สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1
วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุม 4/1 และ 4/2 ชั้น 4 อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร
………………………………………..
ผู้มาประชุม
1. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง
2. นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม
3. นายชาตรี บุญนาค
4. นายทวี มาสขาว
5. นายอาชว์ชัยชาญ เลีย้ งประยูร
6. นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ
7. นางปาลลิน พวงมี
8. นายวุฒินยั ยุวนานนท์
9. นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ
10. นายวุฒชิ ัย ชิณวงศ์
11. นางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล
12. นายทวีพงศ์ สุวรรณโร
13. นางมาลินี ยุวนานนท์
14. นายกิตติพงษ์ งามจริง
15. นางวชิรา ไฝเจริญมงคล
16. นายวิชัย ตู้แก้ว
17. นางศศิญา เพชรกาเนิด
18. นายวิรชั จันทรโรทัย
19. นางทวีวรรณ สุขสมบูรณ์
20. นายดนัย ชืน่ อารมย์
21. นางอัญชลี สุวจิตตานนท์
22. นางอมรทิพย์ ภิรมย์บรู ณ์
ผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายอาณัติ หุ่นหลา
2. นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ์
3. นางสาวอรุณี สุขน่วม
4. นางสาวอัจฉรา สุขสมบูรณ์
5. นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา
6. นายเอกราช บุญล้อมรักษ์
7. นางสุวิสาข์ คนเจน

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
ประธาน
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านบริหาร
รองประธาน
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร
กรรมการ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านส่งเสริมการผลิต
กรรมการ
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลิตสินค้าเกษตร
กรรมการ
ผู้อานวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชดาริ
กรรมการ
การจัดการพื้นที่และวิศวกรรมเกษตร
ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
กรรมการ
ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
กรรมการ
ผู้อานวยการสานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
กรรมการ
ผู้อานวยการกองพัฒนาเกษตรกร
กรรมการ
ผู้อานวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย๋ กรรมการ
ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร
กรรมการ
เกษตรกรุงเทพมหานคร
กรรมการ
ผู้อานวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
กรรมการ
ผู้อานวยการกองขยายพันธุ์พืช
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
กรรมการ
ผู้อานวยการกลุ่มพัสดุ
กรรมการ
รักษาราชการแทนผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อานวยการกองแผนงาน
กรรมการและเลขานุการ
เลขานุการกรม
กรรมการและเลขานุการ
ผู้อานวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน (กพวศ.)
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตร (กวพ.)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ (กผง.)
นักวิชาการเผยแพร่ชานาญการพิเศษ (สลก.)
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล (ศสท.)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ (กพวศ.)
ผู้อานวยการกลุ่มพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร (กพก.)

-28. นางสาวฉัฐสิณี หาญกิตติชัย
9. นางสาวปรินดา ศรีรตั นะ
10. นางสาววัลภา ปันต๊ะ
11. นางสาวศุภวรรณ สมบุตร
12. นายธนศักดิ์ วิวัฒนวานิช
13. นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ์
14. นางสาวปฤษณา ดิษภิรมย์
15. นางสาวศิรินทิพย์ พรหมเกตุ
16. นางสาวสาราญ คบศรี
17. นางสาวอัจฉรา สมสวย
18. นายสราวุฒิ พูลศรี
19. นางสาวตาปี วัชรางกูล
20. นายพงศ์ไท ไทโยชิน
21. นางสาวธัญนันท์ กันทะวงค์
22. นายประสบโชค รื่นสุข
23. นายนฤดม สุรยิ ตัน

ผู้อานวยการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร (กพก.)
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ (สสจ.)
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมพืชน้ามันและพืชตระกูลถั่ว (สสจ.)
นักวิชาการเผยแพร่ชานาญการ (สลก.)
นักวิชาการเกษตรชานาญการ (หน้าห้อง อธส.)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ (สลก.)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ (กวพ.)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ (กพก.)
นักวิชาการเกษตรชานาญการ (หน้าห้อง อธส.)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ (สลก.)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ (สลก.)
รักษาการผู้เชีย่ วชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)
ผู้อานวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร (สศก.)
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ (สศก.)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (สกท.)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการพิเศษ (กวพ.)

เริ่มประชุมเวลา 15.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธาน ได้กล่าวขอบคุณทุกท่าน ที่ช่วยกัน
ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวิกฤตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีคาสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรมส่งเสริมการเกษตร
ขึ้น ตามคาสั่งที่ 431/2563 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ
2.1 ศูนย์ประสานการปฏิบัตภิ ายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) กรมส่งเสริมการเกษตรขึ้น
- นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อานวยการกองแผนงาน กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบใน
รายละเอียดของของศูนย์ประสานการปฏิบัติ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) กรมส่งเสริมการเกษตร โดยแจ้งองค์ประกอบของศูนย์ฯ และบทบาทหน้าที่ ประกอบด้วย
1) เป็นศูนย์บัญชาการและประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุม
และเตรียมพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตลอดจนประสาน
การปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อสั่งการของศูนย์ประสานการปฏิบัติการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2) ประเมินสถานการณ์และจัดทาแผนรองรับความเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อภาคการเกษตร

-33) อานวยการ กากับ ให้หน่วยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร มีการปฏิบัติงานบริการประชาชน การปฏิบัติ
ราชการในทุกบทบาทหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสถานการณ์การระบาด รวมทั้งสร้างคุณภาพชีวิตของบุคลากร
และสถานที่ เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานภายใต้สถานการณ์การระบาด
4) จัดทารายงานสถานการณ์ รวมทั้งรายงานผลการดาเนินงานให้ศูนย์ประสานการปฏิบัติการภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ
2.2 มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019
(COVID - 19)
- นายดนัย ชืน่ อารมย์ ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ประกาศมาตรการจานวน 3 ฉบับ คือ ฉบับที่ 1 มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ฉบับที่ 2 มาตรการการ
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดฯ (แก้ไขเพิ่มเติม 1) ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 และฉบับที่ 3 มาตรการการเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดฯ (แก้ไขเพิ่มเติม 2) ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยมาตรการฉบับที่ 1 ได้กาหนดมาตรการ
เกี่ยวกับการสร้างการรับรู้ของบุคลากร การลดความแออัดในการปฏิบัติงาน การดาเนินงานด้านต่างประเทศ
การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ และแนวทางการจัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา ส่วนมาตรการฉบับที่ 2 ได้เพิ่มมาตรการ
ลดความแออัดของเจ้าหน้าที่และลดความเสี่ยงจากการเดินทางมาปฏิบัติงาน ทั้งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว
14 วัน หรือสลับวันเว้นวัน (Work From Home) และไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศ และมาตรการฉบับที่ 3 ได้กาหนด
แนวทางการมาปฏิบัติงานเพิ่มเติม คือ ให้เจ้าหน้าที่เหลื่อมเวลามาทางาน
2.3 รายงานผลการดาเนินงาน
- สาหรับผลการดาเนินงานของศูนย์ฯ ในช่วงที่ผ่านมานั้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดทารายงานส่งผู้
ประสานงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกวัน โดยมีข้อสังเกตุว่า ผลการรายงานที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่มา
ปฏิบัติงานที่สานักงานเป็นจานวนมาก เช่นวันนี้มีถึงร้อยละ 68.30 ซึ่งเป็นตัวเลขค่อนข้างสูง ซึง่ เมื่อพิจารณา
จากที่ประชุมคอนเฟอเรนซ์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เมื่อเวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา ทีใ่ ห้ทุกหน่วยงาน
ปรับลดผู้มาปฏิบัติงาน
- ประธาน ขอให้ทุกกอง/สานัก กลับไปพิจารณาปรับแนวทางการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ปรับตัวเลข
ให้ลดลงอีก แต่ละวันให้มีผู้มาปฏิบัติงานที่สานักงาน ร้อยละ 20 โดยอาจพิจารณาใช้เกณฑ์ประกอบการพิจารณา
เช่น ผู้อายุมาก ผู้มโี รคประจาตัว ผูเ้ ดินทางโดยสารด้วยรถประจาทางหรือมีความยุ่งยากในการเดินทางมาปฏิบัติงาน
เป็นต้น ทั้งนี้ การปรับลดจานวนผู้มาปฏิบัติงานที่สานักงาน ให้ดาเนินการตามความเป็นจริงที่ทาได้ งานวิชาการให้ทา
ที่บ้านได้ให้ทาที่บ้าน งานใดที่ตอ้ งมาทา ที่ต้องบริการประชาชน หรือต้องทาตามสัญญาจ้างก็ต้องมา อย่างไรก็ตาม
ถึงแม้ว่าจะทางานที่บ้าน แต่ประสิทธิภาพงานจะต้องไม่ลดลง และงานต้องสาเร็จเช่นเดิม และขอทราบจานวน
การมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคด้วย โดยอาจให้รายงานเป็นรายสัปดาห์ดว้ ย
- นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านบริหาร รองประธาน กล่าวว่า สาหรับแนวทาง
การปฏิบัติต่างๆ ให้ผู้อานวยการกอง/สานักพิจารณาแนวทางการปฏิบัติจากมาตรการที่ได้ประกาศ ส่วนการยืมอุปกรณ์
สานักงาน เช่น คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กกลับไปทางานที่บ้าน สามารถทาได้ แต่ต้องเขียนใบขอใช้ตามแบบฟอร์มที่
กาหนด ส่วนสัญญาจ้างเหมาทีจ่ ะหมดสัญญาในเดือนมีนาคมนี้ ให้ไปพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ สาหรับบางงาน เพื่อให้สามารถยืดหยุ่นได้ในกรณีที่จาเป็นต้อง Work From Home
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ทั้งนี้ ให้ยึดคาสั่งจากผูว้ ่าราชการเป็นหลัก ส่วนการรายงานจานวนผู้มาปฏิบัติงาน ให้ส่งรายงานทุกสัปดาห์ ในวันศุกร์
- ตัวเลขผลรวมจานวนเจ้าหน้าที่ ณ ปัจจุบันของบางหน่วยงาน ในแต่ละวันพบว่ายังรายงานผลรวมไม่เท่ากัน
ฝากให้ ผอ.กอง/สานัก ไปตรวจสอบอัตรากาลังคนในหน่วยงานของตน เพื่อที่ผู้รวบรวมจะได้รายงานได้อย่างถูกต้อง
มติที่ประชุม

- รับทราบ องค์ประกอบและบทบามหน้าที่ในคาสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานการปฏิบัติฯ
- รับทราบ มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดฯ ทั้ง 3 ฉบับ
- ให้ทุกหน่วยงานในส่วนกลาง ตรวจสอบอัตรากาลังที่มี ให้ตัวเลขผลรวมมีความสัมพันธ์กัน
กับผู้ที่หายไป รวมทั้งให้พิจารณาปรับลดจานวนผู้มาปฏิบัติงานในสานักงานแต่ละวัน พยายาม
ให้เหลือร้อยละ 20
- ให้ทุกหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่จังหวัด รายงานผลการมาปฏิบัติงานเป็นรายสัปดาห์

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา
3.1 โครงการแรงงานคืนถิ่น พลิกฟื้นผืนดินเกษตรไทยด้วยศาสตร์พระราชา
- นายพงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อานวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
ผู้เข้าร่วมประชุม ได้เสนอโครงการแรงงานคืนถิ่น พลิกฟื้นผืนดินเกษตรไทยด้วยศาสตร์พระราชา เพื่อให้กรมส่งเสริม
การเกษตรร่วมกันพิจารณา โดยมีแนวคิดที่จะรองรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง เช่น ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ เพื่อกลับ
บ้านเกิดทาการเกษตร ผ่านการแจ้งความประสงค์ ณ สานักงานเกษตรอาเภอ แล้วจัดอบรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) หรือปราชญ์เกษตร
- นายอาชว์ชัยชาญ เลีย้ งประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี กรรมการ กล่าวว่า
เห็นด้วยในหลักการ แต่ขณะนีก้ าลังอยู่ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ อาจไม่ได้รับความร่วมมือ และขอให้พิจารณาเพิ่มเติมว่า
จะเป็นโครงการที่เข้าไปช่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ เนือ่ งจากประสบการณ์จากหลายโครงการที่ผ่านมาเกิด
ประสิทธิภาพน้อยมาก
- นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร กรรมการ เสนอว่า ในสถานการณ์
แบบนี้ เราจาเป็นต้องดูแลเจ้าหน้าที่ของเราให้ปลอดภัยด้วย อาจทาแอปพลิเคชั่นให้ผู้สนใจลงทะเบียนโดยไม่ต้องเดินทาง
ไปยังสานักงาน แล้วจึงเสนอ ครม. เพื่อจัดสรรงบประมาณมาช่วยเหลือในขั้นต้น รวมทั้งเจรจากับสถาบันการเงิน เช่น
ธกส. ในการให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่า ในระยะต่อไป
- นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านส่งเสริมการผลิต กรรมการ กว่าวว่า เป็นโครงการที่ดี
เห็นด้วยในวิธีการปฏิบัติ แต่ขอให้ทาบนพื้นฐานของการมีข้อมูลที่ดี และใช้เทคโนโลยีเข้าช่วย
- นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม กล่าวว่า ไม่ขัดข้องในหลักการ เพียงแต่กังวลในข้อจากัดของการเดินทางมาอบรม ที่จะ
ทาไม่ได้หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย และอาจขัดกับนโยบายรัฐที่ไม่ให้มีการพบปะกัน อาจพิจารณานาไปใช้ในภาวะ
ปกติ และขอให้นาไปพิจารณาเพิ่มเติมว่าจะทาให้เกิดผลสาเร็จในการสร้างรายได้หรือไม่ และโครงการลักษณะนี้มักจะถูก
สตง. ตรวจสอบบ่อยครั้ง
- นายวุฒินยั ยุวนานนท์ ผู้อานวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรรมการ กล่าวว่า โครงการ
ดังกล่าว ใช้การอบรมเป็นกิจกรรมหลัก ซึ่งจะต้องรอให้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติก่อน ไม่เห็นด้วยที่จะไปเพิ่มความเสี่ยง
ให้ประธาน ศพก. ที่สาคัญหากมีการรับสมัครในเวลานี้ แล้วไม่ทราบวันหรือช่วงที่จะจัดอบรมอย่างแน่ชัด ก็ไม่เหมาะสมที่
จะดาเนินการในช่วงนี้อย่างแน่นอน
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- นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ กล่าวว่า ทางเรามีกิจกรรมฝึกอาชีพออนไลน์ มีองค์ความรู้ด้านการทาอาชีพเกษตร
เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู้ ที่เรียกว่า “Do it from Home”
- ประธาน กล่าวว่า เห็นด้วยที่ไม่ต้องการให้มีการรับสมัครในช่วงนี้ เนื่องจากสถานการณ์ยังไม่ปกติ และต้อง
กลับไปทบทวนในรายละเอียดว่ากลุ่มเป้าหมายเป็นใคร
มติที่ประชุม

- ให้ปรับรายละเอียดความชัดเจนเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย และวิธีดาเนินการ แล้วค่อยนามาพิจารณา
ร่วมกันอีกครั้ง

3.2 มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดฯ และสถานการณ์ภัยแล้ง
ตามมติ ครม. วันที่ 10 มีนาคม 2563
- นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ กล่าวถึงมาตรการด้านงบประมาณ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 63 งบประมาณ
รายจ่ายประจา ให้ปรับลดการใช้จ่ายงบประมาณ หรือเปลีย่ นวิธีดาเนินงาน จานวน 10% และให้ปรับแผนการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศ โดยให้มาดาเนินการในประเทศแทน และให้ระงับหรือเลื่อนกรณีการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสีย่ ง
ส่วนงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้โอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรรายจ่ายที่แน่ชัดว่าไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ภายใน
เดือนมีนาคม 2563 ไปจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอื่นซึ่งจะช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก COVID – 19
และสถานการณ์ภัยแล้ง โดยปรับเปลี่ยนวิธีการดาเนินการจากการจ้างเหมาเป็นการดาเนินการเองเพื่อสนับสนุนให้เกิด
การจัดซื้อจัดจ้างผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรายย่อย รวมถึงการจ้างแรงงานในพื้นที่ เป็นต้น ทั้งนี้ โดยดาเนินการภายใน
พื้นที่จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในลาดับแรก และทบทวนการจัดหาครุภัณฑ์จากต่างประเทศมาดาเนินการ
จัดหาครุภัณฑ์จากผูผ้ ลิตภายในประเทศ เว้นแต่กรณีที่มีความจาเป็นอย่างแท้จริง สาหรับงบกลางที่สานักงบประมาณ
ยังไม่ได้จัดสรรให้หน่วยงาน ให้ชะลอการจัดสรร กรณีหน่วยงานได้รับจัดสรรแล้ว แต่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
วันที่ 10 มีนาคม 2563 ให้ยกเลิกโครงการ/รายการ
- แนวทางการดาเนินการของกรมส่งเสริมการเกษตร
1. ให้กองคลังเร่งรัดหน่วยงานดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายลงทุนที่ได้รับ ภายในเดือนมีนาคม 2563
และคืนงบประมาณสาหรับรายการที่มีความชัดเจนว่าหน่วยงานไม่สามารถดาเนินการได้ หรือเหลือจ่าย
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรโดยด่วนที่สุด
2. มอบหมายให้กอง/สานักวิชาการ พิจารณาจัดทาข้อเสนอโครงการซึ่งจะช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากการระบาดของ COVID – 19 และสถานการณ์ภัยแล้ง และส่งกองแผนงาน ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563
เช่น
- ผลิตและสนับสนุนพืชพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID
– 19 และภัยแล้ง เพื่อเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวและชุมชน รวมถึงการเตรียมพร้อมสาหรับฤดูกาลผลิตใหม่
- การจ้างงานในพื้นที่ เพื่อทาหน้าที่ในการผลิตและดูแลแปลงของศูนย์ขยายพันธุ์พืช
- จัดอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นทางออนไลน์ เพื่อเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรและประชาชน เช่น
หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การแปรรูปและการถนอมอาหาร เป็นต้น
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3. ปรับแผนการดาเนินงานด้านต่างประเทศ และด้านการพัฒนาบุคลากร วงเงินที่ปรับลดได้ทั้งสิ้น
31,958,710 บาท ด้านต่างประเทศ วงเงิน 21,099,160 บาท โดยยกเลิกการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม
ความร่วมมือในประเทศไทยให้แก่ต่างประเทศ จานวน 3 รายการ ยกเลิกรายการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรพัฒนาบุคลากร จานวน 6 รายการ ยกเลิกรายการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราวภายใต้กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ จานวน 8 รายการ และปรับลดงบประมาณ
จานวน 4 รายการ ปรับแผนการดาเนินการจัดงานส่งเสริมสินค้าเกษตรไทย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็น
โครงการจัดงานส่งเสริม และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน "ประสานใจเกษตรกรไทย
สู่พี่น้องชาวจีนสู้วิกฤต COVID – 19 ร่วมกับสานักการเกษตรต่างประเทศ สานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ และโครงการหาตลาดใหม่สินค้าเกษตรเพิ่มเติม โดยเลื่อนดาเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือน
กันยายน 2563 ด้านพัฒนาบุคลากร วงเงิน 10,859,550 บาท
ยกเลิกอบรม/สัมมนา จานวน 16 รายการ ปรับลดจานวนรุ่น จานวนวัน จานวน 3 รายการ
4. ให้ สสจ. และ กอป. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งรัดการดาเนินการซึ่งจะใช้วงเงินงบกลาง
รายการเงินสารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจาเป็น โดยที่
- โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้าน้อยเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ตามที่ได้แจ้งวงเงินไปที่ สป.กษ.
จานวน 25,867,529.15 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถั่วเขียวให้กับ
เกษตรกร
- โครงการป้องกันและกาจัดโรคใบด่างมันสาปะหลัง วงเงิน 234,264,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การกาจัดโรคใบด่างมันสาปะหลัง และแมลงหวี่ขาวยาสูบพาหะนาโรค และในการชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้
ปลูกมันสาปะหลังในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย
5. แนวทางการให้การสนับสนุนเกษตรกรและบริการประชาชนฯ
- เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 โดยมี รธส. ด้านบริหาร รธส. ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี ผู้ทรงคุณวุฒิ
ผู้อานวยการ/สานัก ได้แก่ สสจ. กพก. กผง. สพท. กขพ. กสว. สลก. และผู้แทน สนง.เกษตรพื้นที่กรุงเทพฯ เข้าร่วม
ประชุมหารือผลการหารือ แนวทางการดาเนินงาน และมอบหมายหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้
ที่

รายละเอียด

หน่วยงานหลัก

1

ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตหน้ากาก
ทางเลือก (หน้ากากผ้า) ที่ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป
ส่งเสริมการขายสินค้าเกษตรทางออนไลน์และรวบรวมช่องทางการ
จาหน่ายสินค้าเกษตรทั้งสดและแปรรูป เพื่อประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชน ผู้ประกอบ และผูส้ นใจ สั่งซื้อได้โดยตรงกับเกษตรกร
ผู้ผลิต
ผลิตและสนับสนุนพืชพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19 และภัยแล้ง รวมถึงการ
เตรียมพร้อมสาหรับฤดูกาลผลิตใหม่
จัดอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นทางออนไลน์ เพื่อเสริมรายได้
ให้กับเกษตรกรและประชาชน เช่น หลักสูตรการปลูกผักคนเมือง
หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การแปรรูปและการถนอม
อาหาร เป็นต้น (ให้ประสานงานหลักสูตรและวิทยากรร่วมกับศูนย์
ปฏิบัติการฯ)

กพก. และ กสว.

2

3
4

หน่วยงานสนับสนุน

สสจ. กพก. และ
กสว.
กขพ.
สพท.

สสจ. กอป. กพก.
กขพ. กสว. กพวศ.
และ ศสท.

ที่

รายละเอียด

-7–
5 ปรับวิธีการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการอบรมในพื้นที่ ยกเว้นกรณีจาเป็น
ที่ไม่สามารถดาเนินการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยพิจารณาจาก
สื่อที่มีอยู่เดิม และปรับปรุงหรือแก้ไขให้มีเนื้อหา
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
6 ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร วางแผนการผลิตสินค้าเกษตร
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และการเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาสินค้า
เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
7 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารสาคัญ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและ
เกษตรกรทางสื่อต่างๆ
8 ประสานงานขอรับการสนับสนุนแอลกอฮอล์ จากโรงงานน้าตาล
ทรายมิตรผลเพื่อนามาใช้สาหรับดูแลอาคารสถานที่และบุคลากร
ของกรมส่งเสริมการเกษตร
9 ปรับระบบการทางาน ในการกากับ ติดตาม และบริหารการทางาน
เพื่อลดการประชุม โดยใช้ช่องทางการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต
และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น VDO Conference, E – mail
หรือแอพลิเคชั่น Line

หน่วยงานหลัก

หน่วยงานสนับสนุน

สพท.

สสจ. กอป. กพก. กขพ.
กสว. กพวศ. และ ศสท.

สสจ.

สลก.
ผอ.กขพ.

- ประธาน กล่าวว่า ขอให้ชว่ ยกันเผยแพร่ข่าว บอกแนวทางให้ประชาชนได้รับรู้ โดยเฉพาะการอบรมออนไลน์
ต่างๆ
- นายอาชว์ชัยชาญ เลีย้ งประยูร เสนอว่า ขอให้ทาสื่อให้น่าสนใจ ให้เข้าไปเรียนรู้ ส่วนมาตรการต่างๆ ทีจ่ ะ
นาเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกร ขอให้พิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงกับลักษณะของคนในพื้นที่ด้วย เช่น 1)
เป็นการผลิตพืชอาหารเพื่อการยังชีพ ซึ่งอาจต้องแจกปัจจัยการผลิต 2) เป็นการจัดสรรงบประมาณในการซื้อเมล็ดพันธุ์
ผักให้ครัวเรือนเกษตรกร แล้วผลิตสื่อสอนเทคนิควิธีการเป็นเรือ่ งๆ ไป หรือ 3) เป็นจ้างผลิตพืชในชุมชนโดยจ้างแรงงาน
ในชุมชน
- นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม กล่าวว่า ให้กองขยายพันธุ์พืช เตรียมผลิตพันธุ์พืชพันธุ์ดี แจกครัวเรือนเกษตรกรโดย
กาหนดเป้าหมายให้ชดั เจน พร้อมทั้งให้องค์ความรู้ที่เหมาะสมในการนาไปใช้ด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากงบประมาณที่มีอยู่
โครงการนี้โครงการเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้ว
มติที่ประชุม

- รับทราบ และให้ทุกหน่วยงานไปพิจารณาปรับแผนงานและงบประมาณแจ้งให้กองแผนงานทราบ
โดยด่วน ตามเวลาที่กาหนด
- กิจกรรมในโครงการใดใช้การจัดอบรม ให้กลับไปทบทวนเปลี่ยนวิธีการ หันมาใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
- หน่วยงานใดมีนื้อหาที่จะให้กลุ่มประชาสัมพันธ์จัดทาข่าวหรือช่วยประชาสัมพันธ์ ขอให้ส่งข้อมูลให้
สานักงานเลขานุการกรมด้วย
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3.3 การปรับวิธีการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ตามระบบ T&V System
- กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ได้เตรียมรายงานการปรับวิธีการดาเนินงานส่งเสริมการเกษตรใน
พื้นที่ตามระบบ T&V System ดังนี้
รูปแบบเดิม
1. การถ่ายทอดความรู้ (TRAINING)
เป็นการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร
ในด้านสมรรถนะ วิชาการ และแผนงาน
โครงการ ให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานปฏิบัติงาน โดยดาเนินการผ่าน
เวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตรในทุก
ระดับ

2. การเยี่ยมเยียน (VISIT)
เป็นการเข้าไปปฏิบัติงาน ถ่ายทอด
ความรู้ ทากิจกรรมต่าง ๆ และให้บริการ
แก่เกษตรกร

3. การนิเทศงาน (SUPERVISION)
เป็นการส่งเสริม สนับสนุน
ร่วมแก้ไขปัญหาและต่อยอดการดาเนินงาน
ในพื้นที่ รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงระหว่าง
นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
โดยแบ่งการนิเทศงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตรเป็น 2 ระดับ
1) ระดับส่วนกลาง/เขต
2) ระดับจังหวัด

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID - 19
- การประชุมเพื่อขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ ให้ดาเนินการ
ผ่านระบบการสื่อสารระยะไกล หรือถ้าจาเป็นต้องมีการประชุม
ให้มีมาตรการป้องกัน
- กอง/สานักฯ ในส่วนกลาง กาหนดวันในการประชุมผ่าน
ระบบ Video Conference เพื่อสื่อสาร ทาความเข้าใจกับ
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค
- การพัฒนาศักยภาพของนักส่งเสริมการเกษตรในด้าน
สมรรถนะ และวิชาการ ให้ใช้ระบบ E-learning และมีการ
พัฒนาชุดวิชาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ
- วิเคราะห์ประเด็นในการปฏิบัติงานโดยจัดลาดับความสาคัญ
และความเร่งด่วน
- สื่อสารผ่านเครือข่ายการทางานในพื้นที่เป็นหลัก เช่น ศพก.
อกม. แปลงใหญ่ Smart Farmer Young Smart Farmer
เพื่อให้สื่อสารข้อมูลไปสู่เกษตรกรในพื้นที่
- พัฒนาชุดความรู้สาหรับเกษตรกรที่มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าไป
เรียนรู้ผ่านช่องทาง Youtube และโซเชียลมีเดียต่างๆ
- สื่อสารข้อมูลข่าวสารสู่เกษตรกร ผ่านทางระบบการสื่อสาร
ทางไกลต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ Line Youtube Application
ต่าง ๆ ฯลฯ
- หากจาเป็นต้องพบปะ สื่อสารกับเกษตรกรโดยตรงให้ดาเนินการ
ตามมาตรการป้องกัน
- หากในพื้นที่พบปัญหาในการดาเนินงาน ขอให้ประสาน
หน่วยงานต้นสังกัดเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา ผ่านทางโทรศัพท์
โดยด่วน
- การนิเทศงานตามกาหนดเวลา ให้ใช้ระบบการสื่อสารทางไกล
เป็นหลัก โดยผ่านระบบ Video Conference หรือช่องทาง
อื่น ๆ
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ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID - 19
รูปแบบเดิม
4. การสนับสนุน (SUPPORTING)
เป็นการสนับสนุนเพื่อให้หน่วย
- เพิ่มค่าใช้จ่าย ในส่วนของค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เนต ให้
ปฏิบัติการในพื้นที่ สามารถปฏิบัติงานได้ เจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการสื่อสารภายในหน่วยงาน และการสื่อสาร
โดยสะดวก แบ่งเป็น
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับเกษตรกร
2 ด้าน ดังนี้
- การสนับสนุนด้านวิชาการ ให้ส่วนกลางเร่งพัฒนาชุดวิชา สื่อ
1) ด้านโครงสร้างและอุปกรณ์ และ
ความรู้ต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพื่อให้นัก
การสร้าง ขวัญกาลังใจ
ส่งเสริมการเกษตรได้ทาการศึกษา เรียนรู้
2) ด้านวิชาการ
5. การจัดการข้อมูล (DATA MANAGEMENT)
เป็นการนาข้อมูลต่าง ๆ ในพื้นที่มา - นักส่งเสริมการเกษตรนาข้อมูลในพื้นที่มาวิเคราะห์ และ
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อประกอบการ
สังเคราะห์ นาเสนอออกมาในรูปแบบ Infographic เพื่อให้
วางแผนงานส่งเสริมการเกษตร
เกษตรกรสามารถเข้าใจ และใช้ประกอบการตัดสินใจในการทา
การเกษตร
- นักส่งเสริมการเกษตรสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ Infographic ให้แก่
เกษตรกรผ่านทางระบบการสื่อสารทางไกล และผ่านทาง
เครือข่ายการทางานในพื้นที่ เช่น ศพก. อกม. แปลงใหญ่ SF
YSF ฯลฯ
มติที่ประชุม

- ให้นาไปเสนอในที่ประชุมผู้บริหาร และการประชุมร่วมกับส่วนภูมิภาคในวันถัดไป

3.4 การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร
- นางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรรมการ ได้สรุปสถานการณ์
สินค้าเกษตรและแนวทางการดาเนินการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาหรับกลุ่ม
สินค้าผลผลิตสดเน่าเสียง่ายที่กาลังออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 ดังนี้
สินค้า
สถานการณ์และสภาพปัญหา
แนวทางแก้ไข
มะม่วง
- เข้าสู่ช่วงผลผลิตออกมากในหลายจังหวัด 1. ประสานบริษัทไปรษณีย์ไทยเข้าไปรับกระจาย
- ผู้รับซื้อมะม่วงเกรดคุณภาพเพื่อการ
ผลผลิตผ่านระบบของไปรษณีย์
ส่งออกหยุดรับซื้อ เนื่องจากไม่สามารถ
2. ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับการพัฒนา
ส่งออกได้ โดยเฉพาะตลาดเกาหลี ญี่ปุ่น
ถ่ายทอดการขายแบบออนไลน์ เข้าไปคัดเลือกสินค้า
ยุโรป ซึ่งต้องส่งทางเครื่องบินและขณะนี้ไม่ และแนะนาเกษตรกรให้สมัครเปิดขายสินค้าออนไลน์
มีเที่ยวบินไปยังประเทศเหล่านี้
ในทุกช่องทาง
- ตลาดในประเทศชะลอตัวเนื่องจาก
3. ประชาสัมพันธ์สินค้าของเกษตรกรที่ขายผ่าน
ผู้บริโภคเดินตลาดน้อยลง และเน้นการซื้อ ระบบออนไลน์ให้ประชาชนได้รับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ
สินค้าที่จาเป็นมากกว่า
4. จัดทาโครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมสินค้า
มะม่วง ภายใต้ แนวคิดให้ส่วนราชการ และ
ประชาชน ช่วยกันซื้อมะม่วงคุณภาพดี ไปเป็น
ของขวัญ ของฝากคนที่รักและห่วงใย เช่นบุคลากร
ทางการแพทย์ หรือครอบครัวที่ต้องอยู่ห่างไกลกัน
ให้ได้บริโภคมะม่วงสดในช่วงนี้ เป็นต้น

สินค้า
ทุเรียน
มังคุด

พืชผัก

ไม้ดอก

สถานการณ์และสภาพปัญหา
- ผลไม้ภาคตะวันออก ขณะนี้กาลังจะเข้าสู่
ฤดูกาลที่ผลผลิตออกมากตั้งแต่ช่วง
กลางเดือนเมษายน เป็นต้นไป
- ผลไม้ภาคใต้ จะเข้าสู่ฤดูการผลิตในช่วง
กรกฎาคม เป็นต้นไป
1. ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาด
จีน ซึ่งขนส่งทางรถเป็นหลักยังสามารถดาเนิน
ได้อย่างต่อเนื่อง ทาให้การรับซื้อเพื่อการ
ส่งออกยังดาเนินการได้
2. ตลาดภายในประเทศ หากในช่วงที่
ผลผลิตออกมากและประชาชนยังไม่สามารถ
ออกมาจับจ่ายซื้อหา หรือจัดงานเทศกาล
บริโภคผลไม้ได้ จะส่งทาให้ผลไม้เกรดเพื่อ
การบริโภคในประเทศมีปัญหาล้นตลาดได้
- พืชผักแปลงใหญ่ที่ผลิตภายใต้ข้อตกลงกับ
ห้างค้าปลีกเพื่อวางจาหน่ายใน
ห้างสรรพสินค้า ยังสามารถดาเนินการได้
ตามปกติ แม้ลูกค้าจะมาซื้อไม่บ่อย
เหมือนเดิม เนื่องจากบริษัทมีระบบห้องเย็น
ควบคุมอุณหภูมิ สามารถเก็บรักษาคุณภาพ
ได้นาน นอกจากนี้ ห้างค้าปลีกได้มี
มาตรฐานในการป้องกันไวรัสโคโรนา ในโรง
คัดบรรจุ และจุดต่างๆ ที่เป็นเส้นทางผ่าน
ของสินค้าพืชผัก
-พืชผักทั่วไปที่ขายส่งตามตลาดทั่วไปที่มี
พ่อค้าคนกลางรวบรวมได้รับผลกระทบ จาก
การที่ไม่มีผู้บริโภคมารับซื้อผัก จึงทาให้
พ่อค้าคนกลางรับซื้อผักในปริมาณที่ลดลง
หรืออาจซื้อในราคาที่ถูกลง
- พืชผักเช่น กะหล่าปลี ที่ผลิตตามข้อตกลง
กับร้านอาหาร บาบิคิวพล่าซ่า ขณะนี้
ร้านอาหารปิดบริการ ทาให้มีสินค้าเหลือใน
มือเกษตรกรจานวนมาก
สินค้าไม้ดอกไม้ประดับเพื่อใช้ในพิธีกรรม
ทางศาสนา หรือ สักการบูชาบรรพบุรุษ
และประดับตกแต่งตามโรงแรม สถาน
ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ได้มีการวางแผนให้ออก
ในช่วงฤดูร้อนซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลวันหยุด
เช่น สงกรานต์ เชงเม้ง ไม่สามารถจาหน่าย

แนวทางแก้ไข
1. ดาเนินการสนับสนุนให้เกษตรกรจาหน่ายผ่าน
ช่องทางระบบออนไลน์เช่นเดียวกับกรณีของมะม่วง
(ในข้อที่ 1 2 และ 3 )
2. สนับสนุนการกระจายผลผลิตจากสวนไปสู่
ผู้บริโภคโดยตรง ด้วยระบบของรถเร่ ภายใต้
โครงการ “รถเร่ผลไม้ไทยน่าช้อป” ซึ่งให้ผู้มีรถเร่รับ
ซื้อผลไม้มาขึ้นทะเบียนแจ้งความจานงในการรับซื้อ
ผลไม้ไว้กับสานักงานเกษตรจังหวัด พร้อมกับการให้
การอบรมแนะนาในการขนส่ง ดูแลรักษาคุณภาพ
ผลไม้ และสานักงานเกษตรจังหวัด /ศูนย์ปฏิบัติการ
เฉพาะกิจผลไม้ระดับเขตจะเชื่อมโยงระหว่างรถเร่กับ
กลุ่มเกษตรกรเจ้าของสวน ให้เกิดการรับซื้อให้ทั่วถึง
ไม่เกิดการตัดราคา และควบคุมคุณภาพของสินค้าให้
มีมาตรฐานสู่ผู้บริโภค
1. ประสานกับหน่วยงานราชการ ที่มีการประกอบ
อาหารเลี้ยง เช่นโรงพยาบาล ค่ายทหาร เพื่อรับซื้อ
ผลผลิตจากเกษตรกร
2. ประสานโรงงานแปรรูป /กลุ่มแม่บ้าน วิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อแปรรูปและจาหน่ายผ่านช่องทาง
ออนไลน์

1. ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับการพัฒนา
ถ่ายทอดการขายแบบออนไลน์ เข้าไปคัดเลือกสินค้า
และแนะนาเกษตรกรให้สมัครเปิดขายสินค้าออนไลน์
ในทุกช่องทาง
2. ประชาสัมพันธ์สินค้าของเกษตรกร)ที่ขายผ่าน
ระบบออนไลน์ให้ประชาชนได้รับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ

- 11 สินค้า

สมุนไพร

มติที่ประชุม

สถานการณ์และสภาพปัญหา
ได้ตามแผน เนื่องจากหลายวัดปิด หรืองด
กิจกรรมรวมทั้งการงดการเดินทางของ
ประชาชน
สมุนไพรหลายชนิดกาลังเป็นที่ต้องการของ
ประชาชนเช่น ฟ้าทะลายโจร ขิง ขมิ้นชัน
เป็นต้นแต่ประชาชนส่วนหนึ่งยังขาดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ประโยชน์

แนวทางแก้ไข
3. ประชาสัมพันธ์การใช้ดอกไม้สดส่งให้คนที่รัก ให้
กาลังใจซึ่งกันและกันในยามวิกฤติ
1. ให้ความรู้ คาแนะนาการใช้ประโยชน์ที่ถูกต้อง
ตามคาแนะนาของกระทรวงสาธารณสุข ผ่าน
ช่องทางต่างๆ
2.ใช้โอกาสที่ตลาดมีความต้องการ แนะนาการผลิต
สมุนไพรที่ได้คุณภาพ แก่เกษตรกร เพื่อเข้าสู่ตลาด
สมุนไพรในอนาคต

- รับทราบสถานการณ์ สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไขที่กาหนด

3.5 การกากับ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงาน
- นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม ได้กล่าวถึงการกากับ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงานกับหน่วยงานในส่วน
ภูมิภาค โดยมีประเด็นการติดตาม 4 ประเด็น ประกอบด้วย
1. สถานการณ์โควิด – 19
2. การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร
3. แนวทางให้การสนับสนุนเกษตรกรและบริการประชาชน
4. ระบบการทางาน
โดยมีรูปแบบ คือ ให้จัดประชุม Conference ในทุกสัปดาห์ ระหว่าง กรมฯ เขต และจังหวัด แล้วให้
จังหวัดสื่อสารกับอาเภอด้วยวิธีออนไลน์อื่นๆ ต่อไป และการประชุมดังกล่าวสามารถชมเทปบันทึกย้อนหลังได้
มติที่ประชุม

- รับทราบ และนาเสนอในที่ประชุมผู้บริหารในวันถัดไป

เลิกประชุมเวลา 17.00 น.
..............................................
(นายมานิต ลาเกลี้ยง)
นักวิชาการเผยแพร่ชานาญการ
ผูจ้ ดบันทึกช่วยจา

..............................................
(นางอมรทิพย์ ภิรมย์บรู ณ์)
เลขานุการกรม
ผู้ตรวจบันทึกช่วยจา

