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มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาด ลดปัญหาทั้งกรณีสินค้าเกษตรล้นตลาดและไม่เพียงพอ 

 ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานส่วนกลางและได้รับมอบหมายให้จัดท า
แผนปฏิบัติงานตามข้ันตอนต่างๆ โดยก าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จอย่างชัดเจนภายใน 15 วันและรายงานผล
การด าเนินงานให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมทั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ทราบทุกเดือน จึงได้จัดท า “คู่มือกำรปฏิบัติกำรขับเคลื่อนนโยบำยตลำดน ำกำรผลิตของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์” เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจกรอบแนวทางการท างานและปฏิบัติงาน
เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือผลักดันส่งเสริมให้เกษตรกร ท าการผลิตสินค้าเกษตรที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับความต้องการของตลาดเพื่อให้มีรายได้ที่แน่นอนและมีความม่ันคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป 
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ส่วนที่ 1 บทน ำ 
 
1. นโยบำย “ตลำดน ำกำรผลิต” และข้อสั่งกำรของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนด
นโยบาย “ตลำดน ำกำรผลิต” และแนวทางการด าเนินงานการตลาด
น าการผลิตไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพ่ือน าไปใช้ในการบริหารงาน
การเกษตรกรรมในพ้ืนที่เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้แน่นอนและมี
ความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยมีข้อสั่งการใน
วาระต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 
  

 1.1 ข้อสั่งกำรจำกกำรประชุมสัมมนำกำรขับเคลื่อนนโยบำยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับ
พื้นที่สู่กำรปฏิบัติ ระหว่ำงเดือนมกรำคม - กุมภำพันธ์ 2561 ให้ยึดหลักตลาดน าการผลิต เน้นประสานสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัด สนับสนุนข้อมูลพ้ืนฐานและสภาพปัญหาในพ้ืนที่เพ่ือใช้ในการ
วิเคราะห์ก าหนดเป็นแผนปฏิบัติการ แนวทาง และวิธีปฏิบัติให้ชัดเจน 

 1.2 ข้อสั่งกำร เรื่อง กำรเสริมต่อโครงกำรตำมนโยบำยเกษตรแปลงใหญ่ด้วยหลักคิดกำรตลำดน ำกำร
ผลิตทำงกำรเกษตร เมื่อวันที่ 14 มกรำคม 2561 
  ตามท่ี กษ. ได้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายเกษตรแปลงใหญ่เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและสนับสนุน
ส่งเสริมการร่วมกลุ่มเกษตรกรให้เป็นสถาบันเกษตรกรที่เข้มแข็งโดยให้มีการบูรณาการเจ้าหน้าที่ในสังกัด กษ. 
ทุกหน่วยงานลงไปร่วมกันในการดูแลเกษตรกรในระบบเกษตรแปลงใหญ่นั้น ขอให้เพ่ิมเติมโดยน าหลักคิดใน
เรื่องการตลาดน าการผลิตทางการเกษตรไปด าเนินการด้วย ดังนี้ 

1) ขอให้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (อ.พ.ก.)ที่มีรอง 
ผวจ.เป็นประธานและเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นเลขานุการ เพ่ือมอบหมายให้ คณะกรรมการอ านวยการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation)ซึ่งมีเกษตร
จังหวัดเป็นเจ้าของเรื่องน าไปปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม ตามข้ันตอน ดังนี้ 

1.1) ส ารวจเพื่อรวบรวมข้อมูลเกษตรแปลงใหญ่ที่มีพ้ืนที่รวมกันตั้งแต่จ านวน 50 ไร่ขึ้นไปที่ได้
ด าเนินการไปแล้ว และยังไม่มีแผนการผลิตและแผนการตลาดอย่างครบวงจร และผลผลิตของสมาชิกยังมี
ปัญหาไม่มีตลาดรองรับนั้น มีจ านวนกี่แปลง ตั้งอยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน ต าบล อ าเภอและจังหวัดไหนและเกษตรกร
สมาชิกปลูกพืชหรือประกอบการเกษตรกรรมประเภทอะไรเป็นส่วนใหญ่ มีการรวมตัวกันจดทะเบียนกลุ่มหรือ
วิสาหกิจชุมชนหรือสมาชิกสหกรณ์การเกษตรแล้วหรือไม่อย่างไร 

1.2) วิเคราะห์แผนการผลิต แผนการตลาดของเกษตรแปลงใหญ่ว่า มีปัญหาหรือจุดอ่อนใน
เรื่องอะไรที่เกินขีดความสามารถของหน่วยงานในพ้ืนที่ที่จะแก้ไขได้ และต้องการขอรับการสนับสนุ นจาก
ส่วนกลางในเรื่องอะไรบ้าง 

1.3) ในเบื้องต้นนี้ขอให้คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนฯระดับจังหวัด (Chief  of 
Operation) ได้มอบหมายคณะท างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตร
ระดับอ าเภอ (operation team) รวมทั้งขอให้อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการเทียบเท่าและผู้บริหาร
รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชนในสังกัด กษ. ทุกหน่วยสั่งการมอบหมายเจ้าหน้าที่ กษ. ในสังกัดที่ปฏิบัติงาน
อยู่ในพ้ืนที่ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานระดับจังหวัดหรือเขตหรือภาคหรือศูนย์วิชาการ/เรียนรู้หรือสถานีทดลอง

1



ต่างๆ เข้าไปบูรณาการร่วมงานกันเป็นชุดปฎิบัติการเกษตร (ชป.กษ.) ประจ าพ้ืนที่เกษตรแปลงใหญ่เพ่ือลงไป
ดูแลแนะน าช่วยเหลือเกษตรกรในเรื่องต่างๆ เช่น การจัดหาแหล่งน้ า การวิเคราะห์ตรวจคุณภาพดินเพ่ือหา
สารอาหารหรือแร่ธาตุในดิน การแนะน าเลือกพืชหรือสัตว์ให้เหมาะสมกับพ้ืนที่ หรือความต้องการของตลาด 
การเลี้ยงสัตว์น้ า การดูแลป้องกันโรคพืช โรคสัตว์ แนะน าการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ
พัฒนาคุณภาพผลผลิต ฯลฯ กล่าวโดยสรุปชุดปฏิบัติการเกษตร (ชป.กษ.) ซึ่งมีเกษตรต าบลเป็นหัวหน้าชุดจะ
ท าหน้าที่เสมือนผู้จัดการแปลงหรือฟาร์มการเกษตรกรรมหรือที่ปรึกษาของเกษตรกรในพ้ืนที่แปลงในพ้ืนที่ 

2) ขอให้น าข้อมูลจาก ข้อ 1) มาจัดประชุมระหว่างคณะอนุกรรมการฯ จังหวัด (อ.พ.ก.) กับ
หน่วยงานรัฐและเอกชนด้านการตลาดซึ่งได้แก่พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ธกส.หรือหน่วยราชการที่
รับซื้อสินค้าการเกษตรไปใช้ในหน่วยงานเช่นโรงเรียน โรงพยาบาล หรือชมรมธนาคารจังหวัดหรือหอการค้า
หรือสภาอุตสาหกรรมจังหวัดรวมทั้งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัดให้มาร่วมกันพิจารณารับซื้อผลผลิตจาก
กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่หรือร่วมวางแผนการตลาดให้แก่กลุ่มเกษตรกรหรืออาจให้มีการตกลงจับคู่ค้าขายกันตาม
พันธะสัญญาที่เป็นธรรมระหว่างกลุ่มเกษตรกรสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่หรือวิสาหกิจชุมชน สหกรณ์การเกษตร
กับภาคเอกชนผู้ค้าปลีก ค้าส่งหรือส่งออกประเทศ บริษัท ห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าตัวแทนจ าหน่ายสินค้า
อุปโภค บริโภค หรือร้านค้าสะดวกซื้อซึ่งมีสาขาอยู่ในจังหวัดต่างๆ แล้ว 

3) หากการด าเนินการตามข้อ 2) มีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับผลผลิตของเกษตรกรล้นตลาดหรือ ไม่
มีผู้รับซื้อผลผลิต ก็ให้รีบรายงานคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหา
ภาคเกษตร ซึ่งมี ปล.กษ. เป็นประธานคณะกรรมการทราบโดยด่วนที่สุด เพ่ือส่วนกลางจะได้หาแนวทางหรือ
ประสานงานกับหน่วยงานรัฐหรือภาคเอกชนในส่วนกลาง ลงไปช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้จังหวัดต่อไป 

4) ส าหรับพ้ืนที่ที่มีการปลูกยางพาราเป็นจ านวนมาก และมีปัญหาผลผลิตราคาตกต่ านั้น ขอให้
คณะอนุกรรมการฯ จังหวัด (อ.พ.ก.) ได้มอบให้คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและ
การแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) เป็นหน่วยด าเนินการต่อไป ดังนี้ 

4.1) ขอให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเกษตรกรชาวสวนยาง ที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่เพ่ือทดแทนการปลูกยางซึ่งมีหลักการรองรับการพัฒนาอาชีพปลูกยางพารา ดังนี้ 

(1) การเปลี่ยนอาชีพจากการท าสวนยางมาท าเกษตรกรรมใหม่ ที่มีตลาดรองรับหรือมี
โอกาสที่เกษตรกรจะรายได้มากกว่าการท าสวนยาง 

(2) เกษตรกรที่จะเข้ารวมโครงการตามข้อ(๑) ต้องรวมตัวกันเป็นกลุ่มและมีสวนยางหรือ
แปลงยางติดกันหรือใกล้เคียงกันในต าบลหรือหมู่บ้านเดียวกัน โดยมีขนาดเนื้ อที่รวมกันตั้งแต่ 50 ไร่ขึ้นไป 
คล้ายหลักการในโครงการเกษตรแปลงใหญ่  

(3) ส าหรับผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรมใหม่เพ่ือปรับเปลี่ยนอาชีพท าสวนยางมา
ท าเกษตรกรรมใหม่ ตามค าแนะน าของทางราชการนั้น ทางราชการจะรับผิดชอบดูแลสนับสนุนปัจจัยการผลิต
และการตลาดรวมทั้งหาอาชีพเสริมในช่วงรอผลผลิตทางการเกษตรกรรมใหม่ท่ีจะขายได้ด้วย 

4.2) รวบรวมรายชื่อเกษตรกรตามข้อ 4.1) และจ านวนพ้ืนที่แปลงสวนยางที่ประสงค์จะเข้า
ร่วมโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่ว่า แต่ละจังหวัดมีจ านวนพ้ืนที่แปลงใหญ่กี่แปลง แต่ละแปลงมี
ขนาดพ้ืนที่กี่ไร่ และกลุ่มเกษตรกรเจ้าสวนยางเหล่านั้นมีการจดทะเบียนกลุ่ม/วิสาหกิจหรือเป็นสมาชิกสหกรณ์
หรือไม ่

5) ในระดับนโยบายคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งมี รมว.กษ. 
เป็นประธานและเลขาธิการ สศก.เป็นเลขานุการ จะน าข้อมูลตามข้อ 1) - 4) มาประสานงานกับหน่วยงานรัฐ
และเอกชนในส่วนกลาง เพื่อก าหนดแนวทางการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาการตลาดของผลผลิตเกษตรกรรมตาม
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โครงการเกษตรแปลงใหญ่และโครงการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมใหม่ทดแทนการท าสวนยางและจะแจ้งผลให้
จังหวัดทราบต่อไป 

6) ขอมอบหมายให้ ปล.กษ. ก าหนดมาตรการและวิธีการให้ ผต.กษ.ระดับกระทรวงและระดับ
กรม เป็นคณะท างานตรวจแนะน าและติดตามการด าเนินการของจังหวัด ตามข้อ 1) – 6) ประจ าพ้ืนที่ทั้ง 76 
จังหวัดว่ามีปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการของจังหวัดและอ าเภออย่างไร หรือไม่ เพื่อรวบรวมรายงานให้
คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ทราบ จะได้ให้การสนับสนุนหรือแก้ไขปัญหาใน
พ้ืนที่ได้ถูกต้องต่อไป 
 1.3 ข้อสั่งกำร เรื่อง การด าเนินงานส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เม่ือวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 
2561 โดยมีประเด็นที่เก่ียวข้องกับนโยบาย “ตลาดน าการผลิต” ดังนี้ 

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

2) ปัจจุบันภาครัฐส่งเสริมให้เกษตรกรรวมกลุ่มและด าเนินการในรูปแบบสหกรณ์เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือ
เพ่ิมอ านาจต่อรอง สร้างความเข้มแข็ง และรายได้ที่เพ่ิมมากขึ้น โดยควรมีการประเมินความส าเร็จในการ
ด าเนินงานของสหกรณ์การเกษตร พร้อมทั้งจัดเกรดคุณภาพ โดยสหกรณ์เกรด A ควรน ามาก าหนดแนวทางใน
การพัฒนาต่อยอดให้เป็นรูปแบบบริษัท ส าหรับสหกรณ์เกรดอ่ืนๆ ควรก าหนดแนวทางในการพัฒนาให้เป็น
สหกรณ์เกรด A เพ่ิมมากข้ึนต่อไป 

 1.4 ข้อสั่งกำร เรื่อง แนวทำงกำรด ำเนินงำนกำรตลำดน ำกำรผลิตไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเม่ือวันที่ 
13 มีนำคม 2561 เพ่ือให้การด าเนินงานตามแนวทางการตลาดน าการผลิตดังกล่าวเกิดผลในทางปฏิบัติที่เป็น
รูปธรรม จึงให้ด าเนินการดังนี้  
 1) มอบหมายให้คณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ซึ่งมีส านักงานเกษตร
และสหกรณ์จังหวัดเป็นเลขานุการ จัดประชุมคณะอนุกรรมการจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในจังหวัดนั้น เพ่ือ
มอบหมายและก าหนดขั้นตอนการท างานตามหลักการตลาดน าการผลิต ดังนี้ 
 1.1)  ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดและอ าเภอ รวมทั้งส านักงานสหกรณ์จังหวัด ประสานธนาคาร
เพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรพ้ืนที่ด้วย เพ่ือร่วมกันคัดเลือกผลผลิตการเกษตรในพ้ืนที่จากโครงการ
ตามนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เช่น เกษตรแปลงใหญ่ เกษตรผสมผสาน เกษตรปลอด
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 เพ่ือติดต่อกับ
เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกรในพ้ืนที่โดยตรง ทั้งนี้ ให้ประสานงานกับส านักงานเกษตร
จังหวัด/อ าเภอด้วย 
 1.3) ให้ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดรวบรวมข้อมูลผลผลิตทางการเกษตรดังกล่าวตาม
ข้อ 1.2) พร้อมรายละเอียดช่องทางการติดต่อซื้อขายผลผลิตจากเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรหรือสถาบัน
เกษตรกรในจังหวัด ส่งให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเพ่ือจัดท าเป็นข้อมูลประกอบการท าเว็บไซต์ 
(website) ต่อไป 
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 2) มอบหมายให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร และส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จัดท าเว็บไซต์ (website) และข้อมูลส าคัญ (big data) เกี่ยวกับผลผลิตการเกษตรที่ได้รับรายงานจาก
ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทั่วประเทศ มาจัดท าให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพ่ือเป็นช่องทางให้ผู้สนใจ
สามารถติดต่อแหล่งซื้อขายสินค้าการเกษตรโดยตรงจากพ้ืนที่ต่างๆ รวมทั้งการจัดท าระบบซื้อขายผ่านระบบ 
e-commerce โดยให้ประสานขอเชื่อมโยงเว็บไซต์ของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ
ขายผลผลิตการเกษตรเข้ามาด้วย เพ่ือสะดวกในการค้นหาหรือติดต่อช่องทางค้าขายสินค้าเกษตร 
 3) ให้ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งคณะท างานด้านการประสานการตลาด
ประจ ากระทรวง เพื่อท าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในส่วนกลาง เช่น กระทรวง
พาณิชย์ หอการค้าไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย 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 าหนดระยะเวลาที่แล้วเสร็จอย่างชัดเจน
ภายใน 15 วัน และรายงานผลการด าเนินงานให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้ง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบทุกเดือน 

 ดังนั้นเพ่ือให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว  ได้มีความเข้าใจแนวทาง
วิธีการที่ตรงกันและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงจัดท า “คู่มือกำรปฏิบัติกำรขับเคลื่อน
นโยบำยตลำดน ำกำรผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจ
กรอบแนวทางการท างานและปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือผลักดันส่งเสริมให้เกษตรกรท าการผลิต
สินค้าเกษตรที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาดเพื่อให้มีรายได้ท่ีแน่นอนและมีความมั่นคงใน
การประกอบอาชีพเกษตรกรรมต่อไป 
 
2. เป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
  

2.1 เกษตรกรมีรายได้แน่นอนและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม จากการพัฒนาการ
เกษตรตามหลัก “ตลาดน าการผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 2.2 การบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์มีประสิทธิภาพ ทั้งในส่วนกลางและจังหวัดมีกลไก
การด าเนินงานที่เหมาะสม ประสานสอดคล้องกันอย่างบูรณาการและขยายผลความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย
จากภายนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณม์ากข้ึน 
 2.3 ผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคการเกษตรในจังหวัด (GPP ภาคการเกษตร) เพ่ิมขึ้น ส่งผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจของจังหวัดและของประเทศในภาพรวมเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจตามเป้าหมาย
ของรัฐบาล 
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3. กลไกกำรขับเคลื่อนนโยบำยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในปัจจุบัน 
 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ในเวทีการสัมมนา 
5 ภาค ในช่วงเดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ 2561 โดยน าเสนอกลไกการท างานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทั้งในระดับกระทรวงและในระดับจังหวัด ดังนี้           

3.1 ระดับกระทรวง 
 3.1.1 คณะกรรมกำรนโยบำยและแผนพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ (พระราชบัญญัติเศรษฐกิจ

การเกษตร พ.ศ. 2522) 
  1) องค์ประกอบ 
  มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์เป็นรองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการ
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ เลขาธิการสถิติแห่งชาติ 
รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมาย  หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งสี่คน และผู้แทนเกษตรกรและสหกรณ์
การเกษตรสี่คน เป็นกรรมการ และเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นกรรมการและเลขานุการ 

2) อ ำนำจหน้ำที่ 
(1) พิจารณาก าหนดนโยบายการเกษตรและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ให้สอด

คลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
(2) พิจารณาก าหนดเขตเกษตรเศรษฐกิจ 
(3) ติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของหน่วยงาน

ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
(4) พิจารณาแก้ไขปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อขัดข้องที่ท าให้นโยบายการเกษตร

และการพัฒนาการเกษตรไมอาจบรรลุเป้าหมาย 
(5) เสนอแนะและให้ความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในเรื่องนโยบายและมาตรการในการ 

วางแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ ์
(6) พิจารณาและเสนอความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงและแกไขภาวะเศรษฐกิจการเกษตร

ของประเทศต่อคณะรัฐมนตรี 
(7) พิจารณาเรื่องอ่ืนใดที่เกี่ยวกับการเกษตรหรือสหกรณ์ ตามที่ไดรับมอบหมายจาก

รัฐมนตรี 
3.1.2 คณะกรรมกำรบริหำรกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยส ำคัญและกำรแก้ไขปัญหำภำคเกษตร 

(ค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 8/2561 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561) 
1) องค์ประกอบ  

มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานกรรมการ รองปลัดกระทรวงทุกท่าน
เป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่าในสังกัดกระทรวงเป็นกรรมการ รอง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ได้รับมอบหมายและผู้ช่วย
ปลัดกระทรวงที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการร่วม และผู้อ านวยการส านักแผนงานและโครงการพิเศษ 
ส านักงานปลัดกระทรวงเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
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2) อ ำนำจหน้ำที่ 
(1) บริหาร ก ากับ และติดตามการบูรณาการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญ (Agenda 

Based) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรในพ้ืนที่ (Area Based) ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ท่ีเป็นรูปธรรม 

(2) ให้รายงานผลการปฏิบัติงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
(3) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือท างานได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 
(4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

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

นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ที่ 2/2561 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2561) 
1) องค์ประกอบ 

มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานอนุกรรมการ ผู้แทนหน่วยทหารกองทัพบกหรือผู้แทน
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ในจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส านักงาน
จังหวัด ท้องถิ่นจังหวัด หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรม
จังหวัด ประธานสภาเกษตรกรจังหวัด ประธานกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรม
จังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ผู้แทนสถาบันการศึกษาด้านการเกษตรในพ้ืนที่จังหวัด ผู้อ านวยการส านักงาน 
ธ.ก.ส. จังหวัด ผู้อ านวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัด ผู้อ านวยการ อ.ต.ก. ที่รับผิดชอบพ้ืนที่จังหวัด 
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งสองคน ประธานกรรมการบริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด 
(วิสาหกิจเพ่ือสังคม) จ ากัด ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยจังหวัด เป็นอนุกรรมการ โดยมีเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดเป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 

2) อ ำนำจหน้ำที่ 
(1) ก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการกิจกรรมพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของ

จังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบาย (agenda) และแนวทางการด าเนินงานการพัฒนาการเกษตรของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เพ่ือขับเคลื่อนภาคการเกษตรของประเทศไทย ให้เป็นไปตามของนโยบายของรัฐบาล 

(2) ท าหน้าที่เป็นกลไกในการก ากับ ดูแล ขับเคลื่อนการด าเนินการตามนโยบายและ
แนวทางการพัฒนาการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งแผนพัฒนาจังหวัดนั้นๆ 

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

(4) ติดตามและรายงานผลการด าเนินงานโครงการตามนโยบายที่ส าคัญด้านการเกษตร
และสหกรณ์ในจังหวัด  

(5) สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการเกษตรและสหกรณ์ เพ่ือสร้างความ
เข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับข้อเท็จจริงต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

(6) แต่งตั้งคณะท างาน และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
(7) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ คณะกรรมการนโยบายและ

แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย 
3.2.2 คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยส ำคัญและกำรแก้ไขปัญหำภำคเกษตร

ระดับจังหวัด (Chief of Operation) และคณะท ำงำนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยส ำคัญและแก้ไข
ปัญหำกำรเกษตรระดับอ ำเภอ (Operation Team) (ค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 9/2561 ลงวันที่ 
4 มกราคม 2561) 
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1) คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยส ำคัญและกำรแก้ไขปัญหำภำค
เกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) 

(1) องค์ประกอบ 
มีเกษตรจังหวัดเป็นประธานกรรมการ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นรองประธาน

กรรมการ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทั้งราชการส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ใน
จังหวัด รวมถึงราชการส่วนกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ในจังหวัดอ่ืนแต่มีหน้าที่รับผิดชอบในจังหวัดนั้ นด้วยเป็น
กรรมการ หัวหน้ากลุ่มงานของส านักงานเกษตรจังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการ และหัวหน้ากลุ่มงาน
ของส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

(2) อ ำนำจหน้ำที่ 
(2.1) อ านวยการ สนับสนุนการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการและการปฏิบัติงานของส่วน

ราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และแสวงหาความร่วมมือจากภาคส่วนอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการ
สร้างการรับรู้และบูรณาการการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agenda Based) 
ให้เป็นเอกภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นรูปธรรม 

(2.2) ติดตาม เฝ้าระวัง สถานการณ์ที่จะเป็นปัญหาหรือส่งผลกระทบต่อภาคเกษตร 
และพิจารณาด าเนินการป้องกัน ควบคุม และแก้ไข รวมถึงการบูรณาการบริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ของส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ในเขตจังหวัด เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาภาคเกษตรในพื้นที่ 
(Area Based) ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤติ เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด 

(2.3) ให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้งในระดับกรม 
และที่อยู่ในเขตจังหวัดทั้งราชการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีส านักงานตั้งอยู่ใน
จังหวัด ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการกับคณะกรรมการอ านวยการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) 

(2.4) สนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะท างานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบาย
ส าคัญและแก้ไขปัญหาการเกษตรระดับอ าเภอ (Operation Team) 

(2.5) ให้ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สนับสนุนการด าเนินงานและรายงาน
ผลการด าเนินงานที่ส าคัญของคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาค
เกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(2.6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
2) คณะท ำงำนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยส ำคัญและแก้ไขปัญหำกำรเกษตร

ระดับอ ำเภอ (Operation Team) 
(1) องค์ประกอบ 

มีนายอ าเภอเป็นที่ปรึกษา เกษตรอ าเภอเป็นประธานคณะท างาน ผู้แทนนายอ าเภอ 
รองประธานคณะท างาน หัวหน้าส่วนราชการระดับอ าเภอ หรือเทียบเท่าของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ทั้งราชการส่วนภูมิภาคและส่วนกลางที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบพ้ืนที่อ าเภอ ก านัน/
ผู้ใหญ่บ้าน ท้องที่ และนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้แทนเป็นคณะท างาน เกษตรต าบลที่ได้รับ
มอบหมายเป็นคณะท างานและเลขานุการ 
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(2) อ ำนำจหน้ำที่ 
(2.1) ปฏิบัติการ สร้างการรับรู้ และแสวงหาความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายต่างๆ 

ในพ้ืนที่ในการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Agenda Based) ให้เกิดผลสัมฤทธิ์
ที่เป็นรูปธรรม 

(2.2) เฝ้าระวัง ติดตาม และรายงานสถานการณ์ ที่จะเป็นปัญหาหรือส่งผลกระทบต่อ
ภาคเกษตร รวมทั้งปฏิบัติการเพ่ือป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาการเกษตรในพ้ืนที่  (Area Based) ใน
สถานการณฉ์ุกเฉินหรือวิกฤติให้เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ มีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด  

(2.3) ให้รายงานผลการปฏิบัติการ รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติการต่อ
คณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief 
of Operation) 

(2.4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
3.2.3 คณะกรรมกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยส ำคัญและกำรแก้ไขปัญหำภำคเกษตรในเขตพื้นที่

กรุงเทพมหำนคร (ค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที ่10/2561 ลงวันที่ 4 มกราคม 2561) 
1) องค์ประกอบ 

มีผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้แทนเป็นรองประธานกรรมการ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงทั้ง
ราชการส่วนภูมิภาค และส่วนกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ในจังหวัด ผู้อ านวยการเขตหรือผู้แทนเป็นกรรมการ 
และเจ้าหน้าที่ส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานครที่ได้รับมอบหมายเป็นเลขานุการ 

2) อ ำนำจหน้ำที่ 
(1) อ านวยการ สร้างการรับรู้ ประสานแผนปฏิบัติการ และแสวงหาความร่วมมือจากภาค

ส่วนอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ให้เกิดความสอดคล้องกัน รวมทั้งปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายส าคัญ (Agenda Based) ของกระทรวงเกษตร
และสหกรณใ์ห้เป็นเอกภาพ และเกิดผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ท่ีเป็นรูปธรรม 

(2) ติดตาม เฝ้าระวังติดตาม และรายงานสถานการณ์ที่จะเป็นปัญหาหรือส่งผลกระทบ
ต่อภาคเกษตร และพิจารณาด าเนินการป้องกัน ควบคุม และแก้ไข รวมถึงการบูรณาการบริหารจัด การ
ทรัพยากรต่างๆ ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่อยู่ในเขต พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 
เพ่ือให้การแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือวิกฤติเป็นไปอย่างรวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ มี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

(3) ให้หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในระดับกรม และที่อยู่
ในเขตจังหวัดทั้งราชการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการบริหารส่วนกลาง ที่มีส านักงานตั้งอยู่ใน เขตพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร ให้ความร่วมมือและให้ความช่วยเหลือเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการกับคณะกรรมการฯ 

(4) ให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้รับมอบหมายสั่งการ ก ากับ และ
ติดตามการด าเนินงานของคณะกรรมการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรใน
เขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร 

(5) ให้ส านักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร สนับสนุนการด าเนินงานและรายงานผล
การด าเนินงานที่ส าคัญของคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญและการแก้ไขปัญหาภาค
เกษตรในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ต่อปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(6) แต่งตั้งคณะท างานได้ตามความจ าเป็นและความเหมาะสม 
(7) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีได้รับมอบหมาย   
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ส่วนที่ 2 Road Map และแผนปฏิบัติการ 
2.1 แผนที่น าทางการพัฒนา (Road Map) 

เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดน าการผลิต” 
มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 เป็นต้นไป 

ส่วนกลาง     
o คู่มือปฏิบัติการขับเคลื่อน

นโยบายแล้วเสร็จ (สป.กษ.) 
o มีคณะท างานประสาน

การตลาดฯ (สป.กษ.) 
o สื่อสารสรา้งการรับรู้แนว

ทางการปฏิบัติ (สป.กษ.) 
o เตรียมการ Website/    

Big Data/e-commerce 
รองรับการท างานช่วงแรก 
(คกก.เกษตรดจิิทัล) 
 

o รวบรวม/เสนอข้อมลูสินค้า
เด่นจากจังหวัดครั้งแรก 
(สป.กษ.) 

o เชื่อมโยงความต้องการของ
ตลาด (สป.กษ./สศก.) 

o เสนอโครงการพัฒนา 
Website/Big Data/        
e-commerce (คกก.เกษตร
ดิจิทัล) 
 

o รวบรวม/เสนอข้อมลูสินค้าเด่นจาก
จังหวัดเพิ่มเติม (สป.กษ.) 

o น าเสนอคู่ค้าต่างประเทศ/ตดิตาม
ภาวะตลาด (สกต./สปษ. สป.กษ.) 

o ประสานตลาดในส่วน กลาง 
(สป.กษ./สศก.) 

o เสนอความก้าวหน้า Website/
ระบบ Big Data /e-commerce    
(คกก.เกษตรดจิิทัล) 
 

o รวบรวม/เสนอข้อมลูสินค้าเด่น
จากจังหวัดเพิ่มเติม (สป.กษ.) 

o น าเสนอคู่ค้าต่างประเทศ/ตดิตาม
ภาวะตลาด (สกต./สปษ. สป.กษ.) 

o ประสานตลาดในส่วนกลาง 
(สป.กษ./สศก.) 

o เสนอความก้าวหน้า Website/ 
Big Data/e-commerce      
ของแผน (คกก.เกษตรดิจิทลั) 
 

o รวบรวม/เสนอข้อมลูสินค้าเด่นจาก
จังหวัดเพิ่มเติม (สป.กษ.) 

o น าเสนอคู่ค้าต่างประเทศ/ตดิตามภาวะ
ตลาด (สกต./สปษ. สป.กษ.) 

o ประสานตลาดในส่วนกลาง (สป.กษ./
สศก.) 

o น าเสนอข้อมูลสินค้าเด่นผ่าน Website /
ระบบ Big Data และ e-commerce 
แล้วเสร็จและใช้งาน (คกก.เกษตรดิจิทัล) 

o จัดเกรดสินค้าและก าหนดแนวทางพัฒนา
แต่ละเกรด (กสก./สศก.) 

o เสนอผลประเมินความส าเร็จเชิงนโยบาย
และเชิงเศรษฐกจิ (สศก.) 

จังหวัด     
o จัดประชุม อ.พ.ก.     

(สร้างการรับรู/้มอบงาน) 
(สนง.กษ.จว.) 

o ประสานทุกภาคส่วนจัดท า
ข้อมูลสินค้าเด่นของจังหวัด
ครั้งแรก (อย่างน้อยอ าเภอ
ละ 1 สินค้า) (สนง.กษ.จว.) 

o ประสานทุกภาคส่วนจัดท า
ข้อมูลสินค้าเด่นของจังหวัด
เพิ่มเตมิ (สนง.กษ.จว.) 

o ประสานผู้ซื้อ/หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อจับคู่ธุรกิจ
การค้า (สนง.กษ.จว.) 

o รวบรวมข้อมลูผลผลิต/
ช่องทางการค้าส่ง สป.กษ. 
(สนง.กษ.จว.) 

o รายงานผลประจ าเดือน เม.ย. 
(สนง.กษ.จว.) 

o ประสานทุกภาคส่วนจัดท าข้อมลู
สินค้าเด่นของจังหวัดเพิ่มเติม 
(สนง.กษ.จว.) 

o ประสานผู้ซื้อ/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง
เพื่อจับคู่ธุรกิจการค้า (สนง.กษ.จว.) 

o รวบรวมข้อมลูผลผลิต/ช่องทาง
การค้าส่ง สป.กษ. (สนง.กษ.จว.)  

o รายงานผลประจ าเดือน พ.ค. 
(สนง.กษ.จว.) 

o ประสานทุกภาคส่วนจัดท าข้อมลู
สินค้าเด่นของจังหวัดเพิ่มเติม 
(สนง.กษ.จว.) 

o ประสานผู้ซื้อ/หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องเพื่อจับคู่ธุรกิจการคา้ 
(สนง.กษ.จว.) 

o รวบรวมข้อมลูผลผลิต/ช่องทาง
การค้าส่ง สป.กษ. (สนง.กษ.จว.) 

o รายงานผลประจ าเดือน มิ.ย. 
(สนง.กษ.จว.) 

o ประสานทุกภาคส่วนจัดท าข้อมลูสนิค้า 
ให้ครบทุกชนิด (สนง.กษ.จว.) 

o ประสานผู้ซื้อ/หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
จับคู่ธุรกิจการค้า (สนง.กษ.จว.) 

o รวบรวม/ปรับปรุงข้อมูลผลผลติ/ช่องทาง
การค้าส่ง สป.กษ. (สนง.กษ.จว.)  

o จัดท าแผนปฏิบัติการผลิตสินค้าเกษตร
ของจังหวัดสอดคล้องแนวทางพัฒนา   
แต่ละเกรด (สนง.กษ.จว.)  

o รายงานผลประจ าเดือน (สนง.กษ.จว.) 
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2.2 แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย 

กิจกรรม 
กรอบเวลา 

ผู้รับผิดชอบหลัก ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 

1. จัดท าคู่มือปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย             
1) ยกร่างคู่มือปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย  “ตลาดน าการผลิต” 

ของกระทรวง 
           สป.กษ. 

2) เสนอผู้บริหารเพ่ือขอความเห็นชอบคู่มือฯ            สป.กษ. 
2. แต่งตั้งคณะท างานด้านการประสานการตลาดประจ ากระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ 
            

1) แต่งตั้งค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานด้านการประสานการตลาด 
ประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

           สป.กษ. 

2) จัดประชุมคณะท างานเพ่ือพิจารณา/หารือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง            ฝ่ายเลขานุการ
คณะท างาน 

3) รายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ และผู้บริหารเพ่ือทราบ
ความก้าวหน้าการด าเนินงานและประเด็นข้อเสนอประกอบ การ
ตัดสินใจเชิงนโยบาย 

           ฝ่ายเลขานุการ
คณะท างาน 

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

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

ทุกหน่วยงาน 
4) Social Media            สป.กษ./ 

ทุกหน่วยงาน 
5) สิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์            สป.กษ./ 

ทุกหน่วยงาน 

(วัน เวลา ตามที่ผู้บริหารก าหนด) 

(อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง / วัน เวลา ตามที่คณะท างานก าหนด) 

(อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง และตามมติคณะท างาน) 

(ด าเนินการตามข้อสั่งการของผู้บริหาร) 

(อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง / วัน เวลา ตามที่ผู้บริหารก าหนด) 
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กิจกรรม 
กรอบเวลา 

ผู้รับผิดชอบหลัก ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 

4. จัดท าเว็บไซต์ ฐานข้อมูลส าคัญ (Big Data) และวางแผน       
e-commerce 

            

1) จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมตลาดเกษตรดิจิทัล  
 

           สป.กษ. 

2) จัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณา/หารือในประเด็นที่
เกี่ยวข้อง 

           ฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการ 

3) หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดรูปแบบวิธีการจัดท า
เว็บไซต์และฐานข้อมูลส าคัญ (Big Data) รองรับการท างานใน
ระยะเร่งด่วน 

           คณะกรรมการ 

4) ก าหนดแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ ฐานข้อมูลส าคัญ (Big Data) 
และระบบ e-commerce 

           คณะกรรมการ 

5) จัดท า/ปรับปรุงเว็บไซต์ตามนโยบาย “ตลาดน าการผลิต” รองรับ
ระบบ e-commerce  

           คณะกรรมการ 

6) จัดท าข้อมูลส าคัญ (Big Data) “ตลาดน าการผลิต”            คณะกรรมการ 
7) ประสานเชื่อมโยงเว็บไซต์หน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง            คณะกรรมการ 

5. การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของ
จังหวัด (อ.พ.ก.) ทุกจังหวัด  

            

1) จัดประชุมคณะท างานเพ่ือพิจารณา/หารือในประเด็นที่เกี่ยวข้อง            สนง.กษ.จว. 
2) สื่อสารสร้างการรับรู้แนวทางวิธีการปฏิบัติงาน            อ.พ.ก. 
3) มอบหมายการท างานให้กับหน่วยงานต่างๆ             อ.พ.ก. 
4) การประสานความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ             อ.พ.ก. 
5) รายงานผู้บริหารเพื่อทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานและ

ประเด็นข้อเสนอประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย 
           ฝ่ายเลขานุการ

คณะท างาน 

(อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง / วัน เวลา ตามที่คณะท างานก าหนด) 

(การปรับปรุงเว็บไซต์เป็นไปตามที่คณะท างานก าหนด) 

(อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง / วัน เวลา ตามที่ อ.พ.ก. ก าหนด) 

(อย่างน้อยเดือนละ 1 คร้ัง /ตามมติ อ.พ.ก. /ตามข้อสั่งการ) 
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กิจกรรม 
กรอบเวลา 

ผู้รับผิดชอบหลัก ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 
มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. Q1 Q2 Q3 Q4 

6. ประสานภาคส่วนต่างๆ ในพื้นที่คัดเลือกผลผลิต             
1) ประสาน ธ.ก.ส. ในพื้นที่ คัดเลือกผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการ

เกษตรที่โดดเด่น (และตามความประสงค์ของเกษตรกร) 
           กษจ./กษอ./

สนง.กษ.จว. 
1) จากโครงการแปลงใหญ่ของกระทรวง             
2) จากโครงการอ่ืนๆ ของกระทรวง             

2) ประสานภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่คัดเลือกผลผลิตและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรของจังหวัด 

           กษจ./กษอ./
สนง.กษ.จว. 

3) ประสานภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่รวบรวมผลผลิตและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรของจังหวัดให้ครบทุกชนิด 

           กษจ./กษอ./
สนง.กษ.จว. 

4) บันทึก/ปรับปรุงข้อมูลผลการคัดเลือกในแบบฟอร์มที่ก าหนด            กษจ./กษอ./
สนง.กษ.จว. 

7. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/ผู้ซื้อเพื่อจับคู่ธุรกิจการค้า             
1) ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือรวบรวมข้อมูลความต้องการ

ของผู้ซื้อผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการการเกษตร 
           สนง.กษ.จว./

กษจ./กษอ. 
2) บันทึกข้อมูลผลการจับคู่ธุรกิจในแบบฟอร์มที่ก าหนด            สนง.กษ.จว./

กษจ./กษอ. 
3) อ านวยความสะดวกในการประสานการติดต่อระหว่างผู้ซื้อกับ

เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 
           สนง.กษ.จว./

กษจ./กษอ. 
4) ติดตาม/สอบถามและบันทึกข้อมูลผลการเจรจาระหว่างผู้ซื้อกับ

เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร 
           สนง.กษ.จว./

กษจ./กษอ. 
8. รวบรวมข้อมูลผลผลิต/ช่องทางการค้าส่ง สศก.              

1) รวบรวมข้อมูลผลผลิต/ช่องทางการค้าส่ง ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด (รวมทั้งกรณีท่ีมีการเพ่ิมเติมหรือแก้ไขข้อมูลดังกล่าว)  
ส่ง สศก.  

           สนง.กษ.จว. 
(ส่งข้อมูลทุกสิ้นเดือน /หรือส่งตามมติ อ.พ.ก. /หรือส่งตามข้อสั่งการ) 
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กิจกรรม 
กรอบเวลา 

ผู้รับผิดชอบหลัก ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 
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9. น าเสนอข้อมูลสินค้าเกษตรของไทยในตลาดต่างประเทศ/  
ติดตามภาวะตลาด 

            

1) จัดท าข้อมูลสินค้าเกษตรเป็นภาษาต่างประเทศเพ่ือน าเสนอคู่ค้า
ในต่างประเทศ 

           สกต./สปษ. 
สป.กษ. 

2) น าเสนอข้อมูลสินค้าเกษตรให้กับคู่ค้าในต่างประเทศผ่านช่องทาง
ต่างๆ 

           สปษ. สป.กษ. 

3) ปรับปรุง/น าเสนอข้อมูลสินค้าเกษตรให้กับคู่ค้าในต่างประเทศ
ผ่านช่องทางต่างๆ 

           สกต./สปษ. 
สป.กษ. 

4) ประสานทูตพาณิชย์เพื่อร่วมด าเนินการดังนี้            สปษ. สป.กษ. 
4.1) ติดตามและน าเสนอภาวะตลาด/แนวโน้มความต้องการ

สินค้าของประเทศคู่ค้า 
            

4.2) ติดตามและน าเสนอข้อมูลเงื่อนไข/มาตรการการน าเข้า
สินค้าเกษตรของประเทศคู่ค้า 

            

4.3) อ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการ
ขยายตลาดและการแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้อง 

            

10. จัดเกรดผลผลิตและสินค้าเกษตรเพื่อก าหนดแนวทางพัฒนา
คุณภาพตามความต้องการของตลาด  

            

1) จัดท าเกณฑ์การแบ่งเกรดผลผลิต สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตร  

           สศก./กสก. 

2) วิเคราะห์ข้อมูลผลผลิตตามข้อ 6 และจัดกลุ่ม            สศก./กสก. 
3) พิจารณาและน าเสนอแนวทางการพัฒนาในแต่ละกลุ่ม            สศก./กสก. 
4) จัดส่งข้อมูลให้ อ.พ.ก. เพื่อน าไปประกอบการจัดท าแผนปฏิบัติ

การผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัด 
           สศก. 

(ด าเนินการเมื่อได้รับข้อมูลจาก สศก.) 

(น าเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน/และตามที่มีข้อสั่งการ) 

(น าเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน/และตามที่มีข้อสั่งการ) 

(เมื่อได้รับการประสานงานหรือร้องขอ) 
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กิจกรรม 
กรอบเวลา 

ผู้รับผิดชอบหลัก ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 
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11. จัดท าแผนปฏิบัติการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัด             สนง.กษ.จว./ 
1) ก าหนดแนวทางรูปแบบการจัดท าแผนปฏิบัติการผลิตสินค้า

เกษตรของจังหวัด 
           สศก. 

2) วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น ภาวะตลาด ผลจัดเกรดผลผลิต
และสินค้าเกษตร แนวทาง การพัฒนาในแต่ละกลุ่ม ความ
เหมาะสมของทรัพยากร ศักยภาพเกษตรกร ฯลฯ 

           สศก. 

3) จัดท าร่างแผนปฏิบัติการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัด            สนง.กษ.จว. 
4) น าเสนอ อ.พ.ก. ให้ความเห็นชอบ            สนง.กษ.จว. 
5) เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งต่างๆ และ

ด าเนินการตามแผน 
           สนง.กษ.จว./ 

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

12. รายงานผลประจ าเดือน             
1) สรุปผลการท างานเสนอ อ.พ.ก. เพื่อทราบและพิจารณาสั่งการ            สนง.กษ.จว. 
2) จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานให้ฝ่ายเลขาคณะกรรมการ

ขับเคลื่อนฯ 
           สนง.กษ.จว. 

3) คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ประชุมรับทราบและพิจารณา     
ผลการด าเนินงาน 

           สป.กษ. 

4) สรุปรายงานเสนอ รมว.กษ. และ รมช.กษ. ทั้ง 2 ท่าน            สป.กษ. 
13. น าเสนอผลประเมินความส าเร็จเชิงนโยบาย/เชิงเศรษฐกิจ              

1) น าเสนอแนวทาง/วิธีการประเมินผลความส าเร็จเชิงนโยบาย/
เชิงเศรษฐกิจต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 

           สศก. 

2) ด าเนินการประเมินตามแนวทาง/วิธีการที่ก าหนด            สศก. 
3) รายงานผลการประเมินความส าเร็จเชิงนโยบาย/เชิงเศรษฐกิจ

ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เพ่ือทราบและพิจารณา 
           สศก. 

4) สรุปรายงานเสนอ รมว.กษ. และ รมช.กษ. ทั้ง 2 ท่าน            สศก. 
5) จัดท ารายงานสรุปผลการขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดน าการ

ผลิต” ในรูปแบบเอกสารและ VTR เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรี 
           สศก. 

 

(น าเสนอทุกสิ้นเดือน/และตามที่มีขอ้สั่งการ) 

(ภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไปหรือตามที่มีข้อสั่งการ) 

(ภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไปหรือตามที่มีข้อสั่งการ) 

(ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไปหรือตามที่มีข้อสั่งการ) 
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ส่วนที่ 3 รำยละเอียดกำรปฏิบัติกำรขับเคลื่อนนโยบำย “ตลำดน ำกำรผลิต" 
  
 เพ่ือให้หน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเกิดความเข้าใจในวิธีการปฏิบัติการขับเคลื่อน
นโยบาย “ตลาดน าการผลิต" จึงได้จัดท ารายละเอียดในส่วนนี้ขึ้น ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการให้
เป็นไปตามกรอบเวลาของ Road Map และแผนปฏิบัติการ โดยในแต่ละกิจกรรมมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. จัดท ำคู่มือกำรปฏิบัติกำรขับเคลื่อนนโยบำย  “ตลำดน ำกำรผลิต” 

 
1) ให้ สป.กษ. โดยส านักแผนงานและโครงการพิเศษในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 

ยกร่างคู่มือการปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย  “ตลาดน าการผลิต” ของกระทรวง ตามข้อสั่งการของ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ีมอบหมายให้จัดท าแผนปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆ โดยก าหนด
ระยะเวลาที่แล้วเสร็จอย่างชัดเจนภายใน 15 วัน เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับทุกหน่วยงาน  

2) เสนอผู้บริหารเพ่ือขอความเห็นชอบคู่มือฯ เมื่อด าเนินการยกร่างแล้วเสร็จให้น าเสนอผู้บริหารให้
ความเห็นชอบและด าเนินการเผยแพร่คู่มือฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้รับทราบและท า
ความเข้าใจโดยเร็ว เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

3) เมื่อมีการด าเนินการไปช่วงหนึ่งแล้ว ให้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงคู่มือให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์และเพ่ือให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
2. แต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรประสำนกำรตลำดประจ ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

 
1) แต่งตั้งคณะท างานด้านการประสานการตลาดประจ ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตามค าสั่ง กษ. 

ที่ 279/2561 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2561) โดยมีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน  ผู้ช่วย
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 2 คน รองเลขาธิการส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (นายฉันทานนท์ 
วรรณเขจร) ผู้อ านวยการส านักแผนงานและโครงการพิเศษและผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ สป.กษ. เป็น
คณะท างาน หัวหน้ากลุ่มแผน ส านักแผนงานและโครงการพิเศษ สป.กษ. เป็นคณะท างานและเลขานุการ    
ท าหน้าที่ประสานเชื่อมโยงการท างานของคณะกรรมการความร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คณะกรรมการความร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภาหอการค้าแห่ง
ประเทศไทย และคณะกรรมการความร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย         
เพ่ือสนับสนุนการซื้อขายสินค้าเกษตรกรรมจากเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร  

2) ให้คณะท างานประชุมอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้ งหรือตามที่มีประเด็นที่ต้องหารือหรือตามที่
ผู้บริหารสั่งการ 

3) ให้รายงานคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ และผู้บริหารเพ่ือทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานและ
ประเด็นข้อเสนอประกอบ การตัดสินใจเชิงนโยบายในกรณีที่เห็นว่าควรให้ผู้บริหารตัดสินใจโดยเร่งด่วน เช่น  
มีการเสนอความต้องการสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์จากภาคเอกชนซึ่งควรแจ้งให้ทางจังหวัดทราบ หรือกรณีมี
การแจ้งเตือนแนวโน้มสินค้าล้นตลาดหรือข้อมูลแนวโน้มปัญหาราคาสินค้าเกษตรจากภาคเอกชน หรือข้อเสนอ
การพัฒนาและแก้ปัญหาอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

4) ช่วงเวลาของการรายงานขอให้ฝ่ายเลขานุการจัดส่งรายงานทุกสิ้นเดือนหรือกรณีที่คณะท างานเห็นว่า
มีความจ าเป็น 
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3. สื่อสำรสร้ำงกำรรับรู้กำรขับเคลื่อนนโยบำย “ตลำดน ำกำรผลิต” 
 

1) หนังสือราชการ ใช้ส าหรับการสื่อสารสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายอย่างเป็นทางการใน
ลักษณะเป็นข้อสั่งการ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการสั่งการอย่างเป็นทางการขอให้หน่วยงานเจ้าภาพหลักในระดับ
กระทรวงที่ได้รับมอบหมายจัดท าหนังสือราชการและแจ้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ กรณี
ที่หน่วยงานส่วนกลางระดับกรมได้รับหนังสือและมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน ในภูมิภาคให้รีบแจ้ง
ข้อสั่งการต่อโดยเร่งด่วน เพ่ือการปฏิบัติที่รวดเร็ว ทันการณ์  

2) ประชุมสัมมนา ให้หน่วยงานเจ้าภาพหลัก ระดับกระทรวงและระดับกรมพิจารณาจัดประชุม  
สัมมนาเพ่ือสื่อสารสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนนโยบายให้หน่วยงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในสังกัดทราบ 
โดยฝ่ายจัดควรตรวจสอบเนื้อหาสาระและประเด็นการน าเสนอให้มีความสอดคล้องตรงกันเพ่ือไม่เกิดความ
สับสนในการปฏิบัติ ส าหรับก าหนดวัน เวลา ของการจัดสัมมนาเพ่ือสื่อสารสร้างการรับรู้นโยบาย “ตลาดน า
การผลิต”  ครั้งแรกให้จัดภายในช่วงปลายเดือนมีนาคม-ต้นเดือนเมษายน 2561 โดยก าหนดวันเวลาเป็นไป
ตามผู้บริหารก าหนด ทั้งนี้ อาจมีการจัดเพิ่มเติมในแต่ละช่วงเวลาโดยพิจารณาตามความเหมาะสมต่อไป 

3) Web Conference ให้มีการประชุม Web Conference เป็นประจ าทุกสัปดาห์โดยเป็นการชี้แจง
ความเข้าใจและรับฟังผลการท างาน สภาพปัญหา และอุปสรรคในการท างานของจังหวัด เพ่ือก าหนดแนว
ทางการแก้ไข รวมถึงเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถเป็นตัวอย่างการท างานของจังหวัดอ่ืนๆ ต่อไป 

4) Social Media ให้หน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสร้างเครือข่ายการสื่อสารผ่าน Social 
Media ต่างๆ ทั้งระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เครือข่ายภาคีร่วม และกลุ่มเป้าหมายทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภคกว้างขวาง
ออกไปให้มากที่สุด เพ่ือสร้างเครือข่าย “ตลาดน าการผลิต” ที่เข้มแข็ง และขยายโอกาสทางการตลาดให้กับ
เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น 

5) สิ่งพิมพ์/วิทยุ/โทรทัศน์ ให้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
พิจารณาด าเนินการเกี่ยวกับการปรับแผนการประชาสัมพันธ์โดยน าประเด็นการขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดน า
การผลิต” เป็นประเด็นหลักในการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชน ทั้งในประเด็นเป้าหมายการขับเคลื่อนนโยบาย 
การสร้างโอกาสทางการตลาดให้กับเกษตรกร การสร้างค่านิยมการบริโภคผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานของผู้บริโภค ผ่านช่องทางสิ่งพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ต่างๆ 

 
4. จัดท ำเว็บไซต์ ฐำนข้อมูลส ำคัญ (Big Data) และวำงระบบ e-commerce 

 
1) แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมตลาดเกษตรดิจิทัล (ตามค าสั่ง กษ. ที่ 349/2561 ลงวันที่ 23 

เมษายน 2561) โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายเลอศักดิ์ ริ้วตระกูล
ไพบูลย์) เป็นที่ปรึกษา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายลักษณ์ วจนานวัช) เป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวง ภาคเอกชนและสภาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ 
เลขานุการกรม ส านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติเป็นกรรมการและเลขานุการ มีอ านาจ
หน้าที่ก าหนดแนวทางและด าเนินการส่งเสริมตลาดเกษตรดิจิทัล เพ่ือพัฒนาสินค้าเกษตร รวมทั้งแสวงหาความ
ร่วมมือจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพ่ือร่วมบูรณาการขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดน าการผลิต” ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยการพัฒนาเว็บไซต์ ฐานข้อมูลส าคัญ (Big Data) และระบบ e-commerce       
เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดน าการผลิต” ทั้งนี้ อาจมีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลภายนอกที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญในประเด็นดังกล่าวเป็นคณะท างานชุดต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม 

2) ให้คณะกรรมการเร่งจัดประชุมเพ่ือหารือในการพัฒนาและจัดท าพัฒนาเว็บไซต์ ฐานข้อมูลส าคัญ  
(Big Data) และระบบ e-commerce และการด าเนินการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือด าเนินการตามนโยบาย 
“ตลาดน าการผลิต” ให้เป็นไปตามกรอบเวลาของ Road Map และแผนปฏิบัติการ  
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3) หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดรูปแบบวิธีการจัดท าเว็บไซต์และฐานข้อมูลส าคัญ (Big Data) 
รองรับการท างานในระยะเร่งด่วน  

3.1) การจัดท าเว็บไซต์ ให้คณะกรรมการพิจารณาก าหนดรูปแบบวิธีการจัดท าเว็บไซต์ ในระยะ
เร่งด่วนเพ่ือรองรับการท างาน ทั้งนี้ อาจพิจารณาปรับปรุงเว็บไซต์ที่หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงได้
ด าเนินการในลักษณะใกล้เคียงไว้แล้ว มาปรับปรุงและพัฒนาในรูปแบบที่คณะกรรมการเห็นสมควรและ
น าเสนอผู้บริหารพิจารณา 

3.2) การจัดท าฐานข้อมูลส าคัญ (Big Data) ในระยะเร่งด่วน ให้คณะกรรมการพิจารณาออกแบบ
จัดท าฐานข้อมูล “ตลาดน าการผลิต” เพ่ือให้หน่วยงานในระดับจังหวัดบันทึกข้อมูลที่ด าเนินการตาม
แบบฟอร์มที่ 1 และแบบฟอร์มที่ 2 โดยเป็นระบบที่สามารถประมวลและน าเสนอข้อมูลสารสนเทศเป็น
รายงานเพื่อการบริหารและการประชาสัมพันธ์ได้  

4) ก าหนดแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์ ฐานข้อมูลส าคัญ (Big Data) และระบบ e-commerce ให้
คณะกรรมการน าเสนอแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์และฐานข้อมูลส าคัญ (Big Data) ที่มีความเชื่อมโยงกัน 
พิจารณาถึงเทคโนโลยีที่เหมาะสมและรองรับการพัฒนาในอนาคต รวมทั้ง พิจารณาความเป็นไปได้ในการ
พัฒนาระบบ e-commerce ตามแนวทาง “ตลาดน าการผลิต” เป็นแผนการท างานในระยะยาว  โดย
ด าเนินการภายใต้ภารกิจและอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นส าคัญ และ
มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสนอโครงการให้ผู้บริหารพิจารณาให้ความเห็นชอบและพิจารณาจัดหา
งบประมาณเพ่ือด าเนินการต่อไป 

5) เมื่อแนวทางการด าเนินงานหรือโครงการที่เสนอได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานที่ได้รับ
มอบหมายด าเนินการโดยเร่งด่วน เพ่ือให้สามารถรองรับข้อมูลการคัดเลือกผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของ
ของจังหวัดที่จัดเกรดและได้รับความยินยอมจากผู้ผลิตแล้ว น ามาใส่ในเว็บไซต์เพ่ือพัฒนาไปสู่การจะท า e-
commerce ต่อไป 

6) จัดท าข้อมูลส าคัญ (Big Data) “ตลาดน าการผลิต” 
6.1) ในระยะแรกของการขับเคลื่อนนโยบาย ให้คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลที่ด าเนินการตาม

แบบฟอร์มที่ 1 และแบบฟอร์มที่ 2 พิจารณาน าเสนอประเด็นส าคัญ โดยตั้งโจทย์การประมวลผลที่ตอบโจทย์
การบริหารการขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดน าการผลิต” และการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับข้อมูล
สารสนเทศที่เก่ียวข้อง 

6.2) ทั้งนี้ ขอให้พิจารณาด าเนินการร่วมกับการพัฒนาระบบ Big Data ของกระทรวงที่ก าลัง
ด าเนินการอยู่ เพ่ือให้เกิดความสอดคล้องและสามารถเชื่อมโยงข้อมูลด้านอ่ืนๆ มาประมวลเพ่ือตอบโจทย์ใน
ประเด็นค าถามท่ีเกี่ยวข้อง 

7) เมื่อด าเนินการจัดท าเว็บไซต์เบื้องต้นแล้ว ให้ด าเนินการเชื่อมโยงเว็บไซต์ที่ด าเนินการกับเว็บไซต์ของ
หน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ผลผลิตที่โดดเด่น 

 
5. กำรประชุมคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด (อ.พ.ก.) ทกุจังหวัด  

 
1) ให้ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด (สนง.กษ.จว.) จัดประชุม อ.พ.ก. ตามองค์ประกอบค าสั่ง

ใหม่ (ค าสั่งที่คณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ที่  2/2561 ลงวันที่ 16 มีนาคม 
2561) ทั้งนี้ ขอให้ด าเนินการเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบให้เรียบร้อยเนื่องจากมี
การยกเลิกค าสั่งเดิม โดยในการประชุมครั้งแรกให้ด าเนินการในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1.1) สื่อสารสร้างการรับรู้เข้าในเป้าหมายและแนวทางการขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดน าการผลิต” 
ให้ อ.พ.ก. รับรู้เข้าใจและให้การสนับสนุนการท างาน (สามารถใช้ภาคผนวก ก PowerPoint ประกอบการ
น าเสนอคู่มือฯ ดังกล่าว) 
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1.2) ประสานขอความร่วมมือผู้แทนหน่วยงานรัฐและเอกชนในคณะ อ.พ.ก. รวบรวมผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่โดดเด่นของจังหวัดและแนวทางรวบรวมความต้องการของผู้ซื้อ รวมทั้งแนวทาง 
วิธีการและช่องทางในการจับคู่การค้า (Matching) ผู้ซื้อ/ผู้ผลิตในจังหวัด 

1.3) ประสาน อ.พ.ก. จากทุกภาคส่วนเพื่อขอ Contact lists ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 
1.4) วางแผนการท างานร่วมกันระหว่าง อ.พ.ก. และการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ของ CoO และ OT 

รวมทั้งมอบหมายการท างานให้กับหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัด 
2) ให้ สนง.กษ.จว. จัดประชุม อ.พ.ก. อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือก ากับ ติดตาม แก้ไขปัญหา 

แลกเปลี่ยนข้อมูล/ข้อคิดเห็น การขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดน าการผลิต”  
3) รายงานผู้บริหารเพื่อทราบความก้าวหน้าการด าเนินงานและประเด็นข้อเสนอประกอบการตัดสินใจ

เชิงนโยบาย โดยการประสาน CoO และ OT ในพ้ืนที่เพ่ือติดตามงานในพ้ืนที่รวบรวมสรุปเสนอ อ.พ.ก. เป็น
รายเดือน 

4) รายงานในที่ประชุมกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัดเพ่ือทราบความก้าวหน้า
การด าเนินงานเป็นประจ าทุกเดือน 

 
6. ประสำนภำคส่วนต่ำงๆ ในพ้ืนที่คัดเลือกผลผลิต 

 
1) ในระยะเริ่มต้นของการขับเคลื่อนนโยบายให้ สนง.กษ.จว. ร่วมกับ กษจ. กษอ. ประสาน ธ.ก.ส. 

รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ เพ่ือระดมข้อมูลเกี่ยวกับผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของ
เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกรที่เป็นกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้าขององค์กร  ที่ด าเนินการพัฒนามา
ตั้งแต่อดีต โดยเฉพาะโครงการส าคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ได้ด าเนินการมา เ ช่น ระบบ
การเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการเกษตรครบวงจร โครงการตลาดเกษตรกร กิจกรรมตลาดคลองผดุงกรุง
เกษม เป็นต้น เพ่ือร่วมกันคัดเลือกผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่โดดเด่นของจังหวัด 

2) ให้ สนง.กษ.จว.ประมวลข้อมูลผลการคัดเลือกใส่แบบฟอร์มที่ 1 ผลการคัดเลือกผลผลิตและ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่โดดเด่นของจังหวัด (ตามหนังสือ กษ ที่ 0212/ว 497 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561) 
โดยบันทึกข้อมูลในรายการต่างๆ ดังนี้ 

(1) ระบุชื่อเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร แปลงใหญ่ หรือชื่อกลุ่มต่างๆ ที่เป็นเจ้าของผลผลิต/
ผลิตภัณฑ์โดดเด่นประจ าอ าเภอที่คัดเลือก 

(2) ระบุประเภท เช่น เป็นเกษตรกรรายเดี่ยว กลุ่มเกษตรกร แปลงใหญ่ วิสาหกิจชุมชน สหกรณ์ 
เป็นต้น ที่เป็นเจ้าของผลผลิต/ผลิตภัณฑ์โดดเด่นประจ าอ าเภอ 

(3) ระบุชื่อผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์โดดเด่นที่คัดเลือกประจ าอ าเภอ เช่น ข้าว ส้มโอ โคเนื้อ กุ้ง  
(4) กรณีเป็นผลผลิตที่ผลิตในรูปกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ระบุจ านวนสมาชิกภายในกลุ่ม 
(5) กรณีเป็นผลผลิตที่ผลิตโดยเกษตรกรรายเดี่ยวระบุจ านวนพ้ืนที่ที่ท าการเพาะปลูก/เลี้ยงสัตว์ที่

ให้ผลผลิตโดดเด่น กรณีในรูปกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ระบุจ านวนพื้นที่รวมของสมาชิกภายในกลุ่ม 
(6) ระบุปริมาณผลผลิตที่เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกร สามารถผลิตเพ่ือจ าหน่ายได้ต่อปี โดยให้

ระบุหน่วยของผลผลิตที่ผลิตได้ เช่น ผลิตข้าวได้ 1 ตัน /ไร่  
(7) ระบุเดือนที่เป็นช่วงเวลาที่ผลผลิตออกมากท่ีสุด  
(8) ระดับคุณภาพของผลผลิตที่ผลิตเพ่ือจ าหน่ายได้ตามมาตรฐานชนิดใด เช่น GAP อินทรีย์ เป็นต้น 
(9) - (10) คุณภาพของผลผลิตที่ผลิตเพ่ือจ าหน่ายได้ตามมาตรฐานตามข้อ (8) มีเกษตรกรกี่ราย 

จ านวนพื้นที่เท่าไหร่ ที่สามารถผลิตได้ตามมาตรฐานนั้นๆ 
(11) ให้ข้อมูลหรือรายละเอียดลักษณะของผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่คัดเลือกในแต่ละ

อ าเภอ มีความโดดเด่นอย่างไร เช่น เป็นสินค้า GI โดยขอให้จัดท าข้อมูลตามแบบฟอร์มที่ 2 การน าเสนอ
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รายละเอียดความส าเร็จของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกรที่คัดเลือก ซึ่งหากมีภาพถ่ายหรือ 
VTR ให้น าเสนอด้วย 

(12) ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่คัดเลือกในแต่ละอ าเภอ เกิดจากการด าเนินโครงการ
ส าคัญของกระทรวงในเรื่องใด เช่น แปลงใหญ่  

(13) - (14) ใส่รายละเอียดชื่อ-นามสกุล ช่องทางการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ e-mail line 
facebook ของผู้จัดการกลุ่ม หรือผู้จัดการแปลง เพ่ือเป็นข้อมูลในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

(15) ขอให้สอบถามเกษตรกร หรือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจของกลุ่มเกษตรกรหรือผู้จัดการแปลง 
ในการยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลการผลิต ข้อมูลสินค้า ชื่อ และช่องทางการติดต่อ ซึ่งจะน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้
ในการจัดท าเว็บไซต์และข้อมูลส าคัญ (big data) รวมทั้งจัดท าระบบซื้อขายในรูปแบบ e-commerce ต่อไป 

(16) - (18) กรณีในปัจจุบันเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรมีการซื้อขายผลผลิตกับแหล่งซื้อต่างๆ เช่น 
ตลาดขายส่ง ห้างสรรพสินค้า ตลาดส่งออก ขอให้ระบุจ านวน รายชื่อ และปริมาณการซื้อขายต่อปี (ระบุหน่วย
ของผลผลิตที่ซื้อ เช่น ตัน/ปี) 

(20) กรณีในปัจจุบันเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรมีหรือไม่มี คู่ธุรกิจหรือคู่ค้าซื้อขายผลผลิต แต่มีความ
ต้องการในการขยายตลาด หาคู่ค้าเพ่ิมเติม และประสงค์ขอรับการสนับสนุนด้านการตลาด 

(21) - (23) กรณีมีการระบุต้องการเพ่ิมคู่ค้าในช่อง (20) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการด าเนินงาน
หารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น พาณิชย์จังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด เพ่ือหาความต้องการของตลาด
และจับคู่การค้าเพ่ิมเติมในผลผลิตแต่ละชนิดแล้วหรือไม่ หากมีการจับคู่การค้าเพ่ิมเติมได้แล้วให้ระบุชื่อคู่ค้า
และปริมาณความต้องการผลผลิต พร้อมระบุสถานะการด าเนินงานหรือผลการจัดคู่ธุรกิจ เช่น ยังไม่มีผู้ชื่อ    
ผู้ซื้อให้ความสนใจอยู่ระหว่างเจรจา มีการท าข้อตกลงหรือท าสัญญาระหว่างกันแล้ว 

3) ในระยะถัดไปให้ สนง.กษ.จว. ร่วมกับ กษจ. กษอ. ประสานหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่
รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของจังหวัดให้ได้มากที่สุด เพ่ือเป็นข้อมูลการ
พัฒนาสินค้าเกษตรของจังหวัดในระยะต่อไป 

 
7. ประสำนหน่วยงำนที่เกีย่วข้อง/ผู้ซื้อเพ่ือจับคู่ธุรกิจกำรค้ำ 

 
1) ให้ สนง.กษ.จว. ร่วมกับ กษจ. กษอ. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ได้แก่ พาณิชย์

จังหวัดและอุตสาหกรรมจังหวัด รวมทั้งภาคเอกชนในพ้ืนที่ ซึ่งเป็นผู้แทนในคณะ อ.พ.ก. รวบรวมข้อมูลความ
ต้องการของผู้ซื้อสินค้าเกษตร ทั้งในภาพรวมของจังหวัดและการพิจารณาข้อมูลผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการ
เกษตรของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกรที่รวบรวมไว้ในแบบฟอร์มที่ 1 (และเป็นข้อมูลที่เกษตร
ของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร สถาบันเกษตรกรยินยอมให้เผยแพร่ข้อมูลและมีความประสงค์ ต้องการการ
สนับสนุนด้านการตลาด) เพ่ือหาผู้ซื้อที่มีความสนใจสินค้าเหล่านั้น  

2) ให้ สนง.กษ.จว. ร่วมกับ กษจ. กษอ. พณจ. อกจ. อ านวยความสะดวกในการประสานการติดต่อ
ระหว่างผู้ซื้อที่มีความสนใจผลผลิตหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิต ซึ่งแต่ละ
จังหวัดสามารถด าเนินการได้ในหลายวิธีและหลายช่องทาง เช่น การจัดเวทีจับคู่ธุรกิจเกษตรของจังหวัดโดย
เชิญทั้งฝั่งผู้ซื้อและผู้ขายมาพบปะเจรจากันโดยตรง หรือประสานนัดหมายผู้ซื้อลงดูแปลง/โรงงานของผู้ผลิต
เพ่ือดูสินค้าและเจรจาต่อรองกันโดยตรงก็ได้ โดยจังหวัดพิจารณาด าเนินการตามความเหมาะสม 

3) ติดตาม/สอบถามและบันทึกข้อมูลผลการเจรจาระหว่างผู้ซื้อกับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร  ผลการ
จับคู่ธุรกิจในแบบฟอร์มที่ 1 โดยระบุว่ามีการจับคู่การค้าเพ่ิมเติมในผลผลิตแต่ละชนิดแล้วหรือไม่ หากมีการ
จับคู่การค้าเพ่ิมเติมได้แล้วให้ระบุชื่อคู่ค้าและปริมาณความต้องการผลผลิต พร้อมระบุสถานะการด าเนินงาน
หรือผลการจัดคู่ธุรกิจ เช่น ยังไม่มีผู้ชื่อ ผู้ซื้อให้ความสนใจอยู่ระหว่างเจรจา มีการท าข้อตกลงหรือท าสัญญา
ระหว่างกันแล้ว เป็นต้น 
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8. รวบรวมข้อมูลผลผลิต/ช่องทำงกำรค้ำส่ง สป.กษ. 

 
ให้ สนง.กษ.จว. รวบรวมข้อมูลผลผลิต/ช่องทางการค้าส่ง ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด (รวมทั้งกรณีที่มี

การเพ่ิมเติมหรือแก้ไขข้อมูลดังกล่าว) ส่ง สผง. สป.กษ. ทุกสิ้นเดือน เพ่ือรวบรวมและประมวลน าเสนอ
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ และรายงานผู้บริหารต่อไป 

 
9. น ำเสนอข้อมูลสินค้ำเกษตรของไทยในตลำดต่ำงประเทศ/ติดตำมภำวะตลำด 

 
1) การน าเสนอข้อมูลสินค้าในต่างประเทศ ให้ส านักการเกษตรต่างประเทศ (สกต.) และส านักงาน    

ที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ (สปษ.) สป.กษ. ร่วมกับกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สศก. 
พิจารณาด าเนินการจัดท าข้อมูลสินค้าเกษตรของไทยเพ่ือน าเสนอในตลาดต่างประเทศ โดยพิจารณา
ด าเนินการในประเด็นต่างๆ เช่น 

1.1) พิจารณาน าข้อมูลแบบฟอร์มที่ 1 ที่รวบรวมจากจังหวัด มาด าเนินการจัดท าข้อมูลสินค้าเกษตร
เป็นภาษาต่างประเทศ (เป็นภาษาใดบ้างให้พิจารณาตามความจ าเป็น) เพ่ือเตรียมน าเสนอคู่ค้าในต่างประเทศ  

1.2) ประสานทูตพาณิชย์เพ่ือน าเสนอข้อมูลสินค้าเกษตรให้กับคู่ค้าในต่างประเทศผ่านช่องทาง
ต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ประสานผู้ผลิตน าสินค้าไป Road Show ในต่างประเทศ 
เป็นต้น 

1.3) ปรับปรุงและน าเสนอข้อมูลสินค้าเกษตรให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือน าเสนอคู่ค้าในต่างประเทศผ่าน
ช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

2) การติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรในต่างประเทศ ให้ สกต. สปษ.  สป.กษ. ร่วมกับกองเศรษฐกิจ
การเกษตรระหว่างประเทศ สศก. ประสานทูตพาณิชย์เพ่ือร่วมด าเนินการดังนี้ 

2.1) ติดตามภาวะตลาด/แนวโน้มความต้องการสินค้าของประเทศคู่ค้า 
2.2) ติดตามข้อมูลเงื่อนไข/มาตรการการน าเข้าสินค้าเกษตรของประเทศคู่ค้า 
2.3) อ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการขยายตลาดและการแก้ไขปัญหา    

ที่เก่ียวข้อง 
โดยขอให้ สกต. สป.กษ. สรุปรายงานผลการด าเนินงานและข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอผู้บริหารเป็น

ประจ าทุกสิ้นเดือน เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าข้อมูลผลการด าเนินการดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ต่อไป ทั้งนี้ 
หากมีความจ าเป็นต้องประสานหรือน าเสนอข้อมูลเพ่ือด าเนินการด้านการตลาด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ
เกษตรกรผู้ผลิตสามารถน าเสนอได้ทันที 

 
10. จัดเกรดผลผลิตและสินค้ำเกษตรเพื่อก ำหนดแนวทำงพัฒนำคุณภำพตำมควำมต้องกำร
ของตลำด  

 
1) ให้ สศก. หารือร่วมกับ กสก. จัดท าเกณฑ์การแบ่งเกรดผลผลิต สินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการ

เกษตรเป็นรายสินค้า เพ่ือเป็นกรอบในการพิจารณาแบ่งเกรดสินค้า ทั้งผลผลิตที่โดดเด่นของจังหวัดจากการ
คัดเลือก รวมทั้งผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ด าเนินการรวบรวม 

2) ให้ สศก. ร่วมกับ กสก. วิเคราะห์จัดเกรดข้อมูลผลผลิตที่โดดเด่นและผลผลิตและผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตรที่ด าเนินการรวบรวม โดยด าเนินการจัดเกรดในระดับจังหวัด 
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3) ให้ สศก. หารือร่วมกับ กสก. พิจารณาและน าเสนอแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการสินค้า
เกษตรในแต่ละเกรด เสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นกรอบให้จังหวัดไป
พิจารณาด าเนินการ ซึ่งต้องสอดคล้องกับแนวทาง/วิธีการจัดท าแผนปฏิบัติการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบ
วงจรของจังหวัด 

4) จัดส่งข้อมูลให้ สนง.กษ.จว. น าไปประกอบการพิจารณายกร่างแผนปฏิบัติการบริหารจัดการสินค้า
เกษตรครบวงจรของจังหวัดตามกระบวนการขั้นตอนของการจัดท าแผน และเสนอ อ.พ.ก. พิจารณาต่อไป 

 
11. จัดท ำแผนปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตรครบวงจรของจังหวัด  

 
1) ให้ สผง. สป.กษ. หารือร่วมกับ สศก. และ กสก. ก าหนดแนวทางและรูปแบบการจัดท าแผนปฏิบัติ

การบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรของจังหวัด โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญ เช่น ข้อมูลการผลิตสินค้า
เกษตรของจังหวัด การจัดการทรัพยากรเพ่ือการผลิตสินค้าเกษตรของจังหวัด ข้อมูลเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร
และสภาบันเกษตรกรในจังหวัด แผนปฏิบัติการบริหารจัดการสินค้าเกษตร ทั้งการพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด แผนพัฒนาด้านการตลาดสินค้าเกษตรของจังหวัดเป็นต้น โดยขอให้มี
การระบุระยะเวลา หน่วยงานรับผิดชอบ และแนวทาง/วิธีปฏิบัติงานร่วมกันไว้อย่างชัดเจน เป็นต้น 

2) วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาวะตลาด ผลจัดเกรดผลผลิตและสินค้าเกษตร แนวทางการ
พัฒนาในแต่ละกลุ่ม ความเหมาะสมของทรัพยากร ศักยภาพเกษตรกร ฯลฯ  เพ่ือก าหนดแผนงาน/โครงการที่
เหมาะสมต่อการพัฒนาในแต่ละกลุ่ม/แต่ละชนิดสินค้า ต่อไป 

3) จัดท าร่างแผนปฏิบัติการบริหารจัดการสินค้าเกษตรครบวงจรของจังหวัด น าเสนอ อ.พ.ก. เพ่ือ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ 

4) เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งต่างๆ เช่น งบจังหวัด งบท้องถิ่น งบ Function  
งบเพ่ิมเติม (ถ้ามี) รวมทั้งความร่วมมือกับภาคเอกชนในลักษณะ CSR ของภาคเอกชน เป็นต้น และด าเนินการ
ตามแผนงาน/โครงการดังกล่าวต่อไป 

 
12. รำยงำนผลประจ ำเดือน 

 
1) ให้ สนง.กษ.จว. สรุปผลการด าเนินงานเสนอ อ.พ.ก. ตามรอบเวลาที่ก าหนด (ภายในสัปดาห์

สุดท้ายของทุกเดือน) หรือหากมีความจ าเป็นต้องเสนอเพ่ือทราบผลการด าเนินงานหรือพิจารณาสั่งการในกรณี
ต่างๆ สามารถเสนอได้ทันที 

2) ให้ สนง.กษ.จว. จัดส่งรายงานผลการด าเนินงานให้ สผง. สป.กษ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เป็นประจ าทุกสิ้นเดือน เพ่ือรวบรวมและประมวลเสนอคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ 
เพ่ือทราบผลการด าเนินงานหรือพิจารณาสั่งการในกรณีต่างๆ 

3) ให้ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ สรุปผลการด าเนินงานเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์เพ่ือพิจารณาน าเสนอรายงานต่อ รมว.กษ. และ รมช.กษ. ทั้ง 2 ท่านต่อไป 

 
13. น ำเสนอผลประเมินควำมส ำเร็จเชิงนโยบำย/เชิงเศรษฐกิจ  

 
ให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรประเมินความส าเร็จของการขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดน าการผลิต” 

ทั้งในแง่ของการพัฒนาที่เกิดจากนโยบาย ผลที่เกิดกับเกษตรกร และความส าเร็จต่อเศรษฐกิจภาคเกษตรใน
ภาพรวม โดยพิจารณาด าเนินการดังนี้ 
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1) น าเสนอแนวทาง/วิธีการประเมินผลความส าเร็จเชิงนโยบาย/เชิงเศรษฐกิจต่อคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนฯ ภายในเดือนสิงหาคม 2561 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ และเห็นชอบให้
ด าเนินการ 

2) ด าเนินการประเมินตามแนวทาง/วิธีการที่ก าหนดภายในเดือนกันยายน 2561 
3) รายงานผลการประเมินความส าเร็จเชิงนโยบาย/เชิงเศรษฐกิจต่อคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เพ่ือ

พิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ และเห็นชอบให้รายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ภายในสิ้นเดือนกันยายน 2561 

4) สรุปรายงานเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพ่ือให้ความเห็นชอบให้รายงาน
เสนอคณะรัฐมนตรี และน าเสนอรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทั้ง 2 ท่านเพ่ือทราบ 

5) จัดท ารายงานสรุปผลการขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดน าการผลิต” ในรูปแบบเอกสารและ VTR 
เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบต่อไป 
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ภำคผนวก 
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ส ำนักงำนปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์  เมษำยน 2561

กำรปฏิบัติกำรขับเคลื่อนนโยบำย

“ตลาดน าการผลิต”
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ภำคผนวก ก
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› ท ำบัญชีข้อมูลแสดงรำยกำรผลผลิตเด่น
ในแต่ละพ้ืนที่ เผยแพร่ในเว็บไซต์/
big data ให้เป็นปัจจุบัน 

› เพ่ิมช่องทำงกำรติดต่อซื้อขำยทำง
อินเทอร์เน็ต (e-commerce)

นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑

คัดเลือกผลผลิตเด่นของแปลง
ส่งไปให้ส ำนักงำนเกษตรและ
สหกรณ์จังหวัด

› เกษตรแปลงใหญ่ 
› เกษตรผสมผสำน
› เกษตรปลอดสำรพิษ
› เกษตรอินทรีย์
› ฯลฯ

ประสานผู้ซื้อ : พำณิชย์จังหวัด 
อุตสำหกรรมจังหวัด และภำคเอกชน  
เช่น หอกำรค้ำจังหวัด สภำอุตสำหกรรม 
บริษัทประชำรัฐรักสำมัคคี... (วิสำหกิจ
เพ่ือสังคม) จ ำกัด

สนง.เศรษฐกิจ
การเกษตร+ 
สนง.ปลัด            
ก.เกษตรฯ

เกษตรกร ม่ันคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน

ขั้นตอนการน าแนวทาง “การตลาด น าการผลิต” ไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม

รับซื้อผลผลิต : หอกำรค้ำ 
สภำอุตสำหกรรม สมำพันธ์
SMEs ไทย ผู้ประกอบกำร 
ที่เก่ียวข้องกับผลผลิต
ทำงกำรเกษตร

ส านักงาน
เกษตรและ
สหกรณ์                 
จังหวัดคัดเลือกผลผลิตเด่นของกลุ่ม

เกษตรกร/วิสำหกิจชุมชน/สถำบัน
เกษตรกรที่เข้มแข็งเข้ำร่วมโครงกำร

หมายเหตุ : 
› หน่วยงำนเจ้ำภำพระดับพ้ืนท่ี  : อนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณจ์ังหวัด /                    

ส ำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จงัหวัด
› ส่วนกลำง : ส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรและส ำนักงำนปลดักระทรวงเกษตรฯ โดยให้              

กรมและหน่วยงำนรัฐวิสำหกิจ รวมทั้งองค์กำรมหำชนในสังกัด กษ. ทุกหน่วยให้กำรสนับสนุน
› มอบหมำย ปล.กษ./ รอง ปล.กษ. รวมทั้ง ผต.กษ. ทุกคน ท ำหน้ำที่แนะน ำ และติดตำม                          

ผลกำรด ำเนินงำน เพื่อรำยงำนต่อ รมช.กษ. และ รมว.กษ.

ส านักงานเกษตร
อ าเภอ/จังหวัด

+ ประสาน       
ธ.ก.ส. พ้ืนที่ 

ผลผลิต           
ด้ำนพืช สัตว์ 
ประมง

ส านักงาน
สหกรณ์      
จังหวัด

ทูตเกษตรต่างประเทศ
ติดต่อผู้ซื้อ : ภำครัฐและ
ภำคเอกชนต่ำงประเทศ

ข้อสั่งการ ของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
25



Road Map กำรขับเคลื่อนนโยบำย “ตลาดน าการผลิต”
เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย “ตลาดน าการผลิต” 

มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 เป็นต้นไป

ส่วนกลาง

o คู่มือปฏิบัติกำรขับเคลื่อน
นโยบำยแล้วเสร็จ (สป.กษ.)

o มีคณะท ำงำนประสำน
กำรตลำดฯ (สป.กษ.)

o สื่อสำรสร้ำงกำรรับรู้แนว
ทำงกำรปฏิบัติ (สป.กษ.)

o เตรียมกำร Website/ 
Big Data/e-commerce
รองรับกำรท ำงำน
ช่วงแรก (คกก.เกษตร
ดิจิทัล)

o รวบรวม/เสนอข้อมูล
สินค้ำเด่นจำกจังหวัด
ครั้งแรก (สป.กษ.)

o เชื่อมโยงควำมต้องกำร
ของตลำด (สป.กษ./สศก.)

o เสนอโครงกำรพัฒนำ 
Website/Big Data/   
e-commerce (คกก.
เกษตรดิจิทัล)

o รวบรวม/เสนอข้อมูล
สินค้ำเด่นจำกจังหวัด
เพิ่มเติม (สป.กษ.)

o น ำเสนอคู่ค้ำต่ำงประเทศ/
ติดตำมภำวะตลำด 
(สกต./สปษ. สป.กษ.)

o ประสำนตลำดในส่วน 
กลำง (สป.กษ./สศก.)

o เสนอควำมก้ำวหน้ำ 
Website/ระบบ Big Data 
/e-commerce (คกก.
เกษตรดิจิทัล)

o รวบรวม/เสนอข้อมูล
สินค้ำเด่นจำกจังหวัด
เพิ่มเติม (สป.กษ.)

o น ำเสนอคู่ค้ำต่ำงประเทศ/
ติดตำมภำวะตลำด 
(สกต./สปษ. สป.กษ.)

o ประสำนตลำดในส่วน 
กลำง (สป.กษ./สศก.)

o เสนอควำมก้ำวหน้ำ 
Website/Big Data/   
e-commerce ของแผน 
(คกก.เกษตรดิจิทัล)

o รวบรวม/เสนอข้อมูลสินค้ำเด่นจำก
จังหวัดเพิ่มเติม (สป.กษ.)

o น ำเสนอคู่ค้ำต่ำงประเทศ/ติดตำม
ภำวะตลำด (สกต./สปษ. สป.กษ.)

o ประสำนตลำดในส่วนกลำง 
(สป.กษ./สศก.)

o น ำเสนอข้อมูลสินค้ำเด่นผ่ำน
Website /ระบบ Big Data และ    
e-commerce แล้วเสร็จและใช้งำน
(คกก.เกษตรดิจิทัล)

o จัดเกรดสินค้ำและก ำหนดแนวทำง
พัฒนำแต่ละเกรด (กสก./สศก.)

o เสนอผลประเมินควำมส ำเร็จเชิง
นโยบำยและเชิงเศรษฐกิจ (สศก.)

จังหวัด

o จัดประชุม อ.พ.ก.   
(สร้ำงกำรรับรู/้มอบงำน) 
(สนง.กษ.จว.)

o ประสำนทุกภำคส่วน
จัดท ำข้อมูลสินค้ำเด่น
ของจังหวัดครั้งแรก 
(อย่ำงน้อยอ ำเภอละ 1 
สินค้ำ) (สนง.กษ.จว.)

o ประสำนทุกภำคส่วน
จัดท ำข้อมูลสินค้ำเด่น
ของจังหวัดเพิ่มเติม 
(สนง.กษ.จว.)

o ประสำนผู้ซื้อ/หน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องเพื่อจับคู่ธุรกิจ
กำรค้ำ (สนง.กษ.จว.)

o รวบรวมข้อมูลผลผลิต/
ช่องทำงกำรค้ำส่ง 
สป.กษ. (สนง.กษ.จว.)

o รำยงำนผลประจ ำเดือน 
เม.ย. (สนง.กษ.จว.)

o ประสำนทุกภำคส่วน
จัดท ำข้อมูลสินค้ำเด่น
ของจังหวัดเพิ่มเติม 
(สนง.กษ.จว.)

o ประสำนผู้ซื้อ/หน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องเพื่อจับคู่ธุรกิจ
กำรค้ำ (สนง.กษ.จว.)

o รวบรวมข้อมูลผลผลิต/
ช่องทำงกำรค้ำส่ง 
สป.กษ. (สนง.กษ.จว.)

o รำยงำนผลประจ ำเดือน 
พ.ค. (สนง.กษ.จว.)

o ประสำนทุกภำคส่วน
จัดท ำข้อมูลสินค้ำเด่น
ของจังหวัดเพิ่มเติม 
(สนง.กษ.จว.)

o ประสำนผู้ซื้อ/หน่วยงำน
ที่เก่ียวข้องเพื่อจับคู่ธุรกิจ
กำรค้ำ (สนง.กษ.จว.)

o รวบรวมข้อมูลผลผลิต/
ช่องทำงกำรค้ำส่ง 
สป.กษ. (สนง.กษ.จว.)

o รำยงำนผลประจ ำเดือน 
มิ.ย. (สนง.กษ.จว.)

o ประสำนทุกภำคส่วนจัดท ำข้อมูล
สินค้ำให้ครบทุกชนิด (สนง.กษ.จว.)

o ประสำนผู้ซื้อ/หน่วยงำนที่เก่ียวข้อง
เพื่อจับคู่ธุรกิจกำรค้ำ (สนง.กษ.จว.)

o รวบรวม/ปรับปรุงข้อมูลผลผลิต/
ช่องทำงกำรค้ำส่ง สป.กษ. 
(สนง.กษ.จว.)

o จัดท ำแผนปฏิบัติกำรผลิตสินคำ้
เกษตรของจังหวัดสอดคล้องแนวทำง
พัฒนำแต่ละเกรด (สนง.กษ.จว.)

o รำยงำนผลประจ ำเดือน 
(สนง.กษ.จว.) 26



กำรด ำเนินงำนของส่วนกลาง

1 จัดท ำคู่มือปฏิบัติกำรขับเคลื่อน
นโยบำย “ตลาดน าการผลิต”

2
รวมข้อมูลสินค้ำเด่นของจังหวัด/

จัดเกรด/พัฒนำ Website/     
Big Data/e-commerce 

3 ประสำนงำนด้ำนกำรตลำด
ส่วนกลำง

เพ่ิมคู่ค้ำ
ต่ำงประเทศ

เสริมควำมร่วมมือภำคเอกชน

อ.พ.ก. ภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัด 

คกก. ความ
ร่วมมือสภา
หอการค้าฯ

คกก. ความ
ร่วมมือ 
สภาอุตฯ

คกก. ความ
ร่วมมือ

SMEsไทยฯ

คณะท ำงำนประสำนดำ้นกำรตลำดฯ

เกษตรกร /  กลุ่มเกษตรกร

4 สื่อสำรสร้ำงกำรรับรู้

5

o กลุ่มเป้ำหมำยรับรู้และมีส่วนร่วม
o เจ้ำหน้ำที่เข้ำใจแนวทำงปฏิบัติ
o ประชำชนรับรู้กำรท ำงำนของ กษ.

o ทูตพำณิชย์
o ทูตเกษตร

สศก. ประเมินผลนโยบำย/
เศรษฐกิจ

คกก. ส่งเสริมตลาด
เกษตรดิจิทัล
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กำรด ำเนินงำนในระดับจังหวัด

1 จัดประชุม อ.พ.ก. 2 จัดท ำข้อมูลผลผลิตที่โดดเด่น

o สนง.กษ.จว. จัดประชุม อ.พ.ก. ตามองค์ประกอบค าสั่งใหม่
(ค ำสั่งที่ 2/61 ลว 16 มี.ค. 61) (โดยขอให้ด ำเนินกำรเสนอ
รำยชื่อผู้ทรงคุณวุฒิให้ผู้ว่ำฯ เห็นชอบให้เรียบร้อย)

o เป้าหมายการประชุมครั้งแรก
• สร้ำงกำรรับรู้เข้ำใจเป้ำหมำยและแนวทำงขับเคลื่อน
• ประสำนควำมร่วมมือรวบรวมผลผลิตเด่น/ควำมต้องกำรผู้ซื้อ
• หำรือวิธีกำร/ช่องทำงกำร Matching ผู้ซื้อ/ผู้ขำยในจังหวัด
• ขอ Contact lists ภำคีเครือข่ำย
• เตรียมกำรท ำงำนในพื้นที่ (ประสำน CoO และ OT)

o ประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อก ำกับ ติดตำม แก้ไข
ปัญหำ แลกเปลี่ยนข้อมูล/ข้อคิดเห็น

o สนง.กษ.จว. ร่วมกับ กษจ. กษอ. ธ.ก.ส. ภำครัฐและเอกชน   
ที่เกี่ยวข้องจัดท าข้อมูลผลผลิตที่โดดเด่นจำกกำรพัฒนำ    
ที่ผ่ำนมำ

o ประมวลข้อมูลใส่แบบฟอร์ม (หนังสือ กษ ที่ 0212/ว 497
ลว 21 มี.ค. 61) แบบฟอร์ม 1 คัดเลือกผลผลิตที่โดดเด่น / 
แบบฟอร์ม 2 น ำเสนอควำมส ำเร็จของผู้ผลิต

o เดือน เม.ย. – มิ.ย. 61 รวบรวมและปรับปรุงข้อมูลสินค้ำโดด
เด่นของจังหวัดให้ได้มำกที่สุด/หลังจำกน้ันรวบรวมสินค้ำ
เกษตรอื่นๆ

ระยะแรกพัฒนำตลำด
ให้สินค้ำโดดเด่น 28



กำรด ำเนินงำนในระดับจังหวัด (ต่อ)

2 จัดท ำข้อมูลผลผลิตที่โดดเด่น (อธิบายแบบฟอร์มที่ 1)

(1) ระบุชื่อเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร แปลงใหญ่ หรือชื่อกลุ่มต่ำงๆ ที่เป็นเจ้ำของผลผลิต/ผลิตภัณฑ์โดดเด่นประจ ำอ ำเภอท่ีคัดเลือก
(2) ระบุประเภท เช่น เป็นเกษตรกรรำยเดี่ยว กลุ่มเกษตรกร แปลงใหญ่ วิสำหกิจชุมชน สหกรณ์ เป็นต้น ที่เป็นเจ้ำของผลผลิต/ผลิตภัณฑ์โดดเด่นประจ ำอ ำเภอ
(3) ระบุชื่อผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์โดดเด่นที่คัดเลือกประจ ำอ ำเภอ เช่น ข้ำว ส้มโอ โคเนื้อ กุ้ง 
(4) กรณีเป็นผลผลิตที่ผลิตในรูปกลุ่มเกษตรกรต่ำงๆ ระบุจ ำนวนสมำชิกภำยในกลุ่ม
(5) กรณีเป็นผลผลิตที่ผลิตโดยเกษตรกรรำยเด่ียวระบุจ ำนวนพื้นที่ที่ท ำกำรเพำะปลูก/เลี้ยงสัตว์ที่ให้ผลผลิตโดดเด่น กรณีในรูปกลุ่มเกษตรกรต่ำงๆ ระบุจ ำนวนพื้นที่รวมของ

สมำชิกภำยในกลุ่ม
(6) ระบุปริมำณผลผลิตท่ีเกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกร สำมำรถผลิตเพื่อจ ำหน่ำยได้ต่อปี โดยให้ระบุหน่วยของผลผลิตที่ผลิตได้ เช่น ผลิตข้ำวได้ 1 ตัน /ไร่ 
(7) ระบุเดือนที่เป็นช่วงเวลำที่ผลผลิตออกมำกที่สุด 
(8) ระดับคุณภำพของผลผลิตท่ีผลิตเพื่อจ ำหน่ำยได้ตำมมำตรฐำนชนิดใด เช่น GAP อินทรีย์ เป็นต้น
(9) - (10) คุณภำพของผลผลิตที่ผลิตเพื่อจ ำหน่ำยได้ตำมมำตรฐำนตำมข้อ (8) มีเกษตรกรกี่รำย จ ำนวนพื้นที่เท่ำไหร่ ที่สำมำรถผลิตได้ตำมมำตรฐำนนั้นๆ
(11) ให้ข้อมูลหรือรำยละเอียดลักษณะของผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรที่คัดเลือกในแต่ละอ ำเภอ มีควำมโดดเด่นอย่ำงไร เช่น เป็นสินค้ำ GI โดยขอให้จัดท ำข้อมูลตำม

เอกสำรแนบ 2
(12) ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรที่คัดเลือกในแต่ละอ ำเภอ เกิดจำกกำรด ำเนินโครงกำรส ำคัญของกระทรวงในเรื่องใด เช่น แปลงใหญ่ 
(13) - (14) ใส่รำยละเอียดชื่อ-นำมสกุล ช่องทำงกำรติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ e-mail line facebook ของผู้จัดกำรกลุ่ม หรือผู้จัดกำรแปลง เพื่อเป็นข้อมูลในกำรติดต่อสอบถำม

ข้อมูลเพิ่มเติม
(15) ขอให้สอบถำมเกษตรกร หรือผู้มีอ ำนำจในกำรตัดสินใจของกลุ่มเกษตรกรหรือผู้จัดกำรแปลง ในกำรยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลกำรผลิต ข้อมูลสินค้ำ ชือ่ และช่องทำงกำร

ติดต่อ ซึ่งจะน ำข้อมูลดังกล่ำวไปใช้ในกำรจัดท ำเว็บไซต์และข้อมูลส ำคัญ (big data) รวมทั้ง
จัดท ำระบบซื้อขำยในรูปแบบ e-commerce ต่อไป

(16) - (18) กรณีในปัจจุบันเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรมีกำรซื้อขำยผลผลิตกับแหล่งซื้อต่ำงๆ เช่น ตลำดขำยส่ง ห้ำงสรรพสินค้ำ ตลำดส่งออก ขอให้ระบุจ ำนวน รำยชื่อ และ
ปริมำณกำรซื้อขำยต่อปี (ระบุหน่วยของผลผลิตที่ซื้อ เช่น ตัน/ปี)

(20) กรณีในปัจจุบันเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรมีหรือไม่มี คู่ธุรกิจหรือคู่ค้ำซื้อขำยผลผลิต แต่มีควำมต้องกำรในกำรขยำยตลำด หำคู่ค้ำเพิ่มเติม และประสงค์ขอรับกำรสนับสนุน
ด้ำนกำรตลำด

(21) - (23) กรณีมีกำรระบุต้องกำรเพิ่มคู่ค้ำในช่อง (20) หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องมีกำรด ำเนินงำนหำรือร่วมกับหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง เช่น พำณิชย์จังหวัด อุตสำหกรรมจังหวัด 
เพื่อหำควำมต้องกำรของตลำดและจับคู่กำรค้ำเพิ่มเติมในผลผลิตแต่ละชนิดแล้วหรือไม่ หำกมีกำรจับคู่กำรค้ำเพิ่มเติมได้แล้วให้ระบุชื่อคู่ค้ำและปริมำณควำมต้องกำรผลผลิต 
พร้อมระบุสถำนะกำรด ำเนินงำนหรือผลกำรจัดคู่ธุรกิจ เช่น ยังไม่มีผู้ชื่อ ผู้ซื้อให้ควำมสนใจอยู่ระหว่ำงเจรจำ มีกำรท ำข้อตกลงหรือท ำสัญญำระหว่ำงกันแล้ว

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
การผลิต การตลาด
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กำรด ำเนินงำนในระดับจังหวัด (ต่อ)

2 จัดท ำข้อมูลผลผลิตที่โดดเด่น (อธิบายแบบฟอร์มที่ 2)

o พิจำรณำคัดเลือกผลผลติที่โดดเด่น
o ติดต่อประสำนงำนผู้ผลิต/ถอดบทเรียน/

น ำเสนอควำมโดดเด่น
o บันทึกข้อมูลตำมรำยกำรลงแบบฟอร์มที่ 2 

(1 แบบฟอร์มต่อ 1 ผู้ผลิต) 
o กรณีมีภำพถำ่ย/คลิปวดีิโอให้จัดสง่ให้

ส่วนกลำงด้วย

o กรณีไม่มีภำพถำ่ย/คลิปวีดโิอ ให้ประสำน
ผู้ผลิตจัดส่งมำหรือจัดเจำ้หน้ำที่ไป
ด ำเนินกำร

o ให้สอบถำมควำมตอ้งกำรในกำรพฒันำ/
ขอรับกำรสนับสนุนเพิม่เติมและบันทึกลง
ในแบบฟอร์มที่ 2

o ในระยะเริ่มต้นสำมำรถจัดส่งแบบฟอร์มท่ี 2
ในส่วนของรำยละเอียดกอ่น หลังจำกนั้น
ให้ประสำนขอหรือถำ่ยภำพ/คลปิวดีิโอใน
ภำยหลังได้
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กำรด ำเนินงำนในระดับจังหวัด (ต่อ)

3 ประสำนผู้ซื้อ 4 รวมข้อมูลส่งส่วนกลำง

ประสำนผู้ซื้อ 
(ร่วมกับหน่วยงำน
ด้ำนตลำดในจังหวดั)

พิจำรณำจำก
ข้อมูลผลผลิต
โดดเด่น

ประสำนผู้ผลิต
ดูกำรผลิต/สนิค้ำ

ประสำน
ท ำสัญญำ/ข้อตกลง

ซื้อขำย

o สนง.กษ.จว. ร่วมกับ พณจ. อกจ. ภำครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องประสาน 
ผู้ซ้ือ โดยพิจำรณำข้อมูลผลผลิตเด่น หำกสนใจกลุ่มใดให้ประสำนผู้ผลิต
เพื่อจับคู่ธุรกิจกำรค้ำ

o ประมวลข้อมูลใส่แบบฟอร์ม (หนังสือ กษ ที่ 0212/ว 497 ลว 21 มี.ค. 61)
แบบฟอร์ม 1 คัดเลือกผลผลิตที่โดดเด่น (ด้านการตลาด) และปรับปรุง
ข้อมูลในแบบฟอร์ม 2 น ำเสนอควำมส ำเร็จของผู้ผลิตให้ครบถ้วน

ส่งข้อมูลผลผลิตโดดเดน่ ด้ำนตลำด 
และติดตำมผลกำรจับคูธุ่รกิจกำรค้ำ 

ส่ง สป.กษ.

5 รำยงำนผลประจ ำเดือน

ผลกำรซื้อขำยจริง

o สนง.กษ.จว. รำยงำนผลกำรท ำงำน
ทุกสิ้นเดือนส่ง สป.กษ. สรุปเสนอ
คณะกรรมกำรขับเคลื่อนฯ และ
รำยงำนผู้บริหำรต่อไป
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เกรด ตัวอย่างแนวทาง/โครงการ

Premium oสนับสนุนเงินทุนขยำยธุรกิจ
oอ ำนวยควำมสะดวกตลำด
ต่ำงประเทศ

oยกระดับ Branding/Packaging
oสนับสนุนกำรขยำยกลุม่/ก ำลัง
กำรผลิต

Standard oสนับสนุนเงินทุนพัฒนำธุรกิจ
oสนับสนุนกำรจับคู่ธุรกจิ
oสนับสนุนเทคโนโลยีกำรผลติ
oสนับสนุนกำรแปรรูปเพิ่มมูลคำ่
oสนับสนุนทีมที่ปรึกษำพัฒนำธรุกิจ

Developing oสนับสนุนโครงสร้ำงพื้นฐำน
oสนับสนุนเงินทุนเริ่มต้นธุรกิจ
oสนับสนุนองค์ควำมรู/้ปัจจัยกำรผลิต
oสนับสนุนกำรพัฒนำแบบกลุ่ม

กำรด ำเนินงำนในระดับจังหวัด (ต่อ)

6 จัดท ำแผนปฏิบัติกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำเกษตรครบวงจรของจังหวัด

พิจำรณำผลกำรจัดเกรดสินค้ำเกษตร ก ำหนดแนวทำงกำรพัฒนำ/โครงกำร ทบทวนปรับปรุงแผน
ของจังหวัดที่เกี่ยวข้อง

Premium

Standard

Developing

ควำมต้องกำรสนับสนุนเพิ่มเติม (แบบฟอร์ม 2) เสนอขอรับกำรสนับสนุน
งบประมำณและอ่ืนๆ

เร่งด ำเนินโครงกำรในพื้นที่

o งบจังหวัด
o งบท้องถิ่น
o งบ Function
o งบเพิ่มเติม (ถ้ำมี)
o CSR ภำคเอกชน

ระยะต่อไปสนับสนุนกำร
ผลิตตำมที่ตลำดต้องกำร
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เอกสำร/แบบฟอร์ม/ค ำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
o แผนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนนโยบำย “ตลำดน ำกำรผลิต” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
o แบบฟอร์มที่ 1 กำรคัดเลือกผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทำงกำรเกษตรที่โดดเด่นของจังหวัด
o แบบฟอร์มที่ 2 กำรน ำเสนอรำยละเอียดควำมส ำเร็จของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือสถำบันเกษตรกรที่คัดเลือก
o ค ำสั่งคณะกรรมกำรบริหำรกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยส ำคัญและกำรแก้ไขปญัหำภำคเกษตร
o ค ำสั่งคณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด (อ.พ.ก.)
o ค ำสั่งคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยส ำคัญและกำรแก้ไขปัญหำภำคเกษตรระดับจังหวัด (Chief 

Of Operation) และคณะท ำงำนปฏิบัติกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยส ำคัญและแก้ไขปัญหำกำรเกษตรระดับอ ำเภอ  
(Operation Team)

o ค ำสั่งคณะกรรมกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยส ำคัญและกำรแก้ไขปัญหำภำคเกษตรในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหำนคร
o ค ำสั่งคณะกรรมกำรควำมร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 
o ค ำสั่งคณะกรรมกำรควำมร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย 
o ค ำสั่งคณะกรรมกำรควำมร่วมมือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสมำพันธ์เอสเอ็มอีไทย 
o ค ำสั่งคณะท ำงำนด้ำนกำรประสำนกำรตลำดประจ ำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
o ค ำสั่งคณะกรรมกำรส่งเสริมตลำดเกษตรดิจิทัล
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ชือ่เกษตรกร/ สมาชิกกลุม่ พ้ืนที่ ลักษณะผลผลิต

กลุม่เกษตรกร/ (คน) (ไร)่ ปริมาณ ช่วงเวลาที่ มาตรฐาน และผลิตภัณฑ์/ ไม่มี ชือ่บริษัท/ ปริมาณ
แปลงใหญ่  (ต่อป)ี  ออกมาก  (ระบ)ุ ความโดดเด่น จ านวน ชือ่คู่ค้า ปริมาณซ้ือ-ขาย (ü) ห้างร้าน ความต้องการ

 (เดือน) คู่ค้า (ต่อป)ี (ต่อป)ี

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22) (23)

หมายเหตุ :
(1) ระบุชือ่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร แปลงใหญ่ หรือชือ่กลุ่มต่างๆ ที่เป็นเจา้ของผลผลิต/ผลิตภัณฑ์โดดเด่นประจ าอ าเภอที่คัดเลือก
(2) ระบุประเภท เช่น เป็นเกษตรกรรายเด่ียว กลุ่มเกษตรกร แปลงใหญ่ วสิาหกิจชุมชน สหกรณ์ เป็นต้น ที่เป็นเจา้ของผลผลิต/ผลิตภัณฑ์โดดเด่นประจ าอ าเภอ
(3) ระบุชือ่ผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์โดดเด่นที่คัดเลือกประจ าอ าเภอ เช่น ข้าว ส้มโอ โคเนือ้ กุง้ 
(4) กรณีเป็นผลผลิตที่ผลิตในรูปกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ระบุจ านวนสมาชิกภายในกลุ่ม
(5) กรณีเป็นผลผลิตที่ผลิตโดยเกษตรกรรายเด่ียวระบุจ านวนพื้นที่ที่ท าการเพาะปลูก/เล้ียงสัตวท์ี่ให้ผลผลิตโดดเด่น กรณีในรูปกลุ่มเกษตรกรต่างๆ ระบุจ านวนพื้นที่รวมของสมาชิกภายในกลุ่ม
(6) ระบุปริมาณผลผลิตที่เกษตรกร หรือกลุ่มเกษตรกร สามารถผลิตเพื่อจ าหน่ายได้ต่อปี โดยให้ระบุหน่วยของผลผลิตที่ผลิตได้ เช่น ผลิตข้าวได้ 1 ตัน /ไร่ 
(7) ระบุเดือนที่เป็นช่วงเวลาที่ผลผลิตออกมากที่สุด 
(8) ระดับคุณภาพของผลผลิตที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายได้ตามมาตรฐานชนิดใด เช่น GAP อินทรีย์ เป็นต้น
(9) - (10) คุณภาพของผลผลิตที่ผลิตเพื่อจ าหน่ายได้ตามมาตรฐานตามข้อ (8) มีเกษตรกรกีร่าย จ านวนพื้นที่เท่าไหร่ ที่สามารถผลิตได้ตามมาตรฐานนัน้ๆ
(11) ให้ข้อมูลหรือรายละเอียดลักษณะของผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่คัดเลือกในแต่ละอ าเภอ มีความโดดเด่นอย่างไร เช่น เป็นสินค้า GI โดยขอให้จดัท าข้อมูลตามเอกสารแนบ 2
(12) ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่คัดเลือกในแต่ละอ าเภอ เกิดจากการด าเนินโครงการส าคัญของกระทรวงในเร่ืองใด เช่น แปลงใหญ่ 
(13) - (14) ใส่รายละเอียดชือ่-นามสกุล ช่องทางการติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ e-mail line facebook ของผู้จดัการกลุ่ม หรือผู้จดัการแปลง เพื่อเป็นข้อมูลในการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
(15) ขอให้สอบถามเกษตรกร หรือผู้มีอ านาจในการตัดสินใจของกลุ่มเกษตรกรหรือผู้จดัการแปลง ในการยินยอมให้เปิดเผยข้อมูลการผลิต ข้อมูลสินค้า ชือ่ และช่องทางการติดต่อ ซ่ึงจะน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการจดัท าเวบ็ไซต์และข้อมูลส าคัญ (big data) รวมทั้งจดัท าระบบซ้ือขายในรูปแบบ e-commerce ต่อไป
(16) - (18) กรณีในปัจจบุันเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรมีการซ้ือขายผลผลิตกับแหล่งซ้ือต่างๆ เช่น ตลาดขายส่ง ห้างสรรพสินค้า ตลาดส่งออก ขอให้ระบุจ านวน รายชือ่ และปริมาณการซ้ือขายต่อปี (ระบุหน่วยของผลผลิตที่ซ้ือ เช่น ตัน/ป)ี
(20) กรณีในปัจจบุันเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรมีหรือไม่มี คู่ธรุกิจหรือคู่ค้าซ้ือขายผลผลิต แต่มีความต้องการในการขยายตลาด หาคู่ค้าเพิ่มเติม และประสงค์ขอรับการสนับสนุนด้านการตลาด
(21) - (23) กรณีมีการระบุต้องการเพิ่มคู่ค้าในช่อง (20) หน่วยงานที่เกีย่วข้องมีการด าเนินงานหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เช่น พาณิชย์จงัหวดั อุตสาหกรรมจงัหวดั เพื่อหาความต้องการของตลาดและจบัคู่การค้าเพิ่มเติมในผลผลิตแต่ละชนิดแล้วหรือไม่ หากมีการจบัคู่การค้าเพิ่มเติมได้แล้วให้ระบุชือ่คู่ค้า
              และปริมาณความต้องการผลผลิต พร้อมระบุสถานะการด าเนินงานหรือผลการจดัคู่ธรุกิจ เช่น ยังไม่มีผู้ชือ่ ผู้ซ้ือให้ความสนใจอยูร่ะหวา่งเจรจา มีการท าข้อตกลงหรือท าสัญญาระหวา่งกันแล้ว

ชือ่............................................................................................... ผู้ประสานงาน/จดัท าข้อมูล
หน่วยงาน ............................................................................................................
เบอร์ติดต่อ ............................................................................................................

แบบฟอร์มที่ 1 การคัดเลอืกผลผลติและผลติภัณฑ์ทางการเกษตรที่โดดเดน่ของจงัหวดั…………………………………………………….

อ าเภอ
มี

ยินยอมให้
เผยแพร่ข้อมูล
สินค้าและการ
ติดต่อได้ (ü)

การซ้ือ-ขายในปจัจุบนั

ผลการจับคู่ธรุกิจ

ผู้จัดการกลุม่/แปลง
จับคู่การค้าเพ่ิมเติม

ความต้องการจากผู้ซ้ือ
ประเภท

สินค้า/
ผลผลิต

ผลผลิต

ราย ไร่ ชือ่

เกษตรกร/
กลุม่เกษตรกร

มีความ
ประสงค์ขอรับ
การสนับสนุน
ด้านตลาด (ü)

ช่องทาง
การติดต่อ

ผลผลิตเกิดจาก
โครงการส าคัญ
ของกระทรวง

มีสัญญา/ข้อตกลงกับแหล่งซ้ือ
มาตรฐานของผลผลิต
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แบบฟอร์มที่ 2 การน าเสนอรายละเอียดความส าเร็จของเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร หรือสถาบันเกษตรกรที่คัดเลือก 
 

           สื่อประกอบ (ถ้ามี)  
1. ข้อมูลพื้นฐาน  
 1.1 ที่ตั้ง 
 1.2 พื้นที่เพาะปลูก/เลี้ยงสัตว ์
 1.3 ผู้จัดการ/สมาชิก/ช่องทางการติดต่อ 
 1.4 ผลผลิตส าคญั 
 1.5 สภาพดินและน้ าในการเพาะปลูก/เลี้ยงสตัว ์
 1.6 อื่นๆ ..... 

 

2. ประเด็นที่แสดงถึงความโดดเดน่และมีการด าเนินงานท่ีดี 
 2.1 การรวมกลุ่ม 
  2.2 การผลติ/การปลูก/การเลีย้ง 
 2.3 การบริหารจัดการผลผลิต 
 2.4 การแปรรูป/เพิ่มมูลคา่ 
     2.5 ได้รับการรับรองมาตรฐาน 
 2.6 การจ าหน่าย/ตลาด/จับคู่การค้า 
 2.7 ข้อมูลอื่นๆ ......... 

 

3. ปัจจัยความส าเร็จ 
 3.1 ผลผลิตมีชื่อเสียง/โดดเด่น 
 3.2 ด้านการตลาด มีแหล่งรับซื้อชัดเจน 
 3.3 อื่นๆ.... 

 

4. สิ่งที่ต้องการพัฒนาเพิ่มเติม/ต้องการขอรับการสนับสนุนเพิ่ม 
             
             
             
             
              

ภาพถ่าย VTR 

ภาพถ่าย VTR 

ภาพถ่าย VTR 
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