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

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ 1 
วันพุธที่ 1 เมษายน 2563  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ปฏิบัติการ กรมส่งเสริมการเกษตร 

 
ประเด็น ข้อสั่งการส าคัญ หน่วยงาน 

1. มาตรการและ
การเฝ้าระวังการ
แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนาสาย
พันธุ์ใหม่ 2019 
(COVID - 19) 

1.1 แจ้งค ำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสำนกำรปฏิบัติ ภำยใต้สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมส่งเสริมกำรเกษตร ที่ 431/2563 
ลว.25 มีนำคม 2563 
1.2 ประกำศมำตรกำรฯ กรมส่งเสริมกำรเกษตร จ ำนวน 3 ฉบับ 
    - มำตรกำรและกำรเฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดของเชื้อไวรัสโคโรนำสำยพันธุ์ใหม่ 
2019 (COVID - 19) ลว. 10 มี.ค. 63 
    - มำตรกำรกำรเฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดฯ (แก้ไขเพ่ิมเติม 1) ลว. 20 ม.ีค.63 
    - มำตรกำรกำรเฝ้ำระวังกำรแพร่ระบำดฯ (แก้ไขเพ่ิมเติม 2) ลว. 26 ม.ีค.63 

- สสก. 1-6 
- สนง.กษจ. 

1.3 ให้หน่วยงำนในส่วนภูมิภำคใช้มำตรกำรตำมค ำสั่งของผู้ว่ำรำชกำรเป็นหลัก และ
สำมำรถใช้ประกำศของกรมฯ ควบคู่ไปได้ ทั้งนี้ให้หน่วยงำนพิจำรณำถึงกำรใช้
มำตรกำรใดๆ ต้องไม่กระทบกับประสิทธิภำพกำรท ำงำนในพื้นที่และแนวทำงปฏิบัติ
ต้องไม่ขัดแย้งกัน 
1.4 กำรใช้สื่อเพ่ือกำรสื่อสำรหลัก ให้ใช้สื่อที่ผลติโดยกรมฯ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กรมอนำมัย เพ่ือสร้ำงกำรรับรู้และให้ข้อมูลที่ถูกต้องไปในทิศทำงเดียวกัน  

2. การด าเนินการ
ด้านงบประมาณ 
/ระเบียบการ
จัดซื้อ-จัดจ้าง และ
การจัดซื้อยา 
เวชภัณฑ์ หรือ
อุปกรณ์ทาง
การแพทย์เพื่อ
ป้องกันควบคุมโรค
ติดเชื้อ COVID – 
19 

2.1 ให้ทุกหน่วยงำนเร่งด ำเนินกำรในทุกโครงกำร/กิจกรรมที่สำมำรถด ำเนินกำรได้
เพ่ือให้ทันเวลำที่ก ำหนดตำมแผน โดยสำมำรถปรับรูปแบบกิจกรรมและเป้ำหมำยให้
สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ในพ้ืนที่  โดยให้แจ้งรำยละเอียดกำรปรับรูปแบบและ
เป้ำหมำยดังกล่ำวให้กองแผนงำนทรำบโดยด่วน  

- สสก. 1-6 
- สนง.กษจ. 

2.2 ห้ำมทุกหน่วยงำนโอนเปลี่ยนแปลงงบประมำณทุกรำยกำร  
2.3 งบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง รำยกำรที่ไม่สำมำรถด ำเนินกำรได้ทัน
ก ำหนดให้แจ้งส่งคืนงบประมำณภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2563  
2.4 ทุกหน่วยงำนเร่งรัดกำรก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็จ ภำยในเดือนพฤษภำคม 2563 
ทั้งนี้ จะต้องผูกพันทั้งเอกสำรและในระบบ GFMIS วำงแผนก ำหนดกำรส่งมอบงำนให้
มีระยะเวลำกำรเบิกจ่ำยทันภำยในเดือนกันยำยน 2563 เมื่อด ำเนินกำรก่อหนี้ผูกพัน
แล้ว ให้ส่งเงินงบประมำณเหลือจ่ำยคืนกรมส่งเสริมกำรเกษตร ภำยใน 15 วัน หลัง
กำรก่อหนี้ผูกพัน 
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ประเด็น ข้อสั่งการส าคัญ หน่วยงาน 
2.5 ระเบียบกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ กรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 115  ลงวันที่ 27 มีนำคม 2563 สำระส ำคัญคือ กำรลด
ขั้นตอนและระยะเวลำกำรจัดซื้อ-จัดจ้ำง มีแนวทำงในกำรปฏิบัติ คือ 
    - ให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรตำมข้อ 79 วรรคสอง แห่งระเบียบฯ และให้
เจ้ำหน้ำที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในกำรปฏิบัติงำนนั้นด ำเนินกำรไปก่อน แล้วรีบรำยงำน
ขอควำมเห็นชอบต่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ และเมื่อหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐให้
ควำมเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ำรำยงำนดังกล่ำวเป็นหลักฐำนกำรตรวจรับ โดยอนุโลม 
    - ให้ยกเว้นกำรปฏิบัติตำมระเบียบฯ ข้อ 89 (4) โดยให้จ่ำยได้ตำมเงื่อนไขที่ผู้ขำย
หรือผู้รับจ้ำงก ำหนด และยกเว้นกำรวำงหลักประกันกำรรับเงินล่วงหน้ำตำมระเบียบฯ 
ข้อ 91 วรรคสอง 
   -กำรเผยแพร่ประกำศและเอกสำรซื้อหรือจ้ำงโดยวิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป     
ตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยฯ ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ)0405.2/ว82 
ลงวันที่ 11 มีนำคม 2563 สำระส ำคัญ คือ  
    - ก ำหนดให้วงเงินเกิน 5 แสนบำท แต่ไม่เกิน 10 ล้ำนบำท ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐที่จะให้มีกำรเผยแพร่เพื่อรับฟังควำมคิดเห็นจำก
ผู้ประกอบกำรหรือไม่ก็ได้  
    - **กำรเผยแพร่ประกำศและเอกสำรซื้อหรือจ้ำงด้วยวิธีประกวดรำคำ
อิเล็กทรอนิกส์ ตำมข้อ 48 ให้ค ำนึงถึงระยะเวลำในกำรให้ผู้ประกอบกำรเตรียมกำร
จัดท ำเอกสำรเพื่อยื่นข้อเสนอ โดยไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำร (ทุกวงเงิน)  
    - ให้หน่วยงำนของรัฐเผยแพร่ประกำศและเอกสำร  กำรจ้ำงที่ปรึกษำ และ
เผยแพร่ประกำศและเอกสำรกำรจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง เป็นเวลำ
ติดต่อกันไม่น้อยกว่ำ 3 วันท ำกำร  
    - กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุ วงเงินไม่เกิน 5 แสนบำท ให้หน่วยงำนด ำเนินกำร โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง 
ทั้งนี้ ให้ใช้กับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยวิธีประกำศเชิญชวนทั่วไป จนถึงวันที่ 30 
กันยำยน 2563 
2.6 ทุกหน่วยงำนที่ให้บริกำรเกษตรกรสามารถด ำเนินกำรจัดซื้อยำ เวชภัณฑ์ หรือ
อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์เพ่ือป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อโควิด – 19 ในเบื้องต้นให้บริหำร
จัดกำรงบประมำณค่ำใช้สอยได้  
2.7 ให้กรมฯพิจำรณำจัดหำงบประมำณสนับสนุนค่ำใช้จ่ำยในส่วนของค่ำใช้บริกำร
โทรศัพท์มือถือให้กับหัวหน้ำกลุ่มของส ำนักงำนเกษตรจังหวัด เดือนละ 500 บำท
ในช่วงสถำนกำรณ์โควิด - 19  

กผง. 

3. การปรับการ
ด าเนินงานภายใต้
โครงการส่งเสริม
การเกษตร และ
ระบบ T&V 

ให้เจ้ำหน้ำที่ใช้วิกฤติช่วงนี้ให้เป็นโอกำส ปรับระบบกำรท ำงำน วิธีสื่อสำรกับเกษตรกร 
กำรถ่ำยทอดควำมรู้ กำรประชุม และกำรติดตำมงำนต่ำงๆ โดยใช้เทคโนโลยี
สำรสนเทศให้มำกข้ึน ทั้งระบบ T&V กำรข้ึนทะเบียนเกษตรกรผ่ำนแอปพลิเคชั่น ใน
อนำคตกำรส่งเสริมกำรเกษตร ระบบและเทคโนโลยีเหล่ำนี้จะเป็นประโยชน์และลด
ภำระงำนให้เจ้ำหน้ำที่ได้ ส ำหรับกำรปรับวิธีท ำงำนตำมระบบ T&V ให้ด ำเนินกำรดังนี้  

- กอง/ส ำนักที่
เกี่ยวข้องตำม
ภำระกิจ 
- สสก. 1-6 
- สนง.กษจ. 
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ประเด็น ข้อสั่งการส าคัญ หน่วยงาน 
1. กำรถ่ำยทอดควำมรู้ ปรับเปลี่ยนวิธีกำรอบรมโดยใช้สื่อออนไลน์ กำรประชุม
ระยะไกล และ E-learning สว่นกำรจัดประชุมที่จ ำเป็นซึ่งมีคนเข้ำร่วมไม่มำก ยัง
สำมำรถท ำได้ แต่ต้องมีมำตรกำรในกำรป้องกัน เช่น จัดระยะห่ำง สวมหน้ำกำก
อนำมัย เป็นต้น   
2.กำรเยี่ยมเยียน ให้จัดล ำดับควำมส ำคัญก่อนหลัง ใช้กำรสื่อสำรผ่ำนเครือข่ำยใน
พ้ืนที่ เช่น ศพก. อกม. YSF  ใช้เครื่องมือสื่อสำรออนไลน์/สื่อสำรทำงไกล หำก
จ ำเป็นต้องพบปะ สื่อสำรกับเกษตรกรโดยตรงให้ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรป้องกัน 
3.กำรสนับสนุน กำรสนับสนุนด้ำนวิชำกำร ให้ส่วนกลำงเร่งพัฒนำชุดวิชำ สื่อควำมรู้
ต่ำงๆ ที่สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน เพ่ือให้นักส่งเสริมกำรเกษตรได้
ท ำกำรศึกษำ เรียนรู้ และหน่วยงำนภูมิภำค สำมำรถผลิตสื่ออย่ำงง่ำยในกำรถ่ำยทอด
ควำมรู้ได้ 
4.กำรนิเทศงำน หำกในพื้นที่พบปัญหำในกำรด ำเนินงำน ขอให้ประสำนหน่วยงำนต้น
สังกัดและหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพ่ือร่วมกันแก้ไขปัญหำ ผ่ำนทำงโทรศัพท์โดยด่วน 
และให้ใช้ระบบกำรสื่อสำรทำงไกลเป็นหลัก โดยผ่ำนระบบ Video Conference 
หรือช่องทำงอ่ืนๆ 
5.กำรจัดกำรข้อมูล ให้นักส่งเสริมกำรเกษตรน ำข้อมูลในพ้ืนที่มำวิเครำะห์ และ
สังเครำะห์ น ำเสนอออกมำในรูปแบบ Infographic เพ่ือให้เกษตรกรสำมำรถเข้ำใจ 
และใช้ประกอบกำรตัดสินใจในกำรท ำกำรเกษตร โดยให้เรียนรู้ผ่ำนทำงระบบกำร
สื่อสำรทำงไกล หรือเครือข่ำยกำรท ำงำนในพ้ืนที่ เช่น ศพก.  อกม. แปลงใหญ่  SF 
YSF เป็นต้น ทั้งนี้ หำกส่วนภูมิภำคท ำสื่อใดๆ ออกมำ ให้ส่งให้กับส่วนกลำงได้ใช้
ประโยชน์ด้วย  

 
 
 
 

4. การใช้โปรแกรม
การประชุม
ออนไลน์ 

กำรใช้โปรแกรมออนไลน์เพ่ือใช้ในกำรสื่อสำรหรือประชุมภำยในหน่วยงำนมีแนวทำง
ดังนี้ 
- สำมำรถใช้บริกำรได้ฟรีโดยลงทะเบียนที่เว็บไซต์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม 
-ศสท.ได้เตรียมระบบบริกำรประชุมทำงไกลออนไลน์ (Webex) ให้หน่วยงำนของกรม
ส่งเสริมกำรเกษตรสำมำรถใช้จัดประชุมระหว่ำงหน่วยงำนภำยในหรือภำยนอกได้ฟรี 
3 เดือน ตั้งแต่ 1 เม.ย. ถึง 30 มิ.ย. 2563  โดยขอรับบริกำรได้ที่ นำยพรชัย ทุรำช 
(091-020-9245) 
-หำกประสงค์ใช้บริกำรใน Platform อ่ืนๆ ที่มีค่ำใช้จ่ำย สำมำรถด ำเนินกำรได้ ใน
เบื้องต้นให้บริหำรจัดกำรงบประมำณค่ำใช้สอยได้   

- ศสท. 
- สนง.กษจ. 

5. การขึ้นทะเบียน
เกษตรกร 

5.1 กรมฯก ำลังจัดท ำแนวทำงและข้ันตอนกำรขึ้นทะเบียนเกษตรกร เพ่ือลดภำระ
เจ้ำหน้ำที่ในกำรให้บริกำรเกษตรกร ในสถำนกำรณ์โควิด 19 ทั้งนี้ จะประกำศใช้ได้
ทันเวลำเดือนพฤษภำคม 2563  
5.2 เกษตรกรผู้ปลูกปำล์มน้ ำมัน ที่จะขอรับสิทธิเข้ำร่วมโครงกำรประกันรำยได้        
- เกษตรกรชำวสวนปำล์มน้ ำมันปี 2562 - 2563 งวดที่ 6 – 8  กรมฯ ได้ขยำย
เวลำกำรแจ้งขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงข้อมูลได้จนถึงวันที่ 30 เมษำยน 2563              
เพ่ือจัดส่งข้อมูลให้ ธกส. ภำยในเดือนพฤษภำคม 2563 ขอให้ทุกจังหวัดเร่ง

- สนง.กษจ. 
- ศสท. 



- 4 - 
 

ประเด็น ข้อสั่งการส าคัญ หน่วยงาน 
ด ำเนินกำรปรับปรุงข้อมูลจำกปี 2562 เพ่ือให้ทันเข้ำร่วมโครงกำรประกันรำยได้ฯ
ด้วย  
- กำรจ่ำยเงินโครงกำรประกันรำยได้ฯ เกษตรกรมีคุณสมบัติครบถ้วนและยื่นแบบ
ก่อนวันที่ 15 พ.ย. 62 จ ำนวน 19,222 ครัวเรือน จะได้รับสิทธิงวดที่ 2 ส่วนกลุ่มที่
ยื่นหลัง 15 พ.ย. 62 ยังไม่ได้รับสิทธิ์ในงวดที่ 2 และบำงส่วนที่เจ้ำหน้ำที่ยังไม่มีกำร
ยืนยันข้อมูล จ ำนวน 1,162 ครัวเรือน ให้เจ้ำหน้ำที่เร่งด ำเนินกำรตรวจสอบและ
ยืนยันในระบบ เพ่ือป้องกันกำรร้องเรียนภำยหลังด้วย  

6. การติดตาม
สถานการณ์ และ
การจ าหน่ายสินค้า
การเกษตร 

โครงกำรส่งเสริมตลำดเกษตรออนไลน์  
- มอบส ำนักงำนเกษตรจังหวัด ด ำเนินกำรคัดเลือกสินค้ำท่ีจ ำหน่ำยออนไลน์ใน 
Platform ต่ำงๆ จ ำนวน 5 ชนิดสินค้ำ (มำกกว่ำได้) ส่งให้กรมฯรวบรวมและ
จัดระบบกำรจ ำหน่ำยสินค้ำ ใน Website กรมฯ ซ่ึง Website ดังกล่ำวจะเป็นศูนย์
รวมสินค้ำเกษตรออนไลน์ให้บริกำรแก่ลูกค้ำต่อไป โดยก ำหนดเปิดให้บริกำรได้ในวันที่ 
9 เม.ย. 2563 ทั้งนี้ รำยละเอียดกำรจัดตั้งคณะกรรมกำรและโครงกำร ได้ส่งให้ 
จังหวัดแล้ว  

- สนง.กษจ. 

7. การติดตาม
สถานการณ์ และ
การจ าหน่ายสินค้า
การเกษตร 
 
 
 

7.1 ประเด็นกำรกระจำยผลผลิต /กำรจ ำหน่ำยสินค้ำออนไลน์ 
- มอบ สสจ. ติดตำมข้อมูลทุกจังหวัดที่มีผลผลิตออกสู่ตลำดอย่ำงใกล้ชิด เพื่อร่วม
ด ำเนินกำรในมำตรกำรต่ำงๆ เช่น กำรกระจำยสินค้ำ กำรรณรงค์ซื้อสินค้ำเกษตร 
ปัญหำผลผลิตตกต่ ำ ปัญหำกำรขนส่งสินค้ำ ปัญหำจุดผ่อนปรนชำยแดน เป็นต้น  
- มอบทุกจังหวัดก ำชับเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกร ที่ขำยสินค้ำผ่ำนออนไลน์ ให้ดูแล
เรื่องคุณภำพสินค้ำ กำรบรรจุ กำรขนส่ง ต้องมีควำมซื่อสัตย์และบอกข้อมูลที่ชัดเจน
กับลูกค้ำ  

- สสจ. 
สนง.กษจ. 

7.2 ประเด็นกำรป้องกันก ำจัดโรคใบด่ำงมันส ำปะหลัง  
 - กรมฯ จะส่งหนังสือยืนยันกำรท ำลำยแปลงมันส ำปะหลังภำยในสัปดำห์นี้ ให้
จังหวัดที่เก่ียวข้องด ำเนินกำรได้ทันที 

- กษจ.นม. 
- กอป. 

7.3 ประเด็นวิสำหกิจชุมชน/กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรผลิตหน้ำกำกอนำมัย 
- มอบจังหวัดรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรของวิสำหกิจชุมชน/กลุ่มแม่บ้ำนเกษตรกรที่
ผลิตหน้ำกำกอนำมัย  

- สนง.กษจ. 

8. การก ากับ 
ติดตาม และ
รายงานผลการ
ด าเนินงาน 
 

ก ำหนดให้มีกำรประชุมผ่ำนทำงไกลเพ่ือก ำกับ ติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
ระหว่ำงกรมฯ เขต และจังหวัด ในทุกวันศุกร์ เวลำ 09.30 น. โดยมีประเด็นกำร
ประชุม ประกอบด้วย สถำนกำรณ์ โควิด – 19 กำรติดตำมสถำนกำรณ์ในพ้ืนที่กำร
ผลิตสินค้ำเกษตร แนวทำงให้กำรสนับสนุนเกษตรกรและบริกำรประชำชน และระบบ
กำรท ำงำน แล้วให้จังหวัดไปสื่อสำรกับเกษตรอ ำเภอผ่ำนช่องทำงออนไลน์  

- อธส. 
- รธส.  
- ผู้ทรงฯ 
- ผอ.ศสท. 
- ผอ.สสจ. 
- ทีมเลขำศูนย์
โควิดกรมฯ 
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หมายเหตุ: รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม เผยแพร่ใน SSNET หัวข้อ หนังสือเวียน เรื่อง ขอเชิญประชมุผ่านทางไกล (conference) 
ก ากับ ติดตาม และรายงานผลการด าเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 (COVID - 19) สว่นภูมิภาค 
ครั้งท่ี 1 หรือดาวน์โหลดท่ีเว็บไซต์ https://ssnet.doae.go.th/2020/03/31/ขอเชิญประชมุผ่านทางไกล/ 

ประเด็น ข้อสั่งการส าคัญ หน่วยงาน 
9. กิจกรรมรณรงค์ 
“ซื้อสินค้าเกษตร
ไทย เกษตรกรอยู่
ได้ ประเทศไทยอยู่
รอด” 
 

นำยเข้มแข็ง ยุติธรรมด ำรง อธิบดีกรมส่งเสริมกำรเกษตร ได้เชิญชวนเจ้ำหน้ำที่ทุกคน
ร่วมกิจกรรมรณรงค์ “ซื้อสินค้ำเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” โดย
ซื้อผลิตภัณฑ์จำกเกษตรกร มอบให้กับโรงพยำบำล หรือหน่วยงำนในพื้นท่ีที่ท ำงำน
ช่วยเหลือ ในภำวะวิกฤติของโรคโควิด – 19 นี้ โดย สำมำรถร่วมกิจกรรมได้ 2 
แนวทำง คือ 1) บริจำคเงินมำยังส ำนักงำน เลขำนุกำรกรม และ 2) เชิญชวนบุคลำกร
ในจังหวัดซื้อสินค้ำ/ผลิตภัณฑ์ เพื่อน ำไปส่งมอบต่อไป 

- ทุก
หน่วยงำน 
- เจ้ำหน้ำที่ทุก
คน 

 
 


