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สรุปประเด็นข้อสั่งการที่สาคัญ
การประชุมผ่านทางไกล (conference) กากับ ติดตาม และรายงานผลการดาเนินงาน สถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๕
วันศุกร์ที่ ๘ พฤษภาคม 2563 เวลา ๑๓.30 น. ณ ห้องประชุม ๗ ชั้น ๕ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร
ประเด็น
๑. การรับโล่รางวัล
ของเกษตรกรบุคคล
ทางการเกษตรและ
สถาบันเกษตรกรดีเด่น
แห่งชาติประจาปี พ.ศ.
2563

ข้อสั่งการสาคัญ
- ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยงด
การประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีนี้ ในการนี้
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทาน
พระบรมราชานุญาต ประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน
และพืชพันธุ์ต่าง ๆ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวัง
ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 และพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง
สวนจิตรลดา ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เพื่อเป็นเมล็ดพันธุ์สาหรับ
การประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีพุทธศักราช
2564
- สาหรับการรับโล่รางวัลของเกษตรกรบุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกร
ดีเด่นแห่งชาติประจาปี พ.ศ. 2563 ในเบื้องต้นยังไม่มีหนังสือสั่งการจากสานัก
พระราชวัง หากมีความชัดเจนกองพัฒนาเกษตรกรจะมีหนังสือแจ้งไปยังจังหวัด
เพื่อทราบและดาเนินการต่อไป
๒. การดาเนินงานและ - ให้จังหวัดดาเนินการดังนี้
ความก้าวหน้าของ
1. กาชับเกษตรกร โดยเฉพาะรายใหม่ ให้หมั่นตรวจสอบข้อความจากลูกค้า
ตลาดเกษตรกร
2. กาชับให้เกษตรกร ใช้บรรจุหีบห่อที่ทนทานต่อการขนส่ง (หนา ≥5 มม.
ออนไลน์
มีรู/ห่อผล)
3. กาชับเกษตรกร ให้ติดตาม จนกระทั่งลูกค้าได้รับสินค้า
4. บันทึกรายได้เกษตรกรจากสินค้าร่วมรายการ ประจาสัปดาห์ ทุกวันจันทร์
(ตัดยอดวันอาทิตย์)
5. จังหวัดที่ยังมีโควตาเหลือ (10 สินค้า) ให้สามารถเพิ่มสินค้าได้ แต่ต้องแจ้ง
เขตและกรมฯ ทราบเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
6. สินค้าทุกชนิดต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน (ยกเว้นไม้ดอกไม้ประดับที่ยัง
ไม่มีมาตรฐานให้สานักงานเกษตรอาเภอรับรองมาตรฐานการผลิตเบื้องต้น)
- แนวทางการพัฒนา
๑. ในอนาคตจะพัฒนาเว็บไซต์ให้เกษตรกรบันทึกใบสมัคร รายได้ประจา
สัปดาห์ ปรับปรุงข้อมูลเองโดยมีจังหวัดเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง
๒. เพิ่มการค้นหา (ชื่อสวน/ชื่อร้าน คะแนน ความนิยม สินค้าใหม่ มาตรฐาน)
เพิ่มข้อมูล ชื่อสวน/ชื่อร้าน รายละเอียดมาตรฐาน เพิ่มช่องตอบข้อคิดเห็น
(เกษตรกรหรือจังหวัดตอบ)
๓. จะมีการประเมินผล สอบถามความพึงพอใจผู้บริโภค เกษตรกร และ
เจ้าหน้าที่
๔. จัดทาระบบรายงานมูลค่าการจาหน่าย คะแนนสินค้า จานวนสินค้าใหม่

หน่วยงาน
- กพก.

- สนง.กษจ
- สนง.กษอ.

- คณะทางานที่
เกี่ยวข้อง
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ประเด็น

๓. การเตรียมข้อมูล
เพื่อรองรับมาตรการ
ภาครัฐของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
(การขึ้นทะเบียน
เกษตรกร)

ข้อสั่งการสาคัญ
รายสัปดาห์ เดือน ปี ,จานวนผู้เข้าชมเว็ปไซต์รายวัน รายเดือน รายปี,
รายงานการประเมินผล ตามกลุ่มผู้ตอบ รายเดือน รายปี
๕. จัดทาระบบเตือน/แจ้งสมบูรณ์ เตือนจังหวัดเมื่อมีเกษตรกรส่งใบสมัคร/
แจ้งอนุมัติ / แจ้งตรวจสอบแล้ว, เตือนความก้าวหน้าการบันทึกข้อมูล
รายได้ของเกษตรกรทุกสัปดาห์ / แจ้งบันทึกสมบูรณ์รายจังหวัด
๖. จัดทาคู่มือการใช้งานสาหรับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้บริโภค
ระยะเวลาดาเนินการภายในเดือนพฤษภาคม 2563
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากที่ประชุม
- ให้จัดทาคลิปสั้นๆ แนะนาผลิตภัณฑ์เด่นของเกษตรกรเจ้าของสวนตามช่วง
ฤดูกาล เป็นสกู๊ปเชิงท่องเที่ยวในหน้าแรกของเว็บไซต์เป็นคลิปสั้นๆ รายเดือนหรือ
รายปักษ์ เชื่อมโยงสินค้าด้านในเว็บไซต์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าและเพิ่ม
สีสันให้กับเว็บไซต์
- ให้พิจารณาการจัดโปรโมชั่น เช่น ลดราคา เพื่อจูงใจการซื้อสินค้า
- ทาการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภายในจังหวัด รวมถึงเกษตรกรให้ทั่วถึง
เพื่อให้สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์เว็บไซต์ได้ เช่น ฝากให้ประชาสัมพันธ์
แต่ละจังหวัดช่วยเผยแพร่ข้อมูล
- ครม.อนมัติ โครงการช่วยเหลือเกษตรกร กรณีที่ได้ผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
วัตถุประสงค์: เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรและครอบครัว
การจ่ายเงิน: ช่วยเหลือโดยตรงรายละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน
(พ.ค.- ก.ค. 63)
กลุ่มเป้าหมาย: เกษตรกรไม่เกิน 10 ล้านราย กลุ่มแรก เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้
กับกรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ (อยู่ระหว่างทบทวน/เพิ่มเติม
หน่วยงาน) จานวน 8.43 ล้านราย และกลุ่มที่ 2 เกษตรกรที่อยู่ระหว่าง
การตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไม่เกิน 1.57 ล้านราย
- กรมได้อานวยความสะดวกทาเมนูเพิ่มสาหรับให้ตรวจสอบผล ที่มีการแจ้ง
เปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนกรณี เสียซีวิต หรือยกเลิกการทาการเกษตรแล้ว
ในระบบทะเบียนเกษตรกรปกติ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตาบลได้เห็นและหากมี
ความต้องการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่กับรายชื่อเดิมที่ส่งให้ธกส.แล้วสามารถบันทึก
ในช่องทางเมนูใหม่นี้ เป็นการยืนยันข้อมูลอีกครั้ง เพื่อกรมจะได้มองเห็นและ
แจ้งธกส.ได้อย่างรวดเร็วขึ้น
- เจ้าหน้าที่สามารถเปลี่ยนแปลงหัวหน้าครัวเรือนในระบบ ได้ตามความประสงค์
ของผู้แจ้ง ตามคู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรปี 2563 ส่วนประเด็นการคืนเงิน:
จะต้องมีการตรวจสอบสิทธิ์เป็นกรณีๆ ไป ทั้งนี้ หากตรวจสอบแล้วพบว่าไม่ได้
เป็นเกษตรกรจริง จะต้องมีการเรียกเงินคืนในภายหลัง
- เกษตรกรที่อยู่กลุ่มที่ 1 และจาเป็นต้องจัดชุดประชาคมยืนยันภายในวันที่ 10
พ.ค. 63 ถ้าไม่สามารถดาเนินการได้ทัน รายชื่อเกษตรกรจะตกไปอยู่กลุ่ม 2
(กลุ่มที่เริ่มบันทึกข้อมูลตั้งแต่วันที่ ๕-๑๕ พ.ค. ๖๓)

หน่วยงาน

- กปส. และคณะทางานที่
เกี่ยวข้อง
- สนง.กษจ
- สนง.กษอ.
- ศสท.
- สนง.กษจ
- สนง.กษอ.
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ข้อสั่งการสาคัญ
- กรณีพืชอื่น ๆ เช่น อ้อย ยางพารา ให้รับขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรตามปกติ ซึ่ง กยท.และ สอน. ก็จะส่งรายชื่อเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน
ไปด้วยเช่นกัน และ สศก.จะตรวจสอบความซ้าซ้อน
- เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ (หลัง 1 พ.ค. 63)
จะไม่ได้รับการช่วยเหลือในโครงการ เพราะตามมติผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรองฯ เกษตรกรกลุ่มที่ 2 ต้องทากิจกรรมการเกษตรในพื้นที่
ที่ถูกกฎหมาย
๔. โครงการบ้าน
- มอบหมายศูนย์ปฎิบัติการ ๓๔ ศูนย์ ผลิตต้นพันธุ์พืชผักสมุนไพร ๗ ชนิด ได้แก่
พอเพียงเลี้ยงชีวิตสู้
ฟ้าทะลายโจร มะละกอ พริก มะเขือ มะรุม แคบ้าน และผักหวานบ้าน
วิกฤติโควิด-19
รวม ๓,๖๓๔,๔๖๔ ต้น สนับสนุนเกษตรกร 225,390 ครัวเรือน
(16 ต้น/ครัวเรือน) ผ่านอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) สนับสนุนจุดเรียนรู้
จานวน 882 จุด (อาเภอละ 32 ต้น)
- ให้จังหวัดประสานศูนย์ปฎิบัติการทั้ง ๓๔ ศูนย์ เพื่อออกแบบการส่งมอบร่วมกัน
ประสานอาเภอเตรียมจุดเรียนรู้เรื่องการปลูกพืช
- ให้เขตดูแลกากับการการขับเคลื่อนงานของแต่ละศูนย์ปฏิบัติการในพื้นที่
รับผิดชอบ
๕. โครงการตู้เย็นข้าง - กขพ. มีการดาเนินการภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมส่งเสริมการเกษตรกับ
บ้านต้านภัยโควิดบริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จากัด สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผัก จานวน 5 ชนิด รวม
COVID 19
10,000 ชุด สนับสนุน 10,000 ครัวเรือน โดยการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์
กรมส่งเสริมการเกษตร www.doae.go.th ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค, 63
เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
- ให้วิเคราะห์ข้อมูล/รวบรวมจัดทาข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายทั้ง ๑๐,๐๐๐ ราย เพื่อ
ใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาในอนาคต
๖. การบริหารจัดการ - ขอเชิญชวนทุกท่านซื้อผลไม้ราคาถูก ประกอบด้วย เงาะ มังคุด จังหวัดจันทบุรี
ผลไม้ภาคตะวันออก ตราด และระยอง สามารถสั่งซื้อในราคาถูกได้ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563
ช่วงผลผลิตกระจุกตัว ส่วนกลางสั่งได้ที่กลุ่มไม้ผลฯ สสจ. ส่วนจังหวัดภายใต้เขต 1/2/4/6 ให้แจ้งเขต
(Peak) และช่วงวิกฤติ เพื่อรวบรวมยอดการสั่งซื้อส่งให้เขต 3 ดาเนินการคัดและบรรจุพร้อมจัดส่งตาม
COVID-19
ยอดการสั่งซื้อ ซึง่ ทหารจาก กอ.รมน. จะขนส่งไปยังปลายทางที่เขต 1/2/4/6
โดยกาหนดจุดนัดหมายปลายทางเขตละ 1-2 จุด (ไม่คิดค่าใช้จ่าย) โดยให้จังหวัด
มารับสินค้าตามจุดนัดหมายของเขตแล้วกระจายสู่ลูกค้าตามการสั่งซื้อต่อไป
7. การดูแลเจ้าหน้าที่ - มอบ กผง. พิจารณางบประมาณสนับสนุนเพิ่มเติม ด้านสาธารณูปโภค
ส่งเสริมการเกษตรใน และค่าล่วงเวลา
การปฏิบัติงานขึ้น
- กรมฯ ได้จัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดหาวัสดุ-อุปกรณ์ตามมาตรการป้องกันการ
ทะเบียนเกษตรกร
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อาเภอละ 7,000 บาท แล้วทุกอาเภอ
- กิจกรรม แทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตร กรมฯ พิจารณา
ส่งมอบความห่วงใยแก่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ด้วย

หน่วยงาน

- กขพ.

- กขพ.

- ทุกหน่วยงาน

- กผง.
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