
ก ำกบั ติดตำม และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำน สถำนกำรณ์กำรแพร่ระบำด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID - 19) ส่วนภูมิภำค คร้ังที่ 4

กำรประชุมผ่ำนทำงไกล (video conference) 

วนัศุกร์ที ่24 เมษำยน 2563 เวลำ 09.30 น.



การประชุมผ่านทางไกล (video conference) ก ากบั ตดิตาม และรายงานผลการด าเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่วนภูมภิาค คร้ังที ่4

วำระที่ 1 เร่ืองประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ



วำระที่ 2  เร่ืองเพ่ือทรำบ

การประชุมผ่านทางไกล (video conference) ก ากบั ตดิตาม และรายงานผลการด าเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่วนภูมภิาค คร้ังที ่4

วำระที่ 2.1 กำรป้องกนัและแก้ปัญหำสินค้ำเกษตรที่ได้รับผลกระทบ   
จำกโรคตดิเช้ือโควดิ 19



สรุปผลการติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์ COVIC 19

จังหวัดที่ไม่พบปญัหา 
จ านวน 11 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ นราธิวาส ปราจีนบุรี แพร่ 
ภูเก็ต ยะลา ระยอง สงขลา ยโสธร สมุทรสงคราม 
และจังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดที่พบปัญหาและด าเนินการแก้ไขแล้ว 
จ านวน 24 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น 
ชลบุรี ชัยนาท เชียงใหม่ ตาก นครปฐม นครสวรรค์ 
บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พังงา พิษณุโลก เพชรบุรี 
พัทลุง มุกดาหาร ล าปาง สกลนคร สมุทรสาคร สุโขทัย 
สุรินทร์ อ่างทอง อุดรธานี และจังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดที่คาดว่าจะพบปญัหาและอยู่ระหว่างเนินการแก้ไข 
จ านวน 10 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น ชัยนาท
จันทบุรี ตราด บึงกาฬ ล าปาง สกลนคร อ่างทอง 
และจังหวัดอุตรดิตถ์

จังหวัดที่ไม่รายงานหรือรายงานหลังเวลา 14.00 น. 
จ านวน 39 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กาฬสินธุ์ ก าแพงเพชร 
ฉะเชิงเทรา ชัยภูมิ ชุมพร เชียงราย ตรัง นครนายก นครพนม 
นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นนทบุรี น่าน ปทุมธานี ปัตตานี
พระนครศรีอยุธยา พิจิตร เพชรบูรณ์ มหาสารคาม แม่ฮ่องสอน ร้อยเอ็ด 
ระนอง ราชบุรี ลพบุรี ล าพูน เลย ศรีสะเกษ สตูล สมุทรปราการ สระแก้ว 
สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี หนองคาย หนองบัวล าภู อ านาจเจริญ 
อุทัยธานี และจังหวัดอุบลราชธานี



สรุปผลการติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบในช่วงสถานการณ์ COVIC 19

การแก้ไขปัญหา

เมล่อน แคนตาลูป มะม่วง มะม่วงน ้าดอกไม้สีทอง มะม่วงโชคอนันต ์มะม่วงมหาชนก กล้วยไม้ มันเทศ แครอท แตงโม ส้มโอ กล้วยหอม กล้วยน ้าหว้า
กะหล ่าปลี ฝร่ัง มะละกอ ผักชีฝร่ัง มะลิ มะพร้าว ปาลม์น ้ามัน ยางพารา ขนุน ทุเรียน ลิน้จี่ สับปะรด หน่อไม้ฝร่ัง ถั่วลิสง ดอกดาวเรือง 

ประเดน็ปัญหาทีพ่บ

1. สินค้าไม่สามารถส่งออกได้
2. สินค้าไม่สามารถขนส่งออกจากจังหวัดได้
3. ผู้รับซื้อไม่ซื้อสินค้าเน่ืองจากหยุดประกอบการชั่วคราว
4. สินค้าราคาตกต่ า
5. แหล่งท่องเที่ยวปิด
6. จ าหน่ายสินค้าได้ในปริมาณที่ลดลง

1. จัดหาจุดจ าหน่ายสินค้าในพื้นที่
2. ซื้อสินค้าเพื่อบริจาคแก่บุคลากรทางการแพทย์
3. จ าหน่ายสินค้าทั้ง Online และ Offline
4. จ าหน่ายสินค้าให้ส่วนราชการในจังหวัด
5. ประชาสัมพันธ์สินค้าให้กับเกษตรกร
6. จ าหน่ายสินค้าโดยตรงให้กับผู้ซื้อ
7. สนับสนุนเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ดอกเบ้ียต่ า 
8. จ าหน่ายสินค้าในห้าสรรพสินค้า 
9. จ าหน่ายผลผลิตไปยังป้ัมน้ ามัน               



การจัดการสินค้าเกษตรภายใต้สถานการณ์การระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ขายแบบสินค้าออนไลน์ ในทุกช่องทางสินค้าเกษตรมากกว่า 500 รายการ 

บริษัทไปรษณีย์ไทยรับซื้อและช่วยกระจายผลผลิต มูลค่าท่ีเกษตรกรได้รับรวม 3.9 ล้านบาท 

เปิดจุดจ าหนา่ยสินคา้ให้กับเกษตรกร ห้าง Modern Trade และสั่งซื้อจากเกษตรกรโดยตรง มูลค่าที่เกษตรกรได้รับ
ผลผลิตรวม 2,444 ตัน รวม 124.416 ล้านบาท

สนับสนุนสินคา้เกษตรภายใต้กิจกรรม “แทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรแก่บุคลากรทางการแพทย์” 
ผลผลิตจ านวน 10 ตัน  มูลค่าที่เกษตรกรได้รับรวม 323,040 บาท



1. จังหวัดภูเก็ต จ านวน 120 กล่อง ส่งมอบ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ,โรงพยาบาลป่าตอง, โรงพยาบาลถลาง ,โรงพยาบาลฉลอง,โรงพยาบาลอบจ., 
โรงพยาบาลสนาม จ านวน 2 จุด (ศาลากลางใหม่และมอ.วิทยาเขตภูเก็ต), จุดคัดกรองท่าฉัตรไชยและส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

4. จังหวัดยะลา  จ านวน  70 กล่อง ส่งมอบ โรงพยาบาลยะลา , โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชอ าเภอยะหา, โรงพยาบาลบันนังสตา,
โรงพยาบาลรามัน, ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด, อาสาสมัครรักษาดินแดน



วำระที ่2.2  กำรเตรียมข้อมูลเพ่ือรองรับมำตรกำรภำครัฐ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

การประชุมผ่านทางไกล (video conference) ก ากบั ตดิตาม และรายงานผลการด าเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่วนภูมภิาค คร้ังที ่4



http://farmer.doae.go.th

ทะเบียนเกษตรกร



ฐานขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร ใชใ้นมาตรการภาครฐั

ทะเบียนเกษตรกร

( 7.5 ลา้น)

หม่อนไหม

(2.27 หม่ืน)

ยางพารา

(6.58 แสน)

ออ้ยโรงงาน

(4.80 แสน)

ยาสูบ

(2.0 หม่ืน)

เกษตรกร

8.68 ลา้น

เกษตรกร

4.98 ลา้น

ปศุสตัว์

( 1.3 ลา้น)

ประมง

(3.68 แสน)
13.66 ลา้น

ฐานขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร ใชใ้นมาตรการภาครฐั



การข้ึนทะเบียนและปรบัปรุงขอ้มูลทะเบียนเกษตรกร

ทะเบียนเกษตรกร

( 7.5 ลา้น)

ปี 2562/63

(6.19 ลา้น)

ก่อน ปี 2562

( 1.31 ลา้น)

ตรวสอบรายงาน

รบัแบบ 

ทบก.01

รายใหม่

( ? )

1

2

3

1

3

2

บนัทึก ตรวจสอบ

และยืนยนั

เตรียมส่งขอ้มูลเขา้

ร่วมมาตรการ

ภาครฐั

ส่งขอ้มูล
เขา้ร่วมมาตรการของรฐั

บนัทึก ตรวจสอบ

และยืนยนั

** บนัทึก ตรวจสอบ ยืนยนั

(ปี 2563/64)



ข้ึนทะเบียนและปรบัปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 ในสถานการณโ์ควิด - 19

(แนบ : ส ำเนำบัตรประชำชน, ส ำเนำทะเบียนบ้ำน, 
ส ำเนำแสดงสิทธิกำรถือครองที่ดินทั้งด้ำนหน้ำและ

ด้ำนหลัง

(ณ ที่ตั้งแปลง)

พิมพ์สมุด ทบก.

(download: ทบก.01)

1 2 3

7 6 5

1234

4



กระบวนการใหม่
ศสท.จะด ำเนินกำรคัดลอกกจิกรรมให้เป็นปี 2563 

โดยอัตโนมัติ (เฉพำะกิจกรรม
ท่ียังไม่ด ำเนินกำรคัดลอกกจิกรรมเป็นปี 2563)

ข้อมูลเกษตรกร
ผู้ปลูก ไม้ผล ไม้ยืนต้น ปี 2563

ยืนยันผลในระบบ
ทะเบียนเกษตรกร

รายใหม่
รับแบบ ทบก.01

บันทึกกิจกรรม

รายเดิม
รับแบบ ทบก.01

จัดชุด/ติดประกาศ

1.ขั้นตอนการบันทึก 2.การตรวจสอบ

เฉพาะสถานการณ์ covid19

@กลุ่มทะเบียนเกษตรกร ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

บันทึกกิจกรรม

การข้ึนทะเบียนและปรบัปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 (ปาลม์น ้ามนั) 
ข้ึนทะเบียนและปรบัปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 (ไมผ้ล ไมยื้นตน้)

1 2
3 4

5

6

1-2



วำระที ่2.3  ระบบส่งเสริมกำรเกษตร T&V system

การประชุมผ่านทางไกล (video conference) ก ากบั ตดิตาม และรายงานผลการด าเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่วนภูมภิาค คร้ังที ่4



ระเบียบวาระที่ 2.3

การปรับปรุงวิธีการด าเนินงาน
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

นายอาชว์ชัยชาญ  เลี้ยงประยูร
รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร



ประเด็นน าเสนอ

1. สถานการณ์

2. ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน

3. วิธีการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



สถานการณ์



ปรับวิธีการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรในสถานการณ์ฉุกเฉิน

ขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตร

COVID-19
/สถานการณ์ฉุกเฉิน

Extension



ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน



ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน

1. แต่งตั้งคณะท างานปรับปรุงวิธีการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร 
(T&V System) 
 ค าสั่งกรมส่งเสริมการเกษตรท่ี 513/2563 ลงวันท่ี 9 เมษายน 2563
 ค าสั่งกรมส่งเสริมการเกษตร ท่ี 535/2563 ลงวันท่ี 15 เมษายน 2563

2. ประชุมคณะท างานฯ จ านวน 2 ครั้ง  
 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563
 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2563



ความก้าวหน้าในการด าเนินงาน

4. ขอความเห็นชอบจากอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
(อยู่ระหว่างด าเนินการ)

5. ท าหนังสือแจ้งหน่วยงานเพื่อถือปฏิบัติ  (27-30 เมษายน 2563)

3. จัดท าคู่มือการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System)
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



วิธีการด าเนินงาน
ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) 

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



การถ่ายทอดความรู้
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



การเยี่ยมเยียน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)





การสนับสนุน  ด้านวิชาการ 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



การจัดการข้อมูล
ด้านข้อมูลสารสนเทศ
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกร ปี 2563
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



กระบวนการจัดเก็บข้อมูลภาวะภาวะการผลิตพืชระดับต าบล (รต.) 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)



การจัดการข้อมูล
ด้านแผนพัฒนาการเกษตร
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทีมอ ำเภอ (เกษตรอ ำเภอ/เกษตรต ำบล) 

วิเครำะห์สถำนกำรณ์/ผลกระทบจำก COVID-19 / Mapping/
ตรวจสอบแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับอ ำเภอ/ต ำบล  

พ.ศ. 2561 – 2565  

รวบรวมข้อมูลเพ่ิมเติม 
(ข้อมลูทติุยภมิู)

 ฐำนข้อมูลของกรม

ส่งเสริมกำรเกษตร 

 ข้อมูลจำกหน่วยงำน

อื่นๆ

จัดท ำแผนพัฒนำกำรเกษตรระดับอ ำเภอ
และระดับต ำบล (ฉบับทบทวน ปี 2563) พร้อมด้วย

ร่างโครงการทางเลือกส าหรับชุมชน

ก าหนดเป้าหมาย /แนวทางการพัฒนาการเกษตร

ของอ าเภอและต าบล 

จัดท ำโครงกำรเสนอขอรับกำรสนับสนนุงบประมำณ
- จัดเวทีชุมชนเพือ่ให้เกดิกำรมีส่วนร่วม หรือประสำนเครือข่ำย/

ผู้น ำชุมชนในกรณีทีไ่ม่สำมำรถจัดเวทีได้
- ตรวจสอบแผนพฒันำฯ อ ำเภอ/ต ำบลกับควำมต้องกำรของชมุชน
- จัดท ำโครงกำรตำมควำมตอ้งกำรของชมุชน 
- จัดหมวดหมู่/ล ำดับควำมส ำคัญ ให้สะดวกตอ่กำรน ำไปใช้

 ข้อมูลพื้นท่ี

 ข้อมูลคน 

(เกษตรกร)

 ข้อมูลสินค้า 

เตรียมควำมพร้อมของทีมงำนและแผนกำรด ำเนินงำน
- เตรียมทีมงำน และจัดท ำแผนกำรด ำเนินงำน
- เตรียม (ร่ำง) แผนพัฒนำฯอ ำเภอ/ต ำบล โครงกำรทำงเลือก

เพื่อใช้ในกำรจัดเวทีชุมชน
- ประสาน/จัดสง่ใหเ้ครือข่ายและผูน้  าชุมชนได้ทราบลว่งหน้า

ขั้นตอนท่ี 1

ข้ันตอนที่ 2

ข้ันตอนที่ 3

ข้ันตอนที่ 4

ข้ันตอนที่ 5

ข้ันตอนที่ 6

ควำมพร้อมของ
ทีมงำน ข้อมูล 

ชุมชน

แผนพัฒนำฯอ ำเภอ/

ต ำบลและโครงกำร

ท่ีสอดคล้องกับ

ควำมต้องกำรของ

ชุมชน

ผลกำรวิเครำะห์

ข้อมูลอ ำเภอ/ต ำบล

แผนพัฒนำฯ 

อ ำเภอและต ำบล

ทิศทำงกำร

พัฒนำกำรเกษตร

ของอ ำเภอ/ต ำบล

ข้อมูลส ำหรับ
จัดท ำแผนพัฒนำฯ 

อ ำเภอ/ต ำบล



การนิเทศงาน  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

หมายเหตุ วิธีกำรนิเทศควรเลือกใช้ให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์และควำมเหมำะสม เช่น กำรนิเทศงำนกลุ่มเล็กหรือมีควำมจ ำเป็นต้องลงพื้นท่ีสำมำรถเลือกใช้วิธีกำรนิเทศแบบ face to face 
โดยปฏิบัติตำมมำตรกำรอย่ำงเคร่งครัด หรือผ่ำนช่องทำงออนไลน์อ่ืน ส ำหรับกำรนิเทศงำนกลุ่มใหญ่ควรเลือกใช้วิธีกำรนิเทศผ่ำนช่องทำงออนไลน์ เป็นต้น 





วำระที ่2.4  กำรเรียกรำยงำนตัวเพ่ือบรรจุเข้ำรับรำชกำร 

การประชุมผ่านทางไกล (video conference) ก ากบั ตดิตาม และรายงานผลการด าเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่วนภูมภิาค คร้ังที ่4



วำระที ่2.5  กำรเสนอขอรับกำรสนับสนุนงบประมำณ
จำกกองทุนสงเครำะห์เกษตรกร                     
ของวสิำหกจิชุมชน 

การประชุมผ่านทางไกล (video conference) ก ากบั ตดิตาม และรายงานผลการด าเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่วนภูมภิาค คร้ังที ่4



วำระที ่2.6 รำยงำนผลกำรด ำเนินงำน
โครงกำรตลำดเกษตรกรออนไลน์

การประชุมผ่านทางไกล (video conference) ก ากบั ตดิตาม และรายงานผลการด าเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่วนภูมภิาค คร้ังที ่4



www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com

วาระท่ี 2.6 รายงานความกา้วหนา้โครงการส่งเสริมตลาดเกษตรออนไลน์

วนัท่ี 23 เมษายน 2563 เวลา 09.30 -12.00 น.



ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำร โครงกำรส่งเสริมตลำดเกษตรออนไลน์
ระยะเวลา กจิกรรม การปฏบัิติ

1 เม.ย. 63 ประชุมทำงไกล ท ำควำมเข้ำใจกับจังหวัด 

3 เม.ย. 63 ตั้งคณะท ำงำนโครงกำร ฯ ระดับจังหวัด 

3–7 เม.ย. 63 พัฒนำระบบบันทึกข้อมูล / รายงาน 

3 -9 เม.ย. 63 คณะกรรมกำรฯ ระดับจังหวัด ประชุมคัดเลือกสินค้ำ / เกษตรกร 

8-10 เม.ย. 63 บันทึกข้อมูลเข้ำระบบ (5-10 สินค้ำ/จังหวัด) 

8–17 เม.ย. 63 พัฒนำเว็บไซต์ “ตลาดเกษตรกรออนไลน์” และระบบรายงานข้อมูล 

11-12 เม.ย. 63 ซำวเสียงจังหวัดเลือก สโลแกน เว็ปไซต์
“เกษตรกรจริง ๆ ทุกสิ่งปลอดภยั >> เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง”



14 เม.ย. 63 บันทึกข้อมูลเข้ำระบบเพ่ิมเติม (ประเภทเกษตรกร พิกัดพ้ืนที่ และสินค้ำเด่น) 

17 เม.ย. 63 ซำวเสียงจังหวัดเลือกแบบ โลโก้ เว็ปไซต์ 

เปิดเว็ปไซต์ (v.1) เพ่ือทดสอบ  https://farmer-market.doae.go.th/ 

20 เม.ย. 63 เปิดเว็ปไซต์ (v.2) เพ่ือทดสอบพร้อมปรับปรุงเว็ปไซต์บน https://farmer-market.doae.go.th/ 



ควำมก้ำวหน้ำกำรด ำเนินกำร โครงกำรส่งเสริมตลำดเกษตรออนไลน์ (ต่อ)
ระยะเวลา กจิกรรม การปฏบัิติ

21 เม.ย. 63 เปิดเว็ปไซต์ (v.2) เพ่ือทดสอบและปรับปรุงเว็ปไซต์บน www.เกษตรกรออนไลน์.com 

ให้จังหวัดท ำ Check list เพ่ือกำรตรวจสอบข้อมูลด้วยตัวเอง 

คณะท ำงำน (ส่วนกลำง) ตรวจสอบข้อมูล คร้ังที่ 1 / จังหวัดบันทึกแก้ไขข้อมูล / สสก.ก ำกับ 

22 เม.ย. 63 อธส. ให้สัมภาษณ์แนะน าเว็ปไซต์ ฯ ในรายการ “เช้าชวนคุย” ช่อง MCOT HD (30) 

เปิดเว็ปไซต์ (v.2) เพ่ือทดสอบและปรับปรุงเว็ปไซต์ www.เกษตรกรออนไลน์.com
(บันทึกข้อมูลและส่งผลแบบ real time บนเว็ปไซต์)



คณะท ำงำน (ส่วนกลำง) ตรวจสอบข้อมูล คร้ังที่ 2 / จังหวัดบันทึกแก้ไขข้อมูล / สสก.ก ำกับ ....

23 เม.ย. 63 ประชุมทางไกล ท าความเข้าใจ ตอบข้อซักถาม จังหวัด 

คณะท างาน (ส่วนกลาง) ตรวจสอบข้อมูลคร้ังสุดท้าย / จังหวัดบันทึกแก้ไขขอ้มูล / สสก.ก ากับ  …

ปรับปรุง Logo และเว็ปไซตต์ามข้อเสนอ จังหวัด ....

24 เม.ย. 63 ข้อมูลสินค้าเสร็จสมบูรณ์ทุกจงัหวัด

25-28 เม.ย. 63 พัฒนำเว็ปไซต์ในภำพรวม

29 เม.ย. 63 เปิดตัวเว็ปไซต์

ตั้งแต่ 4 พ.ค. 63 บันทึกรายงานข้อมูลในระบบทกุสัปดาห์ (ตัดยอดอาทิตย์ บันทึกวันจันทร์)



หลกักำร สร้างแบรนด ์“ตลาดเกษตรกรออนไลน”์ ให้เป็นทีน่่าเชือ่ถือ ตดิตลาด
• เว็ปไซตร์วมสินคา้เกษตร และผลิตภณัฑ ์จากเกษตรกรตวัจริง ท่ีมีตลาด online ที่กรม
ส่งเสรมิการเกษตรดแูล

• ลกูคา้ เลือกสินคา้ ตดัสินใจส่ัง online ไดใ้นคล๊ิกเดียว (เช่ือมโยงช่องทางจ าหน่ายไดจ้ริง)
• สินคา้/ผลิตภณัฑเ์กษตรคุณภาพพรีเมียม ราคาเหมาะสม (มาตรฐาน ราคา)
• เกษตรกรมีบรกิารที่ดี รกัษาคณุภาพสินคา้เมื่อถงึปลายทาง 
(การรับช าระเงิน การโตต้อบ การบรรจุหีบห่อ การเลือก บ.ขนส่ง)

กำรท ำงำน ท างานเป็นทมี กรมส่งเสริมการเกษตร (ส่วนกลาง/จ./สสก.)
• ส่วนกลาง ศสท. (ทีมเทคนิค พฒันาเว็ปไซต์ และแกไ้ขปัญหาการบนัทึกขอ้มลูของจงัหวัด)

ทีม 3 กอง (สสจ. กพก. และ กสว.) ตรวจสอบความถกูตอ้ง ครบถว้นของเนือ้หาทัง้หมด
• สสก. ก ากบัดแูล ติดตาม และตรวจสอบก ากบัขอ้มลู จงัหวดัท่ีรบัผิดชอบ 

(หลาย สสก. ตัง้ทีมตรวจสอบ)
• จังหวัด ปรบัปรุงขอ้มลูใหถ้กูตอ้ง





เทคนิค การคัดลอก LineID หรือ URL ต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง 
ท าให้เชือ่มโยงข้อมูลไม่ได้ โดยเฉพาะ Line กับ facebook

เน้ือหำ • ราคาและก าลังการผลิตไม่บอกหน่วยใหชั้ดเจน และไม่สอดคล้องกัน
• ไม่ระบุประเภทเกษตรกร
• ไม่ระบุพิกัด (ไม่แสดงแผนที)่
• ไม่ระบุมาตรฐาน (บางคร้ังระบุผลการตรวจสอบสินค้า ซ่ึงไม่ใช่มาตรฐาน)
• ระบุประเภทสินค้าผิดประเภท ฯลฯ

ปัญหาท่ีพบบ่อย

หากข้อมูลสินค้าไม่ครบถ้วน ก่อนเปิดเวป็ไซต์ สินค้าน้ันจะถูกถอนออกจากเวป็ไซต์



URL- https://

www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.์com หรือ ตลาดเกษตรกรออนไลน.์com



www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.์com หรือ ตลาดเกษตรกรออนไลน.์com

http://www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com/
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ตัดยอดเม่ือ 24 เม.ย.  8.00 น.

ก าหนด จังหวัด ปรับปรุงข้อมูลสนิค้าให้สมบูรณ ์24 เม.ย. 63 เวลา 18.00 น.



ก าหนดเปิดตัวแน่นอน 29 เมษายน 2563 นี้



วำระที ่2.7 โครงกำรฟำร์มตัวอย่ำงต้ำนภัยโควดิ 19

การประชุมผ่านทางไกล (video conference) ก ากบั ตดิตาม และรายงานผลการด าเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่วนภูมภิาค คร้ังที ่4



วำระที่ 3 เร่ืองเพ่ือพจิำรณำ

การประชุมผ่านทางไกล (video conference) ก ากบั ตดิตาม และรายงานผลการด าเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่วนภูมภิาค คร้ังที ่4

 ปัญหำกำรด ำเนินงำนจำกภูมิภำค 



วำระที่ 4 เร่ืองอ่ืนๆ

การประชุมผ่านทางไกล (conference) ก ากบั ตดิตาม และรายงานผลการด าเนินงาน สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคตดิเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) ส่วนภูมภิาค คร้ังที ่4




