9)

ปริมาณความตอ้งการผลผลิตนอกจงัหวดั

(17)(18)

ปริมาณความตอ้งการผลผลิตในจงัหวดั

(15)(16)

ปริมาณผลผลิตเทียบกบัปริมาณความตอ้งการไม่สมดุลและมีส่วนขาด จ านวน ...... ตนั

จงัหวดัมีการบริหารจดัการ ดงันี้  (19) (20) (21)

- (ระบุวิธีการแกไ้ข...................)

พื้ นที ่ 

......... ไร่ (7)

ปริมาณผลผลิต

รวม

(12)

ปริมาณความ

ตอ้งการผลผลิต

รวม (14)

สามารถน าข้อมูลมาบันทกึได้จาก แบบฟอร์มตารางข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรท่ีส าคัญของจังหวัด ปี 62 

กรณีสว่นขาด

1 หน้า ต่อ 1 ชนิดสินค้าเกษตร
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กล้วยไข่
กล้วยมีอายุ 60-70 วันเร่ิมเก็บเก่ียวได้ ผล

อ้วนกลม ไม่มีเหล่ียม

ทุเรียน
ดูแล

เร่ิมออกดอก

ทุเรียนเร่ิมเก็บเก่ียวได้ในระยะหลังดอกบาน 

120 วัน

ขนุน
ขนุนเร่ิมเก็บเก่ียวได้ในระยะหลังดอกบาน 

120 วัน

ชมพู่
เตรียมกา

รออกผล
ชมพู่เก็บเก่ียวได้หลังจากดอกบานแล้ว 30-35

 วันหรือ 20-25 วัน

ล าไยในฤดู
ล าไยเก็บเก่ียวได้ในระยะหลังดอกบาน 

180-210 วัน

ล าไยนอกฤดู
ล าไยเก็บเก่ียวได้ในระยะหลังดอกบาน 

180-210 วัน

ลองกอง
ลองกองเร่ิมเก็บเก่ียวได้ในระยะหลังดอกบาน

 120 วัน

ล้ินจ่ี
ล้ินจ่ีเร่ิมเก็บเก่ียวได้ในระยะหลังดอกบาน 90

 วัน

มะม่วงในฤดู
มะม่วงเร่ิมเก็บเก่ียวได้ในระยะหลังดอกบาน 

120 วัน

ภาคผนวก ง
ปฏิทินการเพาะปลูกสินค้าเกษตรท่ีส าคัญรายชนิด

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ปลูก


ออกผล


ออกดอก - ผลแก่


เก็บเกี่ยว

ดูแล ดูแล


ดูแลผลแก่ - เก็บเกี่ยว


ดูแลเก็บเกี่ยว - แตกใบอ่อน


ออกดอก-ติดผลเล็ก



ดูแลผลแก่ - เก็บเกี่ยว

เตรียมต้น/ตัดแต่ง


เก็บเกี่ยว


ออกดอก-ผลแก่

เตรียมต้น/เฝ้าระวัง


เตรียมการออกผล


เก็บเกี่ยว เตรียมต้น/ตัดแต่งกิ่ง



ดูแลระยะติดผล - ผลแก่


เก็บเกี่ยว เตรียมต้น/ตัดแต่งกิ่ง


ออกดอก

เตรียมต้น/ตัดแต่งกิ่ง


ดูแลระยะติดผล - ผลแก่


เก็บเกี่ยว ดูแลระยะพักต้น



ออกดอก


เก็บเกี่ยว ตัดแต่งกิ่ง


แตกใบอ่อน/แทงช่อดอก



ดูแลระยะดอก-ผลแก่


เก็บเกี่ยว เตรียมต้น


ดูแลระยะดอก-ผลแก่เตรียมการออกดอก

เตรียมต้น ดูแลระยะดอก-ผลแก่เตรียมต้น/ออกดอก เก็บเกี่ยว
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ไม้ผล ไม้ยืนต้น

มะม่วงนอกฤดู
มะม่วงเร่ิมเก็บเก่ียวได้ในระยะหลังดอกบาน 

120 วัน

มังคุด
มังคุดเร่ิมเก็บเก่ียวได้ในระยะหลังดอกบาน 

120 วัน

ส้มโอในฤดู
ส้มโอเร่ิมเก็บเก่ียวได้ในระยะหลังดอกบาน 

210 วัน

ส้มโอทะวาย
ส้มโอเร่ิมเก็บเก่ียวได้ในระยะหลังดอกบาน 

210 วัน

เงาะ
เงาะเร่ิมเก็บเก่ียวได้ในระยะหลังดอกบาน 

120 วัน

น้อยหน่า
น้อยหน่าเร่ิมเก็บเก่ียวได้ในระยะหลังดอกบาน

 90 วัน

มะขามหวาน
มะขามหวานเร่ิมเก็บเก่ียวได้ในระยะหลัง

ดอกบาน 120 วัน

มะปราง
มะปรางเร่ิมเก็บเก่ียวได้ในระยะหลังดอกบาน

 120 วัน

สตรอเบอร่ี
สตรอเบอร่ีเร่ิมเก็บเก่ียวได้ในระยะหลังดอก

บาน 90 วัน

องุ่น
องุ่นเร่ิมเก็บเก่ียวได้ในระยะหลังดอกบาน 

120 วัน

มะละกอ  -



เก็บเกี่ยว
เตรียมต้น



ดูแลระยะดอก-ผลแก่เตรียมต้น/ออกดอก


เก็บเกี่ยว

ตัดแต่งก่ิง แตกใบอ่อน/
ออกดอก



แตกใบอ่อน/
ออกดอก

 

ออกดอก


เก็บเกี่ยว


ออกผล/บ ารุงผล

เตรียมต้น


เก็บเกี่ยว


ดูแลระยะดอก-ผลแก่


ออกดอก

เตรียมต้น


เก็บเกี่ยว 

เตรียมออกดอก



ดูแลระยะดอก-ผลแก่ 

ดูแลระยะดอก-ผลแก่

ปลูก


เตรียมออกดอก



ดูแลระยะดอก-ผลแก่


เก็บเกี่ยว

เตรียมต้น


ติดผล-ผลพัฒนา


เก็บเกี่ยว


แตกใบใหม/่แทงช่อดอก

ตัดแต่งกิ่ง ออกดอก


ติดผล/ผลพัฒนา


เก็บเกี่ยว 

เก็บเกี่ยวเตรียมเก็บเกี่ยว

ตัดแต่งกิ่ง


แตกใบอ่อน ดูแลระยะพักต้น ออกดอก



เก็บเกี่ยวติดผล


เตรียมต้นไหล ออกดอก



ออกดอก-ผลแก-่เก็บเกี่ยว 

น าต้นลงแปลงปลูก

เตรียมต้น


ติดผล-ผลแก่ เตรียมต้น
เตรียมต้น



ติดผล-ผลแก่



ให้น  า


ก าจัดวัชพืช


เก็บเกี่ยว

เตรียมต้น เตรียมออกดอก ติดผล-ผลแก่
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ปฏิทินการเพาะปลูกสินค้าเกษตรท่ีส าคัญรายชนิด

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ฝร่ัง
ฝร่ังเร่ิมเก็บเก่ียวได้ในระยะหลังดอกบาน 90 

วัน

กาแฟ

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2
 - หากดินมีค่า pH ต่ ากว่า 5.5 ควรใส่ปูน

โดโลไมต์ปรับสภาพดิน

โดยใส่ก่อนปุ๋ยเคมีอย่างน้อย 2 สัปดาห์

ปีท่ี 3 - ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกับปุ๋ยเคมี

- ช่วงท่ีผลผลิตออกมาก คือ ธ .ค. – ม.ค.

มะพร้าว  - มะพร้าวสามารถเก็บเก่ียวทุก 45-60 วัน

ปีท่ี 1-3
 โดยมะพร้าวแก่จะให้ผลคร้ังแรกเม่ืออายุ5 ปี

 และมะพร้าวน้ าหอมจะให้ผลคร้ังแรก  เม่ือ

อายุ 4 ปี

ปีท่ี 4-5
 - ควรท าความสะอาดคอมะพร้าวอย่าง

สม่ าเสมอเพ่ือไม่ให้เป็นแหล่งสะสมโรคและ

แมลง

ชา

ปีท่ี 1-3

ปีท่ี 4-5
 - ควรให้น้ าชาอย่างสม่ าเสมอ เน่ืองจากชา

เป็นพืชท่ีต้องการความช้ืนตลอดท้ังปี

 - ต้นกล้ามีอายุ 6-14 เดือน หรือมีความสูง

อย่างน้อย 20 เซนติเมตร

 - การเก็บเก่ียวยอดชา เก็บทุก 45-50 วัน

เกือบตลอดปี ยกเว้นช่วงเดือนพ .ย.-ม.ค. ซ่ึง

เป็นช่วงท่ีต้นชาพักตัว

  

เตรียมต้น


เตรียมออกดอก


ติดผล-ผลแก่


ติดผล-ผลแก่

ปลูก
ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย

ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย

ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ย



เก็บเกี่ยว


เก็บเกี่ยว

ตัดแต่งกิ่ง

ปลูก

ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย

ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย



เก็บเกี่ยว 

ท าความสะอาดคอมะพร้าว

ปลูก
ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย

ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ย



เก็บเกี่ยว ตัดแต่งกิ่ง
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ปฏิทินการเพาะปลูกสินค้าเกษตรท่ีส าคัญรายชนิด

ไม้ผล ไม้ยืนต้น

ยางพารา

ปีท่ี 1
 - เร่ิมเปิดกรีดได้เม่ือต้นยางมีเส้นรอบต้นไม่

น้อยกว่า 50 ซม.

ปีท่ี 2
  - เปิดกรีดคร้ังแรก เม่ือมีจ านวนต้นยางท่ี

พร้อมจะเปิดกรีดเกินกว่าคร่ึงหน่ึงของต้นยาง

ท้ังหมดในสวน

 - กรีดเร่ือยไปจนผลัดใบ

  - หยุดกรีดขณะยางผลัดใบ

ปีท่ี 7-30
 - เปิดกรีดใหม่เม่ือใบยางท่ีแตกใหม่แก่เต็มท่ี

ปาล์มน้ ามัน   - เก็บเก่ียวผลผลิตเม่ือปาล์มน้ ามัน

มีอายุ 36 เดือนหลังปลูก

  - การเก็บเก่ียวผลผลิตปาล์มน้ ามัน

ปีท่ี 2-3  /ช่วงผลผลิตน้อย 14-21 วันต่อรอบ

ปีท่ี 4-5

6 ปีข้ึนไป

ปีท่ี 1

ปีท่ี 3-6

เตรียมพื นที่


เตรียมหลุม
ปลูก

ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยตัดแต่งกิ่ง

ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ยตัดแต่งกิ่ง

ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย

ใส่ปุ๋ย ใส่ปุ๋ย

ปลูกซ่อม

เริ่มกรีด เปิดกรีดใหม่หยุดกรีด

เตรียมพื นที่ ปลูก/ปลูกซ่อม ปลูกซ่อม

ใส่ปุ๋ย/ก าจัดวัชพืช

ใส่ปุ๋ย/ก าจัดวัชพืช

ใส่ปุ๋ย/ก าจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย/ก าจัดวัชพืช

ใส่ปุ๋ย/ก าจัดวัชพืช ใส่ปุ๋ย/ก าจัดวัชพืช

ตัดแต่งใบ ตัดแต่งใบ

ท าแนวกันไฟ


ท าแนวกันไฟ


ท าแนวกันไฟ


ท าแนวกันไฟ


ท าแนวกันไฟ




เก็บเกี่ยว



เก็บเกี่ยว



ชนิดพืช ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หมายเหตุ

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ปีท่ี 4

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3-4

ปีท่ี 5

ปฏิทินการเพาะปลูกสินค้าเกษตรท่ีส าคัญรายชนิด

ไม้ดอก ไม้ประดับ

กล้วยไม้สกุลหวาย (ตัดดอก)  ต้นแยกล า

กล้วยไม้สกุลหวาย (ตัดดอก)  ต้นเน้ือเย่ือ

เร่ิมให้ดอกหลังปลูก 8 เดือน เก็บเก่ียว

ได้ถึง 3-4 ปี  ข้ึนอยู่กับการดูแลรักษาปลูกลงแปลง


แยกล ำ


ตัดดอก

ปุ๋ย (20-20-20/21-21-21 สลับ 30-10-10/30-20-10) ปุ๋ย (20-20-20/21-21-21 สลับ 16-21-27/15-30-15)



ตัดดอก
ปุ๋ย (20-20-20/21-21-21 สลับ 16-21-27/15-30-15)

ปุ๋ย (20-20-20/21-21-21 สลับ 16-21-27/15-30-15)

ร้ือปลูกใหม่แยกล ำ


แทงช่อใหม่

ปุ๋ย (20-20-20/21-21-21 สลับ 16-21-27/15-30-15)



ออกขวด

ปลูกลงแปลง


ดูแลรักษำไม้นิ้ว

ปุ๋ย (20-20-20/21-21-21 สลับ 30-10-10/30-20-10) ปุ๋ย (20-20-20/21-21-21 สลับ 30-10-10/30-20-10)



ตัดดอก

ปุ๋ย (20-20-20/21-21-21 สลับ 16-21-27/15-30-15)

ร้ือปลูกใหม่

ปุ๋ย (20-20-20/21-21-21 สลับ 16-21-27/15-30-15)


ตัดดอก



ตัดดอก
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ปฏิทินการเพาะปลูกสินค้าเกษตรท่ีส าคัญรายชนิด

ไม้ดอก ไม้ประดับ

หน้าวัว

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

เบญจมาศ

ในฤดู

นอกฤดู

มะลิ

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ดาวเรือง

หน้าร้อน

หน้าหนาว

เร่ิมให้ดอกหลังปลูก 8 เดือน ให้

ผลผลิต 100% เม่ืออายุ 1 ปี เก็บ

เก่ียวไปได้ถึง 5-6 ปี ข้ึนอยู่กับการ

ดูแลรักษา

หลังปลูก 90-120 วัน เก็บเก่ียว

ผลผลิตได้

เร่ิมให้ดอกหลังปลูก 3 เดือน เก็บเก่ียว

ไปได้ถึง 10 ปี ข้ึนอยู่กับการดูแล

รักษาแต่ละปีเก็บผลผลิตได้ 8-10 คร้ัง

อายุเก็บเก่ียว 55-75 วัน ข้ึนอยู่กับ

พันธ์ุ หลังจากเก็บดอกแรก เก็บเก่ียว

ต่อได้อีก 30-45 วัน

ปลูกลงแปลง


เตรียมต้นพันธุ์



ตัดดอก/เก็บเกี่ยว
ตัดแต่งหน่อ/ใบ

ปลูกลงแปลง


เตรียมต้นพันธุ์

เด็ดยอด/ตัดยอด


เก็บเกี่ยว

ปลูกลงแปลง


เตรียมต้นพันธุ์

เด็ดยอด/ตัดยอด


เก็บเกี่ยว

ปลูก

เตรียมต้นพันธุ์


ออกดอก/เก็บเกี่ยว



ออกดอก/เก็บเกี่ยว
อำยุ 1-2 ปี ควรตัดแต่งกิ่ง ตัดแต่งกิ่ง ส ำหรับออกดอกในฤดูหนำว

ปลูก


เตรียมต้นพันธุ์
เด็ดยอดหลังปลูก 7 วัน



ออกดอก/เก็บเกี่ยว

ปลูก


เตรียมต้นพันธุ์

เด็ดยอดหลังปลูก 7 วัน



ออกดอก/เก็บเกี่ยว



ชนิดพืช ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หมายเหตุ

ปฏิทินการเพาะปลูกสินค้าเกษตรท่ีส าคัญรายชนิด

ไม้ดอก ไม้ประดับ

กุหลาบตัดดอก
เร่ิมให้ดอกหลังปลูก 6 เดือน เก็บเก่ียว

ไปได้ถึง 5 ปี ข้ึนอยู่กับการดูแลรักษา

บัวหลวงตัดดอก
เร่ิมให้ดอกหลังปลูก 3 เดือน เก็บเก่ียว

ได้ 3 ปี

ปทุมมาตัดดอก

เร่ิมให้ดอกหลังปลูก 3 เดือน เก็บเก่ียว

ได้ถึงเดือนตุลาคม ต้นจะเร่ิมยุบตัว

ธรรมรักษา

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

กวนอิม

หลังปลูก 6 เดือน กวนอิมสูงประมาณ

 1 เมตร สามารถตัดต้นจ าหน่าย หรือ

ท ากวนอิมดัด ต่อไปอีก 2 เดือน จึง

ตัดจ าหน่าย

เฟ่ืองฟ้า

ปลูกได้ตลอดท้ังปี  เฟ้ืองฟ้าออกดอก

มากช่วงฤดูหนาวถึงฤดูร้อน  หลังย้าย

ปลูกหรือเปล่ียนกระถาง อีก 2 เดือน 

จ าหน่ายได้

เร่ิมให้ดอกหลังปลูก 60-75 วัน  

หลังจากตัดดอกแล้วควรตัดต้นออก

ด้วย ควรมีการขุดเหง้าและปลูกใหม่

ทุก 2-3 ปี

ปลูก เด็ดยอด/ตัดแต่ง


เก็บเกี่ยว

ปลูก


ออกดอก/เก็บเกี่ยว

ปลูก


เตรียมต้นพันธุ์


ออกดอก/เก็บเกี่ยว

ปลูก


เตรียมต้นพันธุ์


ออกดอก/เก็บเกี่ยว

อำยุ 1 ปี ควรตัดแต่งกิ่ง

ปลูก


เตรียมต้นพันธุ์


ตัดจ ำหน่ำย/ตัดต้น



เตรียมต้นพันธุ์ ปลูกลงกระถำง 1 นิ้ว


จ ำหน่ำยผลผลิต

ย้ำยลงกระถำง 5 นิ้ว


จ ำหน่ำยผลผลิต



ชนิดพืช ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หมายเหตุ
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ไม้ดอก ไม้ประดับ

แก้วกาญจนา

ปลูกได้ตลอดท้ังปี หลังย้ายปลูกหรือ

เปล่ียนกระถาง อีก 2 เดือน จ าหน่าย

ได้

ฟิโลเดนดรอน

ตัดใบ

ปลูกได้ตลอดท้ังปี  หลังปลูก 120 วัน 

เร่ิมตัดใบจ าหน่ายได้

โปร่งฟ้า

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

เฟินใบมะขาม
ปลูกได้ตลอดท้ังปี  หลังปลูก 120 วัน 

เร่ิมตัดใบจ าหน่ายได้

ปลูกได้ตลอดท้ังปี  ตัดใบได้หลังปลูก 

1 ปี เก็บเก่ียวผลผลิตได้     จนถึง 7 ปี

ปลูกลงกระถำง 6 นิ้ว


จ ำหน่ำยผลผลิต

ย้ำยลงกระถำง 9 นิ้ว


จ ำหน่ำยผลผลิต

ปลูก


เตรียมต้นพันธุ์


เก็บเกี่ยวใบ



เก็บเกี่ยวใบ

ปลูก


เตรียมต้นพันธุ์ ท ำค้ำง



เก็บเกี่ยวใบปลูก


เตรียมต้นพันธุ์
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กระเทียม

กระเจ๊ียบเขียว

กะหล ่ำดอก

กะหล ่ำปลี

ขิง

คะน้ำ

แคนตำลูป

ปฏิทินกำรเพำะปลูกสินค้ำเกษตรที ส่ำคัญรำยชนิด

พืชผักและเห็ด

ขิงสามารถเก็บเก่ียวผลผลิตได้ 2 แบบ คือ ขิงอ่อนเม่ืออายุ 4-6 

เดือนหลังปลูก และขิงแก่เม่ืออายุ 8-12 เดือนหลังปลูก

สามารถผลิตได้ตลอดปี คะน้าต้องถอนแยก 2 คร้ัง เม่ือคะน้า

อายุ 20 และ 30 วันหลังงอก (งอกภายใน 7 วันหลังหว่าน

เมล็ด) เก็บเก่ียวเม่ืออายุประมาณ 45-55 วันหลังงอก

สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการย้ายกล้าปลูก มัดเถาข้ึนค้าง

หลังปลูก 15-17 วัน ไว้ผลต้นละ 1 ผล และควรช่วยผสมเกสร

จะท าให้การติดผลดีข้ึน เก็บเก่ียวเม่ืออายุ 55 วันหลังย้ายกล้า

หมำยเหตุ

ปลูกโดยใช้หัวพันธ์ุ โดยปลูก 2 ฤดู  ฤดูท่ี 1 ต.ค.-พ.ย. ปลูกพันธ์ุ

เบาอายุการเก็บเก่ียว 75 - 90 วันหลังปลูกฤดูท่ี 2 ธ.ค.-ม.ค. 

ปลูกพันธ์ุหนักอายุการเก็บเก่ียว 90-120 วันหลังปลูก

สามารถผลิตได้ตลอดปี อายุการเก็บเก่ียว 75-90 วันหลังปลูก ตัดแต่งต้นเม่ือ

เก็บผลผลิตได้ประมาณ 1.5-2 เดือน อีก 20 วันเก็บผลผลิตได้อีกรุ่น 

ประมาณ 2-3 เดือน

ในพ้ืนท่ีเหมาะสมสามารถปลูกได้ตลอดปี โดยการเพาะกล้าก่อนย้ายปลูก 

อายุการเก็บเก่ียวประมาณ 60-150 วัน ข้ึนอยู่กับพันธ์ุ และมีการคลุมดอก

ก่อนเก็บเก่ียว 1 สัปดาห์

ในพ้ืนท่ีเหมาะสมสามารถปลูกได้ตลอดปีโดยการเพาะกล้าก่อน

ย้ายปลูก อายุการเก็บเก่ียวประมาณ 60-120 วัน ข้ึนอยู่กับพันธ์ุ

















 













เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก

ดูแลรักษา



เก็บเกี่ยว 

ปลูก

ดูแลรักษา


เก็บเกี่ยว เตรียมดิน/พันธุ์


ปลูก
ดูแลรักษา

เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก
ดูแลรักษา

เก็บเกี่ยว 

เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก
ดูแลรักษา เก็บเกี่ยว 

เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก
ดูแลรักษา

เก็บเกี่ยว 

เก็บเกี่ยว ปลูกเตรียมดิน/พันธุ์

เก็บเก่ียว 

ดูแลรักษา

ถอนแยก/ท ำคำ้งเตรียมดิน/พันธุ์

ปลูก

เก็บเก่ียว ขิงแก่
เก็บเกี่ยว ขิงอ่อนขิงแก่

ดูแลรักษา

เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก
ถอนแยก/ท ำคำ้ง

ดูแลรักษา
เก็บเก่ียว 

เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก ถอนแยก/ท ำคำ้ง



เก็บเกี่ยว 
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เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูกปลูก

แตงกวำ

ถั วฝักยำว

ผักชี

พริก

มะเขือเปรำะ

มะเขือเทศ

สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการย้ายกล้าปลูก อายุการเก็บเก่ียว

 40-60 วันหลังปลูก ท าค้างเม่ือย้ายปลูก 14 -20 วัน

สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการหลังหยอดเมล็ด อายุการเก็บเก่ียว 

55-75 วันหลังปลูก ท าค้างเม่ือย้ายปลูก 15 -20 วันหลังปลูก

สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการย้ายกล้าปลูก อายุการเก็บเก่ียว 

100-130 วันหลังย้ายปลูก และเก็บผลผลิตได้ทุก ๆ 7-10 วัน นาน 1

 ปี ข้ึนอยู่กับการดูแลรักษา

สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการย้ายกล้าปลูก อายุการเก็บเก่ียว 

65-70 วันหลังย้ายปลูกและทยอยเก็บผลผลิตได้ทุกวันนาน 9 เดือน 

ข้ึนอยู่กับการดูแลรักษา

สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการย้ายกล้าปลูก อายุการเก็บเก่ียว

 70-90 วันหลังย้ายปลูก  ท าค้างเม่ืออายุ 20-25 วันหลังย้าย

ปลูก

มันฝรั ง

มันฝร่ังมีการน าเข้าหัวพันธ์ุจากต่างประเทศแล้วพักตัวอยู่ในห้อง

เย็นก่อนน ามาปลูก ปลูกได้ 2 ฤดู อายุการเก็บเก่ียว 100-120 

ฤดูแล้ง กลางเดือน ต.ค.- ธ.ค.

ฤดูฝนมี 2 ช่วง ช่วงต้นฤดูฝน เดือน พ.ค. และช่วงปลายฤดูฝน

ต้นเดือน ก.ย.

สามารถผลิตได้ตลอดปี โดยการหว่านลงแปลงปลูก ถอนแยก

เม่ือผักชีอายุ 7-10 วันหลังหว่าน เก็บเก่ียวได้เม่ืออายุ 30-45 

วันหลังหว่าน

เก็บเกี่ยว 























 










เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก ถอนแยก/ท ำคำ้ง

เก็บเก่ียว 
ดูแลรักษา

เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก
ดูแลรักษา

เก็บเก่ียว 

เตรียมดิน/พันธุ์

ดูแลรักษา

เก็บเก่ียว 

ปลูก

ถอนแยก/ท ำคำ้ง

เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก
ดูแลรักษา

เก็บเก่ียว 

เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก
ดูแลรักษา

เก็บเก่ียว 

เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก
ดูแลรักษา

 ดูแลรักษา

เตรียมดิน/พันธุ์

ปลูก ดูแลรักษา

เก็บเก่ียว 

ดูแลรักษา



เก็บเก่ียว 
ปลูก



เตรียมดิน/พันธุ์ ดูแลรักษา

เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก

เก็บเก่ียว 

เก็บเก่ียว 

เตรียมดิน/พันธุ์



เก็บเก่ียว 
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เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูกปลูก

หน่อไม้ฝรั ง

ฤดูท่ี 1(เขตภาคเหนือ) เดือน ก.ย.-ธ.ค.

หอมแดง

หอมหัวใหญ่

2. เปิดดอกและดูแลรักษาจนอายุ 1-3 สัปดาห์ นับจากเปิดดอก จึงเก็บ

ผลผลิตได้ และทยอยเก็บนานประมาณ 3 เดือนหลังเปิดดอก ข้ึนอยู่กับการดู

และรักษา

เห็ดนำงรม-

นำงฟ้ำ

ฤดูท่ี 2(กาญจนบุรี)เดือน มิ.ย.- ส.ค. หรือ พ.ย. - ธ.ค.

ถอนแยกต้นแม่เม่ืออายุ 3 เดือนหลังย้ายกล้าปลูก ท าราวค้ าต้นหลัง

ย้ายปลูก 4 เดือน  อายุเก็บเก่ียวผลผลิต เม่ือต้นอายุ 6-8 เดือน เก็บ 

2 เดือน พัก 1 เดือน สลับจนต้นอายุ 3-5 ปี ข้ึนอยู่กับการดูแลรักษา

เป็นการผลิตเห็ดนางรมนางฟ้า ต้ังแต่

1.กระบวนการผลิต คือ การท าก้อนเช้ือเห็ด ใส่เช้ือและบ่มเช้ือ เวลา 1-1.5 

เดือน

หอมแดงปลูกได้ 2 ฤดูปลูก (3 รอบการผลิต) โดยใช้หัวพันธ์ุ 

อายุการเก็บเก่ียว 65-85 วัน
ฤดูท่ี 1 เดือน พ.ค.-ก.ค. หรือเดือน ส.ค.- ก.ย.

ฤดูท่ี 2 เดือน ธ.ค.-ม.ค.

ปลูกโดยเพาะกล้าเม่ืออายุ 40-45 วัน จึงย้ายปลูกลงแปลง 

อายุการเก็บเก่ียว 150 วัน นับจากเพาะเมล็ด สามารถปลูกได้ 2

 ฤดู ตามพ้ืนท่ีการผลิตปลูก2


เตรียมดิน/พันธุ์



ปลูก1


เตรียมดิน/พันธุ์
ดูแลรักษาดูแลรักษา ถอนแยก/ท ำคำ้ง

ดูแลรักษา


เก็บเก่ียว 



เก็บเก่ียว 

เก็บเก่ียว 


เตรียมดิน/พันธุ์


ถอนแยก/ท ำคำ้ง
 

เก็บเก่ียว 



ปลูก


เก็บเก่ียว 
ดูแลรักษา



เตรียมดิน/พันธุ์ ปลูก

ดูแลรักษา



เก็บเก่ียว 

เก็บเก่ียว 


เก็บเก่ียว 




เตรียมดิน/พันธุ์



เก็บเก่ียว 
ปลูก ดูแลรักษา



เตรียมดิน/พันธุ์



เก็บเก่ียว 
ปลูก

ดูแลรักษา



เตรียมดิน/พันธุ์



เก็บเก่ียว 

ปลูก

ดูแล
ดูแล
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กระเจ๊ียบแดง
เร่ิมให้ดอกหลังปลูก 3 เดือน ข้ึนกับ

สภาพแสง

กระชายด า

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

กระวาน

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3-15

กวาวเครือขาว

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

กานพลู

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2-60

ปีท่ี 5-60

เม่ือเร่ิมแตกยอด ท าค้างสูงจากพ้ืนดิน

อย่างน้อย 2 เมตร โดยใช้ส่วนโคนไม้

รวกเป็นเสาไม้ค้าง และใช้เสาคอนกรีต

แทรก ยันระหว่างเสาไม้รวก ใช้สแลนท า

เป็นเชือกหรือใช้เชือกไนล่อน ขึง

ด้านบนของไม้รวกและเสาคอนกรีต
ระยะเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม คือ เม่ือดอก

เร่ิมเปล่ียนจากสีเขียวเป็นแดง มีสีชมพู

เร่ือๆ กานพลูจะให้ผลผลิตสูงสุดในช่วง

ปีท่ี 15-20

ปฏิทินการเพาะปลูกสินค้าเกษตรท่ีส าคัญรายชนิด

พืชสมุนไพรและเคร่ืองเทศ

ควรปลูกในพ้ืนท่ีร่มปานกลาง กระวาน

จะให้ผลผลิตสูงในช่วงปีท่ี 4 ไปจนถึงปีท่ี

 15 หลังจากน้ันควรร้ือแล้วปลูกใหม่

การเตรียมพันธ์ุ ควรใช้หัวแก่จัดท่ีมีอายุ

ประมาณ 11-12 เดือน เก็บในท่ีแห้ง

และเย็นนาน 1-3 เดือน จึงน ามาปลูก

ปลูก

ปลูก ให้ปุ๋ย ออกดอก/เก็บเกี่ยว


เตรียมดิน


เตรียมดิน


เก็บเกี่ยว


เตรียมดิน/ต้นพันธุ์


ออกดอก/เก็บเกี่ยวผลผลิต


เตรียมดิน/ต้นพันธุ์


ปลูก

ดูแลตัดแต่งทรงต้นให้โปร่ง


ปลูกเตรียมดิน/ต้นพันธุ์


ให้ปุ๋ย

ให้ปุ๋ยให้ปุ๋ย

เก็บเกี่ยว 


ออกดอก


ปลูกเตรียมดิน/ต้นพันธุ์


เก็บเกี่ยว 


เก็บเกี่ยว 


เก็บเกี่ยว
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ปฏิทินการเพาะปลูกสินค้าเกษตรท่ีส าคัญรายชนิด

พืชสมุนไพรและเคร่ืองเทศ

ปลูก ออกดอก/เก็บเกี่ยวเตรียมดินขม้ินชัน

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ค าฝอย

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ดีปลี

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2 - 3

บัวบก

เก็บเก่ียว 60 - 90 วันหลังปลูก

ตะไคร้หอม

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

การปลูกดีปลี ควรท าเสาค้างให้ต้นดีปลี

ยึดเกาะ  การเก็บผลดีปลีสามารถเก็บ

ได้หลังปลูก 6 - 12 เดือน และทยอย

เก็บเก่ียวได้ตลอดท้ังปี เก็บผลระยะท่ี

ผลสีส้มแดงเร่ือ ๆ

ช่วงท่ีผลผลิตออกสู่ตลาด คือ เดือน

กุมภาพันธ์ - เมษายน

เก็บเก่ียวคร้ังแรกหลังปลูกประมาณ 8 

เดือน และเก็บเก่ียวคร้ังต่อไปทุกๆ 4 

เดือน หรือปีละ 3 คร้ัง โดยตัดใบซ่ึงอยู่

เหนือพ้ืนดิน 25-30 ซม.

เตรียมพันธ์ุโดยใช้การปักช า ปลูกช่วง

ปลายฤดูฝน เก็บเก่ียวกลีบดอกหลัง

ปลูกประมาณ 120-150 วัน

ปลูกเตรียมดิน/ต้นพันธุ์


เก็บเกี่ยว 2


เก็บเกี่ยว 3


ให้ปุ๋ยยูเรีย ให้ปุ๋ยยูเรีย ให้ปุ๋ยยูเรีย

ก ำจัดวัชพืช


ก ำจัดวัชพืช


ก ำจัดวัชพืช


ปลูกเตรียมดิน/ต้นพันธุ์


เก็บเกี่ยว


ปลูกเตรียมดิน/ต้นพันธุ์


เก็บเกี่ยว 


ทะยอยเก็บเกี่ยว


ให้ปุ๋ยเดือนละ 1 คร้ัง

ปลูก

เก็บเกี่ยว


ปลูก

เก็บเกี่ยว 


เตรียมดิน/ต้นพันธุ์


ให้ปุ๋ย ให้ปุ๋ย

ให้ปุ๋ย

ปลูกในพื้นที่ท่ีมีแหล่งน้ ำสำมำรถปลูกได้ตลอดท้ังปี มีอำยุกำรเก็บเกี่ยวประมำณ 60-90 วันหลังปลูก

ให้ปุ๋ยทุก 20 วัน

ทะยอยเก็บเกี่ยว


เก็บเกี่ยว 1
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ปฏิทินการเพาะปลูกสินค้าเกษตรท่ีส าคัญรายชนิด

พืชสมุนไพรและเคร่ืองเทศ

ปลูก ออกดอก/เก็บเกี่ยวเตรียมดิน

ปัญจขันธ์ เก็บเก่ียวเม่ือปลูกได้ 3-4 เดือน

พญายอ

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

พริกไทย

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3-15

ไพล

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

เก็บเก่ียวหัวบนใบ ส.ค.-พ.ย. (ใช้ท า

พันธ์ุ) เก็บเก่ียวหัวใต้ดิน ต.ค.-พ.ย. 

(น าไปแปรรูป)

เก็บเก่ียวหลังปลูก 21 เดือน

 - การปลูกพริกไทยควรท าเสาค้างให้

เล้ือยเกาะ

บุกเน้ือทราย

เก็บเก่ียวคร้ังแรกเม่ืออายุ 6 เดือน 

หลังจากน้ัน เก็บเก่ียวได้ทุก ๆ 3 เดือน

 - พริกไทยจะให้ผลผลิตได้เม่ืออายุ 3 ปี

 และจะให้ผลผลิตมากท่ีสุดในช่วงปีท่ี 

5-8 หลังจากน้ันจะลดลง เม่ือได้ 15 ปี 

ควรร้ือแล้วปลูกใหม่

ปลูก เก็บเกี่ยว 1


เตรียมดิน


ให้ปุ๋ย ให้ปุ๋ย

เก็บเกี่ยว 2


เก็บเกี่ยว 3


เก็บเกี่ยว 4


เก็บเกี่ยว


ปลูก

เก็บเกี่ยว 


ให้ปุ๋ยให้ปุ๋ย

ปลูกเตรียมดิน/ต้นพันธุ์


ก ำจัดวัชพืช


ให้ปุ๋ย

ก ำจัดวัชพืช


ให้ปุ๋ยเก็บเกี่ยว 


ปลูกเตรียมดิน


ปลูกเตรียมดิน/ต้นพันธุ์


ให้ปุ๋ย/ปลิดช่อดอกออกดอก


ให้ปุ๋ย/ตัดแต่งกิ่ง

ให้ปุ๋ย/ตัดแต่งกิ่ง

ให้ปุ๋ย

ให้ปุ๋ย
เก็บเกี่ยว 


ให้ปุ๋ย

ออกดอก
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ปฏิทินการเพาะปลูกสินค้าเกษตรท่ีส าคัญรายชนิด

พืชสมุนไพรและเคร่ืองเทศ

ปลูก ออกดอก/เก็บเกี่ยวเตรียมดิน

ฟ้าทะลายโจร

ควรเก็บเก่ียวในระยะช่วงดอกเร่ิมบาน -

 ระยะดอกบาน 50% คืออายุประมาณ 

110-150 วัน หลังจากน้ัน ตัดท้ังต้นให้

เหลือตอสูง ประมาณ 5-10 ซม. 

หลังจากน้ัน 2 เดือน เก็บเก่ียวได้อีกคร้ัง

มะแว้งเครือ

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

ว่านหางจระเข้

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

เก็บเก่ียวคร้ังแรกหลังปลูก 6-8 เดือน 

เก็บเก่ียวผลผลิตได้ปีละ 8 คร้ัง

เก็บเก่ียวในระยะท่ีข้ัวผลเร่ิมเปล่ียนสี 

เป็นระยะท่ีผลแก่แต่ยังไม่สุก

ปลูกเตรียมดิน


เก็บเกี่ยว 1


เก็บเกี่ยว 2


ให้ปุ๋ย

ให้ปุ๋ย

ปลูกเตรียมดิน


ให้ปุ๋ย

เก็บเกี่ยว 


ทะยอยเก็บเกี่ยว


เก็บเกี่ยว 


ปลูก

เก็บเกี่ยว 
ให้ปุ๋ย ให้ปุ๋ย ให้ปุ๋ย ให้ปุ๋ย ให้ปุ๋ย ให้ปุ๋ย
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ทุกภาค 

(ยกเว้น

ภาคใต้ฝ่ัง

ภาคใต้ฝ่ัง

ตะวันออก

ปลูกต้นฝน

ปลูกปลายฝน

ฤดูแล้งหลังนา

ปฏิทินการเพาะปลูกสินค้าเกษตรท่ีส าคัญรายชนิด

พืชไร่และธัญพืช

ระยะเวลาเก็บเก่ียวท่ีเหมาะสม ข้าวอายุ

 28-30 วัน นับหลังจากข้าวออกดอก

 - ควรใช้พันธ์ุลูกผสม

 - ใส่ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน

 - ปลูกฤดูแล้งต้องให้น ้า

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์

ข้าวนาปี

ปลูก

ให้ปุ๋ย 1 เก็บเกี่ยว


เตรียมดิน/พันธุ์


ให้น ้ำ


ให้ปุ๋ย 2

ก้ำจัดวัชพืช


เตรียมดิน/พันธุ์


ปลูก

ให้ปุ๋ย 1

พ่นสำรคุมวัชพืช


ให้ปุ๋ย 2

ก้ำจัดวัชพืช


เก็บเกี่ยว


เตรียมดิน/พันธุ์


ให้ปุ๋ย 1ปลูก

ให้ปุ๋ย 2

ก้ำจัดวัชพืช


ให้น ้ำ


เก็บเกี่ยว


ปลูก
เตรียมดิน/พันธุ์



เก็บเกี่ยว


ดูแลรักษำ
ดูแลรักษำ

เตรียมดิน/พันธุ์


เตรียมดิน/พันธุ์


ปลูก

ปลูก ดูแลรักษำ

ดูแลรักษำ เก็บเกี่ยว


เก็บเกี่ยว


เก็บเกี่ยว


พ่นสำรคุมวัชพืช
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ปฏิทินการเพาะปลูกสินค้าเกษตรท่ีส าคัญรายชนิด

พืชไร่และธัญพืช

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ฝ้าย

ปอแก้ว

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

ถ่ัวเหลืองฝักสด

มันส าปะหลัง (ปลายฝน)

มันส าปะหลัง (ต้นฝน)

ถ่ัวเหลืองฤดูแล้ง

ให้ปุ๋ย

ปลูก

ให้ปุ๋ย 1

เก็บเกี่ยว


เตรียมดิน/ท่อนพันธุ์


ก้ำจัดวัชพืช


ให้ปุ๋ย 2

ปลูก

ให้ปุ๋ย 1

เก็บเกี่ยว


เตรียมดิน/ท่อนพันธุ์


ก้ำจัดวัชพืช


ให้ปุ๋ย 2 เก็บเกี่ยว


ให้ปุ๋ย

ปลูก ถอนแยก

ก้ำจัดวัชพืช


เก็บเกี่ยว


ปลูก ก้ำจัดวัชพืช


เก็บเกี่ยว


ปลูก

ดูแล

ปลูกในพื นที่ที่มีแหล่งน ้ำสำมำรถปลูกได้ตลอดทั งปี มีอำยุกำรเก็บเกี่ยวประมำณ 70 วัน

ปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว

เก็บเกี่ยว




ให้น ้ำ
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ถ่ัวเขียว

ถ่ัวลิสง

ทานตะวัน

งา

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

อ้อยต้นฝน

ปีท่ี 1

ปีท่ี 2

 - ควรให้น ้าก่อนและหลังการออกดอก

 - บังคับออกดอกเม่ือต้นมีน ้าหนัก 2.5 -

 2.8 กก.

 - ใช้สารเอทธิฟอนฉีดพ่น 2 ครั ง (ห่าง

กัน 4-7 วัน)

สับปะรดโรงงาน

ปลูก ก.พ.-เม.ย. เก็บเก่ียว พ.ย.-เม.ย. 

ปีถัดไป อ้อยอายุเก็บเก่ียว 10-14 เดือน

ปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว


ปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว


ปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว


ปลูก ดูแล เก็บเกี่ยว


ปลูก

ให้ปุ๋ยรองพื น

เก็บเกี่ยว


เตรียมดิน


ให้ปุ๋ยทำงใบหลังบงัคับ

ให้ปุ๋ยท่ีกำบใบล่ำง ครั งที่ 1 ให้ปุ๋ยท่ีกำบใบล่ำง ครั งท่ี 2

บังคับดอก


หยุดให้น ้ำ


บังคับดอก


ให้ปุ๋ยทำงใบก่อนบังคับดอก 5 
ก้ำจัดวัชพืช



ปลูก ใส่ปุ๋ย

เก็บเกี่ยว


เตรียมท่อนพันธุ์/ดิน


ให้น ้ำ


ก้ำจัดวัชพืช


เก็บเกี่ยว




ชนิดพืช ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หมายเหตุ

ปฏิทินการเพาะปลูกสินค้าเกษตรท่ีส าคัญรายชนิด

พืชไร่และธัญพืช

ปีท่ี 1

ปลูก ต.ค.-ธ.ค. เก็บเก่ียว พ.ย.-เม.ย. ปี

ถัดไป อ้อยอายุเก็บเก่ียว 10-14 เดือน

ปีท่ี 2

ปีท่ี 3

อ้อยปลายฝน 
ปลูก

เก็บเกี่ยว 


เตรียมท่อนพันธุ์/ดิน


ให้น ้ำ

ใส่ปุ๋ย
ก้ำจัดวัชพืช
ให้น ้ำ



เก็บเกี่ยว


ก้ำจัดวัชพืช


ใส่ปุ๋ย
ให้น ้ำ





ชนิดแมลงเศรษฐกิจ ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. หมายเหตุ

 - ต้องมีการตรวจเช็ครังและ

สุขภาพผ้ึงในทุก 7 วัน

 - สลัดน้้าผ้ึงหัวคอนออกให้หมด

ก่อนเก็บผลผลิต

ผ้ึงโพรง
 - ต้องมีการตรวจเช็ครังและ

สุขภาพผ้ึงในทุก 10 วัน

ชันโรง

 - ต้องมีการตรวจสภาพความ

สมบูรณ์ภายในรังเดือนละ 1 คร้ัง

คร่ัง
 - อย่าสุ่มไฟ และห้ามฉีดสารฆ่า

แมลงให้ต้นไม้เล้ียงคร่ัง

จ้ิงหรีด
 - ควรท้าความสะอาดบ่อก่อนเล้ียง

รุ่นใหม่ต่อไป

 - เปล่ียนพ่อ-แม่พันธ์ุเป็นประจ้า

ด้วงสาคู

 - เปล่ียนพ่อ-แม่พันธ์ุเป็นประจ้า

ผ้ึงพันธ์ุ

(น้้าผ้ึงดอกล้าไย)

ปฏิทินการเพาะปลูกสินค้าเกษตรท่ีส้าคัญรายชนิด

แมลงเศรษฐกิจ

เก็บผลผลิต


เก็บผลผลิต


เก็บผลผลิตครั่ง


เก็บผลผลิต


ปล่อยพันธุ์ครั่ง

ล่อผึ้งเข้ารัง ล่อผึ้งเข้ารัง

แยกขยายรัง
ยุบ-รวมรัง

แยกขยายรัง

ตั้งวางรังเพื่อผสมเกสรในสวนไม้ผล


ขนย้ายรัง


ให้อาหารเสริม


ให้อาหารเสริม


เก็บผลผลิต


เก็บผลผลิต


เก็บผลผลิต


เก็บผลผลิต


ให้น้้า-อาหาร


ให้น้้า-อาหาร


ให้น้้า-อาหาร


ให้น้้า-อาหาร


ให้น้้า-อาหาร


เก็บผลผลิต


เก็บผลผลิต


เก็บผลผลิต


เก็บผลผลิต


เก็บผลผลิต


ให้น้้า-อาหาร


เก็บผลผลิต


เตรียมพันธุ-์อุปกรณ์


เตรียมพันธุ-์อุปกรณ์


เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์


เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์


เตรียมพันธุ-์อุปกรณ์


เตรียมพันธุ-์อุปกรณ์


เตรียมพันธุ-์อุปกรณ์


เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์


เตรียมพันธุ์-อุปกรณ์


เตรียมพันธุ-์อุปกรณ์


เก็บผลผลิต


เก็บผลผลิตครั่ง


ปล่อยพันธุ์ครั่ง



ภาคผนวก จ

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

กล้วยไข่
ประมาณการ(พ.ค.-

ก.ค.)
รายงานการจ าหน่าย

(ส.ค.-ก.ย.)

ทุเรียน รายงานการจ าหน่าย*
(เม.ย.-พ.ค.)

ประมาณการ(ต.ค-
พ.ย)

ขนุน**

ชมพู่
ประมาณการ
(เม.ย.-พ.ค.)

รายงานการจ าหน่าย
(มิ.ย.-ก.ย.)

ล าไยในฤดู
ประมาณการ(มี.ค.-

มิ.ย.)
รายงานการจ าหน่าย

(ก.ค.-ส.ค.)

ล าไยนอกฤดู รายงานการจ าหน่าย*
(ม.ค.-ก.พ.)

ประมาณการ(ก.ย-
ธ.ค)

ลองกอง
ประมาณการ(มิ.ย.-

ส.ค.)
รายงานการจ าหน่าย

(ก.ย.-ต.ค.)

ล้ินจ่ี
ประมาณการ(ม.ค.-

มี.ค.)
รายงานการจ าหน่าย

(เม.ย.-พ.ค.)

มะม่วงในฤดู รายงานการจ าหน่าย*
(มี.ค.-เม.ย.)

ประมาณการ(พ.ย-
ก.พ)

มะม่วงนอกฤดู
ประมาณการ(ส.ค-

ต.ค)
รายงานการจ าหน่าย

(ธ.ค.-ม.ค.)

มังคุด
ประมาณการ(เม.ย.-

มิ.ย.)
รายงานการจ าหน่าย

(ก.ค.-ส.ค.)

ส้มโอในฤดู
ประมาณการ(เม.ย.-

มิ.ย.)
รายงานการจ าหน่าย

(ส.ค.-ก.ย.)

ส้มโอทะวาย รายงานการจ าหน่าย*
(มี.ค.-เม.ย.)

 
ประมาณการ(พ.ย-

ก.พ)

เงาะ
ประมาณการ(ม.ค.-

มี.ค.)
รายงานการจ าหน่าย

(พ.ค.-มิ.ย.)

น้อยหน่า
ประมาณการ(เม.ย.-

มิ.ย.)
รายงานการจ าหน่าย

(ก.ค.-ก.ย.)

มะขามหวาน
ประมาณการ(มิ.ย.-

ก.ย.)
รายงานการจ าหน่าย

(ธ.ค.-ก.พ.)

มะปราง รายงานการจ าหน่าย*
(ก.พ.-มี.ค.)

ประมาณการ(ธ.ค-
ม.ค)

สตรอเบอร่ี รายงานการจ าหน่าย*
(มี.ค.-เม.ย.)

ประมาณการ(ธ.ค-
ก.พ)

องุ่น***

ตารางท่ี 3 แผนการจัดท ารายงานการบริหารจัดการสินค้าเกษตรท่ีส าคัญของจังหวัด

สินค้า
เดือน



ภาคผนวก จ

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

ตารางท่ี 3 แผนการจัดท ารายงานการบริหารจัดการสินค้าเกษตรท่ีส าคัญของจังหวัด

สินค้า
เดือน

มะละกอ
ประมาณการ(พ.ค.-

ก.ค.)
รายงานการจ าหน่าย

(ส.ค.-ธ.ค.)

ฝร่ัง
ประมาณการ(ก.ค-

ก.ย)
รายงานการจ าหน่าย

(ต.ค.-ก.พ.)

กาแฟ
ประมาณการ(พ.ค.-

มิ.ย.)
รายงานการจ าหน่าย

(ต.ค.-มี.ค.)

มะพร้าว**  
ชา**
ยางพารา**
ปาล์มน้ ามัน**

ข้าวนาปี             ทุก
ภาค (ยกเว้นภาคใต้ฝ่ัง
ตะวันออก)

ประมาณการ(พ.ค.-
ต.ค.)

รายงานการจ าหน่าย
(ก.ย.-ก.พ.)

ข้าวนาปี          
ภาคใต้ฝ่ังตะวันออก

ประมาณการ(มิ.ย.-
ก.พ.)

รายงานการจ าหน่าย
(ต.ค.-เม.ย.)

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
(ปลูกต้นฝน)

ประมาณการ
รายงานการจ าหน่าย

(ก.ย.-พ.ย.)

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์ 
(ปลูกปลายฝน)

ประมาณการ รายงานการจ าหน่าย
(พ.ย.-ธ.ค.)

ข้าวโพดเล้ียงสัตว์    
(ฤดูแล้งหลังนา)

รายงานการจ าหน่าย*
(มี.ค.-เม.ย.)

ประมาณการ

มันส าปะหลัง        
(ต้นฝน)

ประมาณการ(เม.ย.-
มิ.ย.)

รายงานการจ าหน่าย
(พ.ย.-มี.ค.)

มันส าปะหลัง    
(ปลายฝน)

รายงานการจ าหน่าย*
(ม.ค.-พ.ค.)

ประมาณการ(ก.ย-
พ.ย)

ฝ้าย ประมาณการ รายงานการจ าหน่าย

ปอแก้ว
ประมาณการ(มี.ค.-

เม.ย.)
รายงานการจ าหน่าย

(ก.ค.-ส.ค.)

ถ่ัวเหลืองฤดูแล้ง รายงานการจ าหน่าย* ประมาณการ
ถ่ัวเหลืองฝักสด**
ถ่ัวเขียว ประมาณการ รายงานการจ าหน่าย

ถ่ัวลิสง ประมาณการ รายงานการจ าหน่าย

ทานตะวัน ประมาณการ รายงานการจ าหน่าย

งา รายงานการจ าหน่าย



ภาคผนวก จ

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

ตารางท่ี 3 แผนการจัดท ารายงานการบริหารจัดการสินค้าเกษตรท่ีส าคัญของจังหวัด

สินค้า
เดือน

สับปะรดโรงงาน
รายงานการจ าหน่าย

(พ.ค.-มิ.ย.)
ประมาณการ(ธ.ค-

ม.ค)

อ้อยต้นฝน
ประมาณการ(ก.พ.-

เม.ย.)
รายงานการจ าหน่าย

(พ.ย.- เม.ย.)

อ้อยปลายฝน 
ประมาณการ(ต.ค-

ธ.ค)
รายงานการจ าหน่าย

(พ.ย.- มี.ค.)

กระเจ๊ียบแดง
ประมาณการ(ก.ค-

ส.ค)
รายงานการจ าหน่าย

(พ.ย.-ธ.ค.)

กระชายด า ประมาณการ รายงานการจ าหน่าย
(ธ.ค.-ม.ค.)

กระวาน รายงานการจ าหน่าย*
(เม.ย.-ส.ค.)

ประมาณการ

กวาวเครือขาว ประมาณการ รายงานการจ าหน่าย
(ต.ค.- เม.ย.)

กานพลู
ประมาณการ(ส.ค.-

ก.ย.)
รายงานการจ าหน่าย

ขม้ินชัน ประมาณการ
รายงานการจ าหน่าย

(ธ.ค.- ก.พ.)

ค าฝอย รายงานการจ าหน่าย
(เม.ย.- มิ.ย.)

ประมาณการ(พ.ย-
ธ.ค)

ดีปลี**
บัวบก**
ตะไคร้หอม**

บุกเน้ือทราย ประมาณการ รายงานการจ าหน่าย
(ส.ค.-พ.ย.)

ปัญจขันธ์ ประมาณการ รายงานการจ าหน่าย

พญายอ**

พริกไทย รายงานการจ าหน่าย*
(ม.ค.-ก.พ.)

ประมาณการ(มิ.ย.- 
ก.ค.)

ไพล รายงานการจ าหน่าย*
(ม.ค.-มี.ค.)

ประมาณการ

ฟ้าทะลายโจร**
มะแว้งเครือ**
ว่านหางจระเข้**
กระเทียม**



ภาคผนวก จ

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

ตารางท่ี 3 แผนการจัดท ารายงานการบริหารจัดการสินค้าเกษตรท่ีส าคัญของจังหวัด

สินค้า
เดือน

กระเจ๊ียบเขียว ประมาณการ รายงานการจ าหน่าย
(มี.ค.- ส.ค.)

กะหล่ าดอก ประมาณการ รายงานการจ าหน่าย
(ก.ค.-ส.ค.)

กะหล่ าปลี ประมาณการ รายงานการจ าหน่าย
(พ.ค.- ก.ค.)

ขิง**
คะน้า**
แคนตาลูป**
แตงกวา**
ถ่ัวฝักยาว**
ผักชี**
พริก**
มะเขือเปราะ**
มะเขือเทศ**

มันฝร่ัง (ฤดูแล้ง) ประมาณการ รายงานการจ าหน่าย
(ส.ค.-ก.ย.)

มันฝร่ัง (ฤดูฝน) ประมาณการ รายงานการจ าหน่าย
(ธ.ค.-ก.พ.)

หอมแดง**
หอมหัวใหญ่**
หน่อไม้ฝร่ัง**

เห็ดนางรม-นางฟ้า
ประมาณการ(ม.ค.-

ก.พ.)
รายงานการจ าหน่าย

(เม.ย.- มิ.ย.)

กล้วยไม้สกุลหวาย(ตัด
ดอก)แยกล า**

กล้วยไม้สกุลหวาย(ตัด
ดอก) ต้นเน้ือเหย่ือ**

หน้าวัว**

เบญจมาศ (ในฤดู) ประมาณการ รายงานการจ าหน่าย
(พ.ย.- ธ.ค.)

เบญจมาศ (นอกฤดู) ประมาณการ รายงานการจ าหน่าย
(พ.ค.- มิ.ย.)

มะลิ**



ภาคผนวก จ

มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

ตารางท่ี 3 แผนการจัดท ารายงานการบริหารจัดการสินค้าเกษตรท่ีส าคัญของจังหวัด

สินค้า
เดือน

ดาวเรือง(หน้าร้อน)
ประมาณการ(ก.พ.-

เม.ย.)
รายงานการจ าหน่าย

(เม.ย.- ก.ค.)

ดาวเรือง(หน้าหนาว)
ประมาณการ(ก.ย.-

ต.ค.)
รายงานการจ าหน่าย

กุหลาบตัดดอก ประมาณการ รายงานการจ าหน่าย

บัวหลวงตัดดอก ประมาณการ
รายงานการจ าหน่าย

(ก.ค.- ธ.ค.)

ปทุมตัดดอก ประมาณการ
รายงานการจ าหน่าย

(ส.ค.- ก.ย.)

ธรรมรักษา ประมาณการ
รายงานการจ าหน่าย

(ส.ค.- ธ.ค.)

กวนอิม ประมาณการ รายงานการจ าหน่าย

เฟ่ืองฟ้า**
แก้วกาญจนา**
ฟิโลเดนดรอนตัดใบ ประมาณการ รายงานการจ าหน่าย

โปร่งฟ้า รายงานการจ าหน่าย*
(พ.ค.- ธ.ค.) ประมาณการ

เฟินใบมะขาม ประมาณการ รายงานการจ าหน่าย

ประมาณการ  หมายถึง การจัดท าข้อมูลบริหารจัดการสินค้าเกษตรท่ีส าคัญของจังหวัด โดยให้จัดส่งรายงานในเดือนท่ีเร่ิมฤดูกาลเพาะปลูกของสินค้าน้ันๆ

รายงานการจ าหน่าย  หมายถึง การจัดท าข้อมูลการจ าหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรท่ีส าคัญของจังหวัด โดยให้จัดส่งรายงานในเดือนท่ีมีการเก็บเก่ียวและจ าหน่ายผลผลิตของสินค้าน้ันๆ

รายงานการจ าหน่าย*  หมายถึง การจัดท าข้อมูลการจ าหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรท่ีส าคัญของจังหวัด โดยให้จัดส่งรายงานในเดือนท่ีมีการเก็บเก่ียวและจ าหน่ายผลผลิตของสินค้าน้ันๆ ซ่ึงมาจากประมาณการของปีก่อนหน้า 

สินค้า**  หมายถึง กรณีสินค้าท่ีมีผลผลิตตลอดท้ังปี ขอให้รวบรวมข้อมูลประมาณการในเดือน พฤษภาคม และรายงานการจ าหน่ายเม่ือมีการเก็บเก่ียวและจ าหน่ายผลผลิตของสินค้าน้ันๆ

สินค้า***  หมายถึง กรณีสินค้าท่ีมีฤดูกาลเพาะปลูกหลายช่วงเวลา ให้จัดท าประมาณการทุกช่วงเวลา



ภาคผนวก ฉ

สินค้า...................................

แหล่งรับซ้ือ/ผู้ซ้ือ (4)
ปริมาณ (5) 

(ตัน/ตัว/ฟอง)

ราคา (6) 

(บาท/กก.)

มูลค่า (7) 

(บาท)

สถานการณ์/ปัญหาอุปสรรค 

(9)

การแก้ไขปัญหา 

(10)

ปริมาณผลผลิต 

 (ตัน/ตัว/ฟอง) 

(2)

แบบฟอร์มรายงานการจ าหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรท่ีส าคัญของจังหวัด ปี 2562  จังหวัด..............................

ข้อมูลประจ าเดือน ....................................

แหล่งผลิต/ผู้ผลิต (1)

การบริหารจัดการ (8)ปริมาณการจ าหน่าย (3)



คอลัมน์ท่ี ค ำอธิบำย

(1) ระบุช่ือแหล่งผลิตหรือผู้ผลิต ซ่ึงอาจจะเป็นท้ังเกษตรกรรายเด่ียวหรือกลุ่มเกษตรกร

(2) ระบุปริมาณผลผลิตของสินค้าท่ีได้จากการเก็บเก่ียว

(3) ปริมาณการจ าหน่าย

(4) ระบุช่ือแหล่งรับซ้ือหรือผู้ซ้ือท่ีมีการรับซ้ือผลผลิต

(5) ระบุปริมาณผลผลิตท่ีมีการน าไปจ าหน่ายยังแหล่งรับซ้ือหรือผู้ซ้ือ

(6) ระบุราคาต่อหน่วยของผลผลิต เช่น บาท/กิโลกรัม 

(7) ระบุมูลค่าท่ีได้จากการจ าหน่ายผลผลิต โดยค านวณได้จาก (5) คูณด้วย (6)

(8) การบริหารจัดการ

(9) ระบุสถานการณ์หรือปัญหาอุปสรรคของสินค้าเกษตรท่ีเกิดข้ึนขณะน้ัน

(10) ระบุวิธีการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคท่ีเกิดข้ึนใน(9)

ค ำอธิบำยแบบฟอร์มรำยงำนกำรจ ำหน่ำยผลผลิตสินค้ำเกษตรท่ีส ำคัญของจังหวัด ปี 2562



แบบน ำเสนอกำรจ ำหน่ำยผลผลิต
สินค้ำเกษตรที่ส ำคัญ

ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด.....................
พฤษภำคม 2562

ภาคผนวก ช



สถำนกำรณ์/
ปัญหำอุปสรรค
........................
.........................
.........................

กำรแก้ไขปัญหำ
.........................
.........................
.........................
.........................

แหล่งผลิต/ผู้ผลิต
..............................

ปริมำณผลผลิต
........................ตัน

1. แหล่งรับซื้อ/ผู้ซื้อ
.....................................

ปริมำณกำรจ ำหน่ำย...........ตัน

มูลค่ำ.................................บำท

รำคำต่อหน่วย............บำท/กก

สถำนกำรณ์/
ปัญหำอุปสรรค
........................
.........................
.........................

กำรแก้ไขปัญหำ
.........................
.........................
.........................
.........................

2.
แหล่งรับซื้อ/ผู้ซื้อ

.....................................

ปริมำณกำรจ ำหน่ำย...........ตัน

มูลค่ำ.................................บำท

รำคำต่อหน่วย............บำท/กก

ชื่อจังหวัด................  ชื่อสินค้ำ.................. เดือน.................

รำยงำนกำรจ ำหน่ำยผลผลิตสินค้ำทีส่ ำคัญของจังหวัด ปี 2562

สามารถน าข้อมูลมาบันทกึได้จาก แบบฟอร์มรายงานการจ าหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตรท่ีส าคัญของจังหวัด ปี 2562
1 หน้า ต่อ 1 ชนิดสินค้าเกษตร
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ค ำสั่งคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 
ที่             /2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรผลิต และจัดท ำข้อมูลด้ำนกำรผลิต (Supply Side) 
 และคณะท ำงำนกำรประสำนงำนด้ำนกำรตลำดหรือหำแหล่งรับซื้อผลผลิต (Demand Side) 

------------------------------------------------------------- 

ตำมที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก ำหนดแนวทำงในกำรขับเคลื่อนกำรด ำเนินงำนเพ่ือให้
หน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำมำรถส่งเสริมและพัฒนำเกษตรกรได้ครบวงจรของกำร
ประกอบอำชีพเกษตรกรรม นั้น   

 ดังนั้น เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนภำคเกษตรกรรมเกิดผลส ำเร็จ หน่วยงำนในสังกัดมีกลไกกำร
ด ำเนินงำนที่ชัดเจนและมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น จึงมีกำรปรับปรุงกลไกกำรขับเคลื่อนงำนของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ในระดับจังหวัดเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนของคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์
ระดับจังหวัด อำศัยอ ำนำจตำมควำมในข้อ 8 ของค ำสั่งคณะกรรมกำรนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตร
และสหกรณ์ ที่ 3/2562 ลงวันที่ 14 พฤษภำคม 2562 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะอนุกรรมกำร
พัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด ในกำรประชุมครั้งที่../.... เมื่อวันที่.. .... .... จึงแต่งตั้งคณะท ำงำน
กำรส่ งเสริม สนับสนุนกำรผลิ ตและจัดท ำข้อมูลด้ ำนกำรผลิต  (Supply Side) และคณะท ำงำน 
กำรประสำนงำนด้ำนกำรตลำดหรือหำแหล่งรับซื้อผลผลิต (Demand Side) โดยมีองค์ประกอบและอ ำนำจ
หน้ำที่ ดังนี้ 

1. คณะท ำงำนกำรส่งเสริม สนับสนุนกำรผลิตและจัดท ำข้อมูลด้ำนกำรผลิต (Supply Side) 
 องค์ประกอบ 

1. เกษตรจังหวัด ประธำนคณะท ำงำน 
2. ปฏิรูปที่ดินจังหวัด คณะท ำงำน 
3. ประมงจังหวัด คณะท ำงำน 

4. ปศุสัตว์จังหวัด คณะท ำงำน 

5. ผู้แทนส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัด คณะท ำงำน 

6. ผู้แทนหน่วยงำนกรมกำรข้ำวที่รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัด คณะท ำงำน 

7. ผู้แทนหน่วยงำนกรมฝนหลวงและกำรบินเกษตรที่รับผิดชอบ
พ้ืนที่จังหวัด 

คณะท ำงำน 

8. ผู้แทนหน่วยงำนกรมวิชำกำรเกษตรที่รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัด คณะท ำงำน 

9. ผู้แทนหน่วยงำนกรมหม่อนไหมที่รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัด คณะท ำงำน 

10. ผู้อ ำนวยกำรโครงกำรชลประทำนจังหวัด คณะท ำงำน 

11. ผู้อ ำนวยกำรสถำนีพัฒนำที่ดินพ้ืนที่จังหวัด คณะท ำงำน 

12. หัวหน้ำกลุ่มของส ำนักงำนเกษตรจังหวัดที่ได้รับมอบหมำย คณะท ำงำนและ
เลขำนุกำร 

 
 อ ำนำจหน้ำที่ ... 

- ร่าง - ภาคผนวก ฎ 
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 อ ำนำจหน้ำที่ 
 1. ศึกษำ วิเครำะห์ ข้อมูล สถำนกำรณ์กำรผลิตสินค้ำเกษตรของจังหวัด และข้อมูลต่ำงๆ  
ที่เก่ียวข้อง 
 2. รวบรวมข้อมูล และวิเครำะห์สถำนกำรณ์ปริมำณและรำคำสินค้ำเกษตรของจังหวัด 
รวมทั้ ง จัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์ และคำดกำรณ์ กำรผลิตทำงกำรเกษตรของจังหวัด เสนอต่อ
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัดใช้ในขับเคลื่อนกำรผลิตสินค้ำเกษตรของจังหวัด  
 3. เสนอแนวทำง และแผนกำรด ำเนินงำนในกำรส่งเสริมสนับสนุน ป้องกันและแก้ไขปัญหำ
ให้มีกำรผลิตสินค้ำเกษตรตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด   
 4. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนต่อคณะอนุกรรมกำร
พัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 
 5. เชิญหน่วยงำนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมำให้ข้อมูล ควำมเห็น และข้อเสนอแนะ รวมทั้งจัดส่ง
เอกสำรและข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องตำมท่ีคณะท ำงำนเห็นสมควร 
 6. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

2. คณะท ำงำนกำรประสำนงำนด้ำนกำรตลำดหรือหำแหล่งรับซ้ือผลผลิต (Demand Side) 
 องค์ประกอบ 

1. เกษตรและสหกรณจ์ังหวัด ประธำนคณะท ำงำน 
2. สหกรณ์จังหวัด คณะท ำงำน 
3. หัวหน้ำส ำนักงำนตรวจบัญชีสหกรณ์ คณะท ำงำน 

4. ผู้แทนส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัด คณะท ำงำน 
5. ผู้อ ำนวยกำรกำรยำงแห่งประเทศไทยจังหวัด คณะท ำงำน 

6. ผู้อ ำนวยกำรองค์กำรตลำดเพ่ือเกษตรกรหรือผู้แทนที่รับผิดชอบ
พ้ืนที่จังหวัด 

คณะท ำงำน 

7. ผู้แทนส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัด คณะท ำงำน 

8. ผู้แทนส ำนักงำนอุตสำหกรรมจังหวัด คณะท ำงำน 

9. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำน ธ.ก.ส. จังหวัด คณะท ำงำน 

10. ผู้แทนบริษัท ประชำรัฐรักสำมัคคีจังหวัด (วิสำหกิจเพ่ือสังคม) จ ำกัด คณะท ำงำน 

11. ผู้แทนหอกำรค้ำจังหวัด คณะท ำงำน 

12. ผู้แทนสมำพันธ์ SME ไทย จังหวัด คณะท ำงำน 

13. หัวหน้ำกลุ่มยุทธศำสตร์พัฒนำกำรเกษตร 
ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด 

คณะท ำงำนและ
เลขำนุกำร 

 
 
 
 
 

อ ำนำจหน้ำที่ ... 
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 อ ำนำจหน้ำที่ 
 1. ศึกษำ วิเครำะห์ น ำเสนอข้อมูลปริมำณและควำมต้องกำรสินค้ำเกษตรของจังหวัด  
เพ่ือเป็นข้อมูลในกำรก ำหนดแนวทำงจับคู่ผู้ซื้อและผู้ขำย 
 2. จัดท ำข้อเสนอแนวทำงบริหำรจัดกำรสินค้ำและกำรตลำดสินค้ำเกษตรในจังหวัด รวมทั้ง
ประสำนควำมร่วมมือกับหน่วยงำนและภำคส่วนอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ในกำรรับซื้อผลผลิตจำกเกษตรกรหรือ 
กลุ่มเกษตรกรโดยตรง   
 3. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน ปัญหำและอุปสรรคในกำรปฏิบัติงำนต่อคณะอนุกรรมกำร
พัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 
 4. เชิญหน่วยงำนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมำให้ข้อมูล ควำมเห็น และข้อเสนอแนะ รวมทั้งจัดส่ง
เอกสำรและข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องตำมท่ีคณะท ำงำนเห็นสมควร 
 5. ปฏิบัติงำนอื่นตำมที่ได้รับมอบหมำย 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง ณ วันที่        พฤษภำคม พ.ศ. 2562 

 

 

 
 (......................................) 
 ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด......................... 
 ประธำนอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะผู้จัดท ำ 

 ที่ปรึกษำ 
นายสุรจิตต์  อินทรชิต  รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นายพีรพันธ์  คอทอง   ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

นายระพีภัทร์  จันทรศรีวงศ์  ผู้ช่วยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 ผู้จัดท ำ 
นายธิติ  โลหะปิยะพรรณ  ผู้อ านวยการส านักแผนงานและโครงการพิเศษ 

นางสาวนฤมล  อดิเรกโชติกุล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการพิเศษ 

นายสาวกันยารัตน์  นาคกูล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 

นางสาวฐิตาภัสร์  อิทธิเศวตพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 

นางสาวบุษกร  พรหมมินทร์  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 

นางสาวอาริญา  ธิกรรมพล  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

.................................................... 
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