
สรุปรายงานการประชุม 
คณะกรรมการศูนยป์ระสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด 

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 
……………………………………….. 

ผู้มาประชมุ 
1. นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง   อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธาน 
2. นางกุลฤดี พัฒนะอ่ิม รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านบริหาร รองประธาน 
3. นายชาตร ีบุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร กรรมการ 
4. นายทว ีมาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านส่งเสริมการผลิต กรรมการ 
5. นายอาชว์ชัยชาญ เลีย้งประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านถ่ายทอดเทคโนโลย ี กรรมการ 
6. นายเศรษฐพงศ์ เลขะวัฒนะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพัฒนาระบบการผลติสินค้าเกษตร  กรรมการ 
7. นางปาลลิน พวงม ี ผู้อ านวยการกองส่งเสริมโครงการพระราชด าริ   กรรมการ 
  การจัดการพ้ืนที่และวิศวกรรมเกษตร 
8. นายวุฒินยั ยวุนานนท ์ ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรรมการ 
9. นางพรรณาภา ปรชัญาศิร ิ ผู้อ านวยการศูนย์เทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร กรรมการ 
10. นายวุฒชิัย ชิณวงศ์ ผู้อ านวยการส านักพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลย ี  กรรมการ 
11. นางสาวภาณี บุณยเกื้อกูล ผู้อ านวยการกองพัฒนาเกษตรกร  กรรมการ 
12. นายทวีพงศ์ สวุรรณโร ผู้อ านวยการกองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุย๋ กรรมการ 
13. นางมาลิน ียุวนานนท ์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร  กรรมการ 
14. นายกิตติพงษ์ งามจริง เกษตรกรุงเทพมหานคร  กรรมการ 
15. นางวชิรา ไฝเจริญมงคล ผู้อ านวยการกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน  กรรมการ 
16. นายวชิัย ตู้แก้ว ผู้อ านวยการกองขยายพันธุ์พืช  กรรมการ 
17. นางศศิญา เพชรก าเนิด ผู้อ านวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน  กรรมการ 
18. นายวิรชั จันทรโรทัย ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร  กรรมการ 
19. นางทววีรรณ สุขสมบูรณ์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัสดุ  กรรมการ 

 รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองคลัง   
20. นายดนัย ชืน่อารมย ์ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที ่ กรรมการและเลขานุการ 
21. นางอัญชล ีสุวจติตานนท์ ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรรมการและเลขานุการ 
22. นางอมรทิพย์ ภิรมย์บรูณ์ เลขานุการกรม กรรมการและเลขานุการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายอาณัติ หุ่นหลา ผู้อ านวยการกลุ่มเกษตรชลประทาน (กพวศ.) 
2. นางสาวอรวรรณ คงอภิรักษ์ ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาระบบสง่เสริมการเกษตร (กวพ.) 
3. นางสาวอรุณี สุขน่วม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (กผง.) 
4. นางสาวอัจฉรา สุขสมบรูณ์ นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการพิเศษ (สลก.) 
5. นางอนงค์นาฏ ศรีรัตนา ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนานวัตกรรมดิจิทัล (ศสท.) 
6. นายเอกราช บุญล้อมรักษ ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (กพวศ.) 
7. นางสุวิสาข์ คนเจน ผู้อ านวยการกลุ่มพัฒนาเครือขา่ยเกษตรกร (กพก.) 
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8. นางสาวฉัฐสิณี หาญกิตติชัย ผู้อ านวยการกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและเคหกิจเกษตร (กพก.) 
9. นางสาวปรินดา ศรีรตันะ นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ (สสจ.) 
10. นางสาววัลภา ปนัต๊ะ ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมพืชน้ ามันและพืชตระกูลถั่ว (สสจ.) 
11. นางสาวศุภวรรณ สมบุตร นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ (สลก.) 
12. นายธนศักดิ์ ววิัฒนวานชิ นักวิชาการเกษตรช านาญการ (หน้าห้อง อธส.) 
13. นายศุภสิทธิ์ ศิลปสิทธิ ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (สลก.) 
14. นางสาวปฤษณา ดิษภริมย ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ (กวพ.) 
15. นางสาวศิรินทิพย์ พรหมเกตุ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (กพก.) 
16. นางสาวส าราญ คบศร ี นักวิชาการเกษตรช านาญการ (หน้าห้อง อธส.) 
17. นางสาวอัจฉรา สมสวย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (สลก.) 
18. นายสราวฒุิ พูลศร ี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (สลก.) 
19. นางสาวตาปี วชัรางกูล รักษาการผู้เชีย่วชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 
20. นายพงศ์ไท ไทโยชิน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร (สศก.) 
21. นางสาวธัญนันท์ กันทะวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ (สศก.) 
22. นายประสบโชค รื่นสุข  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (สกท.) 
23. นายนฤดม สุรยิตัน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ (กวพ.) 

 
เริ่มประชุมเวลา 15.00 น. 
 
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 - นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ประธาน ได้กล่าวขอบคุณทุกท่าน ที่ช่วยกัน
ปฏิบัติหน้าที่ในช่วงวิกฤตของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีค าสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานการ
ปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) กรมส่งเสริมการเกษตร
ขึ้น ตามค าสั่งที่ 431/2563 ลงวันที ่25 มีนาคม 2563 
 
มติที่ประชุม - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพื่อทราบ 
 2.1 ศนูย์ประสานการปฏิบัตภิายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชื้อไวรสัโคโรนา 2019                 
(COVID - 19) กรมส่งเสริมการเกษตรขึ้น 

- นางอัญชล ีสวุจิตตานนท์ ผู้อ านวยการกองแผนงาน กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบใน
รายละเอียดของของศูนย์ประสานการปฏิบัติ ภายใตส้ถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) กรมส่งเสริมการเกษตร โดยแจ้งองค์ประกอบของศูนย์ฯ และบทบาทหน้าที ่ประกอบด้วย 
 1) เปน็ศูนย์บัญชาการและประสานการปฏิบัติงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเฝ้าระวัง ปอ้งกัน ควบคุม  
และเตรียมพร้อมในการรองรับสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ตลอดจนประสาน
การปฏิบัติตามนโยบายหรือข้อสั่งการของศูนย์ประสานการปฏบิัติการภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID - 19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
 2) ประเมินสถานการณ์และจัดท าแผนรองรับความเสี่ยงเพ่ือลดผลกระทบต่อภาคการเกษตร 
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 3) อ านวยการ ก ากับ ให้หนว่ยงานสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร มีการปฏิบัติงานบริการประชาชน การปฏิบัติ
ราชการในทุกบทบาทหน้าที่ได้อย่างต่อเนื่องตลอดช่วงสถานการณ์การระบาด รวมทั้งสรา้งคุณภาพชีวิตของบุคลากร  
และสถานที ่เพ่ือให้สามารถปฏบิัติงานภายใต้สถานการณ์การระบาด 
 4) จัดท ารายงานสถานการณ์ รวมทั้งรายงานผลการด าเนินงานให้ศูนย์ประสานการปฏิบัติการภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID - 19) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ 
 
 2.2 มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019                
(COVID - 19) 
 - นายดนัย ชืน่อารมย์ ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า            
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ประกาศมาตรการจ านวน 3 ฉบับ คอื ฉบับที่ 1 มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19) ลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ฉบับที่ 2 มาตรการการ             
เฝ้าระวังการแพร่ระบาดฯ (แก้ไขเพ่ิมเติม 1) ลงวันที่ 20 มีนาคม 2563 และฉบับที่ 3 มาตรการการเฝ้าระวัง 
การแพร่ระบาดฯ (แก้ไขเพ่ิมเติม 2) ลงวันที่ 26 มีนาคม 2563 โดยมาตรการฉบับที่ 1 ได้ก าหนดมาตรการ
เกี่ยวกับการสร้างการรับรู้ของบุคลากร การลดความแออัดในการปฏิบัติงาน การด าเนินงานด้านต่างประเทศ            
การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ และแนวทางการจัดประชุม/ฝึกอบรม/สัมมนา ส่วนมาตรการฉบับที่ 2 ได้เพ่ิมมาตรการ
ลดความแออัดของเจ้าหน้าที่และลดความเสี่ยงจากการเดินทางมาปฏิบัติงาน ทั้งผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต้องกักตัว              
14 วัน หรือสลับวันเว้นวัน (Work From Home) และไม่ให้เดินทางไปต่างประเทศ และมาตรการฉบับที ่3 ได้ก าหนด
แนวทางการมาปฏิบัติงานเพ่ิมเติม คือ ให้เจ้าหน้าที่เหลื่อมเวลามาท างาน  
  
 2.3 รายงานผลการด าเนนิงาน 

- ส าหรับผลการด าเนินงานของศูนย์ฯ ในช่วงที่ผ่านมานั้น กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดท ารายงานส่งผู้
ประสานงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทุกวัน โดยมีข้อสังเกตุว่า ผลการรายงานที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่มา
ปฏิบัติงานที่ส านักงานเป็นจ านวนมาก เช่นวันนี้มีถึงร้อยละ 68.30 ซึ่งเป็นตัวเลขค่อนข้างสูง ซ่ึงเมื่อพิจารณา           
จากที่ประชุมคอนเฟอเรนซ์กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เม่ือเวลา 13.00 น. ที่ผ่านมา ทีใ่ห้ทุกหน่วยงาน            
ปรับลดผู้มาปฏิบัติงาน 
 - ประธาน ขอให้ทุกกอง/ส านัก กลับไปพิจารณาปรับแนวทางการมาปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ปรับตัวเลข               
ให้ลดลงอีก แต่ละวันให้มีผู้มาปฏิบัติงานที่ส านักงาน ร้อยละ 20 โดยอาจพิจารณาใชเ้กณฑ์ประกอบการพิจารณา                 
เช่น ผู้อายุมาก ผู้มโีรคประจ าตวั ผูเ้ดินทางโดยสารด้วยรถประจ าทางหรือมีความยุ่งยากในการเดินทางมาปฏิบัติงาน             
เป็นต้น ทั้งนี ้การปรบัลดจ านวนผู้มาปฏิบัติงานที่ส านักงาน ให้ด าเนินการตามความเป็นจริงที่ท าได้ งานวิชาการให้ท า            
ที่บ้านได้ให้ท าที่บ้าน งานใดที่ตอ้งมาท า ที่ต้องบริการประชาชน หรือต้องท าตามสัญญาจ้างกต็้องมา อย่างไรก็ตาม 
ถึงแม้ว่าจะท างานที่บ้าน แต่ประสิทธิภาพงานจะต้องไม่ลดลง และงานต้องส าเรจ็เชน่เดิม และขอทราบจ านวน                  
การมาปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ส่วนภูมิภาคดว้ย โดยอาจให้รายงานเปน็รายสัปดาห์ดว้ย 
 - นางกุลฤดี พัฒนะอ่ิม รองอธบิดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านบริหาร รองประธาน กล่าววา่ ส าหรับแนวทาง             
การปฏิบัติต่างๆ ให้ผู้อ านวยการกอง/ส านักพิจารณาแนวทางการปฏิบัติจากมาตรการที่ได้ประกาศ ส่วนการยืมอุปกรณ์
ส านักงาน เช่น คอมพิวเตอร์หรอืโน้ตบุ๊กกลับไปท างานที่บ้าน สามารถท าได้ แต่ต้องเขียนใบขอใช้ตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด สว่นสัญญาจ้างเหมาทีจ่ะหมดสัญญาในเดือนมีนาคมนี ้ให้ไปพิจารณาปรับเปลี่ยนเงื่อนไขให้สอดคล้องกับ
สถานการณ ์ส าหรบับางงาน เพ่ือให้สามารถยืดหยุ่นได้ในกรณทีี่จ าเป็นต้อง Work From Home  
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- ส าหรับเกณฑก์ารปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในสว่นภูมภิาค ให้ใช้หลักเกณฑ์ตามมาตรการที่ประกาศเป็นตัวตั้ง              
ทั้งนี้ ให้ยึดค าสั่งจากผูว้่าราชการเป็นหลัก สว่นการรายงานจ านวนผู้มาปฏิบัติงาน ให้ส่งรายงานทุกสัปดาห์ ในวันศุกร์ 

- ตวัเลขผลรวมจ านวนเจา้หน้าที่ ณ ปัจจุบันของบางหนว่ยงาน ในแต่ละวนัพบว่ายังรายงานผลรวมไม่เท่ากัน 
ฝากให้ ผอ.กอง/ส านัก ไปตรวจสอบอัตราก าลังคนในหน่วยงานของตน เพ่ือที่ผู้รวบรวมจะได้รายงานได้อย่างถูกต้อง 
 
มติที่ประชุม - รับทราบ องค์ประกอบและบทบามหน้าที่ในค าสั่งจัดตั้งศูนยป์ระสานการปฏิบัติฯ 
  - รับทราบ มาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดฯ ทั้ง 3 ฉบับ 
 - ให้ทุกหน่วยงานในส่วนกลาง ตรวจสอบอัตราก าลังที่มี ให้ตัวเลขผลรวมมีความสัมพันธ์กัน                 
  กับผู้ที่หายไป รวมทั้งให้พิจารณาปรับลดจ านวนผู้มาปฏิบัติงานในส านักงานแต่ละวัน พยายาม 
  ให้เหลือร้อยละ 20 
  - ให้ทุกหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด รายงานผลการมาปฏิบัติงานเป็นรายสัปดาห์ 
 
ระเบียบวาระที่ 3  เรื่องเพื่อพิจารณา 
 3.1 โครงการแรงงานคนืถิ่น พลิกฟื้นผืนดินเกษตรไทยด้วยศาสตร์พระราชา 

- นายพงศ์ไท ไทโยธิน ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
ผู้เข้าร่วมประชุม ได้เสนอโครงการแรงงานคืนถิ่น พลิกฟ้ืนผืนดนิเกษตรไทยดว้ยศาสตร์พระราชา เพ่ือให้กรมส่งเสริม
การเกษตรรว่มกันพิจารณา โดยมีแนวคิดที่จะรองรับแรงงานที่ถูกเลิกจ้าง เช่น ภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการ เพ่ือกลับ
บ้านเกิดท าการเกษตร ผ่านการแจ้งความประสงค์ ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอ แลว้จัดอบรมถา่ยทอดองค์ความรู้จากศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธภิาพสินค้าเกษตร (ศพก.) โดยเศรษฐกิจการเกษตรอาสา (ศกอ.) หรือปราชญ์เกษตร 

- นายอาชว์ชัยชาญ เลีย้งประยูร รองอธบิดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านถ่ายทอดเทคโนโลย ีกรรมการ กล่าวว่า 
เห็นด้วยในหลักการ แต่ขณะนีก้ าลังอยู่ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติ อาจไม่ได้รับความรว่มมือ และขอให้พิจารณาเพ่ิมเติมว่า
จะเป็นโครงการที่เข้าไปชว่ยไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพหรือไม ่เนือ่งจากประสบการณ์จากหลายโครงการที่ผ่านมาเกิด
ประสิทธภิาพน้อยมาก 

- นายชาตร ีบุญนาค รองอธิบดกีรมส่งเสริมการเกษตร ด้านพัฒนาเกษตรกร กรรมการ เสนอว่า ในสถานการณ์
แบบนี้ เราจ าเป็นต้องดูแลเจ้าหน้าที่ของเราให้ปลอดภัยดว้ย อาจท าแอปพลิเคชั่นใหผู้้สนใจลงทะเบียนโดยไม่ต้องเดินทาง
ไปยังส านักงาน แลว้จึงเสนอ ครม. เพ่ือจัดสรรงบประมาณมาชว่ยเหลือในขั้นต้น รวมทั้งเจรจากับสถาบันการเงนิ เช่น 
ธกส. ในการให้กู้ในอัตราดอกเบี้ยต่ า ในระยะต่อไป 

- นายทว ีมาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ด้านส่งเสริมการผลิต กรรมการ กว่าววา่ เปน็โครงการที่ดี
เห็นด้วยในวธิีการปฏิบัติ แต่ขอให้ท าบนพ้ืนฐานของการมีข้อมูลที่ดี และใชเ้ทคโนโลยีเข้าชว่ย 

- นางกุลฤดี พัฒนะอ่ิม กล่าวว่า ไม่ขัดข้องในหลักการ เพียงแตก่ังวลในข้อจ ากัดของการเดินทางมาอบรม ที่จะ
ท าไม่ได้หากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลาย และอาจขัดกับนโยบายรัฐที่ไม่ให้มีการพบปะกัน อาจพิจารณาน าไปใช้ในภาวะ
ปกติ และขอให้น าไปพิจารณาเพ่ิมเติมว่าจะท าให้เกิดผลส าเร็จในการสรา้งรายได้หรือไม่ และโครงการลักษณะนี้มักจะถูก 
สตง. ตรวจสอบบ่อยครั้ง 

- นายวุฒินยั ยวุนานนท์ ผู้อ านวยการกองวิจัยและพัฒนางานสง่เสริมการเกษตร กรรมการ กลา่วว่า โครงการ
ดังกล่าว ใช้การอบรมเป็นกิจกรรมหลัก ซึ่งจะต้องรอให้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติก่อน ไม่เหน็ด้วยที่จะไปเพ่ิมความเสี่ยง
ให้ประธาน ศพก. ที่ส าคัญหากมีการรับสมัครในเวลานี ้แล้วไมท่ราบวนัหรือชว่งที่จะจัดอบรมอย่างแน่ชัด ก็ไม่เหมาะสมที่
จะด าเนินการในชว่งนี้อย่างแนน่อน 
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 - นางอัญชล ีสุวจิตตานนท์ กล่าวว่า ทางเรามีกิจกรรมฝึกอาชีพออนไลน์ มีองค์ความรู้ด้านการท าอาชีพเกษตร
เผยแพร่ผ่านเวบ็ไซต์ให้ผู้สนใจเข้ามาเรียนรู ้ที่เรียกว่า “Do it from Home”  
 - ประธาน กล่าววา่ เหน็ด้วยที่ไม่ต้องการให้มีการรับสมัครในชว่งนี้ เนื่องจากสถานการณ์ยังไมป่กติ และต้อง
กลับไปทบทวนในรายละเอียดวา่กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร  
 
มติที่ประชุม - ให้ปรับรายละเอียดความชัดเจนเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมาย และวธิีด าเนินการ แลว้ค่อยน ามาพิจารณา 
  ร่วมกันอีกครั้ง 
 
3.2 มาตรการด้านการงบประมาณเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดฯ และสถานการณ์ภัยแล้ง
ตามมติ ครม. วันที่ 10 มีนาคม 2563  
 - นางอัญชลี สุวจิตตานนท ์กลา่วถึงมาตรการด้านงบประมาณ ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 10 มี.ค. 63 งบประมาณ
รายจ่ายประจ า ให้ปรับลดการใช้จ่ายงบประมาณ หรือเปลีย่นวธิีด าเนินงาน จ านวน 10% และให้ปรับแผนการเดินทางไป
ราชการต่างประเทศ โดยให้มาด าเนินการในประเทศแทน และให้ระงับหรือเลื่อนกรณีการเดินทางไปประเทศกลุ่มเสีย่ง  
ส่วนงบประมาณรายจ่ายลงทุน ให้โอนหรือเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรรายจา่ยที่แน่ชัดวา่ไม่สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้ภายใน
เดือนมีนาคม 2563  ไปจัดหาครุภัณฑ์หรือสิ่งก่อสร้างอย่างอ่ืนซึ่งจะช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจจาก COVID – 19 
และสถานการณ์ภัยแล้ง โดยปรบัเปลี่ยนวิธีการด าเนินการจากการจ้างเหมาเป็นการด าเนินการเองเพ่ือสนับสนนุให้เกิด  
การจัดซื้อจัดจ้างผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตรายย่อย รวมถึงการจ้างแรงงานในพ้ืนที่ เป็นตน้ ทั้งนี้ โดยด าเนินการภายใน
พ้ืนที่จังหวัดที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในล าดับแรก และทบทวนการจัดหาครุภัณฑ์จากต่างประเทศมาด าเนนิการ
จัดหาครุภัณฑ์จากผูผ้ลิตภายในประเทศ เว้นแต่กรณีท่ีมีความจ าเป็นอย่างแท้จริง ส าหรบังบกลางที่ส านักงบประมาณ            
ยังไม่ได้จัดสรรให้หนว่ยงาน ใหช้ะลอการจัดสรร กรณีหนว่ยงานได้รับจัดสรรแลว้ แต่ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายใน
วันที่ 10 มีนาคม 2563 ใหย้กเลิกโครงการ/รายการ 
 - แนวทางการด าเนนิการของกรมส่งเสริมการเกษตร  
 1. ให้กองคลังเร่งรัดหน่วยงานด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายลงทุนที่ได้รับ ภายในเดือนมีนาคม 2563  
และคืนงบประมาณส าหรับรายการที่มีความชัดเจนว่าหน่วยงานไม่สามารถด าเนินการได้ หรือเหลือจ่าย 
ให้กรมส่งเสริมการเกษตรโดยด่วนที่สุด 
 2. มอบหมายให้กอง/ส านักวิชาการ พิจารณาจัดท าข้อเสนอโครงการซึ่งจะช่วยลดผลกระทบทางเศรษฐกิจ
จากการระบาดของ COVID – 19 และสถานการณ์ภัยแล้ง และส่งกองแผนงาน ภายในวันที่ 1 เมษายน 2563 
เช่น   
       - ผลิตและสนับสนุนพืชพันธุ์ดีให้กับเกษตรกรและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ COVID 
– 19 และภัยแล้ง เพ่ือเป็นแหล่งอาหารให้กับครอบครัวและชุมชน รวมถึงการเตรียมพร้อมส าหรับฤดูกาลผลิตใหม่ 
 - การจ้างงานในพ้ืนที่ เพื่อท าหน้าที่ในการผลิตและดูแลแปลงของศูนย์ขยายพันธุ์พืช 
 - จัดอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นทางออนไลน์ เพ่ือเสริมรายได้ให้กับเกษตรกรและประชาชน เช่น
หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การแปรรูปและการถนอมอาหาร เป็นต้น 
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 3. ปรับแผนการด าเนินงานด้านต่างประเทศ และด้านการพัฒนาบุคลากร วงเงินที่ปรับลดได้ทั้งสิ้น 
31,958,710 บาท ด้านต่างประเทศ วงเงิน 21,099,160 บาท โดยยกเลิกการเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม 
ความร่วมมือในประเทศไทยให้แก่ต่างประเทศ  จ านวน 3 รายการ ยกเลิกรายการเดินทางไปราชการต่างประเทศ
ชั่วคราวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรพัฒนาบุคลากร จ านวน 6 รายการ ยกเลิกรายการเดินทางไปราชการ
ต่างประเทศชั่วคราวภายใต้กิจกรรมความร่วมมือกับต่างประเทศ จ านวน 8 รายการ และปรับลดงบประมาณ 
จ านวน 4 รายการ ปรับแผนการด าเนินการจัดงานส่งเสริมสินค้าเกษตรไทย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็น
โครงการจัดงานส่งเสริม และประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรไทยในสาธารณรัฐประชาชนจีน "ประสานใจเกษตรกรไทย
สู่พี่น้องชาวจีนสู้วิกฤต COVID – 19 ร่วมกับส านักการเกษตรต่างประเทศ ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์  และโครงการหาตลาดใหม่สินค้าเกษตรเพ่ิมเติม โดยเลื่อนด าเนินการในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงเดือน
กันยายน 2563 ด้านพัฒนาบุคลากร วงเงิน 10,859,550 บาท 
ยกเลิกอบรม/สัมมนา  จ านวน 16 รายการ ปรับลดจ านวนรุ่น จ านวนวัน  จ านวน 3 รายการ 
 4. ให้ สสจ. และ กอป. ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือเร่งรัดการด าเนินการซึ่งจะใช้วงเงินงบกลาง 
รายการเงินส ารองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น โดยที่ 

- โครงการส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ าน้อยเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร ตามที่ได้แจ้งวงเงินไปที่ สป.กษ. 
จ านวน 25,867,529.15 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถ่ัวเขียวให้กับ
เกษตรกร  

- โครงการป้องกันและก าจัดโรคใบด่างมันส าปะหลัง วงเงิน 234,264,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน
การก าจัดโรคใบด่างมันส าปะหลัง และแมลงหวี่ขาวยาสูบพาหะน าโรค และในการชดเชยรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้
ปลูกมันส าปะหลังในพ้ืนที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

5. แนวทางการให้การสนับสนนุเกษตรกรและบริการประชาชนฯ 
- เมื่อวันที ่23 มีนาคม 2563 โดยมี รธส. ด้านบริหาร รธส. ดา้นถ่ายทอดเทคโนโลย ีผู้ทรงคณุวุฒิ 

ผู้อ านวยการ/ส านัก ได้แก่ สสจ. กพก. กผง. สพท. กขพ. กสว. สลก. และผู้แทน สนง.เกษตรพ้ืนที่กรุงเทพฯ เข้ารว่ม
ประชุมหารือผลการหารือ แนวทางการด าเนินงาน และมอบหมายหนว่ยงานรับผิดชอบ ดังนี ้

ที ่ รายละเอียด หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

1 ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรผลิตหน้ากาก
ทางเลือก (หนา้กากผ้า) ที่ได้มาตรฐานของกระทรวงสาธารณสขุ 
รวมถึงผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป  

กพก. และ กสว.  
 

2 ส่งเสริมการขายสนิค้าเกษตรทางออนไลน์และรวบรวมช่องทางการ
จ าหน่ายสนิค้าเกษตรทั้งสดและแปรรูป เพ่ือประชาสัมพันธใ์ห้
ประชาชน ผู้ประกอบ และผูส้นใจ สั่งซื้อได้โดยตรงกับเกษตรกร
ผู้ผลิต  

สสจ. กพก. และ 
กสว.  

 

3 ผลิตและสนับสนุนพืชพันธุ์ดีใหก้ับเกษตรกรและประชาชนที่ไดร้ับ
ผลกระทบจากสถานการณ์ COVID – 19 และภัยแล้ง รวมถึงการ
เตรียมพร้อมส าหรับฤดูกาลผลติใหม่  

กขพ. 
 

4 จัดอบรมหลักสูตรฝึกอาชีพระยะสั้นทางออนไลน์ เพ่ือเสริมรายได้
ให้กับเกษตรกรและประชาชน เช่น หลักสูตรการปลูกผักคนเมือง 
หลักสูตรการเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การแปรรูปและการถนอม
อาหาร เป็นต้น (ให้ประสานงานหลักสูตรและวิทยากรร่วมกับศนูย์
ปฏิบัติการฯ) 

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



ที ่ รายละเอียด หน่วยงานหลัก หน่วยงานสนับสนุน 

5 ปรับวิธีการอบรมถ่ายทอดความรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่ และเกษตรกร 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์แทนการอบรมในพ้ืนที่ ยกเว้นกรณีจ าเป็น
ที่ไม่สามารถด าเนินการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยพิจารณาจาก
สื่อที่มีอยู่เดิม และปรับปรุงหรอืแก้ไขให้มีเนื้อหา 
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจบุัน 

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

6 ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตร วางแผนการผลิตสนิค้าเกษตร 
ตลอดห่วงโซ่อุปทาน และการเตรียมการป้องกันแก้ไขปัญหาสินค้า
เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

สสจ. 
 

7 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารส าคัญ เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและ
เกษตรกรทางสื่อต่างๆ 

สลก. 
 

8 ประสานงานขอรับการสนับสนนุแอลกอฮอล์ จากโรงงานน้ าตาล
ทรายมิตรผลเพ่ือน ามาใช้ส าหรบัดูแลอาคารสถานที่และบุคลากร
ของกรมส่งเสริมการเกษตร 

ผอ.กขพ. 
 

9 ปรับระบบการท างาน ในการก ากับ ติดตาม และบริหารการท างาน
เพ่ือลดการประชุม โดยใชช้่องทางการสื่อสารผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 
และช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เชน่ VDO Conference,    E – mail 
หรือแอพลิเคชั่น Line  

  

 
- ประธาน กล่าววา่ ขอให้ชว่ยกนัเผยแพร่ข่าว บอกแนวทางใหป้ระชาชนได้รับรู ้โดยเฉพาะการอบรมออนไลน์

ต่างๆ 
- นายอาชว์ชัยชาญ เลีย้งประยูร เสนอว่า ขอให้ท าสื่อให้น่าสนใจ ให้เข้าไปเรียนรู ้สว่นมาตรการต่างๆ ทีจ่ะ

น าเข้าไปช่วยเหลือเกษตรกร ขอให้พิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงกับลักษณะของคนในพ้ืนที่ด้วย เช่น 1) 
เป็นการผลิตพืชอาหารเพ่ือการยังชีพ ซึ่งอาจต้องแจกปัจจยัการผลิต 2) เป็นการจัดสรรงบประมาณในการซื้อเมล็ดพันธุ์
ผักให้ครัวเรือนเกษตรกร แลว้ผลิตสื่อสอนเทคนิควธิีการเปน็เรือ่งๆ ไป หรือ 3) เป็นจา้งผลติพืชในชุมชนโดยจ้างแรงงาน
ในชุมชน 

- นางกุลฤดี พัฒนะอ่ิม กล่าวว่า ให้กองขยายพันธุ์พืช เตรยีมผลติพันธุ์พืชพันธุ์ดี แจกครวัเรือนเกษตรกรโดย
ก าหนดเป้าหมายให้ชดัเจน พรอ้มทั้งให้องค์ความรู้ที่เหมาะสมในการน าไปใช้ด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาจากงบประมาณที่มีอยู่ 
โครงการนี้โครงการเดียวก็น่าจะเพียงพอแล้ว 
  
มติที่ประชุม - รับทราบ และให้ทุกหนว่ยงานไปพิจารณาปรับแผนงานและงบประมาณแจ้งให้กองแผนงานทราบ 

 โดยด่วน ตามเวลาที่ก าหนด  
- กิจกรรมในโครงการใดใช้การจดัอบรม ให้กลบัไปทบทวนเปลี่ยนวิธีการ หันมาใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์   
- หนว่ยงานใดมีนื้อหาที่จะให้กลุ่มประชาสัมพันธ์จัดท าข่าวหรอืช่วยประชาสัมพันธ์ ขอให้ส่งขอ้มูลให้

ส านักงานเลขานุการกรมด้วย 
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3.3 การปรับวิธีการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ตามระบบ T&V System  
 - กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร ได้เตรียมรายงานการปรับวิธีการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรใน
พ้ืนที่ตามระบบ T&V System ดังนี้ 
 

รูปแบบเดิม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID - 19 
1. การถ่ายทอดความรู้ (TRAINING) 
       เป็นการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตร
ในด้านสมรรถนะ  วิชาการ  และแผนงาน
โครงการ ให้มีความพร้อมในการ
ปฏิบัติงานปฏิบัติงาน  โดยด าเนินการผ่าน
เวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตรในทุก
ระดับ 

- การประชุมเพ่ือขับเคลื่อนแผนงาน โครงการ ให้ด าเนินการ
ผ่านระบบการสื่อสารระยะไกล หรือถ้าจ าเป็นต้องมีการประชุม 
ให้มีมาตรการป้องกัน 
- กอง/ส านักฯ ในส่วนกลาง ก าหนดวันในการประชุมผ่าน
ระบบ Video Conference เพ่ือสื่อสาร ท าความเข้าใจกับ
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค  
- การพัฒนาศักยภาพของนักส่งเสริมการเกษตรในด้าน
สมรรถนะ และวิชาการ ให้ใช้ระบบ E-learning และมีการ
พัฒนาชุดวิชาต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ 

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

- วิเคราะห์ประเด็นในการปฏิบัติงานโดยจัดล าดับความส าคัญ 
และความเร่งด่วน 
- สื่อสารผ่านเครือข่ายการท างานในพ้ืนที่เป็นหลัก เช่น ศพก. 
อกม. แปลงใหญ่ Smart Farmer  Young Smart Farmer 
เพ่ือให้สื่อสารข้อมูลไปสู่เกษตรกรในพ้ืนที่ 
- พัฒนาชุดความรู้ส าหรับเกษตรกรที่มีความเหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรเข้าไป
เรียนรู้ผ่านช่องทาง Youtube และโซเชียลมีเดียต่างๆ 
- สื่อสารข้อมูลข่าวสารสู่เกษตรกร ผ่านทางระบบการสื่อสาร
ทางไกลต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์  Line Youtube Application 
ต่าง ๆ ฯลฯ 
- หากจ าเป็นต้องพบปะ สื่อสารกับเกษตรกรโดยตรงให้ด าเนินการ
ตามมาตรการป้องกัน 

3. การนิเทศงาน (SUPERVISION)  
       เป็นการส่งเสริม  สนับสนุน   
ร่วมแก้ไขปัญหาและต่อยอดการด าเนินงาน
ในพ้ืนที่  รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงระหว่าง
นโยบายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
     โดยแบ่งการนิเทศงานตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตรเป็น 2 ระดับ 
1) ระดับส่วนกลาง/เขต 
2) ระดับจังหวัด 

- หากในพ้ืนที่พบปัญหาในการด าเนินงาน ขอให้ประสาน
หน่วยงานต้นสังกัดเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหา ผ่านทางโทรศัพท์
โดยด่วน  
- การนิเทศงานตามก าหนดเวลา ให้ใช้ระบบการสื่อสารทางไกล
เป็นหลัก โดยผ่านระบบ Video Conference หรือช่องทาง          
อ่ืน ๆ 



รูปแบบเดิม ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID - 19 
4. การสนับสนุน (SUPPORTING) 
       เป็นการสนับสนุนเพ่ือให้หน่วย
ปฏิบัติการในพ้ืนที่ สามารถปฏิบัติงานได้
โดยสะดวก แบ่งเป็น 
2 ด้าน ดังนี้ 
     1) ด้านโครงสร้างและอุปกรณ์ และ
การสร้าง  ขวัญก าลังใจ 
     2) ด้านวิชาการ 

- เพ่ิมค่าใช้จ่าย ในส่วนของค่าโทรศัพท์ ค่าอินเตอร์เนต ให้
เจ้าหน้าที่เพ่ือใช้ในการสื่อสารภายในหน่วยงาน และการสื่อสาร
ระหว่างเจ้าหน้าที่กับเกษตรกร 
- การสนับสนุนด้านวิชาการ ให้ส่วนกลางเร่งพัฒนาชุดวิชา สื่อ
ความรู้ต่างๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้นัก
ส่งเสริมการเกษตรได้ท าการศึกษา เรียนรู้ 

5. การจัดการข้อมูล (DATA MANAGEMENT) 
       เป็นการน าข้อมูลต่าง ๆ ในพ้ืนที่มา
วิเคราะห์ สังเคราะห์เพ่ือประกอบการ
วางแผนงานส่งเสริมการเกษตร 

- นักส่งเสริมการเกษตรน าข้อมูลในพ้ืนที่มาวิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ น าเสนอออกมาในรูปแบบ Infographic เพ่ือให้
เกษตรกรสามารถเข้าใจ และใช้ประกอบการตัดสินใจในการท า
การเกษตร 
- นักส่งเสริมการเกษตรสื่อสารข้อมูลต่าง ๆ Infographic ให้แก่
เกษตรกรผ่านทางระบบการสื่อสารทางไกล และผ่านทาง
เครือข่ายการท างานในพ้ืนที่ เช่น ศพก.  อกม.  แปลงใหญ่  SF  
YSF ฯลฯ 

 
มติที่ประชุม - ให้น าไปเสนอในที่ประชุมผู้บริหาร และการประชุมร่วมกับส่วนภูมิภาคในวันถัดไป 
 
3.4  การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่การผลิตสินค้าเกษตร 
 - นางมาลินี ยุวนานนท์ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรรมการ ไดส้รุปสถานการณ์
สินค้าเกษตรและแนวทางการด าเนินการรองรับสถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับกลุ่ม
สินค้าผลผลิตสดเน่าเสียง่ายที่ก าลังออกสู่ตลาดในช่วงเดือนมีนาคม-พฤษภาคม 2563 ดังนี้ 

สินค้า สถานการณ์และสภาพปัญหา แนวทางแก้ไข 
 มะม่วง - เข้าสู่ช่วงผลผลิตออกมากในหลายจังหวัด 

- ผู้รับซื้อมะม่วงเกรดคุณภาพเพ่ือการ
ส่งออกหยุดรับซื้อ เนื่องจากไม่สามารถ
ส่งออกได้  โดยเฉพาะตลาดเกาหลี ญี่ปุ่น 
ยุโรป ซึ่งต้องส่งทางเครื่องบินและขณะนี้ไม่
มีเที่ยวบินไปยังประเทศเหล่านี้  
- ตลาดในประเทศชะลอตัวเนื่องจาก
ผู้บริโภคเดินตลาดน้อยลง  และเน้นการซื้อ
สินค้าท่ีจ าเป็นมากกว่า  

1. ประสานบริษัทไปรษณีย์ไทยเข้าไปรับกระจาย
ผลผลิตผ่านระบบของไปรษณีย์ 
2. ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับการพัฒนา
ถ่ายทอดการขายแบบออนไลน์ เข้าไปคัดเลือกสินค้า
และแนะน าเกษตรกรให้สมัครเปิดขายสินค้าออนไลน์ 
ในทุกช่องทาง 
3. ประชาสัมพันธ์สินค้าของเกษตรกรที่ขายผ่าน
ระบบออนไลน์ให้ประชาชนได้รับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ 
4. จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมสินค้า
มะม่วง ภายใต้ แนวคิดให้ส่วนราชการ และ
ประชาชน ช่วยกันซื้อมะม่วงคุณภาพดี ไปเป็น
ของขวัญ ของฝากคนที่รักและห่วงใย เช่นบุคลากร
ทางการแพทย์ หรือครอบครัวที่ต้องอยู่ห่างไกลกัน 
ให้ได้บริโภคมะม่วงสดในช่วงนี้ เป็นต้น 
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สินค้า สถานการณ์และสภาพปัญหา แนวทางแก้ไข 
ทุเรียน  
มังคุด  
 

- ผลไม้ภาคตะวันออก ขณะนี้ก าลังจะเข้าสู่
ฤดูกาลที่ผลผลิตออกมากตั้งแต่ช่วง
กลางเดือนเมษายน เป็นต้นไป 
- ผลไม้ภาคใต้ จะเข้าสู่ฤดูการผลิตในช่วง
กรกฎาคม เป็นต้นไป 

1. ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะตลาด
จีน ซึ่งขนส่งทางรถเป็นหลักยังสามารถด าเนิน
ได้อย่างต่อเนื่อง ท าให้การรับซื้อเพ่ือการ
ส่งออกยังด าเนินการได้ 

2. ตลาดภายในประเทศ  หากในช่วงที่
ผลผลิตออกมากและประชาชนยังไม่สามารถ
ออกมาจับจ่ายซื้อหา หรือจัดงานเทศกาล
บริโภคผลไม้ได้ จะส่งท าให้ผลไม้เกรดเพ่ือ
การบริโภคในประเทศมีปัญหาล้นตลาดได้ 

1. ด าเนินการสนับสนุนให้เกษตรกรจ าหน่ายผ่าน
ช่องทางระบบออนไลน์เช่นเดียวกับกรณีของมะม่วง 
(ในข้อที่ 1 2 และ 3 ) 
2. สนับสนุนการกระจายผลผลิตจากสวนไปสู่
ผู้บริโภคโดยตรง ด้วยระบบของรถเร่ ภายใต้
โครงการ “รถเร่ผลไม้ไทยน่าช้อป” ซึ่งให้ผู้มีรถเร่รับ
ซื้อผลไม้มาข้ึนทะเบียนแจ้งความจ านงในการรับซื้อ
ผลไม้ไว้กับส านักงานเกษตรจังหวัด พร้อมกับการให้
การอบรมแนะน าในการขนส่ง ดูแลรักษาคุณภาพ
ผลไม้ และส านักงานเกษตรจังหวัด /ศูนย์ปฏิบัติการ
เฉพาะกิจผลไม้ระดับเขตจะเชื่อมโยงระหว่างรถเร่กับ
กลุ่มเกษตรกรเจ้าของสวน ให้เกิดการรับซื้อให้ทั่วถึง  
ไม่เกิดการตัดราคา และควบคุมคุณภาพของสินค้าให้
มีมาตรฐานสู่ผู้บริโภค  

พืชผัก - พืชผักแปลงใหญ่ที่ผลิตภายใต้ข้อตกลงกับ
ห้างค้าปลีกเพ่ือวางจ าหน่ายใน
ห้างสรรพสินค้า ยังสามารถด าเนินการได้
ตามปกติ แม้ลูกค้าจะมาซื้อไม่บ่อย
เหมือนเดิม  เนื่องจากบริษัทมีระบบห้องเย็น
ควบคุมอุณหภูมิ  สามารถเก็บรักษาคุณภาพ
ได้นาน นอกจากนี้ ห้างค้าปลีกได้มี
มาตรฐานในการป้องกันไวรัสโคโรนา ในโรง
คัดบรรจุ และจุดต่างๆ ที่เป็นเส้นทางผ่าน
ของสินค้าพืชผัก  
-พืชผักทั่วไปที่ขายส่งตามตลาดทั่วไปที่มี
พ่อค้าคนกลางรวบรวมได้รับผลกระทบ จาก
การที่ไม่มีผู้บริโภคมารับซื้อผัก จึงท าให้
พ่อค้าคนกลางรับซื้อผักในปริมาณที่ลดลง 
หรืออาจซื้อในราคาท่ีถูกลง   
- พืชผักเช่น กะหล่ าปลี ที่ผลิตตามข้อตกลง
กับร้านอาหาร บาบิคิวพล่าซ่า ขณะนี้
ร้านอาหารปิดบริการ  ท าให้มีสินค้าเหลือใน
มือเกษตรกรจ านวนมาก  

1. ประสานกับหน่วยงานราชการ ที่มีการประกอบ
อาหารเลี้ยง เช่นโรงพยาบาล ค่ายทหาร เพื่อรับซื้อ
ผลผลิตจากเกษตรกร 
2. ประสานโรงงานแปรรูป /กลุ่มแม่บ้าน วิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อแปรรูปและจ าหน่ายผ่านช่องทาง
ออนไลน์ 

 ไม้ดอก สินค้าไม้ดอกไม้ประดับเพ่ือใช้ในพิธีกรรม
ทางศาสนา หรือ สักการบูชาบรรพบุรุษ  
และประดับตกแต่งตามโรงแรม สถาน
ท่องเที่ยวต่างๆ ที่ได้มีการวางแผนให้ออก
ในช่วงฤดูร้อนซึ่งตรงกับช่วงเทศกาลวันหยุด 
เช่น สงกรานต์ เชงเม้ง ไม่สามารถจ าหน่าย

1. ให้เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรที่ได้รับการพัฒนา
ถ่ายทอดการขายแบบออนไลน์ เข้าไปคัดเลือกสินค้า
และแนะน าเกษตรกรให้สมัครเปิดขายสินค้าออนไลน์ 
ในทุกช่องทาง 
2. ประชาสัมพันธ์สินค้าของเกษตรกร)ท่ีขายผ่าน
ระบบออนไลน์ให้ประชาชนได้รับรู้ผ่านช่องทางต่างๆ 
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ได้ตามแผน เนื่องจากหลายวัดปิด หรืองด
กิจกรรมรวมทั้งการงดการเดินทางของ
ประชาชน 

3. ประชาสัมพันธ์การใช้ดอกไม้สดส่งให้คนที่รัก ให้
ก าลังใจซึ่งกันและกันในยามวิกฤติ 

สมุนไพร สมุนไพรหลายชนิดก าลังเป็นที่ต้องการของ
ประชาชนเช่น ฟ้าทะลายโจร ขิง ขม้ินชัน 
เป็นต้นแต่ประชาชนส่วนหนึ่งยังขาดความรู้
ความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้ประโยชน์ 
 

1. ให้ความรู้ ค าแนะน าการใช้ประโยชน์ที่ถูกต้อง 
ตามค าแนะน าของกระทรวงสาธารณสุข ผ่าน
ช่องทางต่างๆ 
2.ใช้โอกาสที่ตลาดมีความต้องการ แนะน าการผลิต
สมุนไพรที่ได้คุณภาพ แก่เกษตรกร เพื่อเข้าสู่ตลาด
สมุนไพรในอนาคต 

 
มติที่ประชุม - รับทราบสถานการณ์ สภาพปัญหา และแนวทางแก้ไขที่ก าหนด  
 
 3.5 การก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน  

 - นางกุลฤดี พัฒนะอ่ิม ได้กล่าวถึงการก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงานกับหน่วยงานในส่วน
ภูมิภาค โดยมีประเด็นการติดตาม 4 ประเด็น ประกอบด้วย 

 1. สถานการณ์โควิด – 19  
 2. การติดตามสถานการณ์ในพ้ืนที่การผลิตสินค้าเกษตร 
 3. แนวทางให้การสนับสนุนเกษตรกรและบริการประชาชน 
 4. ระบบการท างาน 
 โดยมีรูปแบบ คือ ให้จัดประชุม Conference ในทุกสัปดาห์ ระหว่าง กรมฯ เขต และจังหวัด แล้วให้

จังหวัดสื่อสารกับอ าเภอด้วยวิธีออนไลน์อื่นๆ ต่อไป และการประชุมดังกล่าวสามารถชมเทปบันทึกย้อนหลังได้ 
 
มติที่ประชุม  - รับทราบ และน าเสนอในที่ประชุมผู้บริหารในวันถัดไป  
 
เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 
 
 
     ..............................................               .............................................. 
       (นายมานิต ลาเกลี้ยง)    (นางอมรทิพย์ ภิรมย์บรูณ์) 
นักวิชาการเผยแพร่ช านาญการ          เลขานุการกรม 
        ผูจ้ดบันทึกชว่ยจ า       ผู้ตรวจบนัทึกช่วยจ า 
 
    
 
 
 


