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สรุปประเด็นข้อสั่งการที่ส าคัญ 
การประชุมผ่านทางไกล (conference) ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน สถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 3 
วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563  เวลา ๐๙.30 น. ณ ห้องประชุม ๗ ชั้น ๕ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร 

 
ประเด็น ข้อสั่งการส าคัญ หน่วยงาน 

1. การลงนามหนังสือ
ข้อสั่งการส าคัญท่ีต้อง
น าเรียนผู้ว่าราชการ
จังหวัด 

- หนังสือราชการกรมส่งเสริมการเกษตรถึงผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหนังสือข้อ
สั่งการส าคัญที่เกษตรจังหวัดจะต้องไปน าเรียนต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ขอให้ผู้มี
อ านาจลงนามในหนังสือเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรหรือรองอธิบดีฯ ทั้ง 
๔ ท่าน เท่านั้น  
- หนังสือราชการถึงเกษตรจังหวัด/หน่วยงานกรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งการ
ด าเนินงานโครงการต่างๆ ซึ่งกรมฯได้เห็นชอบแล้ว มอบผู้อ านวยการกอง/
ส านัก ลงนามได้ 

- ทุกกอง/ส านัก 

2. กิจกรรม “แทน
ความห่วงใยจากใจ
กรมส่งเสริม
การเกษตร” 

- กิจกรรม “แทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตร” มีหลักการ คือ 
    1. สนับสนุนผลผลิตเกษตรกรที่มีคุณภาพ มีบรรจุภัณฑ์สวยงาม แสดงที่มา
และแหล่งผลิต สามารถติดต่อซื้อขายได้ส่งมอบแก่หน่วยงานผู้รับ  
    2. สนับสนุนวัสด-ุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีคุณภาพมาตรฐานตามความ
ต้องการส่งมอบแก่หน่วยงานผู้รับ 
    3. สนับสนุนภารกิจเพ่ืออ านวยความสะดวกในการด าเนินงานอื่นๆ ตาม
ความเหมาะสม  
วิธีด าเนินการ มีดังนี้ 
    1. ด าเนินการภายในจังหวัด 
    2. ร่วมด าเนินการกับส่วนกลางผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี นาง
นันทพร เพียรพิจารณ์ชน เลขที่ บช.980-9-32959-8 แล้วแจ้งหลักฐานการ
โอนเงินมาที่ E-mail doae2560@gmail.com (สอบถามเพ่ิมเติม                       
โทร 0 2579 0121 ต่อ 542 ) 
    3. ประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ด าเนินการเพ่ือสร้างขวัญก าลังใจแก่
ผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID - 19) และประชาสัมพันธ์สินค้าภายใต้การรณรงค์ “ซื้อสินค้าเกษตร
ไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” 

- ทุกหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การช่วยกระจาย
สินค้าเกษตรจาก
เกษตรกรโดยตรงสู้
ผู้บริโภคภายใต้     
เคมเปญ “ซื้อสินค้า
เกษตรไทย เกษตรกร
อยู่ได้ ประเทศไทยอยู่
รอด” 

การช่วยกระจายสินค้าเกษตรจากเกษตรกรโดยตรงสู้ผู้บริโภค ภายใต้                
แคมเปญ “สนับสนุนสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” 
   1. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรคัดเลือกสินค้าเกษตร และแนะน าให้
เกษตรกรสมัครเข้าร่วมการขายการขายแบบสินค้าออนไลน์ ในทุกช่องทาง   
   2. ประชาสัมพันธ์สินค้าของเกษตรกรในทุกช่องทาง  รวมทั้งจัดจุดจ าหน่าย
ในพ้ืนที่ของแต่ละจังหวัด เพ่ือให้ผู้บริโภคสั่งซื้อจากเกษตรกรโดยตรง 
  3. จัดท าโครงการประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมสินค้ามะม่วง และอ่ืนๆ ภายใต้ 
แนวคิดให้ส่วนราชการ และประชาชน ช่วยกันซื้อมะม่วงคุณภาพดี                       

-ทุกหน่วยงาน 
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ประเด็น ข้อสั่งการส าคัญ หน่วยงาน 
 ไปเป็นของขวัญ ของฝากคนที่รักและห่วงใย เช่นบุคลากรทางการแพทย์ หรือ

ครอบครัวที่ต้องอยู่ห่างไกลกัน ให้ได้บริโภคมะม่วงสดในช่วงนี้ เป็นต้น 
ผลการด าเนินงาน  
    ช่วยกระจายสินค้าให้เกษตรกรเบื้องต้นไม่น้อยกว่า 111,294,509 บาท 

1. เกษตรกรสมัครเข้าร่วมการขายการขายแบบสินค้าออนไลน์ ในทุก
ช่องทาง จ านวน 77 จังหวัด สินค้าเกษตร จ านวน 505 รายการ  

2. บริษัทไปรษณีย์ไทยเข้าไปรับรับซื้อและช่วยกระจายผลผลิตผ่าน
ระบบของไปรษณีย์ เช่น ลิ้นจี่ ส้มสายน้ าผึ้ง มะม่วง ทุเรียน เป็นต้น รวมมูลค่า
ที่เกษตรกรได้รับ จ านวน 3,930,000 บาท  
 3. เปิดจุดจ าหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกร เช่น ตลาดไท, หนา้ส านักงาน
เกษตรจังหวัด/อ าเภอ, ตลาดเกษตรกร เป็นต้น  
ห้าง Modern Trade เช่น เทสโกโลตัส, รีเจนซี่บรั่นดีไทย เป็นต้น และสั่งซื้อ
จากเกษตรกรโดยตรง เช่น เจ้าหน้าที่ 
จากหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น จ านวน 2,206 ตัน มูลค่าท่ีเกษตรกรได้รับ 
จ านวน  107,099,969 บาท 
 4. สนับสนุนสินค้าเกษตรภายใต้กิจกรรม “แทนความห่วงใยจากใจกรม
ส่งเสริมการเกษตรแก่บุคลากรทางการแพทย์”จ านวน 19 แห่ง เช่น สถาบันบ าราศ
นราดูล, โรงพยาบาลรามาธิบด,ี สถาบันทรวงอก, โรงพยาบาลจฬุาลงกรณ ์เป็นต้น  
ค่ายทหาร 1 แห่ง เช่น ค่ายกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์(สัตหีบ) จุดคักกรอง 
5 แห่ง เช่น จุดคัดกรองทุกหมู่บ้านของ ต าบลหนองกลับ ต าบลป่ากุมเกาะ 
จังหวัดสุโขทัย, จุดคัดกรองไวรัสโควิด-19 อ.แสวงหา จ.อ่างทอง เป็นต้น  
รวมจ านวน 6.9 ตัน มูลค่า 264,540 บาท  

4. การด าเนินงาน
โครงการส่งเสริม
การเกษตร (กรณี
ด าเนินกิจกรรมตาม
แผนเดิม/ปรับ
กิจกรรม/ชะลอการ
ด าเนินการ/ยกเลิก) 

- มอบกองแผนงาน แจ้งรายละเอียดการด าเนินโครงการส่งเสริมการเกษตร 
กรณีด าเนินกิจกรรมตามแผนเดิม/ปรับกิจกรรม/ชะลอการด าเนินงาน/ยกเลิก
ให้ทุกหน่วยงานทราบแนวทางปฏิบัติ 
-ให้จังหวัดประสานงานผู้รับผิดชอบโครงการส่งเสริมการเกษตรอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือรายงานสถานการณ์และหารือให้การแก้ไขปัญหาการด าเนินงาน 

- กผง. 

- ให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  โดยเฉพาะงบลงทุนและ
การจัดซือ้-จัดจ้างทุกรายการ ให้ลงระบบ eGP ให้เรียบร้อยตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

- ทุกหน่วยงาน 

5. การขึ้นทะเบียน
เกษตรกร และ
ปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรในช่วงวิกฤต
โควิด - 19 

- การข้ึนทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรรายใหม่-แปลงใหม่ หรือรายเดิม-แปลง
ใหม่ แนะน าเกษตรกรสามารถดาว์นโหลด ทบก.01 หรือ น าพิมพ์แบบ ทบก.
01 มอบให้ผู้น าชุมชน ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรกรอกพร้อมแนบส าเนาบัตร
ประชาชนและส าเนาเอกสารสิทธิ์ ส่งที่ผู้น าชุมชนเพ่ือรวบรวมส่งมาที่ส านักงาน 
และให้ เจ้าหน้าที่ลงวันที่รับเอกสาร เป็นวันที่รับขึ้นทะเบียน  
- ด าเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร เกษตรกรรายเดิม-แปลงเดิม ให้
ด าเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านแอปพลิเคชัน Farmbook   

-จว./อ าเภอ 
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หมายเหตุ: รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม เผยแพร่ทีร่ะบบ SSNET >> ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมส่งเสริมการเกษตร >> เอกสารประกอบการประชมุฯ วันที่ 17 
เมษายน 2563 หรือ https://secreta.doae.go.th/?p=4442 
 

 

ประเด็น ข้อสั่งการส าคัญ หน่วยงาน 
โดยสามารถ 1) แจ้งปลูกพืชตามรอบการผลิต 2) แจ้งลบข้อมูลสมาชิกใน
ครัวเรือน  
- ให้เพ่ิมเติมข้อความชี้แจงในหน้าเว็บไซต์ Farmer.doae.go.th แจ้งให้
ผู้ใช้บริการทราบว่า เว็บไซต์นี้เป็นเพียงการตรวจสอบสถานะการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรเท่านั้น 
- หากมีประเด็นชี้แจงเพ่ิมเติมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรมอบ ศสท. จัดประชุม conference เฉพาะเรื่องการข้ึนทะเบียน
เกษตรกรตามความเหมาะสมต่อไป  

-ศสท. 

- ให้ประชาสัมพันธ์เน้นหนัก เพ่ือสร้างการรับรู้เรื่องการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ มาตรา 137 และ 267  

- สลก. 
- ทุก จว./อ าเภอ 

- ปรับตัวชี้วัดของเกษตรจังหวัดประเด็นจ านวนการดาวน์โหลดใช้งาน
แอปพลิเคชั่น farmbook 

ศสท. หารือกับ 
กกจ. 

6. โครงการส่งเสริม
ตลาดเกษตรออนไลน์ 

- ให้มีการเก็บข้อมูลการจ าหน่ายสินค้าออนไลน์เพ่ือน าผลส าเร็จเผยแพร่สู่
สาธารณะชนต่อไป 
- ให้คณะท างานฯ ปรับโลโก้ท่ีคัดเลือกแล้วให้เหมาะสม  

- คณะท างานที่
เกี่ยวข้อง 

7.ระบบส่งเสริม
การเกษตร 

-แนวทางปรับการด าเนินงานตามระบบ T&V จากการประชุมคณะท างานฯ 
สรุปว่าในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้
ปรับวิธีการท างานโดยใช้เครื่องมือออนไลน์และเครือข่ายในงานส่งเสริม
การเกษตรให้มากข้ึน  
-ให้อ าเภอทบทวน/ปรับปรุงแผนพัฒนาการเกษตรระดับอ าเภอ เพื่อเตรียม
รองรับงานส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่หรือโครงการต่างๆ ที่สอดคล้องกับความ
ต้องการในพื้นที่ 

-กอง/ส านักที่
เกี่ยวข้อง 
-จว./อ าเภอ 

8. การประชุม 
Conference กับส่วน
ภูมิภาคครั้งต่อไป 

- ให้กอง/ส านัก ส่งวาระการประชุมที่จะน าเข้าที่ประชุม Conference ก ากับ 
ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน ฯ ภายในทุกวันพุธของแต่ละสัปดาห์ 
เพ่ือทีมเลขานุการได้เตรียมวาระและเอกสารประกอบการประชุม ทั้งนี้ 
ประสานงานส านักงานเลขานุการกรม เบอร์โทรศัพท์ภายใน 541-2 และ
อีเมลล์ doae2560@gmail.com 

ทุกกอง/ส านัก 

 
  


