คาถาม-คาตอบ เกี่ยวกับการจัดทาปฏิทนิ ผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดืนอระดับจังหวัด ปี 2562
ลาดับ

คาถาม
คาตอบ
คาถามเกี่ยวกับการมอบหมายงาน/กระบวนการดาเนินงาน
เป็นเรื่องเดียวกัน
1 หนังสือจากกระทรวงมหาดไทยจัดส่งคู่มือปฏิทินฯ
และให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจัดทาปฏิทินฯ กับหนังสือกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กษ.)มอบหมายหน่วยงาน กษ.
ที่เกี่ยวข้องจัดทาปฏิทินฯ เป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่
2 หนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย
สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (กษ.จว.)
ดาเนินการรวบรวมข้อมูลสรุปของปฏิทินฯ ใน
ภาพรวม และจัดส่งให้สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562
หน่วยงาน กษ.จว. จะต้องดาเนินการอย่างไร

2.1 สนง.กษ.จว. ประสานการดาเนินงานจัดทาปฏิทินฯ กับหน่วยงาน
จัดทาปฏิทินฯ ของจังหวัด (สนง.เกษตร สนง.ปศุสัตว์ และ สนง.
ประมง) เช่น การวางแผนและกรอบระยะเวลาการทางานให้หน่วยงาน
จัดทาฯ การพิจารณาความจาเป็นในการชี้แจงความเข้าใจในรูปแบบที่
เหมาะสม การรายงานการจัดทาปฏิทินฯ ในกลไกอื่น ของ กษ. และ
การติดตามความก้าวหน้า
2.2 เมือ่ หน่วยงานจัดทาปฏิทินฯ ดาเนินการแล้วเสร็จ ให้ สนง.กษ.จว.
นาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามถึงเลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อน
ด้านความมัน่ คงอาหารตลอดห่วงโซ่ ภายใต้คณะกรรมการอาหาร
แห่งชาติ พร้อมทั้งส่งอีเมล์ไฟล์ขอ้ มูลปฏิทินไปที่
iaed.oae@gmail.com และนาเสนอปฏิทินฯ ที่ดาเนินแล้วเสร็จให้
ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด
(อพก.) ทราบและพิจารณาใช้ประโยชน์ต่อไป

3 ชื่อคู่มือฯ ตามหนังสือสั่งการจาก กษ และ มท.
เป็นเรื่องเดียวกัน และเนือ้ หาในคู่มือไม่แตกต่างกัน สาหรับการ
และที่ดาวน์โหลดจากเว็บไซด์ต่างกัน คือมีคาว่า/ ประมาณการที่ถูกต้องคือ ประมาณการปีผลิต 2563 หรือปีเพาะปลูก
ไม่มีคาว่า "โภชนาการ" นอกจากนี้ ในหนังสือสั่ง
2563/2564
การจาก กษ เป็นประมาณการปี 2564 ในขณะที่
คู่มือที่ดาวน์โหลดในเวบไซด์เป็นประมาณการ ปี
2563 เป็นเรื่องเดียวกันหรือไม่ ที่ถูกต้องเป็น
อย่างไร
4 เมือ่ หน่วยงานจัดทาข้อมูลปฏิทิน เสร็จเรียบร้อย
แล้วจะต้องดาเนินการอย่างไร

สนง.เกษตร/ปศุสัตว์ และประมงจังหวัด จัดส่งข้อมูลปฏิทินส่งให้
สนง.กษ.จว. ดาเนินการตามข้อ 2.2

ลาดับ

คาถาม

คาตอบ

คาถามเกี่ยวกับแบบฟอร์มและวิธกี ารกรอกข้อมูล
1 เหตุใดแบบฟอร์มปฏิทินพืช ปศุสัตว์ และประมง เนือ่ งจากสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมงมีข้อมูลที่แตกต่างกัน จึงต้องมี
และข้อมูลที่รายงานจึงมีความแตกต่างกัน
แบบฟอร์มการรายงานที่สามารถรองรับลักษณะของสินค้า และความ
ต้องการข้อมูล โดยแบบฟอร์มปฏิทินฯ ได้ผ่านการหารือกับหน่วยงาน
ส่วนกลางที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรม
ส่งเสริมการเกษตร

สินค้า
ทุกสินค้า

2 แบบฟอร์มปฏิทินพืช ปศุสัตว์ และประมง มีความ 2.1 แบบฟอร์มปฎิทินฯ พืช มีจานวน 1 แบบฟอร์ม (ปท 1-1) รวม
แตกต่างกันอย่างไร
ทุกสินค้า โดยหน่วยงานจะต้องดาเนินการแทรกแถวในแต่ละชนิดสินค้า
เพื่อกรอกข้อมูลในระดับอาเภอ และตาบล โดยสามารถดูตัวอย่างการ
แทรกแถวได้ที่ sheet "ตัวอย่างการกรอกปฏิทินพืช" ทั้งนี้ ผลรวมใน
ระดับอาเภอและจังหวัดในแต่ละชนิดสินค้าส่วนกลางจะดาเนินการ
ภายหลังจากได้ข้อมูลจากจังหวัด

พืช

3 การประมาณการข้อมูลผลผลิตรายเดือนต้อง
รายงานในระดับตาบล (พืช) และอาเภอ (ปศุสัตว์
และประมง) ด้วยหรือไม่

2.2 แบบฟอร์มปฏิทินฯ ปศุสัตว์ มีจานวน 8 แบบฟอร์ม
ประกอบด้วยแบบฟอร์มรวมทุกสินค้าในระดับจังหวัด (ปท 2-1)
จานวน 1 แบบฟอร์ม และแบบฟอร์มรายสินค้าระดับอาเภอ (ปท
2-201 ถึง ปท 2-207)จานวน 7 แบบฟอร์ม และเมือ่ กรอกข้อมูล
รายชนิดสินค้าแล้ว จึงนาข้อมูลผลรวมของแต่ละชนิดสินค้ากรอกใน
แบบ ปท 2-1 ทั้งนี้ หน่วยงานสามารถรายงานสินค้าเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในแบบฟอร์มได้ โดยเลือกใช้แบบฟอร์มสินค้าที่
มีลักษณะของการเลี้ยงคล้ายคลึงกันในการรายงาน

ปศุสัตว์

2.3 แบบฟอร์มปฏิทินฯ ประมง มีจานวน 1 แบบฟอร์ม (ปท 3-1)
ประกอบด้วยประมงเพาะเลี้ยง และประมงน้าเค็มขึ้นท่า ดังนี้
2.3.1 ประมงเพาะเลี้ยง ให้หน่วยงานดาเนินการแทรกแถวในแต่
ละชนิดสินค้าเพื่อกรอกข้อมูลในระดับอาเภอตามจานวนอาเภอที่มี
ข้อมูล และผลรวมในระดับจังหวัด (รวมทุกอาเภอ) ในแต่ละชนิดสินค้า
2.3.2 สินค้าประมงน้าเค็มขึ้นท่า (สาหรับจังหวัดมีพื้นที่ที่ติด
ทะเล) ให้ติดต่อขอข้อมูลจากกรมประมงส่วนกลาง (กลุ่มวิจัยและ
วิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ประมง กรมประมงเบอร์โทรฯ : 0 2579 8208 และ 0 2940
6560)
3.1 สินค้าพืชให้ประมาณการร้อยละรายเดือนในระดับตาบล
ทั้งนี้ ร้อยละรายเดือนระดับอาเภอ/จังหวัด ส่วนกลางจะดาเนินการ
คานวณให้จังหวัดในภายหลังจากได้ข้อมูลจากจังหวัด

ประมง

พืช

ลาดับ

คาถาม

4 การประมาณการปริมาณผลผลิตในปีเพาะปลูก
2563/2564 หรือปีการผลิต 2563 และราย
เดือนในระดับตาบลและอาเภอด้วยทาอย่างไร

คาตอบ
3.2 สินค้าปศุสัตว์ และสินค้าประมง รายงานหน่วยงานเป็นตัว/ตัน/
1,000 ฟอง ขึ้นอยู่กับชนิดสินค้า โดยหน่วยจะปรากฏอยู่ใน
แบบฟอร์มฯ
4.1 แนวทางในการประมาณการปริมาณผลผลิตในคู่มือฯ หน้า 12
ร่วมกับประสบการณ์จริงในพื้นที่ประกอบด้วย รวมถึงข้อมูลสถิติ
ย้อนหลังเปรียบเทียบกับปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิต ทั้งนี้
เมือ่ ได้เปรียบเทียบกับข้อมูลจริงในการจัดทาปฏิทินในปีถัดไป และ
ดาเนินการอย่างต่อเนือ่ งประมาณ 3-5 ปี ก็จะทาให้สามารถประมาณ
การมีความใกล้เคียงมากขึ้นเรื่อยๆ

ปศุสัตว์/
ประมง
พืช

4.2 การประมาณการปริมาณสินค้าปศุสัตว์ในปี 2563 เป็นตัวเลข
ประมาณการจานวนสัตว์ (โคเนือ้ สุกร ไก่เนือ้ เป็ดเนือ้ ) ที่คาดว่าจะ
เลี้ยงทั้งปีของปี 2563 และรายเดือน โดยประมาณการจากสถิติการ
เลี้ยงที่ผ่านมาในอดีต และคาดการณ์ว่าปี 2563 จะเพิ่ม/ลดจากปี
ปัจจุบนั โดยดูจากปัจจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการเพิ่ม/ลดประกอบ
ในคู่มือหน้า 13 ข้อ 3.2 หากหน่วยงานไม่สามารถประมาณการได้
ขอให้ติดต่อส่วนกลางกรมปศุสัตว์ (กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กอง
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โทร. 02653 4474) เนือ่ งจากกรม
ปศุสัตว์ส่วนกลางจะมีการประมาณการปริมาณปศุสัตว์ล่วงหน้าในบาง
ชนิดสินค้าเป็นรายจังหวัด แต่จังหวัดจะต้องประมาณรายเดือนเอง

ปศุสัตว์

4.3 การประมาณการปริมาณสินค้าประมง จะมีตัวอย่างแนวทางใน
การประมาณการในคู่มือฯ หน้า 14-16 หรือหน่วยงานอาจพิจารณา
วิธีการประมาณการอื่นที่เห็นสมควร
ยกเว้นสินค้าประมงน้าเค็มขึ้นท่าให้ติดต่อขอข้อมูลจากกรมประมง
ส่วนกลาง (กลุ่มวิจัยและวิเคราะห์สถิติการประมง กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง เบอร์โทรฯ : 0 2579
8208 และ 0 2940 6560)

ประมง

5 ข้อมูลประมาณการปริมาณผลผลิตในปี 2562 ที่
จังหวัดเคยรายงานในปี 2561 สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้หรือไม่
6 ข้อมูลร้อยละของการกระจายผลผลิตภายในและ
ภายนอกจังหวัดหน่วยงานสามารถรายงานใน
ระดับจังหวัด โดยไม่รายงานในระดับตาบล (พืช)
และอาเภอ (ปศุสัตว์และประมง) ได้หรือไม่

ข้อมูลประมาณการปริมาณผลผลิตในปี 2562 ที่จังหวัดเคยรายงาน
ในปี 2561 สามารถปรับเปลี่ยนได้โดยให้กรอกข้อมูลให้เป็นไปตาม
ข้อมูลปัจจุบนั
ข้อมูลร้อยละของการกระจายผลผลิตภายในและภายนอกจังหวัด
หน่วยงานสามารถรายงานในระดับจังหวัด โดยไม่ต้องรายงานในระดับ
อาเภอหรือตาบล

ทุกสินค้า

7 จังหวัดมีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น แต่ยังไม่มีการ
จัดเก็บข้อมูลจะดาเนินการอย่างไร

สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีความสาคัญและเป็นสินค้าที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาและส่งเสริมรายได้ให้กับเกษตรกร อีกทั้งมีความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นเกษตร แผนย่อยเกษตรอัต
ลักษณ์พื้นถิ่น จึงขอให้หน่วยงานพิจารณาจัดเก็บและรายงานข้อมูล
เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมความมัน่ คงอาหารและเศรศฐกิจชุมชน

ทุกสินค้า

ทุกสินค้า

ลาดับ
คาถาม
8 สามารถรายงานสินค้าอื่นเพิ่มเติมจากแบบฟอร์ม
ได้หรือไม่ มีหลักเกณฑ์ในการเพิ่มอย่างไร

คาตอบ
หน่วยงานสามารถรายงานสินค้าอื่นเพิ่มเติมจากแบบฟอร์มได้ โดยจัด
ให้อยู่ในกลุ่มสินค้าเศรษฐกิจอื่น เช่น เป็นสินค้าที่มีความสาคัญต่อ
เศรษฐกิจของจังหวัด หรือสินค้าที่จังหวัดต้องการส่งเสริมและผลักดัน
เพื่อเป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร หรือสินค้าที่
ภาครัฐมีนโนบายส่งเสริมในพื้นที่ (สาหรับสินค้าปศุสัตว์ให้เลือก
แบบฟอร์มชนิดสินค้าที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันในการรายงานสินค้า
เพิ่มเติม)
9 การรายงานสินค้าพืชเศรษฐกิจอื่นจานวน 8 กลุ่มๆ หน่วยงานสามารถรายงานตามชนิดสินค้าที่จังหวัดมีข้อมูล ซึ่งบางกลุ่ม
ละ 3 ชนิดสินค้าขึ้นไป หากมีข้อมูลรายงานไม่
สินค้าอาจมีข้อมูลไม่ครบ 3 ชนิดสินค้า
ครบ 3 ชนิดสินค้า/กลุ่ม จะทาอย่างไร
จังหวัดไม่ต้องกาหนดรหัสสินค้าเพิ่มเติมจากแบบฟอร์ม หน่วยงาน
10 จังหวัดต้องกาหนดรหัสสินค้าเพิ่มเติมที่ไม่มีใน
แบบฟอร์มหรือไม่
ส่วนกลางจะกาหนดรหัสสินค้าให้ในภายหลังจากที่ได้รับข้อมูลปฏิทิน
จากจังหวัดแล้ว
11 แบบฟอร์มสินค้าสุกร ไก่เนือ้ เป็ดเนือ้ ช่อง 9
(จานวนสัตว์เข้าโรงฆ่า (ตัว) ปี 2562) ในแต่ละ
เดือน ครอบคลุมเคลื่อนย้ายเข้าโรงฆ่าภายนอก
จังหวัดด้วยหรือไม่

ครอบคลุมจานวนสัตว์ที่เคลื่อนย้ายเข้าโรงฆ่าทั้งภายในจังหวัดและ
ภายนอกจังหวัด

ทุกสินค้า

พืช

ทุกสินค้า

ปศุสัตว์

12 แบบฟอร์มสินค้าสุกร ไก่เนือ้ เป็ดเนือ้ ช่อง 7 และ ครอบคลุมจานวนสัตว์ที่คลื่อนย้ายทุกวัตถุประสงค์ ทั้งภายในจังหวัด
8 จานวนสัตว์เคลื่อนย้าย (ตัว) ปี 2562 ภายใน และภายนอกจังหวัด ดูได้จากคาจากัดความในคู่มือฯ หน้าที่ 9
จังหวัด และภายนอกจังหวัด ครอบคลุมเคลื่อนย้าย
เข้าโรงฆ่าด้วยหรือไม่

ปศุสัตว์

13 จานวนสัตว์ที่เลี้ยงทั้งหมด เหมือนกับจานวนปศุ
สัตว์ ณ วันที่ ... หรือไม่

ปศุสัตว์

14 ประมาณการจานวนสัตว์ที่เลี้ยงทั้งปี 2563 (ตัว)
ในข่อง 10 และแผนการผลิต (ยอดสัตว์ที่นาเข้า
เลี้ยง) (ตัว) ปี 2563 เป็นรายเดือนรวมกันทั้ง 12
เดือน ต้องเท่ากันหรือไม่

ไม่เหมือนกัน จานวนสัตว์ที่เลี้ยงทั้งหมด หมายถึง จานวนโคเนือ้ / สุกร
ไก่เนือ้ / เป็ดเนือ้ / ไก่ไข่/ เป็ดไข่/ โคนม และปศุสัตว์อื่นทุกช่วงอายุ ที่
เกษตรกรเลี้ยงไว้ในฟาร์มของตนเองรวมทั้งปี ซึ่งตัวเลขจะได้มาจาก
การกระทบยอด ส่วนจานวนปศุสัตว์ที่เลี้ยง ณ วันที่ ... หมายถึง
จานวน ปศุสัตว์ ณ วันที่สารวจ/เก็บข้อมูล
เท่ากัน

คาถามอื่นๆ
1 เหตุใดจึงต้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามถึง
ปฏิทินฯ จะเป็นข้อมูลที่สาคัญที่ทาให้ทราบแหล่งผลิตสินค้าสาคัญและ
เลขาธิการสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ลธก. ช่วงเวลาที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาด การนาเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลง
สศก.) หน่วยงานสามารถรายงานไปยัง ลธก. สศก. นาม จะทาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้เห็นภาพรวมของการผลิตสินค้า
โดยตรงได้หรือไม่
เกษตรในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารจัดการสินค้า
เกษรตรในพื้นที่ ส่งเสริม/สนับสนุน/ปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าเกษตร
และนาไปสู่การใช้ประโยชน์จากปฏิทินในหลากหลายรูปแบบ

ปศุสัตว์

ลาดับ
คาถาม
2 เหตุใดจึงต้องรายงานการจัดทาปฏิทินฯ เพื่อให้
อพก. ทราบ และพิจารณาใช้ประโยชน์

3 หลังจากดาเนินการจัดส่งปฏิทินฯ ให้ สศก. แล้ว
จะมีกระบวนการดาเนินการอย่างไรต่อไป

คาตอบ
หน่วยงานอื่นในองค์ประกอบของ อพก.จังหวัดมีหน่วยงานที่
หลากหลาย เช่น สหกรณ์ พาณิชย์ อุตสาหกรรม สภาหอการค้า สภา
อุตสาหกรรมของจังหวัด สามารถสนับสนุนข้อมูลอื่นๆหรือให้
ข้อคิดเห็นอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ ตลอดจนการนาข้อมูลปฏิทินฯ ไปต่อ
ยอดและใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นการใช้ข้อมูลปฏิทิน/กลไกที่มีอยู่ของ
จังหวัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
1. คณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความมัน่ คงอาหารตลอดห่วงโซ่ จะนา
ข้อมูลปฏิทินฯ ไปวิเคราะห์เพื่อจัดทาข้อเสนอแนะเชิงนโนบายเพื่อการ
บริหารจัดการความมัน่ คงอาหารในภาพรวม และระดับพื้นที่
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานส่วนกลางของ กษ. นา
ข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนการผลิต
3. จังหวัดนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนการผลิต การตลาด
และการจัดการสินค้า

4 จังหวัดรายงานข้อมูลให้ส่วนกลางแล้ว ขอให้
ส่วนกลางเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อลดความซ้าซ้อนใน
การรายงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดทาปฏิทินฯจะทาให้จังหวัดทราบว่ามีสินค้า
เกษตรสาคัญในจังหวัดมีอะไรบ้าง มีแหล่งผลิตสาคัญอยู่ที่ใด ผลผลิต
ออกช่วงไหน มากน้อยเพียงใด เกษตรกรผู้ผลิตมีจานวนมากน้อย
เพียงใด สินค้าที่ผลิตใช้ภายในจังหวัดหรือส่งไปขายนอกจังหวัด รวมถึง
การคาดการณ์ปริมาณผลผลิตล่วงหน้า และคาดการณ์ตลาด หาก
จังหวัดดาเนินการจัดทาปฏิทินฯ ด้วยตนเอง จะทาให้มีข้อมูลที่จะเป็น
ประโยชน์ต่อการวางแผนการผลิต และการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
ของจังหวัด

5 การจัดทาปฏิทินฯ ต้องทาเป็นประจาทุกปีหรือไม่

ดาเนินการจัดทาปฏิทินฯ ทุกปี

