
ล าดบั ค าถาม ค าตอบ

1 หนงัสือจากกระทรวงมหาดไทยจัดส่งคู่มือปฏทิินฯ
 และใหผู้้ว่าราชการจังหวัดมอบหมายหนว่ยงานท่ี
เกี่ยวข้องจัดท าปฏทิินฯ กับหนงัสือกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (กษ.)มอบหมายหนว่ยงาน กษ.
 ที่เกี่ยวข้องจัดท าปฏทิินฯ เปน็เร่ืองเดียวกันหรือไม่

เปน็เร่ืองเดียวกัน

2 หนงัสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย
ส านกังานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (กษ.จว.) 
ด าเนนิการรวบรวมข้อมูลสรุปของปฏทิินฯ ใน
ภาพรวม และจัดส่งใหส้ านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตรภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 
หนว่ยงาน กษ.จว. จะต้องด าเนนิการอย่างไร

2.1 สนง.กษ.จว. ประสานการด าเนนิงานจัดท าปฏทิินฯ กับหนว่ยงาน
จัดท าปฏทิินฯ ของจังหวัด (สนง.เกษตร สนง.ปศุสัตว์ และ สนง.
ประมง) เช่น การวางแผนและกรอบระยะเวลาการท างานใหห้นว่ยงาน
จัดท าฯ การพิจารณาความจ าเปน็ในการชี้แจงความเข้าใจในรูปแบบที่
เหมาะสม การรายงานการจัดท าปฏทิินฯ ในกลไกอื่น ของ กษ. และ
การติดตามความก้าวหนา้

2.2 เมือ่หนว่ยงานจัดท าปฏทิินฯ ด าเนนิการแล้วเสร็จ ให ้สนง.กษ.จว.
 น าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลงนามถึงเลขาธิการส านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร ในฐานะกรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการขับเคล่ือน
ด้านความมัน่คงอาหารตลอดหว่งโซ่ ภายใต้คณะกรรมการอาหาร
แหง่ชาติ พร้อมทั้งส่งอีเมล์ไฟล์ขอ้มลูปฏทิินไปที่ 
iaed.oae@gmail.com และน าเสนอปฏทิินฯ ที่ด าเนนิแล้วเสร็จให้
ท่ีประชุมคณะอนกุรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด 
(อพก.) ทราบและพิจารณาใช้ประโยชนต่์อไป

3 ชื่อคู่มือฯ ตามหนงัสือส่ังการจาก กษ และ มท. 
และที่ดาวนโ์หลดจากเว็บไซด์ต่างกัน คือมีค าว่า/
ไม่มีค าว่า "โภชนาการ" นอกจากนี ้ในหนงัสือส่ัง
การจาก กษ เปน็ประมาณการป ี2564 ในขณะที่
คู่มือที่ดาวนโ์หลดในเวบไซด์เปน็ประมาณการ ป ี
2563 เปน็เร่ืองเดียวกันหรือไม่ ท่ีถูกต้องเปน็
อย่างไร

เปน็เร่ืองเดียวกัน และเนือ้หาในคู่มือไม่แตกต่างกัน ส าหรับการ
ประมาณการที่ถูกต้องคือ ประมาณการปผีลิต 2563 หรือปเีพาะปลูก
 2563/2564

4 เมือ่หนว่ยงานจัดท าข้อมูลปฏทิิน เสร็จเรียบร้อย
แล้วจะต้องด าเนนิการอย่างไร

สนง.เกษตร/ปศุสัตว์ และประมงจังหวัด จัดส่งข้อมูลปฏทิินส่งให ้
สนง.กษ.จว. ด าเนนิการตามข้อ 2.2

ค าถาม-ค าตอบ เก่ียวกับการจัดท าปฏทินิผลผลิตสินค้าเกษตรรายเดนือระดบัจังหวัด ป ี2562

ค าถามเก่ียวกับการมอบหมายงาน/กระบวนการด าเนินงาน
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สินค้า
1 เหตุใดแบบฟอร์มปฏทิินพืช ปศุสัตว์ และประมง 

และข้อมูลที่รายงานจึงมีความแตกต่างกัน
เนือ่งจากสินค้าพืช ปศุสัตว์ และประมงมีข้อมูลที่แตกต่างกัน จึงต้องมี
แบบฟอร์มการรายงานที่สามารถรองรับลักษณะของสินค้า และความ
ต้องการข้อมูล โดยแบบฟอร์มปฏทิินฯ ได้ผ่านการหารือกับหนว่ยงาน
ส่วนกลางที่เกี่ยวข้องแล้ว ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กรมประมง และกรม
ส่งเสริมการเกษตร

ทุกสินค้า

2 แบบฟอร์มปฏทิินพืช ปศุสัตว์ และประมง มีความ
แตกต่างกันอย่างไร

2.1 แบบฟอร์มปฎทิินฯ พืช มีจ านวน 1 แบบฟอร์ม (ปท 1-1) รวม
ทุกสินค้า โดยหนว่ยงานจะต้องด าเนนิการแทรกแถวในแต่ละชนดิสินค้า
เพื่อกรอกข้อมูลในระดับอ าเภอ และต าบล โดยสามารถดูตัวอย่างการ
แทรกแถวได้ที่ sheet "ตัวอย่างการกรอกปฏทิินพืช" ทั้งนี ้ผลรวมใน
ระดับอ าเภอและจังหวัดในแต่ละชนดิสินค้าส่วนกลางจะด าเนนิการ
ภายหลังจากได้ข้อมูลจากจังหวัด

พืช

2.2 แบบฟอร์มปฏทิินฯ ปศุสัตว์ มีจ านวน 8 แบบฟอร์ม 
ประกอบด้วยแบบฟอร์มรวมทุกสินค้าในระดับจังหวัด (ปท 2-1) 
จ านวน 1 แบบฟอร์ม และแบบฟอร์มรายสินค้าระดับอ าเภอ (ปท
2-201 ถึง ปท 2-207)จ านวน 7 แบบฟอร์ม และเมือ่กรอกข้อมูล
รายชนดิสินค้าแล้ว จึงน าข้อมูลผลรวมของแต่ละชนดิสินค้ากรอกใน
แบบ ปท 2-1 ทั้งนี ้หนว่ยงานสามารถรายงานสินค้าเพิ่มเติม
นอกเหนอืจากที่ระบไุว้ในแบบฟอร์มได้ โดยเลือกใช้แบบฟอร์มสินค้าที่
มีลักษณะของการเล้ียงคล้ายคลึงกันในการรายงาน

ปศุสัตว์

2.3 แบบฟอร์มปฏทิินฯ ประมง มีจ านวน 1 แบบฟอร์ม (ปท 3-1) 
ประกอบด้วยประมงเพาะเล้ียง และประมงน้ าเค็มขึ้นท่า ดังนี ้
       2.3.1 ประมงเพาะเล้ียง ใหห้นว่ยงานด าเนนิการแทรกแถวในแต่
ละชนดิสินค้าเพื่อกรอกข้อมูลในระดับอ าเภอตามจ านวนอ าเภอที่มี
ข้อมูล และผลรวมในระดับจังหวัด (รวมทุกอ าเภอ) ในแต่ละชนดิสินค้า 
        2.3.2 สินค้าประมงน้ าเค็มขึ้นท่า (ส าหรับจังหวัดมีพื้นที่ที่ติด
ทะเล) ใหติ้ดต่อขอข้อมูลจากกรมประมงส่วนกลาง (กลุ่มวิจัยและ
วิเคราะหส์ถิติการประมง กองนโยบายและยุทธศาสตร์พัฒนาการ
ประมง กรมประมงเบอร์โทรฯ : 0 2579 8208 และ 0 2940 
6560)

ประมง

3 การประมาณการข้อมูลผลผลิตรายเดือนต้อง
รายงานในระดับต าบล (พืช) และอ าเภอ (ปศุสัตว์
และประมง) ด้วยหรือไม่

3.1 สินค้าพืชใหป้ระมาณการร้อยละรายเดือนในระดับต าบล         
ท้ังนี ้ร้อยละรายเดือนระดับอ าเภอ/จังหวัด ส่วนกลางจะด าเนนิการ
ค านวณใหจ้ังหวัดในภายหลังจากได้ข้อมูลจากจังหวัด

พืช

ค าถามเก่ียวกับแบบฟอร์มและวิธกีารกรอกขอ้มลู
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3.2 สินค้าปศุสัตว์ และสินค้าประมง รายงานหนว่ยงานเปน็ตัว/ตัน/
1,000 ฟอง ขึ้นอยู่กับชนดิสินค้า โดยหนว่ยจะปรากฏอยู่ใน
แบบฟอร์มฯ

ปศุสัตว/์
ประมง

4 การประมาณการปริมาณผลผลิตในปเีพาะปลูก 
2563/2564 หรือปกีารผลิต 2563 และราย
เดือนในระดับต าบลและอ าเภอด้วยท าอย่างไร

4.1 แนวทางในการประมาณการปริมาณผลผลิตในคู่มือฯ หนา้ 12 
ร่วมกับประสบการณ์จริงในพื้นที่ประกอบด้วย รวมถึงข้อมูลสถิติ
ย้อนหลังเปรียบเทียบกับปจัจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการผลิต ทั้งนี ้
เมือ่ได้เปรียบเทียบกับข้อมูลจริงในการจัดท าปฏทิินในปถีัดไป และ
ด าเนนิการอย่างต่อเนือ่งประมาณ 3-5 ป ีก็จะท าใหส้ามารถประมาณ
การมีความใกล้เคียงมากขึ้นเร่ือยๆ

พืช

4.2 การประมาณการปริมาณสินค้าปศุสัตว์ในป ี2563 เปน็ตัวเลข
ประมาณการจ านวนสัตว์ (โคเนือ้ สุกร ไก่เนือ้ เปด็เนือ้) ที่คาดว่าจะ
เล้ียงทั้งปขีองป ี2563 และรายเดือน โดยประมาณการจากสถิติการ
เล้ียงที่ผ่านมาในอดีต และคาดการณ์ว่าป ี2563 จะเพิ่ม/ลดจากปี
ปจัจุบนั โดยดูจากปจัจัยที่อาจส่งผลกระทบต่อการเพิ่ม/ลดประกอบ 
ในคู่มือหนา้ 13 ข้อ 3.2  หากหนว่ยงานไม่สามารถประมาณการได้ 
ขอใหติ้ดต่อส่วนกลางกรมปศุสัตว์ (กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ กอง
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ โทร. 02653 4474) เนือ่งจากกรม
ปศุสัตว์ส่วนกลางจะมีการประมาณการปริมาณปศุสัตว์ล่วงหนา้ในบาง
ชนดิสินค้าเปน็รายจังหวัด แต่จังหวัดจะต้องประมาณรายเดือนเอง

ปศุสัตว์

4.3 การประมาณการปริมาณสินค้าประมง  จะมีตัวอย่างแนวทางใน
การประมาณการในคู่มือฯ หนา้ 14-16 หรือหนว่ยงานอาจพิจารณา
วิธีการประมาณการอื่นที่เหน็สมควร 
ยกเว้นสินค้าประมงน้ าเค็มขึ้นท่าใหติ้ดต่อขอข้อมูลจากกรมประมง
ส่วนกลาง (กลุ่มวิจัยและวิเคราะหส์ถิติการประมง กองนโยบายและ
ยุทธศาสตร์พัฒนาการประมง กรมประมง เบอร์โทรฯ : 0 2579 
8208 และ 0 2940 6560)

ประมง

5 ข้อมูลประมาณการปริมาณผลผลิตในป ี2562 ที่
จังหวัดเคยรายงานในป ี2561 สามารถ
ปรับเปล่ียนได้หรือไม่

ข้อมูลประมาณการปริมาณผลผลิตในป ี2562 ที่จังหวัดเคยรายงาน
ในป ี2561 สามารถปรับเปล่ียนได้โดยใหก้รอกข้อมูลใหเ้ปน็ไปตาม
ข้อมูลปจัจุบนั

ทุกสินค้า

6 ข้อมูลร้อยละของการกระจายผลผลิตภายในและ
ภายนอกจังหวัดหนว่ยงานสามารถรายงานใน
ระดับจังหวัด โดยไม่รายงานในระดับต าบล (พืช) 
และอ าเภอ (ปศุสัตว์และประมง) ได้หรือไม่

ข้อมูลร้อยละของการกระจายผลผลิตภายในและภายนอกจังหวัด
หนว่ยงานสามารถรายงานในระดับจังหวัด โดยไม่ต้องรายงานในระดับ
อ าเภอหรือต าบล

ทุกสินค้า

7 จังหวัดมีสินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่น แต่ยังไม่มีการ
จัดเก็บข้อมูลจะด าเนนิการอย่างไร

สินค้าอัตลักษณ์พื้นถิ่นมีความส าคัญและเปน็สินค้าที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาและส่งเสริมรายได้ใหก้ับเกษตรกร อีกทั้งมีความสอดคล้องกับ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นเกษตร แผนย่อยเกษตรอัต
ลักษณ์พื้นถิ่น จึงขอใหห้นว่ยงานพิจารณาจัดเก็บและรายงานข้อมูล
เพื่อประโยชนใ์นการส่งเสริมความมัน่คงอาหารและเศรศฐกิจชุมชน

ทุกสินค้า
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8 สามารถรายงานสินค้าอื่นเพิ่มเติมจากแบบฟอร์ม

ได้หรือไม่ มีหลักเกณฑ์ในการเพิ่มอย่างไร
หนว่ยงานสามารถรายงานสินค้าอื่นเพิ่มเติมจากแบบฟอร์มได้ โดยจัด
ใหอ้ยู่ในกลุ่มสินค้าเศรษฐกิจอื่น เช่น เปน็สินค้าที่มีความส าคัญต่อ
เศรษฐกิจของจังหวัด หรือสินค้าที่จังหวัดต้องการส่งเสริมและผลักดัน
เพื่อเปน็ทางเลือกในการสร้างรายได้ใหก้ับเกษตรกร หรือสินค้าที่
ภาครัฐมีนโนบายส่งเสริมในพื้นที่ (ส าหรับสินค้าปศุสัตว์ใหเ้ลือก
แบบฟอร์มชนดิสินค้าที่มีรูปแบบคล้ายคลึงกันในการรายงานสินค้า
เพิ่มเติม)

ทุกสินค้า

9 การรายงานสินค้าพืชเศรษฐกิจอื่นจ านวน 8 กลุ่มๆ
 ละ 3 ชนดิสินค้าขึ้นไป หากมีข้อมูลรายงานไม่
ครบ 3 ชนดิสินค้า/กลุ่ม จะท าอย่างไร

หนว่ยงานสามารถรายงานตามชนดิสินค้าที่จังหวัดมีข้อมูล ซ่ึงบางกลุ่ม
สินค้าอาจมีข้อมูลไม่ครบ 3 ชนดิสินค้า

พืช

10 จังหวัดต้องก าหนดรหสัสินค้าเพิ่มเติมท่ีไม่มีใน
แบบฟอร์มหรือไม่

จังหวัดไม่ต้องก าหนดรหสัสินค้าเพิ่มเติมจากแบบฟอร์ม หนว่ยงาน
ส่วนกลางจะก าหนดรหสัสินค้าใหใ้นภายหลังจากที่ได้รับข้อมูลปฏทิิน
จากจังหวัดแล้ว

ทุกสินค้า

11 แบบฟอร์มสินค้าสุกร ไก่เนือ้ เปด็เนือ้ ช่อง 9 
(จ านวนสัตว์เข้าโรงฆา่ (ตัว) ป ี2562) ในแต่ละ
เดือน ครอบคลุมเคล่ือนย้ายเข้าโรงฆา่ภายนอก
จังหวัดด้วยหรือไม่

ครอบคลุมจ านวนสัตว์ที่เคล่ือนย้ายเข้าโรงฆา่ทั้งภายในจังหวัดและ
ภายนอกจังหวัด

ปศุสัตว์

12 แบบฟอร์มสินค้าสุกร ไก่เนือ้ เปด็เนือ้ ช่อง 7 และ
 8 จ านวนสัตว์เคล่ือนย้าย (ตัว) ป ี2562 ภายใน
จังหวัด และภายนอกจังหวัด ครอบคลุมเคล่ือนย้าย
เข้าโรงฆา่ด้วยหรือไม่

ครอบคลุมจ านวนสัตว์ที่คล่ือนย้ายทุกวัตถุประสงค์ ทั้งภายในจังหวัด
และภายนอกจังหวัด ดูได้จากค าจ ากัดความในคู่มือฯ หนา้ที่ 9

ปศุสัตว์

13 จ านวนสัตว์ที่เล้ียงทั้งหมด เหมือนกับจ านวนปศุ
สัตว์ ณ วันที่ ... หรือไม่

ไม่เหมือนกัน จ านวนสัตว์ที่เล้ียงทั้งหมด หมายถึง จ านวนโคเนือ้/ สุกร 
ไก่เนือ้/ เปด็เนือ้/ ไก่ไข่/ เปด็ไข่/ โคนม และปศุสัตว์อื่นทุกช่วงอายุ ที่
เกษตรกรเล้ียงไว้ในฟาร์มของตนเองรวมทั้งป ีซ่ึงตัวเลขจะได้มาจาก
การกระทบยอด ส่วนจ านวนปศุสัตว์ที่เล้ียง ณ วันที่ ... หมายถึง 
จ านวน     ปศุสัตว์ ณ วันที่ส ารวจ/เก็บข้อมูล

ปศุสัตว์

14 ประมาณการจ านวนสัตว์ท่ีเล้ียงทั้งป ี2563 (ตัว) 
ในข่อง 10 และแผนการผลิต (ยอดสัตว์ที่น าเข้า
เล้ียง) (ตัว) ป ี2563 เปน็รายเดือนรวมกันทั้ง 12 
เดือน ต้องเท่ากันหรือไม่

เท่ากัน ปศุสัตว์

1 เหตุใดจึงต้องใหผู้้ว่าราชการจังหวัดลงนามถึง
เลขาธิการส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร (ลธก. 
สศก.) หนว่ยงานสามารถรายงานไปยัง ลธก. สศก. 
โดยตรงได้หรือไม่

ปฏทิินฯ จะเปน็ข้อมูลที่ส าคัญที่ท าใหท้ราบแหล่งผลิตสินค้าส าคัญและ
ช่วงเวลาที่ผลผลิตจะออกสู่ตลาด  การน าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดลง
นาม จะท าใหผู้้ว่าราชการจังหวัดได้เหน็ภาพรวมของการผลิตสินค้า
เกษตรในพื้นที่ เพื่อเปน็ข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารจัดการสินค้า
เกษรตรในพื้นที่ ส่งเสริม/สนบัสนนุ/ปรับเปล่ียนการผลิตสินค้าเกษตร 
และน าไปสู่การใช้ประโยชนจ์ากปฏทิินในหลากหลายรูปแบบ

ค าถามอ่ืนๆ



ล าดบั ค าถาม ค าตอบ
2 เหตุใดจึงต้องรายงานการจัดท าปฏทิินฯ เพื่อให ้

อพก. ทราบ และพิจารณาใช้ประโยชน์
หนว่ยงานอื่นในองค์ประกอบของ อพก.จังหวัดมีหนว่ยงานที่
หลากหลาย เช่น สหกรณ์ พาณิชย์ อุตสาหกรรม สภาหอการค้า   สภา
อุตสาหกรรมของจังหวัด สามารถสนบัสนนุข้อมูลอื่นๆหรือให้
ข้อคิดเหน็อื่นๆ ที่เปน็ประโยชน ์ตลอดจนการน าข้อมูลปฏทิินฯ ไปต่อ
ยอดและใช้ประโยชน ์ซ่ึงเปน็การใช้ข้อมูลปฏทิิน/กลไกที่มีอยู่ของ
จังหวัดใหเ้กิดประโยชนสู์งสุด

3 หลังจากด าเนนิการจัดส่งปฏทิินฯ ให ้สศก. แล้ว 
จะมีกระบวนการด าเนนิการอย่างไรต่อไป

1. คณะกรรมการขับเคล่ือนด้านความมัน่คงอาหารตลอดหว่งโซ่ จะน า
ข้อมูลปฏทิินฯ ไปวิเคราะหเ์พื่อจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโนบายเพื่อการ
บริหารจัดการความมัน่คงอาหารในภาพรวม และระดับพื้นที่
2. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหนว่ยงานส่วนกลางของ กษ. น า
ข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการส่งเสริมและปรับเปล่ียนการผลิต
3. จังหวัดน าข้อมูลไปใช้ประโยชนใ์นการวางแผนการผลิต การตลาด 
และการจัดการสินค้า

4 จังหวัดรายงานข้อมูลใหส่้วนกลางแล้ว ขอให้
ส่วนกลางเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อลดความซ้ าซ้อนใน
การรายงาน

วัตถุประสงค์ของการจัดท าปฏทิินฯจะท าใหจ้ังหวัดทราบว่ามีสินค้า
เกษตรส าคัญในจังหวัดมีอะไรบา้ง มีแหล่งผลิตส าคัญอยู่ที่ใด ผลผลิต
ออกช่วงไหน มากนอ้ยเพียงใด เกษตรกรผู้ผลิตมีจ านวนมากนอ้ย
เพียงใด สินค้าที่ผลิตใช้ภายในจังหวัดหรือส่งไปขายนอกจังหวัด รวมถึง
การคาดการณ์ปริมาณผลผลิตล่วงหนา้ และคาดการณ์ตลาด หาก
จังหวัดด าเนนิการจัดท าปฏทิินฯ ด้วยตนเอง จะท าใหม้ีข้อมูลที่จะเปน็
ประโยชนต่์อการวางแผนการผลิต และการบริหารจัดการสินค้าเกษตร
ของจังหวัด

5 การจัดท าปฏทิินฯ ต้องท าเปน็ประจ าทุกปหีรือไม่ ด าเนนิการจัดท าปฏทิินฯ ทุกปี


