
ก ำกบั ติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน 
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 

(COVID-19) ส่วนภูมิภำค คร้ังที ่1

กำรประชุมผ่ำนทำงไกล (conference) 

วนัที่ 1 เมษำยน 2563  เวลำ 13.30 น.



การประชุม ก ากบั ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่วนภูมิภาค คร้ังที่ 1

ระเบียบวำระที ่1 เร่ืองประธำนแจ้งให้ทีป่ระชุมทรำบ



การประชุม ก ากบั ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่วนภูมิภาค คร้ังที่ 1

ระเบียบวำระที ่2 เร่ืองเพ่ือทรำบ



ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัต ิภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
(COVID-19) กรมส่งเสริมกำรเกษตร

ระเบียบวำระที ่2 .1

มีองค์ประกอบ ดงันี้
อธิบดกีรมส่งเสริมกำรเกษตร ประธำน
รองอธิบดกีรมส่งเสริมกำรเกษตร ด้ำนบริหำร รองประธำน
รองอธิบดฯี ทุกด้ำน, ผู้ทรงคุณวุฒ,ิ ผอ.กองทุกกอง ส ำนักทุกส ำนัก กรรมกำร
 ผอ.กองแผนงำน, ผอ.กองกำรเจ้ำหน้ำที่,  เลขำนุกำรกรม กรรมกำรและเลขำนุกำร



ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัตฯิ กรมส่งเสริมกำรเกษตร
 มีบทบำทหน้ำที ่ดังนี้
1. เป็นศูนย์บัญชำกำรและประสำนกำรปฏิบัติงำนกบัหน่วยงำนทีเ่กีย่วข้องในกำรเฝ้ำระวงั ป้องกนั ควบคุม 
และเตรียมพร้อมในกำรรองรับสถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) 
ตลอดจนประสำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยหรือข้อส่ังกำรของศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติกำรภำยใต้สถำนกำรณ์
กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่ำ 2019 (COVID - 19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
2. ประเมินสถำนกำรณ์และจัดท ำแผนรองรับควำมเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบต่อภำคกำรเกษตร
3. อ ำนวยกำร ก ำกบั ให้หน่วยงำนสังกดักรมส่งเสริมกำรเกษตร มีกำรปฏิบัติงำนบริกำรประชำชน กำร
ปฏิบัติรำชกำรในทุกบทบำทหน้ำทีไ่ด้อย่ำงต่อเน่ืองตลอดช่วงสถำนกำรณ์กำรระบำด รวมทั้งสร้ำงคุณภำพ
ชีวติของบุคลำกร และสถำนที ่เพ่ือให้สำมำรถปฏิบัติงำนภำยใต้สถำนกำรณ์กำรระบำด
4. จัดท ำรำยงำนสถำนกำรณ์ รวมทั้งรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติกำรภำยใต้
สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทรำบ





 ประกำศกรมส่งเสริมกำรเกษตร จ ำนวน 3 ฉบับ

ฉบับที่ 1 : มำตรกำรและกำรเฝ้ำระวงักำรแพร่ระบำดของเช้ือไวรัสโคโรนำ
สำยพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID - 19) ลว. 10 มี.ค. 63

ฉบับที่ 2 : มำตรกำรกำรเฝ้ำระวงักำรแพร่ระบำดฯ (แก้ไขเพิม่เตมิ 1) ลว. 20 มี.ค.63

ฉบับที ่3 : มำตรกำรกำรเฝ้ำระวงักำรแพร่ระบำดฯ (แก้ไขเพิม่เติม 2) ลว. 26 ม.ีค.63







ขอ้ปฏิบติัเม่ือพบผูติ้ดเช้ือติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID19) ในหน่วยงาน



อาการเบ้ืองตน้ท่ีสงัเกตไดจ้ากการติดเช้ือไวรสัโคโรน่า

หรือ "COVID-19" มีดงัน้ี

1. มีไขสู้ง > 37.5 องศา

2. ไอ

3. เจ็บคอ

4. มีน ้ามูก

5. หายใจเหน่ือยหอบ หายใจล าบาก

หากมีอาการดงักลา่ว ใหร้ายงานหน่วยงานทราบ และรีบไปพบแพทยท์นัที!!!



ส่ิงท่ีหน่วยงานตอ้งด าเนินการ

เม่ือพบวา่มีผูติ้ดเช้ือ หรือเป็นบุคคลท่ีตอ้งเฝ้าระวงัเน่ืองจากไปสมัผสักบับุคคล สถานท่ี หรือ

ยานพาหนะตามท่ีไดมี้การประกาศจากทางการ ใหป้ฏิบติัดงัน้ี

1. ผูติ้ดเช้ือรายงานหน่วยงานทราบพรอ้มรายละเอียด TIMELINE ยอ้นหลงั 14 วนั

2. ปิดพ้ืนท่ีท่ีผูติ้ดเช้ือสมัผสัทนัที และใหก้ลบับา้นกกัตวั 14 วนัหรือไปพบแพทย์

3. แจง้ศูนยป์ระสานงาน COVID19 ของกรม  และรายงานกรมควบคุมโรค  

4. พน่ยาฆา่เช้ือในบริเวณพ้ืนท่ีอาคารท่ีผูติ้ดเช้ือสมัผสัและปิดพ้ืนท่ีชัว่คราว

5. สอบสวนผูใ้กลชิ้ด TIMELINE ของผูติ้ดเช้ือ เพ่ือใหมี้การกกัตวั 14 วนั มอบหมายงานไปท า                

ท่ีบา้นโดยไมถื่อเป็นวนัลา และใหมี้การรายงานการติดตามดา้นสุขภาพทุกวนั



แนวทางการมอบหมายใหไ้ปท างานท่ีบา้น (WORK FROM HOME)

• เป้าหมายตอ้งการลดจ านวนบุคลากรใหม้าท างานนอ้ยท่ีสุดเพ่ือลดความเส่ียงจากการติดเช้ือระหวา่งเดินทาง

• ก าหนดใหผู้ท่ี้ตอ้งมาปฏิบติังานทุกวนั คือ ผอ.กอง/ส านัก ผอ.กลุม่

• แตล่ะกลุม่งานควรแบง่เจา้หนา้ท่ีเป็น 3 ทีม เน่ืองจากหากมีบุคคลในทีมป่วยหรือติดเช้ือตอ้งหยุดงาน 14 วนัทัง้ทีม

• ใหค้วามส าคญักบัผูท่ี้มีโรคประจ าตวั ผูท่ี้ตอ้งโดยสารรถสาธารณะหลายตอ่ ซ่ึงมีความเส่ียงสูง

• การท างานท่ีบา้นตอ้งมีชอ่งทางการส่ือสารกบัผูบ้งัคบับญัชาและสง่มอบงานได ้และใหล้งช่ือปฏิบติังานผา่นทาง

ไลน์แอปพลิเคชัน่ DOAE WORK FROM HOME

• กรณีต าแหน่งท่ีไมส่ามารถท างานท่ีบา้นได ้เชน่ เจา้พนักงานธุรการ อาจมอบหมายใหพ้ฒันาตนเองโดยเรียน 

E-LEARNING อยูท่ี่บา้น

• จา้งเหมาบริการ เชน่ คนงาน พนักงานขบัรถยนต ์อาจปรับขอ้ตกลงการสง่มอบงานไดต้ามเหมาะสม              

เชน่ พนักงานขบัรถยนต ์ถา้วนัไหนไมมี่งานท่ีจะตอ้งออกปฏิบติังานควรใหห้ยุดได ้



• ผลติและเผยแพร่อนิโฟกรำฟฟิก ชุด “ร่วมมือ ร่วมใจ กระทรวงเกษตรฯ 
ร่วมต้ำนภัย COVID-19 โดย กรมส่งเสริมกำรเกษตร 
ดำวน์โหลดได้ที่ https://esc.doae.go.th/องค์ควำมรู้ด้ำนเกษตร/

กำรประชำสัมพนัธ์



Do it From Home 
แหล่งรวมองคค์วามรู้ทางการเกษตร

ใหป้ระชาชนเขา้มาเรียนรู้ผา่นออนไลน์เพ่ือใช้
เวลาวา่งใหเ้กิดประโยชน์ ไปจนถึงประกอบอาชีพ
เสริม หรือเป็นอาชีพหลกัได ้เช่น วธีิการปลูกพืช 
วิธีการแปรรูป วิธีการดูแลและปฏิบติัท่ีดีเก่ียวกบั
การผลิตพืช โดยสามารถใชบ้ริการออนไลน์ผา่น
คอมพิวเตอร์ หรือโทรศพัทมื์อถือสมาร์ทโฟน 
โดยสแกน QR Code หรือคลิกท่ี เวบ็เพจ:
https://esc.doae.go.th/องคค์วามรู้ดา้นเกษตร/

https://esc.doae.go.th/องค์ความรู้ด้านเกษตร/




• ผลติและเผยแพร่ข่ำวประชำสัมพนัธ์
เกีย่วกบัมำตรกำรของกรมฯ เกีย่วกบั 
COVID-19 และภยัแล้ง

• กำรสัมภำษณ์ผู้บริหำรกรมส่งเสริม
กำรเกษตร ในประเดน็เกีย่วกบักำร   
ให้ควำมช่วยเหลือเกษตรกร

กำรประชำสัมพนัธ์



มาตรการเร่งรดัการใชจ้า่ยงบประมาณรายจา่ย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระเบยีบวาระที่ 2.3



เป้าหมายการใชจ้า่ยงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส

ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4

รายจา่ยภาพรวม 23 54 77 100

รายจา่ยประจ า 28 58 80 100

รายจา่ยลงทนุ 8 40 65 100

หน่วย : รอ้ยละ



งบลงทนุ 

ครุภณัฑ ์ที่ดินและสิง่กอ่สรา้ง

ทัง้ 2 กรณี จะตอ้งด าเนินการใหแ้ลว้เสรจ็ ภายในวนัที่ 31 มนีาคม 2563

รายการที่ไม่สามารถด าเนินการได ้

แจง้สง่คนืงบประมาณ

รายการที่ไม่สามารถด าเนินการไดท้นัท ีแต่มีความจ าเป็นจะตอ้งด าเนินการดงัน้ี

1. เปลี่ยนแปลงรายการ ใหข้ออนุมตักิรมสง่เสรมิการเกษตร พรอ้มช้ีแจงเหตผุล 

ความจ าเป็น

2. เปลี่ยนแปลงรายละเอยีดภายใตร้ายการ

- สว่นกลาง/เขต/ศูนยป์ฏบิตัิการ ขออนุมตัิกรมสง่เสรมิการเกษตร พรอ้มช้ีแจง

เหตผุลความจ าเป็น

- จงัหวดั ขออนุมตัิผูว้่าราชการจงัหวดั ตามค าส ัง่มอบอ านาจกรมสง่เสรมิ

การเกษตร



การกอ่หน้ีผูกพนั

1. เรง่รดัการกอ่หน้ีผูกพนัใหแ้ลว้เสรจ็ ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 ท ัง้น้ี จะตอ้งผูกพนัทัง้

เอกสารและในระบบ GFMIS

2. วางแผนก าหนดการสง่มอบงานใหม้ีระยะเวลาการเบิกจา่ยทนั ภายในเดือนกนัยายน 2563

3. เม่ือด าเนินการตามขอ้ 1 แลว้ ใหส้ง่เงนิงบประมาณเหลอืจา่ยคืนกรมสง่เสรมิการเกษตร  

โดยด่วน ภายใน 15 วนั หลงัการกอ่หน้ีผูกพนั



ขอ้ปฏบิตัิ

1. ค่าสาธารณูปโภค

- ช าระหน้ีภายใน 15 วนั นบัแต่วนัที่ไดร้บัใบแจง้หน้ี

- หากมีค่าสาธารณูปโภคเหลอืจา่ย ใหแ้จง้ตดัคืนกรมสง่เสรมิการเกษตรโดยเร็ว หา้มมิใหน้ าไปใชจ้า่ย

เพื่อการอืน่

2. ใหก้อง/ส านกัในสว่นกลาง เร่งรดัการเบกิจา่ยเงนิตามใบส าคญัเบกิเงนิทกุประเภท สง่ใหก้องคลงัโดยเรว็         

อย่างชา้ไม่เกนิภายในวนัที่ 15 ของเดือนถดัไป

3. เม่ือหน่วยงานไดด้ าเนินการใชจ้า่ยงบประมาณรายการใดเรยีบรอ้ยแลว้ สง่คนืเงนิเหลอืจา่ยใหก้รมสง่เสรมิ

การเกษตร ภายใน 15 วนัหลงัการด าเนินการเสรจ็สิ้น ท ัง้น้ี กรมสง่เสรมิการเกษตรจะปิดรบัการคืนเงนิเหลอืจา่ย

ทกุรายการ ภายในวนัที่ 31 กรกฎาคม 2563



ขอ้หา้ม

ไม่ใหท้กุหน่วยงานโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณทกุงบรายจา่ย 

เพือ่ใหส้ามารถใชง้บประมาณไดต้ามเป้าหมาย



มาตรการเพิม่ประสทิธิภาพการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณรายจา่ย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ระเบยีบวาระที่ 2.3 (ต่อ)



หนงัสอืคณะกรรมการวนิิจฉยัปญัหาการจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบรหิารพสัดุภาครฐั กรมบญัชีกลาง 

ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 82 ลงวนัที่ 11 มีนาคม 2563

• พระราชบญัญตังิบประมาณรายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลใชบ้งัคบั เม่ือวนัที่ 26 กมุภาพนัธ ์2563 

อาจสง่ผลกระทบต่อการจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยงานของรฐั และอาจสง่ผลกระทบถงึการเบกิจา่ยเงนิงบประมาณของ

แต่ละหน่วยงานที่อาจลา่ชา้ไปดว้ย

• ที่ประชมุคณะรฐัมนตร ีเม่ือวนัที่ 10 มีนาคม 2563 รบัทราบมาตรการเพิ่มประสทิธิภาพการใชจ้่ายเงนิงบประมาณ

รายจา่ยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามที่กระทรวงการคลงัเสนอ เรื่องการปรบัลดระยะเวลาการน าร่าง

ประกาศและเอกสารเผยแพร่เพื่อรบัฟังความคดิเหน็จากผูป้ระกอบการ และการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร     

ซ้ือหรอืจา้ง เพื่อใหก้ระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งเกดิความรวดเรว็ยิ่งข้ึน



1. การน าร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดโดยวธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป

ดว้ยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์เผยแพรเ่พื่อรบัฟงัความคดิเหน็จากผูป้ระกอบการ

ระเบยีบฯ 2560

ขอ้ 45 วรรคหน่ึง (1)

หนังสอืคณะกรรมการวนิิจฉยัฯ ด่วนที่สดุ ที่ กค(กวจ)0405.2/ว82

ลงวนัที่ 11 มีนาคม 2563

ก าหนดใหว้งเงนิเกนิ 5 แสนบาท แต่ไม่เกนิ 5 ลา้นบาท

ใหอ้ยู่ในดลุยพนิิจของหวัหนา้หน่วยงานของรฐัที่จะใหม้ีการ

เผยแพร่เพื่อรบัฟังความคดิเหน็จากผูป้ระกอบการหรอืไม่กไ็ด ้

ก าหนดใหว้งเงนิเกนิ 5 แสนบาท แต่ไม่เกนิ 10 ลา้นบาท

ใหอ้ยู่ในดลุยพนิิจของหวัหนา้หน่วยงานของรฐัที่จะใหม้ีการ

เผยแพร่เพื่อรบัฟังความคดิเหน็จากผูป้ระกอบการหรอืไม่กไ็ด ้

**ใหใ้ชก้บัการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

จนถงึวนัที่ 30 กนัยายน 2563**



2. การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรอืจา้ง

โดยวธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป



2.1 การซ้ือหรอืจา้งดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์

ระเบยีบฯ 2560

ขอ้ 51 วรรคหน่ึง

หนังสอืคณะกรรมการวนิิจฉยัฯ ด่วนที่สดุ ที่ กค(กวจ)0405.2/ว82

ลงวนัที่ 11 มีนาคม 2563

1.วงเงนิเกนิ 5 แสนบาท แต่ไม่เกนิ 5 ลา้นบาท        

ก าหนดไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการ

**การเผยแพรป่ระกาศและเอกสารซ้ือหรอืจา้ง

ดว้ยวธิีประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส ์ ตามขอ้ 48 

ใหค้ านึงถงึระยะเวลาในการใหผู้ป้ระกอบการ

เตรยีมการจดัท าเอกสารเพื่อยื่นขอ้เสนอ     

โดยไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการ (ทกุวงเงนิ)**

2.วงเงนิเกนิ 5 ลา้นบาท แต่ไม่เกนิ 10 ลา้นบาท         

ก าหนดไม่นอ้ยกว่า 10 วนัท าการ

3.วงเงนิเกนิ 10 ลา้นบาท แต่ไม่เกนิ 50 ลา้นบาท        

ก าหนดไม่นอ้ยกว่า 12 วนัท าการ

4.วงเงนิเกนิ 50 ลา้นบาทข้ึนไป ก าหนดไม่นอ้ยกว่า

20 วนัท าการ

**ใหใ้ชก้บัการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

จนถงึวนัที่ 30 กนัยายน 2563**



2.2 การจา้งที่ปรกึษาและการจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้ง โดยวธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป

ระเบยีบฯ 2560

ขอ้ 110 วรรคหน่ึง และขอ้ 145

หนังสอืคณะกรรมการวนิิจฉยัฯ ด่วนที่สดุ ที่ กค(กวจ)0405.2/ว82

ลงวนัที่ 11 มีนาคม 2563

ใหห้น่วยงานของรฐัเผยแพร่ประกาศและเอกสาร

การจา้งที่ปรกึษา และเผยแพร่ประกาศและเอกสาร

การจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้ง เป็นเวลา

ตดิต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 5 วนัท าการ

ใหห้น่วยงานของรฐัเผยแพร่ประกาศและเอกสาร

การจา้งที่ปรกึษา และเผยแพร่ประกาศและเอกสาร      

การจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้ง เป็นเวลา

ตดิต่อกนัไม่นอ้ยกว่า 3 วนัท าการ

**ใหใ้ชก้บัการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยวธิปีระกาศเชิญชวน

ทัว่ไป จนถงึวนัที่ 30 กนัยายน 2563**



3. การจดัซ้ือจดัจา้งพสัด ุวงเงนิไม่เกนิ 5 แสนบาท

กฎกระทรวงก าหนดวงเงนิการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดโุดยวธิเีฉพาะเจาะจง

วงเงนิจดัซ้ือจดัจา้งที่ไม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนังสอื และวงเงนิการจดัซ้ือ

จดัจา้งในการแต่งตัง้ผูต้รวจรบัพสัด ุพ.ศ. 2560

หนังสอืคณะกรรมการวนิิจฉยัฯ ด่วนที่สดุ ที่ กค(กวจ)0405.2/ว82

ลงวนัที่ 11 มีนาคม 2563

ขอ้ ๑ การจดัซื้อจดัจา้งสนิคา้ งานบรกิาร หรอืงานกอ่สรา้ง ที่มีการผลติ จ าหน่าย กอ่สรา้ง 

หรอืใหบ้รกิารท ัว่ไป และมีวงเงนิในการจดัซื้อจดัจา้งคร ัง้หน่ึงไม่เกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท              
ใหใ้ชว้ธิเีฉพาะเจาะจง

**การจดัซ้ือจดัจา้งพสัด ุวงเงนิไม่เกนิ 

5 แสนบาท ใหห้น่วยงานด าเนินการ

โดยวธิีเฉพาะเจาะจง**

ขอ้ ๒ งานจา้งที่ปรกึษาดงัต่อไปน้ี ใหใ้ชว้ธิเีฉพาะเจาะจง 

(๑) งานจา้งที่ปรกึษาที่มีวงเงนิค่าจา้งคร ัง้หน่ึงไม่เกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) งานจา้งที่มีที่ปรกึษาในงานที่จะจา้งนั้นจ านวนจ ากดัและมีวงเงนิค่าจา้งคร ัง้หน่ึงไม่เกนิ 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ขอ้ ๓ งานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานกอ่สรา้งที่มีวงเงนิงบประมาณค่ากอ่สรา้งคร ัง้หน่ึง         

ไม่เกนิ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหใ้ชว้ธิเีฉพาะเจาะจง 

ขอ้ ๔ ในกรณีที่การจดัซื้อจดัจา้งมีวงเงนิเลก็นอ้ยไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท                         
จะไม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืไวต่้อกนักไ็ด ้แต่ตอ้งมีหลกัฐานในการจดัซื้อจดัจา้งนั้น 

ขอ้ ๕ ในกรณีที่การจดัซื้อจดัจา้งมีวงเงนิเลก็นอ้ยไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท                          
จะแต่งต ัง้บคุคลหน่ึงบคุคลใดเป็นผูต้รวจรบัพสัดุกไ็ด ้



ว 115

การด าเนินการกรณีการจดัซ้ือยา เวชภณัฑท์ี่มิใช่ยา         

หรอือปุกรณ์การแพทย ์หรอืการจดัจา้งเพือ่ใหไ้ดม้า          

ซึ่งพสัดสุ าหรบัการป้องกนั ควบคุม หรอืรกัษาโรค           

ตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19     

(Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

ระเบยีบวาระที่ 2.3 (ต่อ)



หนงัสอืคณะกรรมการวนิิจฉยัปญัหาการจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบรหิารพสัดภุาครฐั กรมบญัชีกลาง 

ด่วนที่สดุ ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว 115                   

ลงวนัที่ 27 มีนาคม 2563



1. รฐับาลไดป้ระกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทกุเขตทอ้งที่ท ัว่ราชอาณาจกัร อนัเน่ืองจากสถานการณ์   

การแพร่ระบาดของโรคตดิเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 หรอืโรคโควดิ 19 จงึมีความจ าเป็นเร่งด่วน    

ในการจดัซ้ือจดัจา้งเพือ่ใหท้นัต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคดงักลา่ว

2. กรณีที่มีการระบาดของโรคโควดิ 19 เป็นกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วน เป็นผลใหก้ารด าเนินการ

จดัซ้ือยา เวชภณัฑท์ี่มิใช่ยา หรอือปุกรณ์การแพทย ์หรอืการจดัจา้งเพือ่ใหไ้ดม้าซึ่งพสัดุที่ใชใ้น  

การป้องกนั ควบคมุ หรอืรกัษานั้น ไม่สามารถด าเนินการตามกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งตามปกต ิ

ไดท้นั ซึ่งหากด าเนินการลา่ชา้อาจก่อใหเ้กดิความเสยีหายต่อสาธารณะและระบบเศรษฐกจิ

โดยรวม



การก าหนดแนวทางปฏบิตัิ



การด าเนินงาน แนวทางการปฏบิตัิ

1. การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดสุ าหรบัการป้องกนั ควบคมุ 

หรอืรกัษาโรคโควดิ 19 ในแต่ละคร ัง้ทกุวงเงนิ ถอืเป็น

กรณีจ าเป็นเร่งด่วน จงึยกเวน้ไม่ตอ้งปฏบิตัติาม

กฎกระทรวงก าหนดวงเงนิ  การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ  

โดยวธิเีฉพาะเจาะจง วงเงนิการจดัซ้ือจดัจา้งที่ไม่ท า

ขอ้ตกลงเป็นหนงัสอื และวงเงนิการจดัซ้ือจดัจา้งใน

การแต่งต ัง้ผูต้รวจรบัพสัด ุพ.ศ. 2560 และระเบยีบ

กระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและ

การบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. 2560 ที่เกี่ยวขอ้ง

ใหห้น่วยงานของรฐัด าเนินการตามขอ้ 79   วรรคสอง 

แห่งระเบยีบฯ และใหเ้จา้หนา้ที่หรอืผูท้ี่รบัผิดชอบ   

ในการปฏบิตังิานนั้นด าเนินการไปก่อน แลว้รบี

รายงานขอความเหน็ชอบต่อหวัหนา้หน่วยงานของรฐั

และเม่ือหวัหนา้หน่วยงานของรฐัใหค้วามเหน็ชอบแลว้ 

ใหถ้อืว่ารายงานดงักลา่วเป็นหลกัฐานการตรวจรบั  

โดยอนุโลม



การด าเนินงาน แนวทางการปฏบิตัิ

2. การด าเนินการตามขอ้ 1 หากมีความจ าเป็นจะตอ้ง

จา่ยเงนิค่าพสัดุล่วงหนา้ใหแ้ก่ผูข้ายหรือผูร้บัจา้ง

ใหย้กเวน้การปฏบิตัติามระเบยีบฯ ขอ้ 89 (4)       

โดยใหจ้า่ยไดต้ามเงือ่นไขที่ผูข้ายหรอืผูร้บัจา้งก าหนด

และยกเวน้การวางหลกัประกนัการรบัเงนิลว่งหนา้ 

ตามระเบยีบฯ ขอ้ 91 วรรคสอง

(รายละเอยีดของระเบยีบฯ ตามเอกสารถดัไป)



การจา่ยเงนิลว่งหนา้

ขอ้ 89 การจา่ยเงนิค่าพสัดลุว่งหนา้ใหแ้กผู่ป้ระกอบการที่เป็นคู่สญัญาจะกระท ามิได ้       

เวน้แต่หวัหนา้หน่วยงานของรฐัเหน็ว่ามีความจ าเป็นจะตอ้งจา่ย และมีการก าหนดเงือ่นไขไว ้

กอ่นการท าสญัญาหรอืขอ้ตกลง ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะกรณีและตามหลกัเกณฑ ์ดงัต่อไปน้ี

(4) การซ้ือหรอืการจา้งโดยวธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป วธิีคดัเลอืก                   

และวธิีเฉพาะเจาะจง นอกจากกรณีตามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ข) ใหจ้า่ยไดไ้ม่เกนิ

รอ้ยละสบิหา้ของราคาซ้ือหรอืราคาจา้ง แต่ท ัง้น้ี จะตอ้งก าหนดอตัราค่าพสัดทุี่จะจา่ยลว่งหนา้

ไวเ้ป็นเงือ่นไขในประกาศและเอกสารเชิญชวน หรอืหนงัสอืเชิญชวน แลว้แต่กรณีดว้ย



ขอ้ 91 วรรคสอง

สว่นการจา่ยเงนิค่าพสัดลุว่งหนา้ตามขอ้ 89 (4) ผูป้ระกอบการที่เป็นคู่สญัญาจะตอ้ง

น าพนัธบตัรรฐับาลไทย หรอืหนงัสอืค ้าประกนั หรอืหนงัสอืค ้าประกนัอเิลก็ทรอนิกสข์อง

ธนาคารในประเทศมาค ้าประกนัเงนิที่รบัลว่งหนา้ไปนั้น และใหห้น่วยงานของรฐัคืนหนงัสอื

ค ้าประกนัดงักลา่วใหคู้่สญัญา เมื่อหน่วยงานของรฐัไดห้กัเงนิที่ไดจ้า่ยลว่งหนา้จากเงนิค่าของ

หรอืค่าจา้งในแต่ละงวดครบถว้นแลว้ ท ัง้น้ี ใหก้ าหนดเป็นเงือ่นไขไวใ้นสญัญาดว้ย



ระเบียบวำระที่ 2.4

กำรปรับวธีิกำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรเกษตรในพืน้ที่ตำมระบบ T&V System 

การประชุม ก ากบั ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่วนภูมิภาค คร้ังที่ 1



งำนโครงกำรส่งเสริมกำรเกษตร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563

1. กจิกรรมอบรม/สัมมนำ (รวมถึง ซ้ือ/จ้ำง เกีย่วกบักำรอบรม/สัมมนำ)
 เจา้หนา้ท่ี
 เกษตรกร 
** หยดุ/รอ ผูรั้บผดิชอบแจง้ยนืยนั 

2. กจิกรรม สนับสนุนกำรจัดท ำแปลง หรืออ่ืนๆ ทีไ่ม่ใช่ ตำมข้อ 1
** ด าเนินการจดัซ้ือ/จดัจา้งได้



ระเบียบวำระที่ 2.4 กำรปรับวธีิกำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรเกษตรในพืน้ที่ตำมระบบ T&V System 

รูปแบบเดมิ ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด COVID-19
1. การถ่ายทอดความรู้ (TRAINING)

เป็นการพฒันานกัส่งเสริมการเกษตรในดา้นสมรรถนะ
วชิาการ  และแผนงานโครงการ ใหมี้ความพร้อมในการ
ปฏิบติังานปฏิบติังาน  โดยด าเนินการผา่นเวทีตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตรในทุกระดบั

 การประชุมเพื่อขบัเคล่ือนแผนงาน โครงการ ให้
ด าเนินการผา่นระบบการส่ือสารระยะไกล หรือถา้
จ าเป็นตอ้งมีการประชุม ใหมี้มาตรการป้องกนั

 กอง/ส านกัฯ ในส่วนกลาง ก าหนดวนัในการประชุมผา่น
ระบบ Video Conference เพื่อส่ือสาร ท าความเขา้ใจกบั
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค 

 การพฒันาศกัยภาพของนกัส่งเสริมการเกษตรในดา้น
สมรรถนะ และวชิาการ ใหใ้ชร้ะบบ E-learning และมี
การพฒันาชุดวชิาต่าง ๆ เพื่อพฒันาเจา้หนา้ท่ีในทุกระดบั



รูปแบบเดมิ ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด COVID-19
2. กำรเยีย่มเยยีน (VISIT)

เป็นกำรเข้ำไปปฏิบตัิงำน ถ่ำยทอด
ควำมรู้ ท ำกจิกรรมต่ำง ๆ และ
ให้บริกำรแก่เกษตรกร

 วเิครำะห์ประเดน็ในกำรปฏิบัติงำนโดยจัดล ำดบัควำมส ำคญั และควำมเร่งด่วน
 ส่ือสำรผ่ำนเครือข่ำยกำรท ำงำนในพืน้ทีเ่ป็นหลกั เช่น ศพก. อกม. แปลงใหญ่ Smart 

Farmer  Young Smart Farmer เพ่ือให้ส่ือสำรข้อมูลไปสู่เกษตรกรในพืน้ที่
 พฒันำชุดควำมรู้ส ำหรับเกษตรกรทีม่คีวำมเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ปัจจุบนั และ

ประชำสัมพนัธ์ให้เกษตรกรเข้ำไปเรียนรู้ผ่ำนช่องทำง Youtube และโซเชียลมเีดยีต่ำงๆ
 ส่ือสำรข้อมูลข่ำวสำรสู่เกษตรกร ผ่ำนทำงระบบกำรส่ือสำรทำงไกลต่ำง ๆ เช่น โทรศัพท์  

Line Youtube Application ต่ำง ๆ ฯลฯ
 หำกจ ำเป็นต้องพบปะ ส่ือสำรกบัเกษตรกรโดยตรงให้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกนั

ระเบียบวำระที่ 2.4 กำรปรับวธีิกำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรเกษตรในพืน้ที่ตำมระบบ T&V System (ต่อ)



รูปแบบเดมิ ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด COVID-19
3. กำรนิเทศงำน (SUPERVISION)

เป็นกำรส่งเสริม  สนับสนุน  
ร่วมแก้ไขปัญหำและต่อยอดกำร
ด ำเนินงำนในพืน้ที ่ รวมถึงเป็นกำร
เช่ือมโยงระหว่ำงนโยบำยสู่กำร
ปฏิบตัิอย่ำงเป็นรูปธรรม

โดยแบ่งกำรนิเทศงำนตำมระบบ
ส่งเสริมกำรเกษตรเป็น 2 ระดบั
1) ระดบัส่วนกลำง/เขต
2) ระดบัจังหวดั

 หำกในพืน้ทีพ่บปัญหำในกำรด ำเนินงำน ขอให้ประสำนหน่วยงำนต้นสังกดัเพ่ือร่วมกนั
แก้ไขปัญหำ ผ่ำนทำงโทรศัพท์โดยด่วน

 กำรนิเทศงำนตำมก ำหนดเวลำ ให้ใช้ระบบกำรส่ือสำรทำงไกลเป็นหลกั โดยผ่ำนระบบ 
Video Conference หรือช่องทำงอ่ืน ๆ

ระเบียบวำระที่ 2.4 กำรปรับวธีิกำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรเกษตรในพืน้ที่ตำมระบบ T&V System 



รูปแบบเดมิ ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด COVID-19
4. กำรสนับสนุน (SUPPORTING)

เป็นกำรสนับสนุนเพ่ือให้หน่วย
ปฏิบตัิกำรในพืน้ที ่สำมำรถ
ปฏิบตัิงำนได้โดยสะดวก แบ่งเป็น
2 ด้ำน ดงันี้

1) ด้ำนโครงสร้ำงและอุปกรณ์ 
และกำรสร้ำง  ขวญัก ำลงัใจ

2) ด้ำนวชิำกำร

 เพิม่ค่ำใช้จ่ำย ในส่วนของค่ำโทรศัพท์ ค่ำอนิเตอร์เนต ให้เจ้ำหน้ำทีเ่พ่ือใช้ในกำรส่ือสำร
ภำยในหน่วยงำน และกำรส่ือสำรระหว่ำงเจ้ำหน้ำทีก่บัเกษตรกร

 กำรสนับสนุนด้ำนวชิำกำร ให้ส่วนกลำงเร่งพฒันำชุดวชิำ ส่ือควำมรู้ต่ำงๆ ทีส่อดคล้อง
กบัสถำนกำรณ์ปัจจุบนั เพ่ือให้นักส่งเสริมกำรเกษตรได้ท ำกำรศึกษำ เรียนรู้

ระเบียบวำระที่ 2.4 กำรปรับวธีิกำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรเกษตรในพืน้ที่ตำมระบบ T&V System 



รูปแบบเดมิ ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด COVID-19
5. กำรจัดกำรข้อมูล (DATA MANAGEMENT)

เป็นกำรน ำข้อมูลต่ำง ๆ ในพืน้
ที่มำวิเครำะห์ สังเครำะห์เพ่ือ
ประกอบกำรวำงแผนงำนส่งเสริม
กำรเกษตร

 นักส่งเสริมกำรเกษตรน ำข้อมูลในพืน้ทีม่ำวเิครำะห์ และสังเครำะห์ น ำเสนอออกมำใน
รูปแบบ Infographic เพ่ือให้เกษตรกรสำมำรถเข้ำใจ และใช้ประกอบกำรตัดสินใจใน
กำรท ำกำรเกษตร

 นักส่งเสริมกำรเกษตรส่ือสำรข้อมูลต่ำง ๆ Infographic ให้แก่เกษตรกรผ่ำนทำงระบบ
กำรส่ือสำรทำงไกล และผ่ำนทำงเครือข่ำยกำรท ำงำนในพืน้ที ่เช่น ศพก.  อกม.  แปลง
ใหญ่  SF  YSF ฯลฯ

ระเบียบวำระที่ 2.4 กำรปรับวธีิกำรด ำเนินงำนส่งเสริมกำรเกษตรในพืน้ที่ตำมระบบ T&V System 



การประชุม ก ากบั ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส่วนภูมิภาค คร้ังที่ 1

กำรขึน้ทะเบียนเกษตรกร

ระเบียบวำระที่ 2.5



ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามัน 2562/63 (ต่อ)

ใช้ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลกูปาล์มน ้ามัน ปี 2563 ในงวดที่ 6-8



ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามัน 2562/63 (ต่อ)

เกษตรกรไม่ได้รับเงินชดเชยประกันรายได้ งวดที่ 2 (ผลการพิจารณาคณะอนุฯ)
จ ำนวน 28,621 ครัวเรือน 39,654 แปลง 351,658.12 ไร่ 
- เกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน (บันทึกก่อน 14 พ.ย.62 และยื่นแบบก่อน 15 พ.ย.63)
จ ำนวน 19,222 ครัวเรือน (ได้รับสิทธิงวดที่ 2)

- กลุ่มเกษตรกรที่ยื่นแบบหลัง 15 เม.ย. 62
จ ำนวน 8,492 ครัวเรือน (ไม่ได้รับสิทธิงวดที่ 2)

- กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่มีกำรยืนยันข้อมูล จ ำนวน 1,162 ครัวเรือน 
(ให้ตรวจสอบและจัดท้าเอกสาร เพื่อป้องกันการร้องเรียนภายหลัง เพราะเจ้าหน้าที่ไม่ยืนยันข้อมูล)

- กลุ่มเกษตรกรที่ขอยกเลิกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 35 ครัวเรือน 



ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามัน 2562/63 (ต่อ)

เกษตรกรไม่ได้รับเงินชดเชยประกันรายได้ งวดที่ 2 (ผลการพิจารณาคณะอนุฯ)
- กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่มีกำรยืนยันข้อมูล จ ำนวน 1,162 ครัวเรือน 
(ให้ตรวจสอบและจัดท้าเอกสาร เพื่อป้องกันการร้องเรียนภายหลัง เพราะเจ้าหน้าที่ไม่ยืนยันข้อมูล)
ล้าดับ จังหวัด ครัวเรือน ล้าดับ จังหวัด ครัวเรือน

1 ชุมพร 107 11 ล ำปำง 13
2 ตรัง 417 12 สกลนคร 15
3 นครพนม 17 13 สตูล 202
4 นรำธิวำส 1 14 สุพรรณบุรี 8
5 บุรีรัมย์ 12 15 สุรินทร์ 5
6 ปทุมธำนี 3 16 หนองบัวล ำภู 25
7 ประจวบคีรีขันธ์ 21 17 อุทัยธำนี 1
8 ปัตตำนี 4 18 อุบลรำชธำนี 5
9 ยโสธร 113 19 เชียงใหม่ 3
10 ระนอง 179 20 เลย 4

21 แม่ฮ่องสอน 7



ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามัน 2562/63 (ต่อ)

เกษตรกรไม่ได้รับเงินชดเชยประกันรายได้ งวดที่ 2 (ผลการพิจารณาคณะอนุฯ)
จ ำนวน 28,621 ครัวเรือน 39,654 แปลง 351,658.12 ไร่ 
- เกษตรกรที่มีคุณสมบัติครบถ้วน (บันทึกก่อน 14 พ.ย.62 และยื่นแบบก่อน 15 พ.ย.63)
จ ำนวน 19,222 ครัวเรือน (ได้รับสิทธิงวดที่ 2)

- กลุ่มเกษตรกรที่ยื่นแบบหลัง 15 เม.ย. 62
จ ำนวน 8,492 ครัวเรือน (ไม่ได้รับสิทธิงวดที่ 2)
- กลุ่มเกษตรกรที่ยังไม่มีกำรยืนยันข้อมูล จ ำนวน 1,162 ครัวเรือน 
(ให้ตรวจสอบและจัดท้าเอกสาร เพื่อป้องกันการร้องเรียนภายหลัง เพราะเจ้าหน้าที่ไม่ยืนยันข้อมูล)

- กลุ่มเกษตรกรที่ขอยกเลิกกำรเข้ำร่วมโครงกำรฯ จ ำนวน 35 ครัวเรือน 
2. เสนอให้ใช้ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกปำล์มน  ำมัน ปี 2562 และเพิ่มเติม ปี 2563 ในกำรจ่ำยเงินประกันรำยได้ 

งวดที่ 6 – 8 (คณะอนุฯ ยังไม่พิจารณา ยังคงให้ใช้ข้อมูล ปี 2563)
3. เสนอให้ควำมช่วยเหลือ กรณีข้อมูลมีควำมผิดพลำดที่ไม่ใช้ควำมผิดของเกษตรกร จ้านวน 2 ราย 

(ให้ได้รับสิทธิงวดที่ 2)



ประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน ้ามัน 2562/63 (ต่อ)

ข้อมูลการปรับปรุงและขึ นทะเบียนเกษตรกร ปี 2563

ภาค/จังหวัด

ปี 2562 ปี 2563

บันทึก ปี 2562 บันทึก(รวม) จัดชุดตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ

ครัวเรือน พิ นที่ (ไร่) ครัวเรือน พิ นที่ (ไร่) % บันทึก ครัวเรือน พิ นที่ (ไร่) ครัวเรือน พิ นที่ (ไร่)

รวมทั งประเทศ 346,005 5,265,099.13 218,041 3,166,499.80 63.02% 119,603 1,754,942.02 63,104 897,533.71

สสข.1 จังหวัดชัยนาท 577 16,703.29 482 13,512.71 83.54% 179 6,450.88 94 3,054.37

สสข.2 จังหวัดราชบุรี 10,015 177,710.76 6,139 105,244.29 61.30% 4,760 79,999.77 4,116 66,965.30

สสข.3 จังหวัดระยอง 11,189 257,099.38 8,745 200,686.69 78.16% 6,313 153,667.08 3,247 77,963.02

สสข.4 จังหวัดขอนแก่น 25,099 224,183.98 14,799 126,410.27 58.96% 9,472 80,529.86 6,286 52,909.53

สสข.5 จังหวัดสงขลา 292,860 4,515,705.13 184,162 2,679,732.21 62.88% 96,574 1,406,888.31 47,382 674,055.41

สสข.6 จังหวัดเชียงใหม่ 6,572 73,696.59 3,820 40,913.64 58.13% 2,345 27,406.13 2,010 22,586.08



การประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) กรมส่งเสริมการเกษตร คร้ังที่ 1

กำรติดตำมสถำนกำรณ์ และกำรจ ำหน่ำยสินค้ำกำรเกษตร

ระเบียบวำระที่ 2.6



“สง่เสริมเกษตร รวมใจ ตา้นโควิด”

โครงการส่งเสริมตลาดเกษตร online
ภายใตก้ารก ากบัดแูลของกรมส่งเสริมการเกษตร



แนวคดิ • การจ าหน่ายในระบบ online ยงัมีจ านวนจ ากดั
• ตวัชีว้ดัของเกษตรจงัหวดัปี 2563 ในการซือ้ขาย online
• มีแหล่งรวมขอ้มลูสินคา้/ผลิตภณัฑเ์กษตรคณุภาพ แต่ยงัขาดการปรบัปรุงขอ้มลูใหเ้ป็นปัจจบุนั 
• กสก. มีหน่วยงานในระดบัพืน้ท่ีในการคดัเลือกสินคา้จ าหน่ายในระบบ online ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
• รฐับาลมีค าแนะน าใหล้ดระยะเวลา การรวมกนั และ work from home เพ่ือใหป้ระชาชนส่วนใหญ่อยู่บา้น กสก. ควรแนะน าแหล่ง

จ าหน่ายสินคา้เกษตร online ซึง่เป็นอีกวิธีท่ีเหมาะสมกบัสถานการณปั์จจบุนั ท่ีช่วยกระจายสินคา้อย่างยั่งยืน

วตัถุประสงค์• พฒันากระบวนการคดัเลือกเกษตรกร องคก์รเกษตรกร วิสาหกิจชมุชน ท่ีมีความสามารถจ าหน่ายสินคา้ท่ีมีคณุภาพ        
เขา้สู่ระบบ online อย่างเป็นระบบ

• พฒันาเว็บไซตป์ระชาสมัพนัธส์ินคา้/ผลิตภณัฑเ์กษตรท่ีจ าหน่ายในระบบ online
• ประชาสมัพนัธใ์หผู้บ้รโิภครบัทราบแหล่งขอ้มลูสินคา้/ผลิตภณัฑเ์กษตร online ท่ีน่าเช่ือถือใหก้บัผูบ้รโิภค

หลกักำร • สินคา้/ผลิตภณัฑเ์กษตรมีคณุภาพ ราคาเหมาะสม
• ชนิดสินคา้/ผลิตภณัฑเ์กษตร ไดแ้ก่ ผลผลิตทางการเกษตรสด แปรรูป และผลิตภณัฑว์ิสาหกิจชมุชน ใหพ้จิารณาสินคา้         

เพ่ือการปอ้งกนัไวรสัก่อนในช่วงแรก 
• สินคา้/ผลิตภณัฑเ์กษตรมีการจ าหน่ายผ่านระบบออนไลน ์หรอืช่องทาง e-commerce อยู่แลว้
• พฒันาเว็บไซตร์วมสินคา้/ผลิตภณัฑเ์กษตร online โดยกรมส่งเสรมิการเกษตร

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ
• ช่วยเหลือประเทศในช่วงการระบาด COVID-19 โดยเป็นส่ือกลางใหผู้บ้รโิภคทราบแหล่งจดัซือ้สินคา้/ผลิตภณัฑเ์กษตรคณุภาพ
• กรมส่งเสรมิการเกษตรมีศนูยร์วมสินคา้/ผลิตภณัฑเ์กษตรท่ีจ าหน่ายในระบบ online
• สินคา้/ผลิตภณัฑเ์กษตรท่ีมีคณุภาพจ าหน่ายในระบบ online ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ และมีช่องทางPRสินคา้ของตน 
• ผูบ้รโิภคสามารถซือ้สินคา้/ผลิตภณัฑเ์กษตรท่ีมีคณุภาพในระบบ online ไดอ้ย่างมั่นใจ
• เจา้หนา้ท่ีไดเ้รยีนรูแ้ละมีความเขา้ใจดา้นการจ าหน่ายสินคา้/ผลิตภณัฑเ์กษตรในระบบ online 



กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา
1. ประชุมหารือแนวทางการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รธส. ผท. ผชช. ผอ.กอง/

ส ำนกั และผูเ้ก่ียวขอ้ง
23-24 มี.ค. 63

2. ยกร่างเงือ่นไขคุณสมบัตผู้ิเข้าร่วมโครงการ/ใบสมัคร/หลักเกณฑ/์ออกแบบระบบ/ เว็บไซต์ ทีมงำน กอง/ส ำนกั ภำยใน 26 มี.ค. 63
3. แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบในการด าเนินงาน กรมฯ ภำยใน 30 มี.ค. 63
4. น าเสนอโครงการ ให้ผู้บริหารกรมฯ พจิารณาให้ข้อเสนอแนะ และเหน็ชอบจัดท าโครงการ คณะกรรมกำร 31 มี.ค. 63
5. ท าความเข้าใจกับจังหวัด (Teleconferance) คณะกรรมกำร 31 มี.ค. 63
6. กอง/ส านัก ส่วนกลาง ส่งข้อมูลเกษตรกร/องคก์รเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน สินค้า/ผลิตภัณฑเ์กษตร 
ทีม่ีให้จังหวัด

สสจ. กพก. กสว. 1 เม.ย. 63

7. จังหวัด ตั้งคณะกรรมการพจิารณาคัดเลือกสินค้า/ผลิตภัณฑเ์กษตรคุณภาพ และผู้จ าหน่ายที่
สามารถด าเนินการจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบ online ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากรายการส่วนกลาง/
จังหวัดน าเสนอเพิม่เตมิ อย่างน้อย 5 สินค้าต่อจังหวัด พร้อมกรอกใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

จงัหวดั 2 เม.ย. 63

8. ประชุมพจิารณาคัดเลือกสินค้า คณะกรรมกำรจงัหวดั 3 เม.ย. 63
9. เชิญและจัดส่งใบสมัตรให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการ จงัหวดั
10. เกษตรกรทีไ่ด้รับการคัดเลือกส่งใบสมัครให้จังหวัด (อ าเภอ) เกษตรกร ภำยใน 7 เม.ย. 63
11. พัฒนาระบบ/เคร่ืองมือในการจัดเก็บ และเผยแพร่ข้อมูล พร้อมทดลองใช้ในระบบ ssnet ศสท./คณะกรรมกำร ภำยใน 7 เม.ย. 63
12. จังหวัดบันทกึข้อมูลในระบบ เกษตรกร /จงัหวดั ภำยใน 7 เม.ย. 63
13. เปิดระบบ ใน www.doae.go.th พร้อมประชาสัมพันธร์ะบบ ศสท. / สลก. 9 เม.ย. 63
14. ดูแลระบบ / ประเมินผลการเข้าสู่ระบบ / รายได้ ศสท. 9 เม.ย. 63 เป็นตน้ไป

15. เกษตรกร ส่งข้อมูลราคาสินค้า และยอดจ าหน่าย ให้จังหวัด เกษตรกร/องคก์รเกษตรกร ทกุสปัดำห ์
16. จังหวัดบันทกึข้อมูลยอดจ าหน่าย คณะกรรมกำร/เขต/จงัหวดั ทกุสปัดำห์
17. เพิม่/ลบสินค้า ปรับปรุงข้อมูลสินค้า (ราคา ฯลฯ) ให้เป็นปัจจุบัน คณะกรรมกำร/เขต/จงัหวดั ทกุเดือน
18. ประชุมขับเคล่ือนการด าเนินงาน คณะกรรมกำรระดบักรม ทกุเดือน

แผนกำรด ำเนินกำร

http://www.doae.go.th/


ส้านักงานเกษตร
จังหวัด

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน

สลก

คณะกรรมการ
ระดับกรม

ศูนย์
สารสนเทศน์

คณะกรรมการ
ระดับจังหวัด

ผู้บริโภค 
(ประชาชนทั่วไป
, หน่วยงาน, 

กสก)

ประชำสัมพันธ์

ระบบส่งเสริมตลาดเกษตร 
online

คัดเลือก สันค้ำ/เกษตรกร

-สมคัรรว่มกิจกรรม
-ประชาสมัพนัธ์

บนัทกึ
ขอ้มลู

เลือก
สนิคา้

ใหค้วามเหน็
ใหค้ะแนนความพงึพอใจ

แจง้ขอ้มลูทกุสปัดาห์
องคก์ร หน้าที่ ประโยชนท์ี่

ได้รับ
คณะกรรมการ
และ
คณะท างาน
โครงการ
ส่งเสริมตลาด
เกษตร
ออนไลน์

1. จัดท าระบบข้อมูล และเว็บไซต ์
2. ปรับปรุงเว็บไซตใ์หเ้ป็นปัจจุบัน โดย
มีการประชาสัมพันธส์ินค้าเด่นตาม
ฤดูกาล / สถานการณ ์ประชาสัมพันธ์
สินค้ายอดนิยม และแจ้ง กอง/ส านัก/
จังหวัด/อ าเภอ หากสินค้ามีปัญหา และ
ลบรายการสินค้า เพือ่รักษามาตรฐาน
สินค้า และบริการ
3. ขับเคลื่อนการปฏบิัตงิาน โดยจัด
ประชุมทกุ 1 เดอืน
4. จัดช้ันสินค้า คัดเลือกสินค้าดเีด่น 
เพือ่ใหร้างวัลหน่วยงาน และเกษตรกร 
องคก์รเกษตรกร วิสาหกจิชุมชน และ/
หรือ ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร/
สินค้า ใหม้ีคุณภาพและบริการ ดยีิง่ข น้

มีเว็บไซต ์ทีเ่ป็น
แหล่งเผยแพร่
สินค้า/
ผลิตภัณฑ์
เกษตรที่
จ าหน่าย สินค้า
เกษตรทีม่ี
คุณภาพ และ
บริการทีด่ใีน
ระบบ online

หน้าที ่และประโยชนท์ีไ่ด้รับของผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการ

คณะกรรมการโครงการส่งเสริมตลาดเกษตรออนไลน์

คณะท างานรวบรวมข้อมูลสินค้าเกษตรคุณภาพดทีีจ่ าหน่าย
บนแพลตฟอรม์ออนไลน์

คณะท างานพัฒนาเว็ปเพจศูนยร์วมสินค้าเกษตรคุณภาพดทีี่
จ าหน่ายบนแพลตฟอรม์ออนไลน์

คณะท างานประชาสัมพันธ์



ส้านักงาน
เกษตรจังหวัด

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน

สลก

คณะกรรมการ
ระดับกรม

ศูนย์
สารสนเทศน์

คณะกรรมการ
ระดับจังหวัด

ผู้บริโภค 
(ประชาชนทั่วไป
, หน่วยงาน, 

กสก)

ประชำสัมพันธ์

ระบบส่งเสริมตลาดเกษตร 
online

คัดเลือก สันค้ำ/เกษตรกร

-สมคัรรว่มกิจกรรม
-ประชาสมัพนัธ์

บนัทกึ
ขอ้มลู

เลือก
สนิคา้

ใหค้วามเหน็
ใหค้ะแนนความพงึพอใจ

แจง้ขอ้มลูทกุสปัดาห์

องคก์ร หน้าที่ ประโยชนท์ี่
ได้รับ

จังหวัด/อ าเภอ/
กรรมการระดับ
จังหวัด

1. แต่งตัง้คณะท างานโครงการส่งเสริมตลาด
เกษตรออนไลน ์ระดับจังหวัด
2. คัดกรองสินค้าคุณภาพด ีและมีกลุ่มทีจ่ัดการ
จ าหน่ายระบบ online ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
อย่างน้อย 5 ชนิดสินค้า ต่อจังหวัด ในเบือ้งต้น
3. ประสานจัดส่งใบสมัครใหเ้กษตรกรผู้ได้รับ
การคัดเลือกด าเนินการสมัครเข้าร่วมกจิกรรม
4. บันท กข้อมูลสินค้า/เกษตรกร ในระบบ
5. ตดิตามรับข้อมูลยอดจ าหน่าย และราคา
สินค้าจากเกษตรกรทกุสัปดาห์
6. บันท กข้อมูลยอดจ าหน่าย และราคาสินค้า 
ทกุสัปดาห์
7. ตดิตามผลการด าเนินงานทกุเดอืน หากสินค้า 
/ องคก์รเกษตรกร มีปัญหา ใหพ้จิารณาหาแนว
ทางการแก้ไข หรือแจ้งกรมฯ ลบรายการสินค้า
ในเว็บไซต์
8. รายงานผลการปฏบิัตกิาร และเสนอแนะการ
ปรับปรุงระบบ และการปฏบิัตงิาน ทกุเดอืน

มีผลการ
ด าเนินงาน
ส่งเสริม
การเกษตร
อย่างเป็น
รูปธรรม

สสก.

หน้าที ่และประโยชนท์ีไ่ด้รับของผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการ



ส้านักงานเกษตร
จังหวัด

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน

สลก

คณะกรรมการ
ระดับกรม

ศูนย์
สารสนเทศน์

คณะกรรมการ
ระดับจังหวัด

ผู้บริโภค 
(ประชาชนทั่วไป
, หน่วยงาน, 

กสก)

ประชำสัมพันธ์

ระบบส่งเสริมตลาดเกษตร 
online

คัดเลือก สันค้ำ/เกษตรกร

-สมคัรรว่มกิจกรรม
-ประชาสมัพนัธ์

บนัทกึ
ขอ้มลู

เลือก
สนิคา้

ใหค้วามเหน็
ใหค้ะแนนความพงึพอใจ

แจง้ขอ้มลูทกุสปัดาห์

สสก.

องคก์ร หน้าที่ ประโยชนท์ีไ่ด้รับ

สสก. (เขต) 1. ตดิตาม ประเมินผล และให้
ข้อเสนอแนะกับจังหวัดทีรั่บผิดชอบ
2. แจ้งประชาสัมพันธ ์สินค้าเกษตร 
online ในระดับเขต

ได้ทราบข้อมูลสินค้าเกษตร
online ในระดับเขต และมี
ช่องทางในการประชาสัมพันธ์
สินค้า

หน้าที ่และประโยชนท์ีไ่ด้รับของผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการ



ส้านักงานเกษตร
จังหวัด

เกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกร วิสาหกิจ

ชุมชน

สลก

คณะกรรมการ
ระดับกรม

ศูนย์
สารสนเทศน์

คณะกรรมการ
ระดับจังหวัด

ผู้บริโภค 
(ประชาชนทั่วไป, 
หน่วยงาน, กสก)

ประชำสัมพันธ์

ระบบส่งเสริมตลาดเกษตร online

คัดเลือก สันค้ำ/เกษตรกร

-สมคัรรว่มกิจกรรม
-ประชาสมัพนัธ์

บนัทกึ
ขอ้มลู

เลือกสนิคา้
ใหค้วามเหน็

ใหค้ะแนนความพงึพอใจ

แจง้ขอ้มลูทกุสปัดาห์

องคก์ร หน้าที่ ประโยชนท์ีไ่ด้รับ

เกษตรกร 
กลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกจิชุมชน

1. ผลิตสินค้าใหม้ีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และ
ปลอดภัย
2. บริหารจัดการการจ าหน่ายสินค้า/
ผลิตภัณฑเ์กษตรผ่านระบบ online ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
3. สมัครเข้าร่วมโครงการ
4. บันท กข้อมูล รายละเอียดสินค้า บริการ 
และข้อมูลผู้ผลติ
5. แจ้งยอดจ าหน่ายใหจ้ังหวัดทราบทกุ
สัปดาห ์และราคาจ าหน่ายในสัปดาหถ์ัดไป

มีช่องทางการจ าหน่ายสินค้า
เพิม่เตมิ และมีรายได้เพิม่ข น้ 
อย่างย่ังยนื

สสก.

หน้าที ่และประโยชนท์ีไ่ด้รับของผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการ



ส้านักงานเกษตร
จังหวัด

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน

สลก

คณะกรรมการ
ระดับกรม

ศูนย์
สารสนเทศน์

คณะกรรมการ
ระดับจังหวัด

ผู้บริโภค 
(ประชาชนทั่วไป
, หน่วยงาน, 

กสก)

ประชำสัมพันธ์

ระบบส่งเสริมตลาดเกษตร 
online

คัดเลือก สันค้ำ/เกษตรกร

-สมคัรรว่มกิจกรรม
-ประชาสมัพนัธ์

บนัทกึ
ขอ้มลู

เลือก
สนิคา้

ใหค้วามเหน็
ใหค้ะแนนความพงึพอใจ

แจง้ขอ้มลูทกุสปัดาห์

สสก.

องคก์ร หน้าที่ ประโยชนท์ีไ่ด้รับ
ผู้บริโภค 1. เลือกสินค้า ตามประเภท ช่ือสินค้า 

แหล่งผลิต
2. เข้าถ งแหล่งผลิตได้ สามารถจ่ายเงนิ และ
ได้รับสินค้าในเวลาทีเ่หมาะสม
3. ใหค้วามเหน็ ใหค้ะแนนความพ งพอใจ
สินค้าในเว็บไซต์

พ งพอใจ เช่ือถอื ตดิตาม และ
สามารถซือ้สินค้า/ผลิตภัณฑ์
เกษตรคุณภาพด ีแบบ online

หน้าที ่และประโยชนท์ีไ่ด้รับของผู้เกี่ยวข้องในการด าเนินการ



ส้านักงานเกษตร
จังหวัด

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน

สลก

คณะกรรมการ
ระดับกรม

ศูนย์
สารสนเทศน์

คณะกรรมการ
ระดับจังหวัด

ผู้บริโภค 
(ประชาชนทั่วไป
, หน่วยงาน, 

กสก)

ประชำสัมพันธ์

ระบบส่งเสริมตลาดเกษตร 
online

คัดเลือก สันค้ำ/เกษตรกร

-สมคัรรว่มกิจกรรม
-ประชาสมัพนัธ์

บนัทกึ
ขอ้มลู

เลือก
สนิคา้

ใหค้วามเหน็
ใหค้ะแนนความพงึพอใจ

แจง้ขอ้มลูทกุสปัดาห์

สสก.

ระบบ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

1. ระบบ
น าเข้า
ข้อมูล
พืน้ฐาน

1. ข้อมูลพืน้ฐาน (ช่ือเกษตรกร/องคก์ร
เกษตรกร ทีอ่ยู่ พกัิด ช่ือสินค้า ภาพ
สินค้า (ไม่เกนิ 1 Mb) ก าลังการผลิต 
ราคาสินค้า เร่ืองราวสินค้า (story) 
กลุ่มสินค้า สิ่งบ่งชีคุ้ณภาพ ช่วงเวลา
มีสินค้า (ฤดูกาล) ข้อจ ากัด วิธีการ
ตดิต่อ/ส่ังซือ้ (link) ช่องทางการ
ขนส่ง วิธีการช าระเงนิ  อื่น ๆ เช่น 
การรับประกันสินค้า และการคืนเงนิ
หากสินค้าเสียหายปลายทาง

1. พัฒนา
ระบบ: 
ศสท

2. บันท ก
ข้อมูล: 
จังหวัด

แนวคดิการจัดท าเว็บไซด์

กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละสาสนเทศ
น าเข้าข้อมูลในผ่าน online

พัฒนาระบบ
ใช้ 7 เม.ย.63
ลงข้อมูล
7 เม.ย.63
และเผยแพร่
ข้อมูล ภายใน
9 เม.ย.63



ส้านักงานเกษตร
จังหวัด

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน

สลก

คณะกรรมการ
ระดับกรม

ศูนย์
สารสนเทศน์

คณะกรรมการ
ระดับจังหวัด

ผู้บริโภค 
(ประชาชนทั่วไป
, หน่วยงาน, 

กสก)

ประชำสัมพันธ์

ระบบส่งเสริมตลาดเกษตร 
online

คัดเลือก สันค้ำ/เกษตรกร

-สมคัรรว่มกิจกรรม
-ประชาสมัพนัธ์

บนัทกึ
ขอ้มลู

เลือก
สนิคา้

ใหค้วามเหน็
ใหค้ะแนนความพงึพอใจ

แจง้ขอ้มลูทกุสปัดาห์

สสก.

ระบบ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ
2. 
เว็บไซต์

1. ประชาสัมพันธ์
1.1 สินค้าตามฤดูกาล / สถานการณ์
1.2 สินค้ายอดนิยม
1.3 โปรโมช่ันลดราคาสินค้า

1. ด าเนินการ: 
ศสท
2. ผู้ใหข้้อมูล: 
ระบบ, สลก. /กอง/
ส านัก/จังหวัด/
เกษตรกร

2. แสดงหมวดหมู่สินค้า
3. การสืบค้นสินค้า ตามช่ือผลิตภัณฑ ์ช่ือ
เกษตรกร/องคก์รเกษตรกร สถานทีผ่ลิต ราคา
4. หน้าสินค้า แสดงช่ือสินค้า ภาพสินค้า
เร่ืองราวสินค้า (story) ราคา ปริมาณสินค้าคง
คลัง วิธีการจัดส่ง วิธีการช าระเงนิ ช่ือผู้จ าหน่าย 
พร้อมช่องทางการตดิต่อ Rating ข้อ
comment
5. ด้านล่างหน้าสินค้า ใหม้ีสินค้าใกล้เคียงทีม่ีผู้
นิยมซือ้ (ตาม rating) อยู่ด้านใต้ด้วย
6. ช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน หรือการให้
ค าแนะน า
7. การประมวล rating ข้อ comment เร่ือง
ร้องเรียน ค าแนะน า แจ้งคณะกรรมการกรมฯ

ศสท.

แนวคดิการจัดท าเว็บไซด์



ส้านักงานเกษตร
จังหวัด

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน

สลก

คณะกรรมการ
ระดับกรม

ศูนย์
สารสนเทศน์

คณะกรรมการ
ระดับจังหวัด

ผู้บริโภค 
(ประชาชนทั่วไป, 
หน่วยงาน, กสก)

ประชำสัมพันธ์

ระบบส่งเสริมตลาดเกษตร online

คัดเลือก สันค้ำ/เกษตรกร

-สมคัรรว่มกิจกรรม
-ประชาสมัพนัธ์

บนัทกึ
ขอ้มลู

เลือกสนิคา้
ใหค้วามเหน็

ใหค้ะแนนความพงึพอใจ

แจง้ขอ้มลูทกุสปัดาห์

สสก.

ระบบ รายละเอียด ผู้รับผิดชอบ

3 ระบบ
รายงาน
ข้อมูล

1. ยอดจ าหน่ายแต่ละสินค้า ทกุ
สัปดาห์

ผู้รับผิดชอบ: 
ศสท.

แนวคดิการจัดท าเว็บไซด์

DOAE Market

รายงานผ่านระบบ

โดย กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละสาสนเทศ
ทุกสัปดาห์





คุณสมบัตผู้ิเข้าร่วมโครงการส่งเสริมตลาดเกษตร online
ภายใตก้ารก ากับดแูลของกรมส่งเสริมการเกษตร

1. เป็นเกษตรกรท่ีขึน้ทะเบยีนเกษตรกร (ทบก.) หรอืเป็นสมำชิกในครวัเรอืนเกษตรกรท่ีอยู่ในทะเบยีนเกษตรกร หรอืบคุคลท่ีขึน้

ทะเบยีนวิสาหกจิชุมชน โดยเป็นผูผ้ลิตผลผลิต หรอืผลิตภณัฑแ์ปรรูปทำงกำรเกษตรเอง หรอืเกษตรกรปรำดเปรื่อง หรอืเกษตรกรรุน่ใหม่ 

หรอืเป็นผูแ้ทนของสถำบนัเกษตรกร เช่น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ่มส่งเสริมการเกษตร รูปแบบ

แปลงใหญ่ วิสาหกจิชุมชน

2. เป็นเกษตรกรท่ีจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน ์หรอืช่องทาง e-commerce ต่ำงๆ อยู่แลว้ ท่ีอยู่ใน platform เช่น 
thailandpostmart.com (ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของบรษัิทไปรษณียไ์ทย), dgtfarm.com (ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลของส ำนกังำนมำตรฐำน
สินคำ้เกษตรและอำหำรแห่งชำติ (มกอช.)) ortorkor.com (ภำยใตก้ำรก ำกบัดแูลขององคก์ำรตลำดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)) และ platform
ภาคเอกชน เช่น LAZADA, Shoppe, 24Shoping ฯลฯ หรอืใชช่้องทางออนไลนอ่ื์นในกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ เช่น Line, Line@, Facebook
Instagram เป็นตน้

3. เป็นเกษตรกรท่ีผลิตสินค้าทมีีคุณภาพ ไดร้บักำรรบัรองมาตรฐาน GAP, เกษตรอินทรีย ์หรอืกำรรบัรองผ่ำนระบบ PGS และ

มาตรฐานเกีย่วกับผลิตภัณฑ ์เช่น GMP อย. ฮาลาล HACCP หรอืมำตรฐำนอ่ืน

4. ไม่เป็นพ่อค้าทีซ่ือ้สินค้าเกษตรหรือผลิตภัณฑส์ินค้าเกษตรมาจ าหน่ายในระบบออนไลน์

5. ยินยอมปฏบัิตติามข้อก าหนดและเงือ่นไข ของกรมส่งเสรมิกำรเกษตร

หมายเหตุ : เกษตรกรท่ีไดร้บักำรฝึกอบรม/แนะน ำกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ผ่ำนระบบออนไลน ์จำกทัง้ภำครำชกำร/ภำคเอกชน/และผูใ้ฝ่รูใ้นกำร
จ ำหน่ำยออนไลน ์มีควำมพรอ้มท่ีจะเขำ้สู่ระบบกำรจ ำหน่ำยสินคำ้ออนไลน ์โดยจะไดร้บักำรพจิำรณำในระยะต่อไป



หมวดหมู่สินค้า

หมวดสนิค้า จ านวน 8 หมวด ดงันี ้
• ข้าวและธัญพืช
• ผัก
• ผลไม้
• อาหารแปรรูปและเคร่ืองดืม่
• สมุนไพรและเคร่ืองส าอางค์
• ผ้าและเคร่ืองแตง่กาย
• หตัถกรรมและส่ิงประดษิฐ์
• อืน่ ๆ



ผู้ประสานงาน

นางวภิา ปักกาสาตัง ประเดน็รวบรวมข้อมูลสนิค้าเกษตรฯ  0 972 481 603
นางอนงคน์าฏ ศรีรัตนา ประเดน็การลงข้อมูลในระบบ       0 645 361 556
นายนนทกานต ์ตรันเจริญ ประเดน็ด้านพัฒนาเวป็เพจ       
นางสาววรวรรณ อังกสทิธิ ์ประเดน็การประชาสัมพันธ ์      0 810 334 403
นางสาวอาทติยา ทองแกมแก้ว ประเดน็การรายงานผลการจ าหน่าย   0 619 955 429

เชิญเข้าไลนก์ลุ่มของจังหวัด









การประชุมคณะกรรมการศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) กรมส่งเสริมการเกษตร คร้ังที่ 1

กำรก ำกบั ติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

ระเบียบวำระที่ 2.7



 กำรก ำกบั ตดิตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน

ประเดน็

สถำนกำรณ์โควดิ - 19

กำรติดตำมสถำนกำรณ์ในพืน้ที่กำรผลติสินค้ำเกษตร

ระบบกำรท ำงำน

แนวทำงให้กำรสนับสนุนเกษตรกรและบริกำรประชำชน



ประชุม Conferenceรูปแบบกำรส่ือสำร กรมฯ เขต จังหวัด

< ชมย้อนหลงัผ่ำน SSNET >

จังหวดั         อ ำเภอ ด้วยวธีิออนไลน์

ทุกวันศุกร ์เวลา 09.30 น.

ทุกวันศุกร ์(บ่าย)

 กำรก ำกบั ตดิตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (ต่อ)



กำรส่งรำยงำนกำรมำปฏิบัตงิำนของเจ้ำหน้ำที ่ส่วนภูมิภำค

 จังหวดั เขต
 เขต กรม (เป็นรำยสัปดำห์ ทำงอเีมลล์ภำยในวันศุกร์ เวลำ 15.00 น.)

 กรม กษ.  (ภำยใน 16.00 น.)

 กำรก ำกบั ตดิตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน (ต่อ)




