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

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๔ 
วันศุกร์ที่ ๒๔ มษายน 2563  เวลา ๐๙.30 น. ณ ห้องประชุม ๗ ชั้น ๕ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร 

 
ประเด็น ข้อสั่งการส าคัญ หน่วยงาน 

1. การป้องกันและ
แก้ปัญหาสินค้าเกษตร
ที่ได้รับผลกระทบจาก
โรคติดเชื้อโควิด-19 

- ให้เกษตรจังหวัดติดตามความเคลื่อนไหวของปัญหาสินค้าเกษตร ที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
และคาดการณ์ผลผลิตออกสู่ตลาด เพ่ือหาแนวทางแก้ไขและป้องกันปัญหาด้าน
การตลาด โดยให้ทุกจังหวัดรายงานชนิดสินค้าหลัก ผลกระทบ แนวทาง
แก้ปัญหาและวิธีการบริหารจัดการสินค้า รวมทั้งให้คาดการณ์ผลผลิตล่วงหน้า
และหาแนวทางบริหารจัดการล่วงหน้าด้วย 
- ให้ทุกจังหวัดรายงาน โดยให้พิมพ์ข้อความส่งผ่านช่องทางไลน์ Doae 
Express ทุกวันก่อน 12.00 น. ไม่เกิน ๑๔.๐๐ น. เพื่อ สสจ. จะได้รวบรวม
ข้อมูลรายงานให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับทราบต่อไป 

- สนง.กษจ. ทุก
จังหวัด ส่งรายงาน 
- สสจ. รวบรวม 
ส่ง กษ. 

2. กิจกรรมแกปญหา 
สินคาเกษตรในสถาน
การณโรคระบาด      
โควิด - 19  การชวย 
กระจายสินคาเกษตร
จากเกษตรกรโดยตรง
สู่ผ ูบริโภค ภายใต
เคมเปญ “สนับสนุน
สินคาเกษตรไทย 
เกษตรกรอยไูด
ประเทศไทยอยูรอด”  
 

- ด าเนินการได้ มูลคารวม 128,662,366 บาท (ตัดยอด 23 เมษายน 
2563) ดังนี้ 
 1. กิจกรรม CSR อุดหนุนสินคาเกษตรมูลคา 323,040 บาท ปริมาณ 
10.24 ตัน มอบใหบุคลากรทางการแพทย โรงพยาบาล 1 สาธารณสุข 
มอบให  คายทหาร 1 แหง มอบใหจุดคัดกรอง โควิด - 19 5 แหง เชน มะมวง              
น้ าดอกไม จากกลุมแปลงใหญ่จังหวัดพิจิตร และชัยภูมิ แกบุคลากรทาง              
การแพทย โรงพยาบาลบ าราชนราดูล โรงพยาบาลทรวงอก โรงพยาบาลราชวิถี 
และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  จ านวน 1.5 ตัน มูลคา 31,780 บาท - มะมวง              
น้ าดอกไมจากกลุ่มแปลงใหญ่จังหวัดนครราชสีมา แกบุคลากรทางการแพทย
โรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต  สตูล สงขลา ปตตานี ยะลา และนราธิวาส 
จ านวน 2 ตัน มลูคา 50,000 บาท - ผลไมสนับสนุนหนวยงานตางๆ                
มูลคา 241,260 บาท  
2. กิจกรรมตลาดออนไลน มลูคา 53,626,310 บาท ปรมิาณ 1,047 ตัน         
     - www.ตลาดเกษตรกรออนไลน com  รวมสินคาและผลิตภัณฑพรอม          
จ าหนายออนไลนจาก 77 จังหวัด ทั้งหมด 524 รายการ  
     - Website Grand Opening : 29 เมษายน 2563 จ าหนายได
1,802,310 บาท   
     - รวมกับบริษัทไปรษณีย์ไทย จ ากัด เขาไปรับกระจายผลผลิตผานระบบ
ของไปรษณีย์ จ านวน 66.1 ตัน มูลคาทีเ่กษตรกรไดรับ 3,930,000 บาท        
    - LAZADA,  Shopee,  Line, Facebook,  24shopping  รวมมูลคา 
47,890,000 บาท  
    - ประชาสัมพันธ กรมสงเสริมการเกษตร แนะน าสินคา :  ภายใตสโลแกน 
“ซื้อสินคาเกษตรกรไทย เกษตรกรอยูได ประเทศไทยอยูรอด” แนะน าความรู: 
องคความรูดานเกษตรในชวง อยูบานหยุดเชื้อเพ่ือชาติ  

สสจ. 
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 3. กิจกรรมตลาดออฟไลน มลูคา 74,713,016 บาท 
   - เปดจุดจ าหนายสินคาใหกับเกษตรกร เชน จ าหนายผานการสงเสริมดาน
การตลาดผานตลาดเกษตรกร จาก 77 จังหวัด เปนเงิน 26,563,023 บาท 
เกษตรกรที่รวมจ าหนาย 2,921 ครัวเรือน  
   - จ าหนายรวมกับผปูระกอบการโดยตรงผาน Modern Trade เชน  
Tesco lotus รับสินคาจากแปลงสงเสริมของเกษตรกร จ านวนชนิดผัก        
มากกวา 43 ชนิด มูลคา 5,647,254 บาท/ผู้ประกอบการบริษัทรีเจนซี่
บรั่นดีไทย, โรงงานนวพร มูลคา 34,320,000 บาท/เจาหนาที่ซื้อเพ่ือ
รับประทาน มูลคา 319,377 บาท/ตลาดตางๆ เชน ตลาดไท, สั่งซื้อ                 
จากเกษตรกรโดยตรง จากหนวยงานตางๆ จ านวน 2,506 ตัน มูลคา  
7,863,362 บาท โดยประชาสัมพันธ Story สินคา รวม Order ในปริมาณ
มากใหเกษตรกรน ามาจ าหนาย ณ กรมสงเสริมการเกษตร ตลาดเกษตรกร
ส านักงานเกษตรจังหวัด และหนวยงานราชการอ่ืนๆ ลิ้นจี่ องุน เมลอน 
กะหล่ าปลี ล าไย มะมวง ดอกกลวยไม หนอไมฝรั่ง กระเทียม เปนตน  
   4. กิจกรรมเชื่อมโยงบริษัทไปรษณีไทย จ ากัด รวมจ าหนายสินคาผาน             
ออนไลนทาง Thailandpostmart.com  ไดสิทธิคาขนสงในการจ าหนาย  
ผลผลิตสด เชน ผลไม ผัก ผานชองทาง ในราคา กิโลกรัมละ 8 บาท/บริษัท 
ไทยแอ็กโกร เอ็กซเชนจ จ ากัด (ตลาดไท) เปดพ้ืนที่ฟรี ใหเกษตรกรไทยขายผัก     
ทายรถตั้งแตวันที่ 10 เมษายน – 10 กรกฎาคม 2563/ส านักงานศาลรัชดา 
กทม. จัดพื้นที่จ าหนายผลผลิตทางการเกษตรใหกับเกษตรกร/อตก.                
จัดพื้นที่ใหเกษตรกรน าสินคามาจ าหนายโดยไมคิดมูลคาพ้ืนที่  23 เม.ย.63         
ถึง 17 พ.ค.63/บริษัทโฮมโปร จัดพื้นที่ใหเกษตรกรน าสินคามาจ าหนาย              
ในสวน market village สาขาสุวรรณภูมิ วันที่  1- 7 พ.ค. 2563 และสาขา              
หัวหิน จ.ประจวบคีรขีันต  

3. การเตรียมข้อมูล
เพื่อรองรับมาตรการ
ภาครัฐของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

- ในขณะนี้คณะรัฐมนตรียังไม่มีมติในการพิจารณามาตรการเยียวยาเกษตรกร                   
ให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการเรื่องการข้ึนทะเบียน/
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร การอธิบายเกษตรกรให้เข้าใจแนวทางการข้ึน
ทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรว่าคงใช้หลักเกณฑ์เดิม แต่ปรับเปลี่ยน
ขั้นตอน/วิธีการท างานในช่วงสถานการณ์โควิด 19 เท่านั้น  
- ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนบริการเกษตรกรด้วยความเป็นมิตร และระมัดระวัง                
เรื่องการชี้แจงข้อมูล การท าความเข้าใจกับเกษตรกร  
- หากเกษตรกรมาติดต่อที่ส านักงานให้เจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกพร้อม
ปฏิบัติตามข้อก าหนดสุขอนามัยอย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาด              
ของเชื้อโควิด 19 ทั้งในส่วนของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ 
 

- สนง.กษอ. 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ให้เกษตรจังหวัด/สสก. ช่วยดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกษตรต าบล 
โดยเฉพาะในบางพ้ืนที่ที่มีเกษตรกรเข้าไปใช้บริการเป็นจ านวนมาก เพื่อช่วย
แก้ปัญหาให้สามารถด าเนินงานได้อย่างราบรื่น  

- สสก. 
- สนง.กษจ. 
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- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ท าความเข้าใจกับกระทรวงการคลัง                     
ในประเด็นการน าข้อมูลทะเบียนเกษตรกรมาใช้ในมาตรการภาครัฐ                     
โดยฐานข้อมูลเกษตรกรมาจากหลายหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
โดยแต่ละหน่วยงานให้เตรียมการจัดการข้อมูล ระบบตรวจสอบข้อมูล ลดการ
ซ้ าซ้อน ซึ่งการด าเนินการดังกล่าว ส่วนใหญ่เป็นการจัดการข้อมูลในระบบ    
และ ศสท.จะเป็นผู้ด าเนินการแล้วจัดส่งข้อมูลให้รัฐบาลต่อไป ทั้งนี้ แนวทาง
ช่วยเหลือต่างๆ ต้องรอความชัดเจนจากมติ ครม. 

- ศสท. 

- ให้เจ้าหน้าที่สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องแก่เกษตรกรเท่านั้น โดยยึดข้อมูลจาก             
ช่องทางการสื่อสารจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่
เกษตรกร และให้เจ้าหน้าที่ทุกคนระมัดระวังเรื่องการแชร์ข่าวสาร                
ที่คลาดเคลื่อนจากสื่อออนไลน์ด้วย  

- ทุกหน่วยงาน 

4. ระบบส่งเสริม
การเกษตร T&V 
System 

- คณะท างานฯ ได้จัดท าคู่มือระบบส่งเสริมการเกษตร T&V System ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เสร็จ
แล้วและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร                       
ให้หน่วยงานดาวน์โหลดไปประยุกต์ใช้ ทั้งนี้จะมีหนังสือชี้แจงเป็นแนวทาง
ปฏิบัติให้ทราบอีกครั้ง หากมีข้อเสนอแนะปรับปรุงให้หน่วยงานประสานกับ
กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรหรือนายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร                   
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร 
 

- ทุกหน่วยงาน 

5. การเรียกรายงานตัว
เพื่อบรรจุเข้ารับ
ราชการ 

- การเรียกรายงานตัวเพ่ือบรรจุเข้ารับราชการ ซึ่งกรม ฯ ได้เลื่อนการรายงาน 
ตัวตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นั้น  กรมฯ ได้ด าเนินการ
เรียกรายงานตัวผ่านระบบ video conference ในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ 
โดยให้จังหวัดที่มีผู้รายงานตัวทั้ง ๕๔ จังหวัด ด าเนินการให้บริการห้องประชุม
ของส านักงานและเปิดระบบ video conference แก่ผู้ที่มารายงานตัวเพ่ือ
เลือกสถานที่เข้ารับการบรรจุ ทั้งนี้ กกจ.จะมีหนังสือแจ้งไปยังจังหวัดทั้ง ๕๔ 
แห่งเพ่ือให้รับทราบอีกครั้ง 
- ขอให้เกษตรจังหวัด คอยก ากับ ติดตาม ให้ค าแนะน าผู้มารายงานตัวจนกว่า
จะด าเนินการแล้วเสร็จ   
 

- กกจ./ศสท./
กษจ. ที่มีผู้มา
รายงานตัว  

6. การเสนอขอรับการ
สนับสนุนงาบประมาณ
จากกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกรของวิสาหกิจ
ชุมชน 

- สืบเนื่องจากวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับผลกระทบ ได้เขียนโครงการเพ่ือขอใช้
เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร กรณีองค์กรเกษตรกร พบว่าเอกสารโครงการ             
ไม่ชัดเจนตรงตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข จึงมอบกองวิสาหกิจชุมชน
ศึกษาหลักเกณฑ์และประชุมทางไกล (Video Conference) กับจังหวัดเพ่ือ
ชี้แจงรายละเอียดระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร                       
และการเขียนโครงการเพ่ือขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร                            
ให้วิสาหกิจชุมชนสามารถกู้เงินได้ต่อไป  

- กสว. 
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หมายเหตุ: รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม เผยแพร่ทีร่ะบบ SSNET >> ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์
การแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมส่งเสริมการเกษตร >> เอกสารประกอบการประชมุฯ วันที่ 24 
เมษายน 2563 หรือ https://secreta.doae.go.th/?p=4442 
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7. รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการ
ตลาดเกษตรกร
ออนไลน์ 

ผลการด าเนินงาน 
 - สร้างแบรนด์ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์” ให้เป็นที่น่าเชื่อถือ ติดตลาด 
 - เว็ปไซต์รวมสินค้าเกษตร และผลิตภัณฑ์ จากเกษตรกรตัวจริง ที่มีตลาด 
online ที่กรมส่งเสริมการเกษตรดูแล 
 - ลูกค้า เลือกสินค้า ตัดสินใจสั่ง online ได้ในคลิ๊กเดียว (เชื่อมโยงช่องทาง
จ าหน่ายได้จริง) 
 - สินค้า/ผลิตภัณฑ์เกษตรคุณภาพพรีเมียม ราคาเหมาะสม (มาตรฐานราคา) 
 - เกษตรกรมีบริการที่ดี รักษาคุณภาพสินค้าเม่ือถึงปลายทาง  
โดยก าหนดให้ใส่โลโก้กรมฯ ในแต่ละหน้าเว็บเพจ และให้แต่ละจังหวัด 
ปรับปรุงข้อมูลสินค้าให้สมบูรณ์ภายในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓               
เวลา ๑๘.๐๐ น. โดยโครงการตลาดเกษตรกรออนไลน์มีก าหนดเปิดตัว             
ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓ 

- คณะท างานฯ 
- สนง.กษจ. 

8. โครงการฟาร์ม
ตัวอย่างต้านภัยวิด 19 

- โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ ต้องการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจากเชื้อโควิด 19 ให้มีรายได้จากการจ้างแรงงานและการฝึกอบรม 
(วันละ ๓๐๐ บาท) ด าเนินงานใน ๑๘ จังหวัดที่มีโครงการฟาร์มตัวอย่าง 
กิจกรรมในการด าเนินการ สนับสนุนวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ สนับสนุน
พันธุ์พืช เมล็ดดพันธุ์อายุสั้น พืชใช้น้ าน้อย ทั้งนี้ กพวศ.จะมีหนังสือชี้แจง 
รายละเอียดและแนวทางด าเนินงานต่อไป 

- กพวศ. 

๙. เชิญชวนเรียนรู้
เรื่องการป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชผ่าน 
Facebook Live 

- ขอเชิญทุกท่าน ชวนเกษตรกรและผู้ที่สนใจเข้าร่วมเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกัน
ก าจัดศัตรูพืชผ่านระบบออนไลน์ Facebook Live ในเฟสบุ๊ก “ประชาสัมพันธ์ 
กอป.” ในระหว่างวันที่ 27 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2563 ในชุดวิชาการ
ป้องกันและก าจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด 

- ทุกหน่วยงาน 

  


