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วำรสำรรำยปีฉบับนี้ จะเป็นกำรสรุปสถำนกำรณ์กำรผลิต 
กำรตลำดสินค้ำเกษตรที่ส ำคัญของจังหวัดหนองบัวล ำภูในปี 
2564 เปรียบเทียบกับปี 2563 ที่ผ่ำนมำรวมทั้งคำดกำรณ์
สถำนกำรณ์ในปี 2565 เพื่อเป็นข้อมูลเบื้องต้นส ำหรับเกษตรกร
และผู้สนใจใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรวำงแผนกำรผลิต 
กำรตลำด ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ 

ในปีนี้กำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 ยังคงมี
อย่ำงต่อเนื่อง ท ำให้เกิดผลกระทบในทุกภำคส่วน เกษตรกรจึง
จ ำเป็นต้องมีรูปแบบกำรด ำเนินชีวิตใหม่ที่แตกต่ำงจำกในอดีต 
หรือท่ีเรียกว่ำ “New Normal” เพื่อให้มีชีวิตและควำมเป็นอยู่ที่
ดีขึ้น และมีกำรหำแนวทำงใหม่ๆในกำรขยำยช่องทำงจำก
จ ำหน่ำยสินค้ำผ่ำนทำงระบบออนไลน์ มีกำรแปรรูป แปรสภำพ 
เพื่อให้สินค้ำมีรำคำและมูลค่ำมำกขึ้น ลดปัญหำผลผลิตล้นตลำด 
มีกำรใ ช้นวัตกรรมเทคโนโลยีด้ ำนกำรเกษตร กำรเพิ่ ม
ประสิทธิภำพในกำรผลิต กำรลดต้นทุน รวมไปถึงกำรยกระดับ
กำรท่องเที่ยวเชิงเกษตรตำมวิถีชีวิตใหม่ภำยในประเทศ โดยกำร
ปรับพื้นที่ภำคเกษตรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยเป็นอีก
ช่องทำงหนี่งในกำรสร้ำงรำยได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นได้อีกแนวทำง
หนึ่ง

ในโอกำสต้อนรับปีใหม่ 2565 ดิฉันและคณะผู้จัดท ำก็ขอ
อวยพรให้ทุกท่ำนมีสุขภำพร่ำงกำยแข็งแรง ปรำศจำกโรคภัย
ไข้เจ็บตลอดปีและตลอดไปนะคะ

นำงสำวกรรณิกำ บุญชิต                                             
เศรษฐกรช ำนำญกำรพิเศษ



ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าปี 2564

ภาวการณ์ผลิตข้าวนาปี ของจังหวัดหนองบัวล ำภู 
พบว่ำ ในปี  2563/64 มีเนื้อที่เพำะปลูก 721,169 ไร่ เพิ่มขึ้น
จำก 678,1756 ไร่ของปีที่แล้ว ร้อยละ 6.25 เนื้อที่เก็บเกี่ยว 
711,6508 ไร่ เพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้ว ร้อยละ 11.76 ผลผลิต 
247,500 ตัน เพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้ว ร้อยละ 16.54 และผลผลิต
เฉลี่ย 348 กิโลกรัม/ไร่  เพิ่มขึ้นจำกปีที่แล้ว ร้อยละ 4.19
เนื่องจำกปริมำณน้ ำฝนที่เหมำะสม รำยละเอียดดังภำพที่ 1

ส ำหรับในปี 2564/65 คำดว่ำเนื้อที่เพำะปลูกและผลผลติ
จะลดลงจำกปีท่ีแล้ว เนื่องจำกรำคำข้ำวเปลือกที่เกษตรกรขำย
ได้ตกต่ ำ ประกอบกับรำค่ำปัจจัยกำรผลิต เช่น ปุ๋ย ท่ีเพิ่มสูงข้ึน

ข้ำวนำปี

ราคาข้าวนาปีที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา เฉลี่ยปี 
2563-2564 ของจังหวัดหนองบัวล าภู สามารถแยกได้ดังนี้  

ข้ำวเปลือกเจ้ำนำปีพันธุ์ข้ำวหอมมะลิรำคำเฉลี่ย 
10,547.30 บำท/ตัน ลดลงจำก 12,716.48 บำท/ตันของปีที่
แล้ว ร้อยละ 17.06 เนื่องจำกปริมำณข้ำวในตลำดมีจ ำนวน
มำก รำยละเอียดดังภำพที่ 2

ข้ำวเปลือกเหนียวนำปีเมล็ดยำวควำมช้ืน 15% รำคำ
เฉลี่ย  9,885.22 บำท/ตัน ลดลงจำก 14,465.58 บำท/ตันของ
ปีที่แล้วร้อยละ 31.66 เนื่องจำกปริมำณข้ำวในตลำดมีจ ำนวน
มำก รำยละเอียดดังภำพที่ 3

ข้ำวเปลือกเหนียวนำปีเมล็ดสั้นควำมช้ืน 14 -15 %  
รำคำเฉลี่ย 7,986.18 บำท/ตัน ลดลงจำก 12,776.86 บำท/
ตันของปีท่ีแล้ว  ร้อยละ 37.49 เนื่องจำกปริมำณข้ำวในตลำดมี
จ ำนวนมำก รำยละเอียดดังภำพที่ 4

ภำพท่ี 2 รำคำข้ำวเปลือกเจ้ำนำปีพันธุ์ขำวดอกมะลิท่ีเกษตรกรขำยได้ 
ณ  ไร่นำรำยเดือนปี 2563 - 2564
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ภาวการณ์ผลิต อ้อยโรงงาน ของจั งห วัด
หนองบัวล ำภู พบว่ำ ในปี 2564 มีเนื้อที่ เก็บเกี่ยว 
262,260 ไร่ ลดลงจำก 301,735 ไร่ ของปีที่แล้วร้อยละ 
13.08 ผลผลิต 2,229,036 ตัน เพ่ิมขึ้นจำก 2,220,769 
ตัน ของปีที่แล้ว ร้อยละ 0.37 ผลผลิตเฉลี่ย 8.50 ตัน/ไร่ 
เพ่ิมขึ้นจำก 7.36 ตัน/ไร่ ของปีที่แล้ว ร้อยละ 15.49 
เนื่ องจำกเกษตรกรบำงส่วนปรับ พ้ืนที่ ไปปลูกมัน
ส ำปะหลังที่มีรำคำสูง แต่ผลผลิตมำกขึ้นเนื้องจำกสภำพ
อำกำศและปริมำณน้ ำฝนที่เหมำะสมต่อกำรเจริญเติบโต
ของต้น อ้อยท ำ ให้ ผลผลิต เ พ่ิมขึ้ นจำกปีที่ ผ่ ำนมำ 
รำยละเอียดดังภำพที่ 14

ส ำหรับในปี 2565 คำดว่ำเนื้อที่ เก็บเกี่ยวและ
ผลผลิตต่อไร่ จะเพ่ิมขึ้นจำกปีที่แล้ว เนื่องจำกรำคำที่
เกษตรกรได้รับในปีนี้ดีขึ้นจึงเป็นแรงจูงใจในกำรเพ่ิม
พ้ืนที่ปลูกมำกขึ้น

ภำพที่ 15 รำคำอ้อยโรงงำนที่เกษตรกรขำยได้ 
ณ ไร่นำรำยเดือน ปี  2563 - 2564

อ้อยโรงงาน

ราคาอ้อยโรงงานที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา
เฉลี่ยปี 2563 –2564 ของจังหวัดหนองบัวล าภู 

รำคำอ้อยโรงงำนเฉลี่ย 1,205.67 บำท/ตัน 
เ พ่ิ มขึ้ น จ ำก  1 , 019 . 55 บ ำท/ตั น  ของปี ที่ แ ล้ ว
ร้อยละ 18.26 เนื่องจำกตลำดมีควำมต้องกำรอย่ำง
ต่อ เนื่ อง  ท ำ ให้ รำคำ อ้อยโรงงำนปรับตั ว เ พ่ิมขึ้ น 
รำยละเอียดดังภำพที่ 15
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ภำพที่ 14 เนื้อที่เก็บเกี่ยว  ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่อ้อยโรงงำน
จังหวัดหนองบัวล ำภู ปี 2562/63 – 2563/64

ท่ีมำ : ส ำนักงำนคณะกรรมกำรอ้อยและน้ ำตำลทรำย
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ภาวการณ์ผลิตมันส าปะหลังของจังหวัด
หนองบัวล ำภู  พบว่ำ ในปี 2564  มีเนื้อที่เก็บเกี่ยว 
98,918 ไร่ เพ่ิมขึ้นจำก 61,308 ไร่ของปีที่แล้ว ร้อยละ 
61.35 ผลผลิต 337,508 ตัน เพ่ิมขึ้นจำก 191,754 ตัน
ของปีที่แล้ว ร้อยละ 76.01 ผลผลิตเฉลี่ย 3,412 
กิโลกรัม/ไร่ เพ่ิมข้ึนจำก 3,128 กิโลกรัม/ไร่ ของปีที่แล้ว 
ร้อยละ 9.08 เนื่องจำกปัจจัยด้ำนรำคำเพ่ิมขึ้น ท ำให้
เกิดแรงจูงใจให้เกษตรกรปลูกมำกขึ้น และสภำพอำกำศ
และปริมำณน้ ำฝนเอ้ืออ ำนวยท ำให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น 
รำยละเอียดดังภำพที่ 10

ส ำหรับในปี 2565 คำดว่ำเนื้อที่ เก็บเกี่ยว 
ผลผลิต จะเพ่ิมขึ้นจำกปีที่แล้ว เนื่องจำกรำคำมัน
ส ำปะหลังยังเป็นที่น่ำพอใจส ำหรับเกษตรกร 

ภำพที่ 11 รำคำหัวมันส ำปะหลังลดคละที่เกษตรกรขำยได้ 
ณ ไร่นำรำยเดือน ปี 2563 - 2564

มันส าปะหลัง

ราคาหัวมันส าปะหลังสดคละท่ีเกษตรกรขายได้ 
ณ ไร่นา เฉลี่ยปี 2563–2564 ของจังหวัดหนองบัวล าภู

รำคำหัวมันส ำปะหลังสดคละเฉลี่ย 2.03 บำท/
กิโลกรัม เพ่ิมขึ้นจำก 1.77 บำท/กิโลกรัมของปีที่แล้ว
ร้อยละ 14.49 เนื่องจำกในปีนี้ตลำดต้องกำรมันส ำปะหลัง
เพ่ือน ำไปใช้เป็นวัตถุดิบ ทั้งในอุสำหกรรมอำหำร อำหำร
สัตว์ สำรให้ควำมหวำน กรดซิตริก รวมทั้งกำรน ำไปผลิต
แอลกอฮอล์ ซึ่งมีควำมต้องกำรเพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง
รำยละเอียดดังภำพที่ 11
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ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าปี 2564

ภำพที่ 10 เนื้อที่เพำะปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่
มันส ำปะหลัง จังหวัดหนองบัวล ำภู ปี 2563 - 2564
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ผลผลิตต่อไร่ (กิโลกรัม)

(ไร)่ (กิโลกรัม)
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ภาวการณ์ผลิตยางพารา ของจังหวัดหนองบัวล ำภู 
พบว่ำ ในปี 2564 มีเนื้อที่กรีดได้ 108,841 ไร่ เพ่ิมขึ้น
จำก 105,284 ไร่จำกปีที่แล้ว คิดเป็นร้อยละ 3.38 
ผลผลิต 21,442 ตัน ลดลงจำก 23,162 ตันของปีที่แล้ว 
ร้อยละ 7.43 ผลผลิตเฉลี่ย 197 กิโลกรัม/ไร่ ลดลงจำก 
220 กิโลกรัม/ไร่ ของปีที่แล้วร้อยละ 10.45 ผลผลิต
ลดลง เนื่องจำกต้นยำงพำรำอยู่ในช่วงอำยุที่ยังให้ผลผลิต
ต่ ำ รำยละเอียด ดังภำพที่ 12

ส ำหรับในปี 2565 คำดว่ำเนื้อที่กรีดได้ ผลผลิต 
และผลผลิตต่อไร่ จะเพ่ิมขึ้นจำกปีที่แล้ว เนื่องจำกต้น
ยำงพำรำที่ปลูกไว้มีอำยุครบก ำหนดเปิดกรีด ประกอบ
กับสภำพอำกำศเอ้ืออ ำนวย ปริมำณน้ ำฝนเพียงพอ 
ต้นยำงพำรำสมบูรณ์ดี ส่งผลให้มีผลผลิตเพิ่มมำกข้ึน

ภำพที่ 13 แสดงรำคำยำงก้อนถ้วยคละที่เกษตรกรขำยได้ 
ณ ไร่นำรำยเดือน ปี 2563 - 2564

ยางพารา

ราคายางก้อนถ้วยคละที่ เกษตรกรขายได้ 
ณ ไร่นาเฉลี่ยปี2563–2564ของจังหวัดหนองบัวล าภู

รำคำยำงก้อนถ้วยคละเฉลี่ย 23.59 บำท/
กิโลกรัม เพ่ิมข้ึนจำก  18.25 บำท/กิโลกรัมของปีที่แล้ว
ร้อยละ 29.24 เนื่องจำกเศรษฐกิจเริ่มฟ้ืนตัวจำก
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโควิด-19 ประกอบกับ
ควำมต้องกำรใช้มำกขึ้น รำยละเอียดดังภำพที่ 13
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
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ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าปี 2564

ภำพที่ 12 เนื้อที่กรีดได้  ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ยำงพำรำ 
จังหวัดหนองบัวล ำภู ปี 2563 - 2564
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ภ า วก า ร ณ์ ผ ลิ ต โ ค เ นื้ อ   ข อ ง จั ง ห วั ด
หนองบัวล ำภู พบว่ำ ในปี 2564 มีจ ำนวนโคเนื้อ 
32,126 ลดลงจำก 35,455 ตัวของปีที่แล้วร้อยละ 9.39 
ปริมำณกำรผลิต 7,529 ตัว เพ่ิมข้ึนจำก 7,528 ตัว ของ
ปีที่แล้วร้อยละ 0.01 เนื่องจำก โคเนื้อเป็นที่ต้องกำรใน
ตลำดทั้งในประเทศและต่ำงประเทศ โดยเฉพำะตลำด
ของประเทศเพ่ือนบ้ำน เกษตรกรจึงเก็บรักษำแม่พันธุ์
โค และหำซื้อแม่พันธุ์โคเข้ำมำเลี้ยงเพ่ือขยำยพันธุ์ต่อ 
ประกอบกับทำงภำครัฐมีมำตรกำรส่งเสริมกำรเลี้ยงโค
เนื้อในโครงกำรต่ำงๆ เพ่ือเพ่ิมผลผลิตโคเนื้อเข้ำสู่ตลำด 
รำยละเอียดดังภำพที่ 16

ส ำหรับในปี 2565 คำดว่ำจ ำนวนโคเนื้อจะ
เพ่ิมขึ้นจำกปีที่แล้ว เนื่องจำกโคเป็นที่ต้องกำรทั้งตลำด
ในประเทศและต่ำงประเทศ

โคเนื้อ

ราคาโคเน้ือที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นาเฉลี่ยปี 2563 
– 2564 ของ จังหวัดหนองบัวล าภู สามารถแยกได้ดังน้ี  

โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนำดใหญ่  รำคำเฉลี่ย 40,452.40
บำท/ตัว เพิ่มขึ้นจำก 40,083.61 บำท/ตัว ของปีท่ีแล้วร้อยละ 
0.92 รำยละเอียดดังภำพที่ 17

โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนำดกลำง รำคำเฉลี่ย 31,027.08
บำท/ตัว เพิ่มขึ้นจำก 29,013.82 บำท/ตัว ของปีท่ีแล้ว ร้อยละ 
6.94 รำยละเอียดดังภำพที่ 18

โคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนำดเล็ก รำคำเฉลี่ย 21,064.66
บำท/ตัว เพิ่มขึ้นจำก 17,730.17 บำท/ตัว ของปีท่ีแล้ว ร้อยละ 
18.81 รำยละเอียดดังภำพที่ 19

รำคำโคเนื้อปรับตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจำกปริมำณควำม
ต้องกำรของตลำดมีต่อเนื่อง แต่ปริมำณลดลงท ำให้รำคำปรบัตัว
สูงขึ้น

7
ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าปี 2564

ภำพที่ 16 จ ำนวนโคเน้ือ และปริมำณกำรผลิตโคเนื้อ
ของจังหวัดหนองบัวล ำภู ปี 2563 - 2564
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จ านวนโคเน้ือ (ตัว) ปริมาณการผลิต (ตัว)

(ตัว)

ภำพที่ 17 รำคำโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนำดใหญ่ท่ีเกษตรกรขำยได้ 
ณ ไร่นำรำยเดือน ปี  2563 – 2564 
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บำท/ตัว

ภำพที่ 18 รำคำโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนำดกลำงที่เกษตรกรขำยได้ 
ณ ไร่นำรำยเดือน ปี  2563 - 2564

29,013.82 

31,027.08 
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ม.ค. มี.ค. พ.ค. ก.ค. ก.ย. พ.ย. เฉลี่ย
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บำท/ตัว

ภำพที่ 19 รำคำโคเนื้อพันธุ์ลูกผสมขนำดเล็กท่ีเกษตรกรขำยได้ 
ณ ไร่นำรำยเดือน ปี  2563 – 2564
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-
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ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เฉลี่ย
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บำท/ตัว
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ภ า ว ก า ร ณ์ ผ ลิ ต สุ ก ร   ข อ ง จั ง ห วั ด
หนองบัวล ำภู  พบว่ำ ในปี 2563 มีจ ำนวนสุกร 8,393 
ตัว ลดลงจำก 10,472 ตัว ของปีที่แล้ว ร้อยละ 26.25 
ปริมำณกำรผลิต 11,960 ตัว ลดลงจำก 14,923 ตัว 
ของปีที่แล้วร้อยละ 2.95 เนื่องจำกเกษตรกรชะลอกำร
เลี้ยงสุกรจำกกำรระบำดของโรค ASF ในประเทศเพ่ือน
บ้ำน ท ำให้กำรผลิตในภำพรวมลดลง  รำยละเอียดดัง
ภำพที่ 20

ส ำหรับในปี 2565 คำดว่ำจ ำนวนสุกรจะ
เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย เนื่องจำกรำคำจูงใจ และเกษตรกรมี
กำรบริหำรจัดกำรฟำร์มและป้องกันโรคระบำดได้เป็น
อย่ำงดี ท ำให้ประสิทธิภำพในกำรเลี้ยงสุกรเพ่ิมขึ้น 
ส่งผลให้ปริมำณกำรผลิตเพิ่มข้ึน

ภำพที่ 21 แสดงรำคำสุกรขุนพันธ์ลูกผสมท่ีเกษตรกรขำยได้ 
ณ ไร่นำรำยเดือน ปี 2563 – 2564 

สุกร

ราคาสุกรลูกผสมที่เกษตรกรขายได้ ณ ไร่นา
เฉลี่ยปี 2563 – 2564 ของจังหวัดหนองบัวล าภู

สุกรขุนพันธุ์ลูกผสม รำคำเฉลี่ย 70.94 บำท/
กิโลกรัม ลดลงจำก 71.89 บำท/กิโลกรัม ของปีที่แล้ว
ร้อยละ 1.32 เนื่องจำก ปีนี้มีผลผลิตมีจ ำนวนมำกขึ้น 
ท ำให้รำคำปรับตัวลดลงเล็กน้อย รำยละเอียดดังภำพที่ 
21

61.31
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บำท/กิโลกรัม

ภาวการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าการเกษตรที่ส าคัญ ประจ าปี 2564
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ภำพที่ 20 จ ำนวนสุกร และปริมำณกำรผลิตสุกร
ของจังหวัดหนองบัวล ำภู ปี 2562 - 2563
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ตารางราคาสินค้าเกษตรที่ส าคญั ณ ไร่นา

รายการ หน่วย
(บาท)

จังหวัด
เลย

จังหวัด
หนองบัวล าภู

จังหวัด
อุดรธานี

จังหวัด
หนองคาย

จังหวัด
บึงกาฬ

จังหวัด
นครพนม

จังหวัด
สกลนคร

ข้ำวเปลือกเจำ้นำปพีันธุ์
ข้ำวดอกมะลิ 105 ชนิด 

100 
ตัน 11,507 10,547 10,233 10,400 11,275 11,166 10,751

ข้ำวเปลือกเหนยีวนำปี
เมล็ดยำว

ควำมชื้น 15
ตัน 10,156 9,885 9,487 9,243 11,091 9,808 9,787

ข้ำวเปลือกเหนยีวนำปี
เมล็ดสั้นควำมชื้น 

14-15 ตัน 8,857 7,986 8,310 8,237 8,810 8,344 9,025

อ้อยโรงงำน ตัน 1,270 1,206 1,161 921 - - 963

หัวมันส ำปะหลังสด
กก. 2.14 2.03 2.09 2.35 1.83 2.41 2.03

ยำงก้อนถ้วย กก. 23.00 23.59 18.54 18.01 19.59 17.52 16.24

ผลปำล์มน้ ำมัน
ทั้งทะลำย

นน.15 กก.ขึ้นไป
กก. 5.40 5.01 5.40 5.94 6.18 5.08 5.24

ข้ำวโพดเลี้ยงสัตว์
ควำมชื้น 14.5

กก. 5.15 7.41 - - - - -

เฉลี่ยเดือนมกราคม - ธันวาคม 2564



ตารางราคาสินค้าเกษตรที่ส าคัญ ณ ไร่นา

เฉลี่ยเดือนมกราคม - ธันวาคม 2564

รายการ
หน่วย
(บาท)

จังหวัด
เลย

จังหวัด
หนองบัวล าภู

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัด

หนองคาย
จังหวัด
บึงกาฬ

จังหวัด
นครพนม

จังหวัด
สกลนคร

สุกรขุนพันธุ์ลูกผสม
นน.

ต่ ำกว่ำ  100 กก.
กก. 77.18 71.27 73.93 77.08 69.97 68.35 72.72

โคเนื้อพันธุ์ลูกผสม
ขนำดใหญ่

กก. 34,872 40,452 39,974 28,697 34,897 45,106 42,338

โคเนื้อพันธุ์ลูกผสม
ขนำดกลำง

กก. 28,616 31,027 34,934 31,067 27,601 34,847 38,108

โคเนื้อพันธุ์ลูกผสม
ขนำดเล็ก

กก. 24,644 21,065 29,721 25,583 17,616 20,277 27,814

10



เกร็ดความรู้ทั่วไป 11



ข่ำวประชำสัมพันธ์ 12

สศท.3 ร่วมประชุมคณะกรรมการอ านวยการขับเคลื่อนงานนโยบายส าคัญ และการแก้ไขปัญหา
ภาคเกษตรระดับจังหวัด คร้ังที่ 1/2565 (จังหวัดหนองบัวล าภู)

วันที่ 4 พฤศจิกำยน 2564 นำงสำวปวริศำ ศิริกุล รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 3 
มอบหมำยให้ นำงสำวเพ็ญศรี สำวัตถี ผู้อ ำนวยกำรส่วนแผนพัฒนำเขตเศรษฐกิจกำรเกษตร นำงสำวกรรณิกำ บุญชิต 
ผู้อ ำนวยกำรส่วนวิจัยและประเมินผล และนำงสำวนันทพัชญ์ แซ่ตั้ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร ร่วม
ประชุมคณะกรรมกำรอ ำนวยกำรขับเคลื่อนงำนนโยบำยส ำคัญและกำรแก้ไขปัญหำภำคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 
1/2565 ผ่ำนระบบสื่ออิเลกทรอนิกส์ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Zoom cloud meeting โดยมีนำยอ ำพน ศิริค ำ เกษตร
จังหวัดหนองบัวล ำภู เป็นประธำนกำรประชุม เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพในกำรด ำเนินงำนนโยบำยที่ส ำคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (Agenda Based) และกำรแก้ไขปัญหำกำรเกษตรในพื้นที่ (Area Based) และเป็นเอกภำพ มีกำรบูร
ณำกำรของทุกภำคส่วน และมีผลกำรปฏิบัติงำนเป็นรูปธรรม และผู้แทนส ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตรที่ 3 ได้รำยงำน
ภำวะเศรษฐกิจกำรเกษตรไตรมำส 3 ปี 2564 และแนวโน้มปี 2564 จังหวัดหนองบัวล ำภู ให้หน่วยงำนต่ำง ๆ ทรำบ เพื่อ
รำยงำนสถำนกำรณ์เศรษฐกิจของจังหวัด และเป็นข้อมูลเตือนภัยให้กับหน่วยงำนในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน
จังหวัดหนองบัวล ำภู ประกอบกับหน่วยงำนสำมำรถน ำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในกำรวำงแผนและก ำหนดกำรพัฒนำกำร
เกษตรให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในระดับพื้นที่ต่อไป ทั้งนี้มีหัวหน้ำส่วนรำชกำรและผู้แทนหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดหนองบัวล ำภูเข้ำร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน


