
ก ำกบั ติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน สถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) 

ส่วนภูมภิำค คร้ังที ่2

กำรประชุมผ่ำนทำงไกล (conference) 

วนัที่ 10 เมษำยน 2563 เวลำ 09.30 น.



การประชุมผ่านทางไกล (conference) ก ากบั ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่วนภูมภิาค คร้ังที ่2

ระเบียบวำระที่ 1 เร่ืองประธำนแจ้งให้ทีป่ระชุมทรำบ

- ขอบคุณผู้ทีร่่วมสมทบทุนเพือ่ช่วยเหลอืเจ้ำหน้ำทีแ่ละเกษตรกรของ
กรมส่งเสริมกำรเกษตรในช่วงวกิฤตโควดิ – 19 จำกส่วนภูมภิำค เช่น

1. ส ำนักงำนส่งเสริมและพฒันำกำรเกษตรที ่2 จงัหวดัรำชบุรี จ ำนวน 8,000 บำท
2. ส ำนักงำนเกษตรจงัหวดัสมุทรสงครำม จ ำนวน 3,000 บำท
3. คุณวสันต์ สุขสุวรรณ หัวหน้ำกลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศ จ ำนวน 3,000 บำท

ส ำนักงำนเกษตรจังหวดัระนอง



ระเบียบวำระที่ 2  เร่ืองเพือ่พจิำรณำ

การประชุมผ่านทางไกล (conference) ก ากบั ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่วนภูมภิาค คร้ังที ่2

2.1 กำรปรับปรุงระบบส่งเสริมกำรเกษตร (กวพ.)
2.2 กำรให้บริกำรกบัเกษตรกรทีม่ำรับบริกำรที่ส ำนักงำนเกษตรจังหวดั/อ ำเภอ (กวพ.)
2.3 กำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ี(สพท.)
2.4 กำรปรับรูปแบบกจิกรรม วธีิกำรด ำเนินงำน และเป้ำหมำย ภำยใต้โครงกำรต่ำงๆ 

(กอง/ส ำนักทีเ่กีย่วข้อง)
2.5 สถำนกำรณ์และปัญหำในกำรจ ำหน่ำยสินค้ำเกษตรออนไลน์ (สสจ.)
2.6 โครงกำรส่งเสริมตลำดเกษตรกรออนไลน์ (ผู้ทรงคุณวุฒิฯ)
2.7 กำรเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี 2563 (กผง.-กค.)
2.8 ปัญหำจำกกำรปฏิบัติงำนในสถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคโควดิ - 19 จำกส่วนภูมภิำค 



วาระที่ 2.1 การปรบัปรุงระบบสง่เสรมิการเกษตร

นายอาชวช์ยัชาญ  เลี้ยงประยูร

รองอธิบดีกรมสง่เสรมิการเกษตร



- ก าลงัด าเนินการปรบัปรุงแนวทางการท างาน

ใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ฉุกเฉิน



วำระที่ 2.2
แนวทางการปฏิบัติงาน

ของส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
นายอาชว์ชัยชาญ  เลี้ยงประยูร
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร



ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับเกษตรกร
ถึงช่องทางการให้บริการที่ไม่ต้องมาที่ส านักงาน 
เช่น กรณีที่ต้องการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
ให้ด าเนินการผ่าน Application Farmbook
เป็นล าดับแรก

แนวทางการท างานของส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ



กรณีเกษตรกรมีเหตุจ าเป็นต้องมาติดต่อราชการกับส านักงาน
เกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอ

มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
1. เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ที่มาติดต่อราชการ
2. จัดเจลแอลกอฮอล์ หรือสบู่ ส าหรับล้างมือไว้ที่จุดรับบริการ
3. ก าหนดให้มีจุดตรวจวัดไข้ ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ 

(ไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส) (ถ้ามี)
4. ก าหนดจุดพักรอไว้บริเวณด้านหน้า หรือด้านหลังส านักงาน 

โดยให้อยู่ในพื้นที่ที่จัดไว้เท่านั้น



กรณีเกษตรกรมีเหตุจ าเป็นต้องมาติดต่อราชการกับส านักงาน
เกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอ

มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
5. ก าหนดจ านวนคนที่จะให้บริการในแต่ละวัน เช่น

- ภาคเช้า ไม่เกิน 15 คน
- ภาคบ่าย ไม่เกิน 15 คน

6. ก าหนดระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) 
ประมาณ 1 – 2 เมตร ระหว่างรอรับบริการ

7. จัดที่นั่งส าหรับรอรับบริการไว้อย่างเพียงพอ (ระยะห่าง 1-2 เมตร)



กรณีเกษตรกรมีเหตุจ าเป็นต้องมาติดต่อราชการกับส านักงาน
เกษตรจังหวัด และส านักงานเกษตรอ าเภอ

มีแนวทางปฏิบัติ ดังนี้
8. จัดเจ้าหน้าที่รอรับบริการและรับเอกสาร
9. จัดบัตรคิวให้เกษตรกรที่มารับบริการ
10. จดบันทึกข้อมูลเกษตรกรทุกครั้งที่มาใช้บริการ



ให้ยึดแนวทางปฏิบัติตามประกาศมาตรการกรมส่งเสริมการเกษตร 
จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้

- 1) มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่
(COVID-19) ลว.10 มีค. 63

- 2) มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดฯ (แก้ไขเพิ่มเติม 1) ลว. 20 มีค. 63

- 3) มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดฯ (แก้ไขเพิ่มเติม 2) ลว. 26 มีค. 63

แนวทางการท างานของส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ



ทั้งนี้ แนวทางการปฏิบัติงานสามารถประยุกต์
ได้ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ โดยขอให้
พิจารณาร่วมกับข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด
แต่ละจังหวัดประกอบด้วย

แนวทางการท างานของส านักงานเกษตรจังหวัด/อ าเภอ



การขึน้ทะเบียนเกษตรกร
โดย ศสท.



ฐานข้อมูล
เกษตรกร

ผู้ปลูกปาล์ม
น ้ามัน

ปี 2562

กระบวนการใหม่
ศสท.จะด้าเนินการคัดลอกกิจกรรม ปี 2562
ให้เป็นปี 2563 โดยอัตโนมัติ (เฉพาะกิจกรรม

ที่ยังไมด่้าเนินการคัดลอกกิจกรรมเป็นปี 2563)

ข้อมูลเกษตรกร
ผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน ปี 2563

ยืนยันผลในระบบ
ทะเบียนเกษตรกร

รายใหม่
รับแบบ ทบก.01

บันทึกกิจกรรม
รายเดิม

รับแบบ ทบก.01

จัดชุด/ติดประกาศ

ขั้นตอนการบันทึก การตรวจสอบ

เฉพาะสถานการณ์ covid19

@กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

บันทึกกิจกรรม



วำระที่ 2.3  กำรถ่ำยทอดเทคโนโลย ี(สพท.)











วำระที่ 2.4 กำรปรับรูปแบบกจิกรรม วธีิกำรด ำเนินงำน 
และเป้ำหมำย ภำยใต้โครงกำรต่ำงๆ 
(กอง/ส ำนักที่เกีย่วข้อง)

การประชุมผ่านทางไกล (conference) ก ากบั ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่วนภูมภิาค คร้ังที ่2



วาระที่ 2.4 การปรับรูปแบบกิจกรรม วิธีการด าเนินงาน 
และเป้าหมาย ภายใต้โครงการต่างๆ

โดย กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร
10 เมษายน 2563



โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.)



การปรับแผนการอบรม/ประชุม
การยกเลิกการจัด Field Day ในจุดที่ยังไม่ได้ด าเนินการ
การยกเลิกขยายผลงานวิจัยต้นแบบสู่ ศพก.เครือข่าย แปลงใหญ่ 

และส่วนอื่นๆ ในเขตที่ไม่สามารถด าเนินการได้

ประเด็นน าเสนอ



การด าเนินการตามประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร ณ วันที่ 10 
มีนาคม 2563 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ข้อ 3 การจัดประชุม/ฝึกอบรม/
สัมมนา ดังนี้

การอบรมเกษตรกรผู้น า 30 รายต่อ ศพก. (3 ครั้ง/ปี)
การอบรมประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. (2 ครั้ง/ปี)
การประชุมคณะกรรมการ ศพก. และแปลงใหญ่ ทุกระดับ         
(4 ครั้ง/ปี)



ชะลอการจัดกิจกรรมออกไปให้อยู่ในช่วงไตรมาสที่ 4

ปรับแผนการจัดกิจกรรม และกระบวนการให้เหมาะสม

การด าเนินการจัดกิจกรรมให้อยู่ภายใต้มาตรการและการเฝ้า
ระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

ด าเนินการ ดังนี้



สรุปจ านวน ศพก. ที่ยังไม่ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)

เขต จ านวนจังหวัด จ านวนอ าเภอ
จ านวนอ าเภอที่ยงัไม่ได้จัดงาน FD

รวมทั้งหมด ปกติ ผู้บริหาร
1 9 78 41 40 1
2 8 62 43 42 1
3 9 73 34 34 0
4 20 322 224 223 1
5 14 151 86 84 2
6 17 196 118 116 2

รวมทั้งสิ้น 77 882 546 539 7

ข้อมูล ณ 7 เมษายน 2563

***ให้จังหวัดตัดงบประมาณที่ไม่ได้ด าเนินการคืนกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใน 30 เมษายน 2563**



กิจกรรมขยายผลงานวิจัยต้นแบบสู่ ศพก.เครือข่าย 
แปลงใหญ่ และส่วนอื่นๆ ที่ได้รับผลกระทบ และไม่สามารถ
ด าเนินการได้ใน ปี 2563 จ านวน 4 เขต ดังนี้

 เขต 1
 เขต 4
 เขต 5
 เขต 6

***ให้จังหวัดตัดงบประมาณที่ไม่ได้ด าเนินการคืนกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใน 30 เมษายน 2563**



โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตร
ตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก 
(Agri-Map)



1. กิจกรรมที่ยกเลิก จ านวน 2 กิจกรรม
1.1 การสัมมนาสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ 
1.2 กิจกรรมการจัดอบรมขับเคลื่อนการใช้แผนที่เกษตรเพื่อ

การบริหารจัดการเชิงรุก จ านวน 5 เขต ดังนี้
 เขต 1
 เขต 2
 เขต 3
 เขต 5
 เขต 6



2. กิจกรรมที่ปรับลดงบประมาณ จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่
 การสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการศึกษาต้นแบบ               

การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม



วำระที่ 2.5 สถำนกำรณ์และปัญหำในกำรจ ำหน่ำย
สินค้ำเกษตรออนไลน์ (สสจ.)

การประชุมผ่านทางไกล (conference) ก ากบั ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่วนภูมภิาค คร้ังที ่2





แนวทางด้านการตลาด ในการเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายสินคา้ด้านการเกษตร 
กรณีได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส Covid-19 

เนื่องจากไม่สามารถจัดประชุม/สัมมนาเพื่อสมัครเข้าร่วมการจ าหน่ายได้โดยตรง

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
รวบรวมข้อมูลสินค้าและศึกษาความรู้ในการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์

1) รวบรวมข้อมูลสินค้าด้านการเกษตรในพื้นที่อย่างเป็นระบบ จากทุก
กลุ่มสินค้า เพื่อใช้เป็นข้อมูลฐานในการน ามาแนะน าส่งเสริมหรือ
ประสานงานเพิ่มช่องทางการจ าหน่ายผ่านช่องทางปกติ (เชื่อมโยง
ตลาดตามข้อมูลที่จังหวัดและส่วนกลางมี)

2) ทบทวนความรู้จากการสัมมนาที่ผ่านมา เช่น อบรมการจ าหน่าย
ออนไลน์ เช่น บริษัทไปรษณีย์ไทย (Thailandpostmart.com)  
LAZADA เพื่อสอนเกษตรกรที่มีศักยภาพ

3) ศึกษาหรือทดลองจ าหน่ายหรือเข้าไปสมัครผ่านใน platform ต่างๆ 
เพื่อให้ทราบถึงแนววิธีการสมัครและจ าหน่ายเพื่อสอนเกษตรกรที่มี
ศักยภาพ

4) เตรียมเอกสารแนววิธีการปฏิบัติหรือแนวทางการด าเนินการต่างๆ 
ทีม่ีหรือใน YouTube หรือไฟล์ค าแนะน าส่งให้กลุ่มเป้าหมาย

5) หากมีความจ าเป็นในการพบปะเกษตรกรในพื้นที่ ควรจัดเป็นกลุ่ม
เล็กๆ ไม่ควนเกิน 5 คน และต้องมีการปฏิบัติอย่างระมัดระวัง

6) ให้ค าแนะน าและติดตามอย่างต่อเนื่อง

กลยุทธิ์ในการส่งเสริมในระดับพื้นที่
1) จังหวัด มอบหมายเจ้าหน้าที่ท าหน้าที่ประสานเชื่อมโยงกับตลาด

ตามช่องทางปกติ โดยใช้ระบบออนไลน์และเครื่อขายโทรศัพท์ / 
และเป็นหน่วยประสานส่วนกลางด้านการตลาด

2) การส่งเสริมให้มีการจ าหน่ายออนไลน์ โดย
2.1 เน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพในการสื่อสารทางออนไลน์ เช่น 

YSF SF เกษตรกรผู้น า ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสือสาร
2.2 กรณีมีการแนะน าในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงน้อยของการระบาด  

โควิด19 อาจมีการพบปะกับเกษตรโดยตรง ต้องป้องกันการ
สัมผัสตัวและใช้ระบบ Social Distancing ผสมผสานในการ
แนะน าส่งเสริมอย่างปลอดภัย เป็นเกษตรกรกลุ่มเล็กๆ ที่มี
ศักยภาพในการจ าหน่ายออนไลน์เท่านั้น 3-5 คน 

3) ร่วมในการ ปชส. สินค้าของเกษตรกรในเครือข่ายของทุกจังหวัด 
เพื่อเพิ่มช่องทางในการจ าหน่ายสินค้าด้านการเกษตรทุกสินค้า
โดยเฉพาะสินค้า ผัก ผลไม้ ที่เน่าเสียง่าย



ตัวอย่ำง 
ควำมร่วมมือระหว่ำง 

กรมส่งเสริมกำรเกษตร กบั บริษัทไปรษณย์ีไทย จ ำกดั



ความร่วมมือของ กรมส่งเสริมการเกษตร (DOAE)  กับ บริษัทไปรษณีย์ไทย (THP Mart)
ในการส่งเสริมเกษตรกรให้จ าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ : Thailandpostmart.com

กรณีได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส Covid-19 เนื่องจากไม่สามารถจัดประชุม/สัมมนาเพื่อสมัครเข้าร่วมการจ าหน่ายได้โดยตรง

เกษตรกร
สมัครผ่าน Thailandpostmart.com

1. ต้องผลิตสินค้าได้คุณภาพ ฯ 
2.ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลง

เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร
แนะน าและชีแ้จ้งสิทธิประโยชน์และรายละเอียดต่างๆ

เจ้าหน้าที่ บริษัทไปรษณีย์ไทย
ตรวจสอบสิทธิเกษตรกร

ขายผ่าน thailandpostmart.com
โดย ได้รับการบริหารด้านการขนส่งสินค้า

ระบบการจ่ายเงนิและค่าสินค้า
การประชาสัมพันธ์สินค้า

ได้รับสิทธ์ิขายสินค้าผัก ผลไม้ 8 บ./กก.

รวบรวมรับรองว่าเป็นเกษตรกร ของ กสก.

ตรวจสอบและอนุมัตเิกษตรกรเข้าร่วม THP Mart
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เจ้าหน้าที่ของบริษัทไปรษณีย์ไทย ตรวจสอบ
ข้อมูลผ่านไลน์ 8 DOAE & THP Mart 
ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร หาก
เกษตรกรมีคุณสมบตัแิละยอมรับข้อตกลง ก็จะ

อนุมัตใิห้จ าหน่ายบนแพลตฟอร์มได้

ก

แนวทางในการส่งเสริมและแนะน าเกษตรกรในการสมคัรเขา้ร่วมการจ าหน่าย
ใน : thailandpostmart.com

เจ้าหน้าที่ของกรมส่งเสริมการเกษตร เข้าเยี่ยมเยือนเกษตรกรในพืน้ที่ โดย
คัดเลือกเกษตรกรที่มีศักยภาพในการจ าหน่ายออนไลน์

เพื่อ ให้เกษตรกรเข้าใจในหลักการของการจ าหน่ายออนไลน์ เช่นสิทธิ
1.เกษตรกรจะมีพืน้ที่จ ำหน่ำยผ่ำนทำงระบบออนไลน์ เพิ่มยอดขำยได้
2.กำรขนสง่สินค้ำจำกแหลง่ผลติ โดยไปรษณีย์บริหำรจดักำรสง่สินค้ำจนถงึลกูค้ำ 
3.ระบบกำรจ่ำยเงินคำ่สินค้ำให้กบัเกษตรกร
4.ทำงไปรษณีย์ไทยจะประชำสมัพนัธ์สินค้ำให้ในภำพรวม

เกษตรกรที่จะร่วมในการจ าหน่ายแบบออนไลน์ จะต้อง 
1. ผลิตสินค้ำด้ำนกำรเกษตรที่มีคณุภำพดี สด ใหม่ ได้รับกำรรับรองมำตรฐำนกำรผลิต 
2. ขนสง่ได้ และอยูใ่นภำชนะ/บรรจภุณัฑ์ที่มิดชิด 
3. ต้องมีสต๊อกสินค้ำ หรือก ำหนดระยะเวลำของสินค้ำเกษตรให้ตรงกบัช่วงฤดกูำลผลผลิต
ออกสูต่ลำด 
4. จะต้องก ำหนดรำคำสินค้ำให้เหมำะสมสอดคล้องกบัรำคำตลำด 
5. มีควำมพร้อมท่ีจะรับผิดชอบในกรณีสินค้ำเสียหำยอนัเกิดจำกตวัสินค้ำเอง
6. จดัท ำข้อมลูเก่ียวกบัและกำรบริหำรจดักำรลกูค้ำ 
7. ควรท ำ story ของสินค้ำ 
8. กำรจดัโปรโมชัน่ร่วมกบัทำง Thailandpostmart.com

สมัครด้วยตนเอง
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กำรขนส่งสินค้ำเกษตร



 หนงัสือส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนท่ีสุด ท่ี กษ0212/1265 ลงวนัท่ี 3 เมษายน 2563 ให้
กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผูอ้อกใบรับรองการขนส่งสินคา้เกษตรดา้นพืช

 หนงัสือส านกังานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนท่ีสุด ท่ี กษ0212/1272 ลงวนัท่ี 5เมษายน 2563 
ยกเลิกหนงัสือฉบบัวนัท่ี 3 เม.ย. โดยการขนส่งผลผลิตการเกษตร สามารถด าเนินการไดต้ามขอ้ก าหนด
มาตรา 9 (ฉบบัท่ี 2) ท่ีระบุ ขอ้ 1.

 วนัท่ี 8 เม.ย.63 ศูนยป์ระสานการปฏิบติั กระทรวงฯ ไดป้ระชุม Conference กบักรมฯ และแจง้วา่จะน า
ปัญหาในทางปฏิบติัเร่ืองการขนส่งไปหารือแนวทางปฏิบติักบักระทรวงมหาดไทย

 กระทรวงมหาดไทย มีโทรสารด่วนท่ีสุด ท่ี มท 0230/ว 2084 ลว. 7 เม.ย.63 แจง้ผูว้า่ราชการจงัหวดัวา่ หากผู ้
ท่ีเขา้ข่ายไดรั้บการยกเวน้ตามขอ้ก าหนดออกตามความในมาตรา 9 ในพื้นท่ีจงัหวดั/อ าเภอร้องขอใหท้าง
ราชการออกหนงัสือรับรอง เพื่อแสดงต่อต่อพนกังานเจา้หนา้ท่ีประจ าจุดตรวจ หากจงัหวดั/อ าเภอพิจารณา
แลว้ เห็นวา่เป็นไปตามขอ้ก าหนดฯ กอ็อกหนงัสือรับรองได้

กรมฯ ไดป้ระสานกระทรวงฯ ไดรั้บแจง้วา่ เกษตรกรหรือผูข้นส่งสินคา้เกษตรใหข้อใบรับรอง/ใบอนุญาต
ไดท่ี้อ าเภอ โดยนายอ าเภอเป็นผูรั้บรอง/อนุญาต

กำรขนส่งสินค้ำเกษตร







วำระที่ 2.6 โครงกำรส่งเสริมตลำดเกษตรกรออนไลน์ 
(ผู้ทรงคุณวุฒิฯ)

การประชุมผ่านทางไกล (conference) ก ากบั ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่วนภูมภิาค คร้ังที ่2



“สง่เสริมเกษตร รวมใจ ตา้นโควิด”

ตลาดเกษตรออนไลน์
ภายใตก้ารก ากบัดแูลของกรมส่งเสริมการเกษตร



ตลาดเกษตรกรออนไลน์ เป้าหมายหลัก

• กรมส่งเสริมการเกษตรมี แหล่งรวมสินค้า/ผลิตภณัฑ์เกษตรคุณภาพเยี่ยม  
(สินค้าพรีเมี่ยม) จ าหน่ายด้วยระบบตลาดออนไลน์ โดยเกษตรกร 
หรือ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์” จากทุกจังหวัดทั่วประเทศ

• สร้างทางเลือกให้ผู้บริโภค ทั่วประเทศ สามารถเลือกซือ้สินค้าคุณภาพสูง
จากเกษตรกร ส่งถงึบ้าน โดยเฉพาะในช่วงการระบาดไวรัส COVID-19
(ให้คนไทยทั่วประเทศที่อยู่บ้าน ส่ังสินค้าคุณภาพสูง จากเกษตรกรได้เอง)

• ประชาสัมพนัธ์งานของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ด าเนินการอยู่แล้วอย่าง
เป็นรูปธรรม และเป็นเอกภาพ ด้วยการท างานแบบบูรณาการ ทัง้
ส่วนกลาง และส่วนภมูภิาค



แผนปฏิบัติงำน และกำรปฏิบัติ
ระยะเวลา กจิกรรม การ

ปฏิบัติ

23 มี.ค. 63 ประชมุหำรือ (กรมฯ) 

31 มี.ค. 63 เห็นชอบโครงกำร (ท่ีประชมุผู้บริหำรกรมฯ) 

31 มี.ค. 63 ตัง้คณะกรรมกำร/คณะท ำงำน (กรมฯ) 

1 เม.ย. 63 ท ำควำมเข้ำใจกบัจงัหวดั (Teleconference) 

3 เม.ย. 63 กอง/ส ำนกัจดัสง่ข้อมลูเกษตรกร/สนิค้ำจ ำหน่ำย online ให้จงัหวดั 

3 เม.ย. 63 ตัง้คณะท ำงำนโครงกำร ฯ ระดบัจงัหวดั 

3–7 เม.ย. 63 กรมฯ พฒันำระบบบันทกึข้อมูล / รายงาน 

3 -9 เม.ย. 63 คณะกรรมกำรระดบัจงัหวดัประชมุคดัเลือกสินค้ำ / เกษตรกร 

3-10 เม.ย. 63 เกษตรกรสง่ใบสมคัร  ?

8-10 เม.ย. 63 จงัหวดับนัทกึข้อมลูเข้ำระบบ (5-10 สนิค้ำ)  ?

8–15 เม.ย. 63 กรมฯ  พฒันำเว็บไซต์ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์” และระบบรายงานข้อมูล

ตัง้แต่ 20 เม.ย. 63 สามารถเปิดเวบ็ไซต์อย่างเป็นทางการ (รอก าหนดวันเปิด)

ตัง้แต ่20 เม.ย. 63 จังหวัดบันทกึรายงานข้อมูลในระบบทุกสัปดาห์ (ตัดยอดอาทติย์ บันทกึวันจันทร์)



แผนด าเนินการต่อเนื่อง

1. กรมฯ ทดสอบระบบ  ใน ssnet ของ กสก. (15 เมษายน 2563)
2. ระบบ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com พร้อมประชาสัมพันธ์ระบบ 
(ตัง้แต่ 20 เมษายน 2563)

3. เกษตรกร ส่งข้อมูลราคาสินค้า และยอดจ าหน่าย ให้จังหวัด
4. จังหวัดบนัทกึข้อมูลยอดจ าหน่าย  // เพิ่ม/ลบสินค้าปรับปรุงข้อมูลสินค้า (ราคา 
ฯลฯ) ให้เป็นปัจจุบัน และประชุมขับเคล่ือนการด าเนินงาน (ด าเนินการอย่าง
ต่อเน่ือง) (20 เมษายน 2563 เป็นต้นไป)

5. กรมฯ ดแูลระบบ / ประเมนิผลการเข้าสู่ระบบ / รายได้ 
(20 เมษายน 2563 เป็นต้นไป)



สถิติการบันทึกข้อมูลลงในระบบ

https://farmer-market-backend.doae.go.th/mis/Dashboard1dsb.php



สถิติการบันทึกข้อมูลลงในระบบ

ตดัยอด 10 เม.ย. 63 เวลา 9:00 น.https://farmer-market-backend.doae.go.th/mis/Dashboard1dsb.php



สถิติการบันทึกข้อมูลลงในระบบ





https://farmer-market.doae.go.th



สรุปประเด็นเพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกัน

1. ให้คณะกรรมการคัดเลือกสินค้าพรีเมียม บริการออนไลน์ได้  ในขัน้ต้น 5-10 
สินค้า (ไม่ใช่เกษตรกร) เพื่อจัดให้เป็น “ภาพจ า” สินค้า ของดี (online) ของจังหวัด
(นึกถงึจังหวัดนี ้ต้องนึงถงึสินค้านี ้หรือเหน็สนิค้านี ้ต้องนึกถงึจังหวัดนี)้

2. ท างานเป็นขัน้ตอนไป ขัน้ต่อไปเม่ือเว็บไซต์ปัจจุบันเสถียรแล้ว คณะกรรมการฯ 
จะพจิารณาขยายจ านวนสินค้า และเพิ่มเตมิหมวดสินค้าได้ เช่น สินค้าเฉพาะกิจ
เพื่อแก้ไขปัญหา สินค้าเกษตรกรออนไลน์หน้าใหม่ (ป้ายแดง) สินค้าตามฤดกูาล 
ฯลฯ คณะท างานระดับจังหวัดคัดเกษตรกรเพิ่มเตมิได้

3. ขอให้เก็บบันทกึการประชุมไว้เป็นหลักฐาน ว่าการคัดเลือกมีหลักเกณฑ์อย่างไร
4. ข้อมูลรายได้เกษตรกรแต่ละรายจะเป็นความลับ ไม่เปิดเผย แต่ข้อมูลจะใช้ในการ
ประมวลผลในภาพรวม และเป็นตัววัดระดับความนิยมของสินค้า 
(จากการบันทกึรายงานรายได้เกษตรกร ทุกสัปดาห์)



วำระที่ 2.7 กำรเร่งรัดกำรใช้จ่ำยงบประมำณ ปี 2563 
(กผง.-กค.)

การประชุมผ่านทางไกล (conference) ก ากบั ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่วนภูมภิาค คร้ังที ่2



วำระที่ 2.8 ปัญหำจำกกำรปฏิบัติงำนฯ ในพืน้ที่

การประชุมผ่านทางไกล (conference) ก ากบั ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่วนภูมภิาค คร้ังที ่2



ระเบียบวำระที่ 3 เร่ืองอืน่ๆ

การประชุมผ่านทางไกล (conference) ก ากบั ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่วนภูมภิาค คร้ังที ่2


