-1สรุปรายงานการประชุม
คณะกรรมการศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ ๒
วันจันทร์ที่ ๗ เมษายน 2563 เวลา 15.00 น.
ณ ห้องประชุม ๗ ชั้น ๕ 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. นางสาวอรุณ แก้วขาว
2. นางสาววัลภา ปันต๊ะ
3. นายอภิรักษ์ หล้าชัยกูร
4. นางสาวอัจฉรา สุขสมบูรณ์
5. นางสาวณชาพร ศรีสนิท

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
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมพืชไร่อุตสาหกรรม (สสจ.)
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมพืชน้ามันและพืชตระกูลถั่ว (สสจ.)
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมธุรกิจเกษตร (สสจ.)
นักวิชาการเผยแพร่ชานาญการพิเศษ (สลก.)
นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (สลก.)

-26. นางสาวนาฏสรวง อินแก้ว
7. นางสาวศุภวรรณ สมบุตร
8. นายศราวุฒิ พูลศรี
9. นางสาวอัจฉรา สมสวย
10. นายธนศักดิ์ วิวฒ
ั นวานิช

นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ (สลก.)
นักวิชาการเผยแพร่ชานาญการ (สลก.)
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ (สลก.)
นักวิชาการเผยแพร่ชานาญการ (สลก.)
นักวิชาการเกษตรชานาญการ (หน้าห้อง อธส.)

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธาน ได้กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา กาชับให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรติดตามสถานการณ์
อย่างใกล้ชิด
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม - รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรมส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1 เมื่อวันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563
โดยแจ้งแก้ไขได้ภายในวันที่ 8 เมษายน 2563
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ
๓.๑ หนังสือสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ๐๒๑๒/๑๒๗๒ ลงวันที่ ๕
เมษายน ๒๕๖๓
- นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ผู้อานวยการกองแผนงาน กรรมการและเลขานุการศูนย์ประสานการปฏิบัติฯ ได้แจ้ง
ให้ที่ประชุมทราบว่า สานักแผนงานและโครงการพิเศษ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจ้งขอยกเลิกหนังสือ ด่วนที่สุด
ที่ กษ 0212/1265 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง ข้อกาหนดตามมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) และได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กษ 0212/1272 ลงวันที่ 5 เมษายน 2563
เรื่อง การสนับสนุนการปฏิบัติงาน ตาม “ข้อกาหนด (ฉบับที่ 2)” วันที่ 2 เมษายน 2563 ให้ส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาสนับสนุนการปฏิบัติงาน ดังนี้
1. การประกอบอาชีพทางการเกษตร กรณีไม่สามารถปรับช่วงเวลาได้ ต้องทาการเกษตร ในช่วงเวลาเคอร์ฟิว
เช่น ชาวสวนยาง ชาวประมง เป็นต้น รวมทั้งกิจกรรมทางการเกษตรอื่น ๆ สามารถออกไปประกอบอาชีพได้ตามปกติ
โดยขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน นายอาเภอ หรือตารวจประจาท้องที่)
2. การขนส่งผลผลิตการเกษตร สามารถดาเนินการได้ พิจารณาได้ตาม “ข้อกาหนด (ฉบับที่ 2)” ที่ระบุ “ข้อ 1
ห้ามบุคคลใดทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 นาฬิกา ถึง 04.00 นาฬิกา ของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่
มีความจาเป็น ... ผลผลิตการเกษตร”
ทั้งนี้ ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้พิจารณาร่วมกับข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดประกอบ
การทางานด้วย

-3- นางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กล่าวถึง ปัญหาการขนส่งสินค้า
เกษตรซึ่งได้รวบรวมมาจากข้อคาถามในพื้นที่ ใคเป็นผู้มีอานาจออกใบรับรอง แบบฟอร์มใบรับรอง ประเภทสินค้า
ที่รับรอง เป็นต้น
มติที่ประชุม - รับทราบ หนังสือสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๒๑๒/๑๒๗๒
ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓
- ให้นาเรื่อง ปัญหาการขนส่งสินค้าเกษตร ประเภทสินค้าที่รับรอง อานาจการลงนาม และแบบฟอร์ม
ต่างๆ หารือในที่ประชุม Conference กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันพุธที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓
๓.๒ โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท๐๒๓๐/ว๒๐๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓
- นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบในรายละเอียดของโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย
ด่วนที่สุด ที่ มท๐๒๓๐/ว๒๐๕๖ ลงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓ โดยกระทรวงมหาดไทยได้ขอให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อม
ในการดาเนินการในกรณีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
ยกระดับการปฏิบัติการดังนี้
๑) จัดเตรียมพื้นที่รองรับการกักกันตัวของจังหวัดให้มีความพร้อม โดยสามารถพิจารณาใช้พื้นที่ของภาคเอกชน
ได้ทั้งในส่วนที่จัดทาเป็นสถานที่กักกันตัว โรงพยาบาลสนาม คลังเก็บอาหาร เครื่องดื่ม จุดรับบริจาค จุดประชาสัมพันธ์ให้
ข่าว รวมทั้งกาหนดผู้ให้ข่าวที่ชัดเจน หากจังหวัดใดมีข้อจากัดเรื่องงบประมาณในเชิงป้องกันหรือยังภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินให้
รีบรายงานกระทรวงมหาดไทยเพื่อจะได้ดาเนินการขยายวงเงินต่อไป
2) ชี้แจ้งทาความเข้าใจกับประชาชน และทุกภาคส่วนถึงความจาเป็นในการปฏิบัติการเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยให้ประชาชนที่อยู่ในที่พานัก ไม่เคลื่อนย้าย/เดินทาง อีกทั้ง
มอบหมายภารกิจหน้าที่แก่ส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้บริหารท้องที่ ถึงภารกิจและแนวทางการปฏิบัติงาน
ตลอดจนกาหนดแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติให้มีความเข้าใจร่วมกัน
๓) วางมาตรการควบคุมการกักตุนสินค้า โดยเชิญประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง หากพบการกระทาความผิดให้
ดาเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด
4) วางแผนจัดระบบการขนส่งสินค้า เครื่องอุปโภคบริโภค สิ่งของจาเป็นต่อการดารงชีวิตประจาวัน มีการ
กาหนดจุดบริการอาหาร เครื่องดื่ม เพื่อดูแลประชาชนถึงระดับหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ชัดเจนและกาหนดอยู่ในแผนปฏิบัติการ
5) ให้จังหวัดรายงานการปฏิบัติให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ กระทรวงมหาดไทย ทราบภายในเวลา
18.00 น. ทุกวัน เพื่อจะได้รายงานศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID - 19) ต่อไป
มติที่ประชุม

- รับทราบ

3.3 การประชุม Conference ผู้ประสานงานศูนย์ประสานฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2
- นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดารง ประธาน ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวาระการประชุม Conference ผู้ประสานงาน
ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2563 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 14:00 น. โดยขอให้รองอธิบดีฯ
ทุกท่าน และผู้อานวยการกอง/สานักที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

-4ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ ประกอบด้วย 2.1 ข้อกาหนด ตามมาตรา 9 แห่งพระราชกาหนดการบริหาร
ราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ 2548 ฉบับที่ 2 และ 2.2 รายงานสถานการณ์และการดาเนินการของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา ประกอบด้วย 3.1 มติ ครม. 7 เมษายน 2563 ด้านงบประมาณในส่วน
ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดย สศก. 3.2 ติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายเงินงบกลางของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ 3.3 โครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID - 19 โดย กสก.
มติที่ประชุม

- รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา
๔.๑ การกากับติดตามและรายงานผลการดาเนินงาน
- นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ กล่าวว่า ในการประชุม Conference ร่วมกับส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมการเกษตร
ที่จัดทุกวันศุกร์เวลา ๐9.30 น. สาหรับประเด็นที่จะประชุมวันที่ 10 เมษายน 2563 ประกอบด้วย 1) การปรับปรุง
ระบบส่งเสริมการเกษตรการให้บริการกับเกษตรกรที่มารับบริการที่สานักงานเกษตรจังหวัดอาเภอและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ๒) การปรับรูปแบบกิจกรรมวิธีการดาเนินการและเป้าหมายภายใต้โครงการต่าง ๆ 3) สถานการณ์และปัญหา
ในการจาหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์ 4) การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
โดยที่ประชุม ได้รายงานผลการดาเนินงาน ร่วมกันพิจารณา และมีข้อเสนอที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1) การปรับปรุงระบบส่งเสริมการเกษตรการให้บริการกับเกษตรกรที่มารับบริการที่สานักงานเกษตรจังหวัด
อาเภอและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
- นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวว่า ในช่วงสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด – 19 ที่ผ่านมา สานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี และกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ได้มี
การประชุมเตรียมการหลายครั้ง เพื่อปรับการดาเนินงานตามระบบ T&V System ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงานใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน โดยยึดหลักการตามระบบ T&V เหมือนเดิมแต่ปรับหรือเพิ่มวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์เข้าไป กาหนด
วิธีปฏิบัติใหม่ ใช้แนวทางลักษณะ E-Extension มีระบบติดตามผลการใช้งานเพื่อประเมินความสาเร็จ และขอให้กรม
ส่งเสริมการเกษตรอนุมัติตั้งคณะทางานในแต่ละด้าน ซึง่ คาดว่าจะดาเนินการปรับปรุงระบบ T&V System ได้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ ๒0 เมษายน ๒๕๖๓
- นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ ผู้อานวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวว่า ในช่วงนี้ ยังคงให้
เกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามัน มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ตามปกติภายในเดือนเมษายนนี้ ส่วนการขึ้นทะเบียนตามฤดูกาล
ปกติระบบเปิดเดือนพฤษภาคม ซึ่ง ศสท. ได้กาหนดแนวทางดาเนินงานไว้ 2 แนวทาง คือ 1) ในเดือนพฤษภาคม หาก
เหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติก็ดาเนินการตามปกติเหมือนเดิม 2) หากเหตุการณ์ไม่ปกติและยังปิดกั้นการเดินทาง จะรับ
ปรับปรุงการขึ้ยทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น farm book ทั้งหมด ถ้าจาเป็นจะต้องมาที่สานักงาน ก็มีการจัดระยะห่าง หรือ
กาหนดเป้าหมายการมาติดต่อผ่านผู้นาชุมชนเป็นรายหมู่บ้าน สาหรับเกษตรกรรายใหม่ที่จะต้องมาที่สานักงาน จะจัดทา
E-from ให้บันทึกแจ้งขอขึ้นทะเบียน แล้วจึงให้เจ้าหน้าที่ดาเนินการตรวจสอบแปลงต่อไป
- นายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร เสนอว่า ในการประชุม conference
ร่วมกับส่วนภูมิภาคนั้น ในส่วนของการที่จะนาวาระต่างๆ เข้าไปสู่การประชุม ให้แจ้งเฉพาะประเด็นใหม่ๆ หากเป็นเรื่อง
ซ้าให้เป็นเรื่องที่เราเน้นหนักจริงๆ ขอให้ความสาคัญหรือมีเวลาไปที่การรับฟังปัญหา/ข้อเสนอจากในพื้นที่ เนื่องจากเราลง

-5ไปในพื้นที่ไม่ได้ ส่วนระบบส่งเสริม T&V System ต้องเน้นย้าใน ๓ เรื่องหลัก คือ 1) การถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้เพิ่มเติม
ในส่วนของเทคโนโลยี E-commerce 2) การให้บริการแบบไม่ต้องเจอหน้า เราจะให้บริการโดยวิธีใด 3) การรับบริการ
ระหว่างเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรกับเจ้าหน้าที่ด้วยกันนั้นจะมีวิธีการสื่อสารกันอย่างไร มีวิธีการอย่างไร
- นางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล ผู้อานวยการกองพัฒนาเกษตรกร ได้ยกตัวอย่างวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับ
กลุ่มเป้าหมายเฉพาะเจาะจง ในโครงการพัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการต้นแบบเพื่อยกระดับเกษตรกรเป็น
ผู้ประกอบการเกษตรกรชั้นนาว่าเมือ่ ทาหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ได้ใช้สื่อในการถ่ายทอดและช่วยกากับติดตาม 2 ช่องทาง
คือ 1) การถ่ายทอดความรู้ ใช้เฟสบุ๊กกรุ๊ป นับจานวนการกด like ในการเข้าเรียนแต่ละครั้ง 2) การกากับติดตาม ใช้ไลน์
กรุ๊ป เพื่อเช็คจานวนสมาชิกเข้าเรียนครบหรือไม่ ซึง่ กระบวนการนี้ สามารถทาให้เกิดห้องเรียนได้ นอกจากนี้ ยังสามารถ
ส่งการบ้าน สร้างความสนิทสนมในกลุ่มผู้เรียน มีการแชร์ประสบการณ์วิธีการต่างๆ ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางหนึ่งสาหรับ
เกษตรกรที่มีทักษะทางด้านดิจิทัล ที่ สพท. หรือจังหวัดอาจนาไปพิจารณาปรับใช้เป็นแนวทางหรือเป็นโมเดลการปฏิบัติ
ในการถ่ายทอดความรู้ในอนาคต
- นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ ผู้อานวยการสานักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวว่า ในส่วนของการถ่ายทอดองค์
ความรู้ ตามแนวทางที่กรมฯดาเนินการประชาสัมพันธ์คือ Do it from home โดยได้สร้างเฟสบุ๊กเพจ Do it from
home ขึ้น เพื่อเป็นช่องทางฝึกอาชีพและความรู้ให้กับผู้ที่สนใจ ซึง่ มีทั้งในส่วนของโครงการฝึกอาชีพระยะสั้นในช่วงวิกฤติ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต ส่งเสริมการตลาดออนไลน์ การเตือนภัยด้านการเกษตรต่างๆ การแปรรูป และอาหาร
สุขภาพ ซึ่งจะเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาคใช้เป็นสื่ออีกช่องทางหนึ่งด้วย สาหรับผังรายการโครงการฝึกอาชีพ
ระยะสั้นกับกรมส่งเสริมการเกษตรจะมีในช่วง เดือนเมษายน – มิถุนายน 2563 และขอเชิญทุกท่านเข้าไปกดถูกใจเพจ
เฟสบุ๊ก Do it from home ด้วย
มติที่ประชุม - ปรับระบบการทางาน T&V System เพื่อรองรับสาหรับสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยให้พร้อมใช้
ในสถานการณ์ฉุกเฉินได้ทุกเหตุการณ์ ครอบคลุมการใช้เฉพาะพื้นที่และใช้ได้ในทุกพื้นที่โดยมอบหมาย ดังนี้
- มอบ กวพ. ปรับระบบการทางาน T&V System เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน
- มอบ กวพ. และ สพท. พิจารณาจัดทาวิธีปฏิบัติการให้บริการเกษตรกรของ
ของเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อกรณีมีผู้มาใช้บริการที่สานักงาน
- มอบ สพท. ดาเนินการถ่ายทอดความรู้ผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงเพื่อการเกษตรและเครือข่าย
- มอบ ศสท. พิจารณาปรับวิธีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร สาหรับเกษตรกรรายใหม่และการปรับปรุง
ทะเบียน เพื่ออานวยความสะดวกแก่เกษตรกร
- มอบทุกกอง/สานักวิชาการ ดาเนินการถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกร ให้พิจารณากลุ่มเป้าหมายที่
ชัดเจน พิจารณาการใช้เครื่องมือที่เหมาะสม วิธีการและเนื้อหาการถ่ายทอดน่าสนใจ
- ให้ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมด้วยวิธี Conference กับส่วนภูมิภาค ต้องมีประเด็นที่ชัดเจนและให้
ขั้นตอนการประชุมที่กระชับ
๒) การปรับรูปแบบกิจกรรมวิธีการดาเนินการและเป้าหมายภายใต้โครงการต่าง ๆ
- นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ แจ้งให้กอง/สานักดาเนินการปรับรูปแบบกิจกรรม วิธีดาเนินการ และเป้าหมาย
ในโครงการต่างๆ กรณี ดาเนินกิจกรรมตามแผนเดิม/ปรับกิจกรรม/ชะลอการดาเนินงาน/ยกเลิก

-6มติที่ประชุม
- มอบผู้อานวยการกอง/สานัก ดาเนินการปรับรูปแบบ/วิธีการดาเนินงานโครงการต่างๆให้ชัดเจน แล้วเร่ง
สื่อสารไปยังหน่วยงานในส่วนภูมิภาค รวมทั้งเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรทั้ง ๔
ท่านช่วยกากับดูแลด้วย
- มอบ กองคลัง จัดลาดับการใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละกอง/สานัก เพื่อเป็นข้อมูลในการเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ
๔.๒ แนวทางในการทางานของเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรภายใต้ พรก.การบริหารราชการ
ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๒) และประกาศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1) มาตรการ Work from home
- นายดนัย ชื่นอารมย์ ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่ ได้รายงานผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง) โดยมีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานที่กรมฯ 60% และ work from home 40%
๒) การพัฒนาตนเองผ่านระบบ E-learning
- นายดนัย ชื่นอารมย์ แจ้งว่า สาหรับเจ้าหน้าที่ที่ work from home สามารถพัฒนาตัวเองผ่านระบบ
E-learning ของ กพ. ในหลักสูตรต่างๆ ตามความเหมาะสมได้
- นายวุฒิชัย ชิณวงศ์ กล่าวว่า สพท. ได้กาหนดหลักสูตรการเสริมสร้างสมรรถนะนักส่งเสริมการเกษตร
ในแต่ละระดับ โดยสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ที่ DOAE e-learning
มติที่ประชุม
- มอบกอง/สานัก ปรับลดการมาปฏิบัติงานที่สานักงานของเจ้าหน้าที่ โดยให้มีเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงาน
ทีก่ รมฯ ร้อยละ ๓๐ ให้ทางานที่บ้านและพัฒนาตนเองผ่าน E-learning ร้อยละ 70
- มอบ สพท. และ กกจ. จัดหลักสูตร E-learning ที่เหมาะสมกับแต่ละตาแหน่ง กาหนดเวลาชั่วโมง
การเรียนที่เหมาะสม รวมทั้งให้มีการประเมินผลด้วย
๓) แผนเตรียมการปฏิบัติงานกรณีที่รัฐบาลประกาศยกระดับมาตรการขั้นสูงสุด
3.1) การจัดให้เจ้าหน้าที่อยู่เวรประจาอาคาร
- นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ เลขานุการกรม รายงานว่า หากมีการประกาศยกระดับมาตรการขั้นสูงสุด
ของสถานการณ์ กรมฯต้องเตรียมแผนการจัดเจ้าหน้าที่ประจาอาคารต่างๆ ดูแลทรัพย์สินของทางราชการ ร่วมกับ รปภ.
ดังนี้
1) สลก. ดูแลภาพรวมด้านอาคารสถานที่
2) ศสท. ดูแลระบบเซิฟเวอร์และเครือข่าย
3) ผู้แทนกอง/สานัก ร่วมดูแลอาคารสถานที่ ณ อาคารต่างๆ
- นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม เสนอให้กอง/สานัก จัดเตรียมแผนการประสานงานโครงการต่างๆ
ตามความเหมาะสมด้วย
- นางพรรณาภา ปรัชญาศิริ รายงานว่า กรมฯ มีอุปกรณ์สาหรับจัดประชุม conference จานวน 3 ชุด
โดยติดตั้งไว้ในห้อง OR ๑ ชุด ยังสามารถจัดชุด conference ได้อีก ๒ ชุดติดตั้งในห้องอื่นๆ เพื่อให้บริการประชุม
conference แต่มีข้อจากัดด้านบุคลากรปฏิบัติงาน

-7มติที่ประชุม

- มอบ สลก. เตรียมแผนเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกรณีประกาศยกระดับมาตรการขัน้ สูงสุดของสถานการณ์
- มอบ ศสท. เตรียมให้บริการจัดประชุม Conference และขอให้ช่างไฟฟ้าของ สลก. และ สพท.
ร่วมปฏิบัติงานจัดประชุมด้วย
๔.๓ โครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID - 19 (สสจ.)
- นางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อานวยการสานักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กล่าวว่า โครงการสนับสนุนสินค้า
เกษตรไทยสู้ภัย COVID – 19 ในกิจกรรมรณรงค์ “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” ได้รับการ
ตอบรับที่ดีและขอบคุณทีมประชาสัมพันธ์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ปัญหาที่พบขณะนี้คือ Kerry เริ่มปฏิเสธการรับ ส่งผลผลิตสด ส่วนของ บ.ไปรษณีย์ไทยยังสามารถขนส่งได้ จึงขอให้จังหวัดช่วยคัดกรองกลุ่มสินค้าที่มีคุณภาพ สมัครเข้า
ร่วมจาหน่ายสินค้ากับ บ.ไปรษณีย์ไทย สาหรับกิจกรรมรณรงค์ “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่
รอด” เป็นโครงการที่นาเสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วย เพื่อขยายผลการดาเนินการครอบคลุมสินค้าอื่นๆ
และจะช่วยประสานอานวยความสะดวกในการให้ข้อมูลการสั่งซื้อระหว่างเกษตรกรกับหน่วยงานอื่นๆ ด้วย
- นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ กล่าวรายงานโครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ว่า ได้ดาเนินการจัดตั้ง
คณะทางานแล้ว จังหวัดได้ดาเนินการประชุมคัดเลือกสินค้าออนไลน์ที่มีคุณภาพดีและอยู่ในระหว่างคีย์ข้อมูลสินค้า โดย
มอบหมายให้ สพท. ออกแบบตกแต่งหน้าเว็บไซต์ให้สวยงาม และขอให้มีการคัดเลือกชื่อเว็บไซต์ด้วย
มติที่ประชุม

- มอบ สสจ. เก็บข้อมูลสินค้าที่จาหน่ายผ่านออนไลน์ เพื่อรายงานและประเมินผลการดาเนินการ
- โครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ใช้ชื่อเว็บไซต์ว่า “ตลาดเกษตรกรออนไลน์” และให้ทุกจังหวัด
ดาเนินการคีย์ข้อมูลให้เรียบร้อยตามกาหนด มีการทดสอบการใช้งานในระบบและกาหนดเปิดตัวในวันที่พร้อมใช้งานจริงๆ
- การประชาสัมพันธ์ ผ่านเฟสบุ๊กประชาสัมพันธ์กรมส่งเสริมการเกษตร กรณีมีคอมเม้นต์สอบถามข้อมูล
เพิ่มเติมหรือการแสดงความคิดเห็นต่างๆ ขอให้ สลก. ประสานข้อมูลกับคณะทางานประชาสัมพันธ์ ซึ่งเป็นผู้แทนกอง/
สานัก เพื่อตอบคาถามในคอมเม้นต์ของแต่ละฟีดข่าวด้วย
๔.๔ ความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้อยเพื่อสร้างรายได้แก่เกษตรกร
- นางมาลินี ยุวนานนท์ ได้กล่าวถึงความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้อยเพื่อสร้างราย ได้แก่
เกษตรกรว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและรับรองสิทธิ์ของเกษตรกรในพื้นที่ ซึง่ ได้มกี ารส่งหลักฐานมาให้กรมฯ
ตรวจสอบแต่ยังน้อยอยู่ เพียง 260 ครัวเรือน พร้อมส่งให้สานักงบประมาณแล้ว รวมทั้งสิ้น เป็นเงิน 792,867.5 บาท
มติที่ประชุม

- รับทราบ

๔.๕ โครงการปลูกผักอยู่บ้านต้าน COVID - 19 (กขพ.)
- นายวิชัย ตู้แก้ว ผู้อานวยการกองขยายพันธุ์พืช รายงานโครงการปลูกผักอยู่บ้านต้าน COVID - 19 มี
วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีพืชอาหารสาหรับบริโภค ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจ
โดยการจ้างแรงงานในพื้นที่ผลิตพันธุ์พืชสมุนไพรและผัก ให้เกษตรกรครัวเรือนละ 20 ต้น ประกอบด้วยสมุนไพรและ
พืชผักที่จาเป็น 4 ชนิด และผักสมุนไพรเสริมอีก 3 ชนิด การดาเนินงานจะกระจายพันธุ์ให้เกษตรกรผู้ที่ได้รับผลกระทบ
จากภัยแล้ง จานวน 63,334 ครัวเรือน และผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด – 19 จานวน 312,316 ครัวเรือน
หมู่บ้านละ ๕ ราย ผ่าน อกม.

-8- นายชาตรี บุญนาค เสนอให้ กขพ. พิจารณาเกณฑ์การคัดเลือกผู้ได้รับพันธุ์ผักให้ชัดเจนและให้พิจารณา
ดาเนินการวิธีแจกเมล็ดพันธุ์คุณภาพตามความต้องการ โดยให้ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ขอรับเมล็ดพันธุ์ผ่านช่องทาง
ออนไลน์และกรมฯ จัดส่งให้
- นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม เสนอให้กาหนดเป้าหมายให้ชัดเจนในประเด็นจานวน/ชนิดของพันธุ์ผัก/สมุนไพร
เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการและให้จังหวัดเป็นผู้กาหนดกลุ่มเป้าหมายเกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุน
โดยใช้กลไก อกม. หรือเครือข่ายอื่นๆ เป็นผู้กระจายพันธุ์ดีในชุมชน
- นายทวี มาสขาว เสนอให้กาหนดแนวทางเพิ่มเติมในการขยายผลในชุมชนผ่านเครือข่ายเกษตรกรต่อไปด้วย
มติที่ประชุม

- มอบ กขพ.ทบทวนรายละเอียดของโครงการปลูกผักอยู่บ้านต้าน COVID - 19 ตามข้อเสนอ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ
- นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์ เลขานุการกรม แจ้งว่า ในวันศุกร์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓ ในช่วงบ่ายโมงเป็นต้นไป
กรมปศุสัตว์จะทาการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อให้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ขอให้ทุกหน่วยงานถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า เก็บ/คลุม
สิ่งของป้องกันความเปียกชื้น และสามารถเข้าในพื้นที่อาคารได้หลังจากฉีดพ่นแล้ว 1 ชั่วโมง
- นางอัญชลี สุวจิตตานนท์ กล่าวว่า การประชุม conference ร่วมกับส่วนภูมิภาคในวันที่ 10 เม.ย. 63 ขอให้
ใช้ห้องประชุม 7 โดยขอเชิญ ผอ.ทุกกอง/สานักเข้าร่วมด้วย และส่งข้อมูลที่จะนาเสนอให้ฝ่ายเลขาฯ ภายในวันที่ 9 เม.ย.
63
มติที่ประชุม

- รับทราบ

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.
....................................................
(นายมานิต ลาเกลี้ยง)
นักวิชาการเผยแพร่ชานาญการ
ผู้จดบันทึกช่วยจา

....................................................
(นางอมรทิพย์ ภิรมย์บูรณ์)
เลขานุการกรม
ผู้ตรวจบันทึกช่วยจา

ทั้งนี้ รอรับรองรายงานการประชุมวันที่ 23 เมษายน 2563

