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

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๒ 
วันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563  เวลา ๐๙.30 น. ณ ห้องประชุม ๗ ชั้น ๕ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร 

 
ประเด็น ข้อสั่งการส าคัญ หน่วยงาน 

1. การให้บริการกับ
เกษตรกรที่มารับ
บริการที่ส านักงาน
เกษตรจังหวัด/อ าเภอ 

- แนวทางปฏิบัติ กรณีเกษตรกรมีเหตุจ าเป็นที่เกษตรกรต้องมาติดต่อ
ราชการกับส านักงาน มีดังนี้   

1) เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่มาติดต่อ
ราชการ 

2) จัดเจลแอลกอฮอล์ หรือสบู่ ส าหรับล้างมือไว้ที่จุดรับบริการ 
3) ก าหนดให้มีจุดตรวจวัดไข้ ด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิ (ไม่เกิน 37.5 องศา

เซลเซียส) (ถ้ามี) (ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อได้) 
4) ก าหนดจุดพักรอไว้บริเวณด้านหน้า หรือด้านหลังส านักงาน โดยให้อยู่

ในพื้นที่ที่จัดไว้เท่านั้น 
5) ก าหนดจ านวนคนที่จะให้บริการในแต่ละวันตามความเหมาะสม  
6) ก าหนดระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ประมาณ 1 –2 

เมตร ระหว่างรอรับบริการ 
7) จัดที่นั่งส าหรับรอรับบริการไว้อย่างเพียงพอ (ระยะห่าง 1-2 เมตร)  
8) จัดเจ้าหน้าที่รอรับบริการและรับเอกสาร 
9) จัดบัตรคิวให้เกษตรกรที่มารับบริการ 
10) จดบันทึกข้อมูลเกษตรกรทุกครั้งที่มาใช้บริการ 

ทั้งนี้ ให้ยึดตามค าสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหลัก 

- สนง. กษจ. 
- สนง. กษอ. 

2. การปรับปรุงและ
ขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

- ให้ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ ประชาสัมพันธ์สร้าง
การรับรู้ให้กับเกษตรกรถึงช่องทางการให้บริการปรับปรุงและข้ึนทะเบียน
เกษตรกร 

- เกษตรกรที่ต้องการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ให้ด าเนินการผ่าน 
Application Farmbook  
- เกษตรกรรายใหม่รายใหม่ให้กรอก ทบก.01 พร้อมแนบส าเนาบัตร 
ประชาชนและส าเนาเอกสารสิทธิ 

-  ฐานข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามันปี 2562 ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารจะด าเนินการคัดลอกกิจกรรม ปี 2562 ให้เป็นปี 
2563 โดยอัตโนมัติ (เฉพาะกิจกรรมที่ยังไม่ด าเนินการคัดลอกกิจกรรมเป็นปี 
2563) ให้เจ้าหน้าที่พิมพ์รายชื่อไปติดประกาศหรือตรวจสอบว่ามีการขายที่ไป
หรือไม่ ถ้ามีการขายที่ก็ไม่ต้องยืนยันแปลง แต่ถ้ายังปลูกอยู่ให้ท าการยืนยันมา 
เพ่ือจะได้ปรับปรุงให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนเมษายน ๒๕๖๓  

- ศสท. 
- สนง.กษอ. 
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ประเด็น ข้อสั่งการส าคัญ หน่วยงาน 
 - ให้ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบ

ผ่านช่องทางต่าง ๆ และจัดท าแบนเนอร์วิธีการข้ึนทะเบียนเกษตรกร เพ่ือลด
การมาติดต่อที่ส านักงานเกษตรจังหวัด/ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

- กลุ่มเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 

3. การปรับปรุงระบบ
ส่งเสริมการเกษตร 

- กรมส่งเสริมการเกษตรมีการแต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงระบบส่งเสริม
การเกษตร T&V System โดยยังใช้ระบบเดิมอยู่แต่ให้มีการด าเนินการ
ปรับปรุงแนวทางการท างานให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฉุกเฉิน ซึ่งจะมีการยก
ร่างเป็นเอกสารคู่มือภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓  

- คณะท างานที่ 
กวพ. ก าหนด 

4. การถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

- แนวทางการถ่ายทอดความรู้ของกรมส่งเสริมการเกษตรในสถานการณ์
ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส าหรับเวทีประชุมเพ่ือการ
บริหารและเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ปรับมาใช้แอปพลิเคชันต่าง ๆ ให้มาก
ขึ้น เช่น การประชุมทางไกลผ่านระบบ Video Conference การใช้โปรแกรม 
Zoom, Line ส่วนการฝึกอบรมเฉพาะกิจซึ่งเน้นเรื่องการพัฒนาสมรรถนะ
เจ้าหน้าทีใ่ห้เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านหลักสูตร E-learning ของกรมส่งเสริม
การเกษตรและส านักงาน กพ. 

- ในส่วนของการประชุมทางไกล กรมส่งเสริมการเกษตรมีการติดตั้งระบบ 
Video Conference ให้ทุกหน่วยงานประชุมทางไกลได้ 

- กรณีหน่วยงานใดประสงค์จัดประชุมผ่านระบบ WebEx ก็สามารถท าได้
ทั้งนี้ ให้ประสานงานเพ่ิมเติมได้ที่กลุ่มระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และความ
มั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  

- ทุกหน่วยงานทั้ง
ส่วนกลางและ
ภูมิภาค 

5. การปรับรูปแบบ
กิจกรรม วิธีการ
ด าเนินงาน และ
เป้าหมาย ภายใต้
โครงการต่าง ๆ 

- มอบกอง/ส านัก พิจารณาการด าเนินงานโครงการต่างๆ เช่น ปรับ
กิจกรรมและเป้าหมาย/ชะลอการด าเนินงานออกไป/ยกเลิกโครงการ ทั้งนี้ต้อง
ระบุให้ชัดเจนตามแบบ คง. โดยขอให้ส่งกองแผนงานภายในวันที่ 10 เมษายน 
2563 เวลา 16.30 น.เพ่ือให้กองแผนงานแจ้ง สสก.และจังหวัดต่อไป  

- ทุกหน่วยงาน
ส่วนกลาง 

6. สถานการณ์และ
ปัญหาในการจ าหน่าย 
สินค้าเกษตรออนไลน์ 

- การปรับวิธีการบริหารจัดการสินค้าเกษตรภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  

๑) ด้านการผลิต ให้มีการวางแผนผลิตสินค้าตามความต้องการของตลาด 
(ประเภทผัก ไม้ดอก ไม้ประดับ ที่สามารถด าเนินการได้ในระยะสั้น) ส่วน
ประเภทไม้ผล ไม้ยืนต้น ให้ด าเนินการส่งเสริมการบ ารุงต้นเพ่ือให้ได้ผลผลิตที่มี
คุณภาพในฤดูกาลต่อไป 

๒) ด้านการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว ให้มีการคัดเกรดสินค้า เลือกภาชนะ
บรรจุที่เหมาะสมกับชนิดสินค้า บรรจุให้เรียบร้อยเหมาะสมเพ่ือรักษาคุณภาพ 
ให้ สด ใหม่ ไม่ปนเปื้อน และแนะน าให้มีการแปรรูป ท าแห้ง เพ่ือไม่ให้สินค้า
เน่าเสียและช่วยยืดอายุในการเก็บรักษา  

๓) ด้านการตลาดและการจัดจ าหน่าย เพ่ิมช่องทางจ าหน่ายออนไลน์ มี
การรวบรวมสินค้าอย่างเป็นระบบ พร้อมจัดท าฐานข้อมูลให้ความส าคัญกับการ
เก็บสินค้าคงคลังให้เป็นปัจจุบัน และประสานงานกระจายสินค้าในทุกระดับ 
เช่น รถเร่ เพ่ือน าสินค้าไปสู่ผู้บริโภคโดยไม่ต้องเดินทาง  

- สสจ. 
- สนง. กษจ. 
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- แนวทางการเพ่ิมช่องทางจ าหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์ กรมฯได้
ถ่ายทอดความรู้ด้านการจ าหน่ายสินค้าเกษตรออนไลน์แก่จนท.ที่รับผิดชอบ
ระดับจังหวัดไปแล้ว เพ่ือเป็นการขับเคลื่อนการด าเนินงานจ าหน่ายสินค้า
เกษตรออนไลน์ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019  ขอให้ จนท.ด าเนินการดังนี้  

๑) รวบรวมข้อมูลสินค้าด้านการเกษตรในพ้ืนที่อย่างเป็นระบบ ทุกกลุ่ม
สินค้า เพ่ือใช้เป็นฐานข้อมูลในการแนะน าส่งเสริมหรือประสานงานเพ่ิมช่อง
ทางการจ าหน่าย  

๒) เกษตรกร,กลุ่มเกษตรกร สามารถแจ้งความประสงค์ที่จะจ าหน่าย
สินค้าเกษตรออนไลน์ได้ที่ส านักงานเกษตรจังหวัด โดยขอให้ จนท.จังหวัด 
ทบทวนความรู้จากการสัมมนาที่ผ่านมา เช่น การอบรมจ าหน่ายสินค้าออนไลน์ 
กับบริษัทไปรษณีย์ไทย และ Lazada ศึกษาหรือทดลองจ าหน่ายหรือเข้าไป
สมัครผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ เพ่ือให้ทราบถึงวิธีการสมัครและจ าหน่าย รวมทั้ง
เตรียมเอกสารแนวทางวิธีการปฏิบัติหรือการด าเนินงานต่าง ๆที่มีหรือใน 
YouTube หรือไฟล์ค าแนะน าต่างๆ ถ่ายทอดแก่เกษตรกรกลุ่มเป้าหมาย ให้
สามารถปรับตัวจ าหน่ายสินค้าออนไลน์มากข้ึน  

๓) หากมีความจ าเป็นในการพบปะเกษตรกรในพ้ืนที่ควรจัดกลุ่มเล็ก ๆ 
ไม่เกิน 5 คน และต้องมีการปฏิบัติอย่างระมัดระวังให้ค าแนะน าและติดตาม
อย่างต่อเนื่อง  

7.การบริหารจัดการ
ผลไม้ 

    - ขอให้ทุกจังหวัดที่มีผลผลิตไม้ผลออกสู่ตลาดในระยะนี้ ด าเนินการบริหาร
จัดการผลไม้ตามแนวทางมติของคณะกรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้ 
หรือ Fruit Board  เน้นหลักการใช้ข้อมูลเอกภาพในการจัดการผลผลิตภายใน
จังหวัด โดยให้ กษจ.น าเข้าประชุม Coo /OT ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง 
รับทราบและร่วมประสานงานและให้รายงานการบริหารจัดการข้ึนมาเป็น
ล าดับ จากจังหวัด-สสก.-กรมฯ  
     -  ระบบกระจายสินค้า มี 4 ตลาดหลัก คือ 1) ตลาดส่งออก ตามนโยบาย
รัฐบาลให้รักษาตลาดส่งออก โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะด าเนินการแก้ปัญหา 
ต่างๆ เช่น การขนส่ง 2) ตลาด Modern Trade จว.ประสานกรมการค้าภายใน
เพ่ือประสานห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ กระจายสินค้าเข้าห้างฯ 3) ตลาดชุมชน  
กระจายสินค้าจากแหล่งผลิตสู่ชุมชน ทั้งในรูปแบบสหกรณ์/ล้ง/ผู้ค้าชุมชน /
ร้านธงฟ้า/รถเร่ 4) ตลาดออนไลน์ ส่งเสริมเกษตรกรเข้าสู่จ าหน่ายสินค้าเกษตร
ออนไลน์มากขึ้น 

- สสจ. 
- สนง. กษจ. 

8. การขนส่งสินค้า
เกษตร 

- ตามโทรสารกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0230/ว 2084 ลว. 
7 เม.ย.63 แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด ให้เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ลง
นามรับรอง/อนุญาตการขนส่งในช่วงเวลาเคอร์ฟิว ดังนั้น หากจังหวัดใดมี
แนวทาง/ค าสั่งของผู้ว่าฯเพ่ิมเติม ขอให้ตรวจสอบอ านาจให้ชัดเจนด้วย  

- ความร่วมมือของกรมส่งเสริมการเกษตร กับ บริษัทไปรษณีย์ไทย  

- สนง. กษจ. 
- สนง. กษอ. 
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หมายเหตุ: รายละเอียดเอกสารประกอบการประชุม เผยแพร่ทีเ่ว็บไซต์ https://secreta.doae.go.th/?p=4442 
หรือสแกน QR Code 

 

ประเด็น ข้อสั่งการส าคัญ หน่วยงาน 
(MOU) ในการส่งเสริมการจ าหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ 
(Thailandpostmart.com) กรณีได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส 
Covid - 19 ให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรแนะน าและชี้แจ้งสิทธิ
ประโยชน์และรายละเอียดต่าง ๆ ให้เกษตรกรสมัครผ่านช่องทาง Line : 
8DOAE&THPMart ซึ่งจะมีการตรวจสอบและแจ้งสิทธิกลับไป โดยขณะนี้ได้มี
การติดต่อประสานงานผ่านช่องทางไลน์และหนังสือทางการจะตามไปภายใน
สัปดาห์หน้า  

- การออกใบรับรองกรณีการขนส่งในพ้ืนที่ กทม. ให้เกษตรพ้ืนที่
กรุงเทพมหานคร หารือความชัดเจนกับกรุงเทพมหานครด้วย 

- เกษตร กทม. 

9. โครงการส่งเสริม
ตลาดเกษตรกร
ออนไลน์ 

- ชื่อ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com 
- จว.เร่งบันทึกข้อมูลสินค้าในระบบให้เรียบร้อย เพื่อให้พร้อมใช้งาน และ

ประชาสัมพันธ์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com   

- สนง. กษจ. 
- สสก. (ติดตาม) 

- ให้ท าการประชาสัมพันธ์/เปิดตัว เมื่อพร้อมใช้งาน 
- เพ่ิมพิกัด GPS แหล่งซื้อสินค้า เก็บข้อมูลสถิติการจ าหน่าย เพิ่ม/ลบ

สินค้า ปรับปรุงข้อมูลสินค้า ให้เป็นปัจจุบัน และประชุมขับเคลื่อนการ
ด าเนินงาน  

- คณะท างาน 
- สสจ. 

10. การเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณ ปี 
2563 

- ให้ทุกหน่วยงานกลับไปตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ 
รายการปรับปรุงสิ่งปลูกสร้าง บ้านพัก ส านักงาน Smart office โดยดูรายง
ละเอียดทั้งในส่วนของเอกสารตามกระบวนการ และบันทึกข้อมูลในระบบ 
EGP และให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าแผนสัญญาให้ได้ภายใน ๓๑ พฤษภาคม 
๒๕๖๓ 

 

- ทุกหน่วยงานทั้ง
ส่วนกลางและ
ภูมิภาค 

 
  


