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เกษตรฯ เผยยอดสั่ง “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” ทะลุกว่า 111 ล้านบาท
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563
กรมส่งเสริมการเกษตรเผยตัวเลขโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 ภายใต้
Campaign “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” ทำยอดขายได้กว่า 111 ล้านบาท
โดยเฉพาะกิจกรรมแทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรส่งขวัญกำลังใจมอบให้แก่บุคลากรทาง
การแพทย์

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ริเริ่ม
จัดทำโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยและช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้แนวคิด (Campaign) “ซื้อสินค้าเกษตร
ไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” โดยเชิญชวนให้ส่วนราชการ บริษัท ห้าง/ร้าน และประชาชน
ช่วยกันอุดหนุนซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องเสียสละเวลาในการดูแล
ประชาชนที่เจ็บป่วยจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบื้องต้นกรมส่งเสริม
การเกษตรได้ระดมทุนส่งมอบผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีจากเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ 12 จังหวัด ประกอบด้วย
นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย น่าน ลำพูน และ
เชียงใหม่ ส่งมอบไปยัง 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลทรวงอก โรงพยาบาลบำราศนราดูร โรงพยาบาล
รามาธิบดี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ให้ได้บริโภคสินค้าเกษตรสด ใหม่
และมีคุณภาพในช่วงนี้ โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ให้ความร่วมมือและร่วมกิจกรรม
แทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรแก่บุคลากรทางการแพทย์ มีการระดมทุนเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานและเชิญชวนผู้สนใจสั่งซื้อสินค้าเกษตรและช่วยกระจายสินค้าให้เกษตรกร คิดเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า
111,294,509 บาท (ตัวเลข ณ วันที่ 17 เมษายน 2563) พร้อมทั้งทยอยส่งมอบผลผลิตเกษตรให้แก่
โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน และ
เป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในวันที่ 20 เมษายน 2563 กรมส่งเสริม
การเกษตรมีกำหนดส่งมอบผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีจากจังหวัดฉะเชิงเทราให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของ
สภากาชาดไทย จำนวน 250 กิโลกรัม

นอกจากโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 แล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้เชิญ
ชวนเกษตรกรสมัครเข้าร่วมการขายแบบสินค้าออนไลน์ในทุกช่องทางทั้งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, LAZADA
ซึ่งขณะนี้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เข้าไปรับซื้อและช่วยกระจายผลผลิตผ่านระบบของไปรษณีย์แล้ว รวม
มูลค่าที่เกษตรกรได้รับ จำนวน 3,930,000 บาท และกรมฯ ยังได้ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ตลาด
ไท และ Home PRO เปิดจุดจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรฟรี 3 เดือน หรือสั่งซื้อได้จากเกษตรกรโดยตรง
รวมทั้งสนับสนุนสินค้าเกษตรภายใต้กิจกรรมดังกล่าว จำนวน 19 แห่ง รวม 6.9 ตัน คิดเป็นมูลค่า 264,540
บาท

เกษตรฯ เผยยอดสั่ง “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” ทะลุกว่า 111 ล้านบาท
ช่วงนี้มีอะไร/วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2563
กรมส่งเสริมการเกษตร เผยตัวเลขโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 ภายใต้
Campaign “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” ทำยอดขายได้กว่า 111 ล้านบาท
โดยเฉพาะกิจกรรมแทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรส่งขวัญกำลังใจมอบให้แก่บุคลากรทาง
การแพทย์

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ริเริ่ม
จัดทำโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยและช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้แนวคิด (Campaign) “ซื้อสินค้าเกษตร
ไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” โดยเชิญชวนให้ส่วนราชการ บริษัท ห้าง/ร้าน และประชาชน
ช่วยกันอุดหนุนซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ทีต่ ้องเสียสละเวลาในการดูแล
ประชาชนที่เจ็บป่วยจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
เบื้องต้นกรมส่งเสริมการเกษตรได้ระดมทุนส่งมอบผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีจากเกษตรแปลงใหญ่ใน
พื้นที่ 12 จังหวัด ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์
สุโขทัย น่าน ลำพูน และเชียงใหม่ ส่งมอบไปยัง 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลทรวงอก โรงพยาบาลบำราศ
นราดูร โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ให้ได้บริโภค
สินค้าเกษตรสด ใหม่ และมีคุณภาพในช่วงนี้ โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ให้ความ
ร่วมมือและร่วมกิจกรรมแทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรแก่บุคลากรทางการแพทย์ มีการระดม
ทุนเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและเชิญชวนผู้สนใจสั่งซื้อสินค้าเกษตรและช่วยกระจายสินค้าให้เกษตรกร คิด
เป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า 111,294,509 บาท (ตัวเลข ณ วันที่ 17 เมษายน 2563) พร้อมทั้งทยอยส่งมอบผลผลิต
เกษตรให้แก่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน และเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว

ทั้งนี้ ในวันที่ 20 เมษายน 2563 กรมส่งเสริมการเกษตร มีกำหนดส่งมอบผลผลิตมะม่วงคุณภาพดี
จากจังหวัดฉะเชิงเทรา ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของสภากาชาดไทย จำนวน 250 กิโลกรัม
นอกจากโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 แล้ว กรมส่งเสริมการเกษตร ยังได้เชิญ
ชวนเกษตรกรสมัครเข้าร่วมการขายแบบสินค้าออนไลน์ในทุกช่องทาง ทั้ง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด,
LAZADA ซึ่งขณะนี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เข้าไปรับซื้อและช่วยกระจายผลผลิตผ่านระบบของไปรษณีย์
แล้ว รวมมูลค่าที่เกษตรกรได้รับ จำนวน 3,930,000 บาท และกรมฯ ยังได้ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
เช่น ตลาดไท และ Home PRO เปิดจุดจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรฟรี 3 เดือน หรือสั่งซื้อได้จากเกษตรกร
โดยตรง รวมทั้งสนับสนุนสินค้าเกษตรภายใต้กิจกรรมดังกล่าว จำนวน 19 แห่ง รวม 6.9 ตัน คิดเป็นมูลค่า
264,540 บาท

เกษตรฯ เผยยอดสั่ง “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” ทะลุกว่า 111 ล้านบาท
20 เมษายน 2020 // Thailandplus// เกษตร/ สิ่งแวดล้อม
กรมส่งเสริมการเกษตรเผยตัวเลขโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 ภายใต้
Campaign “ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” ทำยอดขายได้กว่า 111 ล้านบาท
โดยเฉพาะกิจกรรมแทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรส่งขวัญกำลังใจมอบให้แก่บุคลากรทาง
การแพทย์

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เผยว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้
ริเริ่มจัดทำโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 เพื่อรณรงค์ส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยและ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ภายใต้แนวคิด (Campaign) “ซื้อ
สินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” โดยเชิญชวนให้ส่วนราชการ บริษัท ห้าง/ร้าน และ
ประชาชนช่วยกันอุดหนุนซื้อสินค้าเกษตรคุณภาพดีไปมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ต้องเสียสละเวลาใน
การดูแลประชาชนที่เจ็บป่วยจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เบื้องต้นกรม
ส่งเสริมการเกษตรได้ระดมทุนส่งมอบผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีจากเกษตรแปลงใหญ่ในพื้นที่ 12 จังหวัด
ประกอบด้วย นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น กาฬสินธุ์ อุดรธานี พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย น่าน
ลำพูน และเชียงใหม่ ส่งมอบไปยัง 4 โรงพยาบาล ได้แก่ โรงพยาบาลทรวงอก โรงพยาบาลบำราศนราดูร
โรงพยาบาลรามาธิบดี และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมา ให้ได้บริโภคสินค้า
เกษตรสด ใหม่ และมีคุณภาพในช่วงนี้ โดยมีสำนักงานเกษตรจังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ ให้ความร่วมมือและ
ร่วมกิจกรรมแทนความห่วงใยจากใจกรมส่งเสริมการเกษตรแก่บุคลากรทางการแพทย์ มีการระดมทุน
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและเชิญชวนผู้สนใจสั่งซื้อสินค้าเกษตรและช่วยกระจายสินค้าให้เกษตรกร คิดเป็น
มูลค่าไม่น้อยกว่า 111,294,509 บาท (ตัวเลข ณ วันที่ 17 เมษายน 2563) พร้อมทั้งทยอยส่งมอบผลผลิต
เกษตรให้แก่โรงพยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อมอบเป็นขวัญกำลังใจในการ
ปฏิบัติงาน และเป็นการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในช่วงสถานการณ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ในวันที่ 20 เมษายน 2563
กรมส่งเสริมการเกษตรมีกำหนดส่งมอบผลผลิตมะม่วงคุณภาพดีจากจังหวัดฉะเชิงเทราให้กับบุคลากรทาง
การแพทย์ของสภากาชาดไทย จำนวน 250 กิโลกรัม

นอกจากโครงการสนับสนุนสินค้าเกษตรไทยสู้ภัย COVID-19 แล้ว กรมส่งเสริมการเกษตรยังได้เชิญ
ชวนเกษตรกรสมัครเข้าร่วมการขายแบบสินค้าออนไลน์ในทุกช่องทางทั้งบริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด, LAZADA
ซึ่งขณะนี้บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เข้าไปรับซื้อและช่วยกระจายผลผลิตผ่านระบบของไปรษณีย์แล้ว รวม
มูลค่าที่เกษตรกรได้รับ จำนวน 3,930,000 บาท และกรมฯ ยังได้ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ตลาด
ไท และ Home PRO เปิดจุดจำหน่ายสินค้าให้กับเกษตรกรฟรี 3 เดือน หรือสั่งซื้อได้จากเกษตรกรโดยตรง
รวมทั้งสนับสนุนสินค้าเกษตรภายใต้กิจกรรมดังกล่าว จำนวน 19 แห่ง รวม 6.9 ตัน คิดเป็นมูลค่า 264,540
บาท
อัจฉรา : ข่าว, เมษายน 2563, กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร : ข้อมูล

กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือตลาดไทช่วยเกษตรกรสู้ภัย COVID-19 เปิดพื้นที่ขายผักฟรี!!! 3 เดือน
วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563
นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับตลาดไท
จัด Campaign เปิดพื้นที่พิเศษสำหรับกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร ขายผักฟรี!!! 3 เดือน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้งสนับสนุนการเพิ่ม
ช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร โดยได้จัดให้มีพื้นที่จำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตร (พืชผัก) ในลักษณะเปิด
ท้ายขายส่งรอบพิเศษ เวลา 12.00 – 21.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน – 10 กรกฎาคม 2563 ภายใต้ชื่อ
โครงการผักร่วมใจ ผักปลอดภัย และโครงการจำหน่ายผักท้ายรถ ณ บริเวณลานจอดรถ ตลาดไท เป็นเวลา 3
เดือน ทั้งนี้ เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่สนใจจะนำสินค้า (พืชผัก) มาจำหน่ายในโครงการฯ ดังกล่าวจะต้อง
เป็นเกษตรกรตัวจริง โดยสมัครผ่านกรมส่งเสริมการเกษตร หมายเลขโทรศัพท์ โทร.0-2579-3619 ต่อ 423 ได้

ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือประสานงานโดยตรง
กับผู้รับผิดชอบของตลาดไท โทร.0-2264-6264 ขั้นตอนการสมัครแจ้งชื่อ – นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัว
ประชาชน 13 หลัก เบอร์โทรศัพท์ หมายเลขทะเบียนรถ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วม
โครงการจะได้รับบัตรสมาชิก หรือคูปองเพื่อยกเว้นค่าใช้จ่ายในการนำสินค้าเข้ามาจำหน่าย

สำหรับประเภทของผักที่จะนำเข้ามาร่วมจำหน่ายในโครงการ ไม่ควรเกินคันละ 5 ชนิด ได้แก่ ขิง
ต้นหอม ผักชี ขึ้นฉ่าย ใบกะเพรา ยี่หร่า ใบโหระพา ใบแมงลัก สะระแหน่ ผักชีฝรั่ง ผักชีลาว พริกขี้หนูสวน
พริกชี้ฟ้า พริกไทยอ่อน ผักสลัด กะหล่ำ ผักกระเฉด ผักโขมจีน ผักบุ้ง ฟักเขียว มะเขือ มะเขือพวง มะระจีน
มะละกอดิบ ยอดมะพร้าว น้ำเต้าอ่อน บัว หน่อไม้ กล้วย (ฝัก) มะกอก กระถิน ส้มป่อย ยอดมะขาม กระเจี๊ยบ
แดง แค ขี้เหล็ก มะรุม ผักกาดสร้อย ผักก้านจอง ผักโขม ผักขะแยง ผักติ้ว ผักปลัง ทองหลาง ยอ กวางตุ้ง
ผักกาดขาว ผักกาดเขียว ผักโสภณเขียวปลี คะน้าฮ่องกง ดอกหอม ฟักแม้ว หัวไชเท้า กระเจี๊ยบเขียว กุยช่าย
ข้าวโพดอ่อน คะน้า ชะอม แตงกวา แตงร้าน ถั่วแขก ถั่วฝักยาว ถั่วพู บวบ หน่อไม้ฝรั่ง เห็ด เห็ดพื้นบ้าน
ย่านาง ตำลึง ผักหวาน ผักกูด สะเดา ผักแพว ผักไผ่ สลิด/ขจร โสน ชะพลู เตย บัวบก เพกา มะระขี้นก
กระเจียว ยอดกระชาย งิ้ว ลูกกำจัด (มะแขว่น) บอระเพ็ด กระโดน ผักกระทือ ผักพาย ผักแว่น ผักหนาม ยอด
ฟักทอง ฟักข้าว น้ำเต้า แตงโม (อ่อน) แตงไทย (อ่อน) ทั้งนี้ พืชผักที่นอกเหนือจากรายการดังกล่าวต้อง
จำหน่ายผ่านแผงค้า

ล่าสุดวานนี้ (19 เม.ย. 2563) หน่อไม้ฝรั่งของเกษตรกรจากเพชรบูรณ์ จำนวน 280 กิโลกรัม ได้มี
ลูกค้าซื้อไปแล้ว 200 กิโลกรัม ผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคต้องการสินค้าผักปริมาณมาก-น้อย หรือหลากหลาย
ชนิด ขอเชิญไปสนับสนุนเกษตรกรกันได้ที่พื้นที่พิเศษโครงการผักรวมใจ และเปิดท้ายขายของ บริเวณอาคาร
ตลาดผัก ตลาดไทได้ทุกวัน #ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด

กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือ ตลาดไท ช่วยเกษตรกรสู้ภัย COVID-19 เปิดพื้นที่ขายผักฟรี!!! 3 เดือน
เด่นวันนี้/วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ.2563
นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมกับ ตลาด
ไท จัด Campaign เปิดพื้นที่พิเศษสำหรับกลุ่มเกษตรกร/เกษตรกร ขายผักฟรี!!! 3 เดือน เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมทั้ง
สนับสนุนการเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร โดยได้จัดให้มีพื้นที่จำหน่ายผลผลิตสินค้าเกษตร (พืชผัก)
ในลักษณะเปิดท้ายขายส่งรอบพิเศษ เวลา 12.00 – 21.00 น. เริ่มตั้งแต่ วันที่ 10 เมษายน – 10 กรกฎาคม
2563

ภายใต้ชื่อโครงการผักร่วมใจ ผักปลอดภัย และโครงการจำหน่ายผักท้ายรถ ณ บริเวณลานจอดรถ
ตลาดไท เป็นเวลา 3 เดือน ทั้งนี้ เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกรที่สนใจจะนำสินค้า (พืชผัก) มาจำหน่ายใน
โครงการฯ ดังกล่าว จะต้องเป็นเกษตรกรตัวจริง โดยสมัครผ่านกรมส่งเสริมการเกษตร หมายเลขโทรศัพท์
โทร. 0-2579-3619 ต่อ 423 ได้ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ณ สำนักงานเกษตรจังหวัด/สำนักงานเกษตร
อำเภอ หรือประสานงานโดยตรงกับผู้รับผิดชอบของตลาดไท โทร. 0-2264-6264
ขั้นตอนการสมัคร แจ้งชื่อ – นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก เบอร์โทรศัพท์
หมายเลขทะเบียนรถ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ซึ่งเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับบัตรสมาชิก หรือ
คูปองเพื่อยกเว้นค่าใช้จ่ายในการนำสินค้าเข้ามาจำหน่าย
สำหรับประเภทของผักที่จะนำเข้ามาร่วมจำหน่ายในโครงการ ไม่ควรเกิน คันละ 5 ชนิด ได้แก่ ขิง
ต้นหอม ผักชี ขึ้นฉ่าย ใบกะเพรา ยี่หร่า ใบโหระพา ใบแมงลัก สะระแหน่ ผักชีฝรั่ง ผักชีลาว พริกขี้หนูสวน
พริกชี้ฟ้า พริกไทยอ่อน ผักสลัด กะหล่ำ ผักกระเฉด ผักโขมจีน ผักบุ้ง ฟักเขียว มะเขือ มะเขือพวง มะระจีน
มะละกอดิบ ยอดมะพร้าว น้ำเต้าอ่อน บัว หน่อไม้ กล้วย (ฝัก) มะกอก กระถิน ส้มป่อย ยอดมะขาม กระเจี๊ยบ
แดง แค ขี้เหล็ก มะรุม ผักกาดสร้อย ผักก้านจอง ผักโขม ผักขะแยง ผักติ้ว ผักปลัง ทองหลาง ยอ กวางตุ้ง
ผักกาดขาว ผักกาดเขียว ผักโสภณเขียวปลี คะน้าฮ่องกง ดอกหอม ฟักแม้ว หัวไชเท้า กระเจี๊ยบเขียว กุยช่าย
ข้าวโพดอ่อน คะน้า ชะอม แตงกวา แตงร้าน ถั่วแขก ถั่วฝักยาว ถั่วพู บวบ หน่อไม้ฝรั่ง เห็ด เห็ดพื้นบ้าน
ย่านาง ตำลึง ผักหวาน ผักกูด สะเดา ผักแพว ผักไผ่ สลิด/ขจร โสน ชะพลู เตย บัวบก เพกา มะระขี้นก
กระเจียว ยอดกระชาย งิ้ว ลูกกำจัด (มะแขว่น) บอระเพ็ด กระโดน ผักกะทือ ผักพาย ผักแว่น ผักหนาม ยอด
ฟักทอง ฟักข้าว น้ำเต้า แตงโม (อ่อน) แตงไทย (อ่อน) ทั้งนี้ พืชผักที่นอกเหนือจากรายการดังกล่าวต้อง
จำหน่ายผ่านแผงค้า
ล่าสุดวานนี้ หน่อไม้ฝรั่ง ของเกษตรกรจากเพชรบูรณ์ จำนวน 280 กิโลกรัม ได้มีลูกค้าซื้อไปแล้ว 200
กิโลกรัม ผู้ประกอบการหรือผู้บริโภคต้องการสินค้าผักปริมาณมาก-น้อย หรือหลากหลายชนิด ขอเชิญไป
สนับสนุนเกษตรกรกันได้ที่พื้นที่พิเศษโครงการผักรวมใจ และเปิดท้ายขายของ บริเวณอาคารตลาดผัก ตลาด
ไทได้ทุกวัน #ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด

วิสาหกิจฯ จ.ระยองปรับตัวสู้โควิด-19 รวมกลุ่มผลิตหน้ากากผ้าคุณภาพเยี่ยม
วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.
จากมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” ตามแนวทาง Social Distancing
ทำให้ประชาชนต้องอยู่บ้าน เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการติดโรคโควิด-19 และควบคุมการแพร่ระบาดให้อยู่ใน
วงจำกัด วิกฤติโควิด-19 จึงเป็นบททดสอบของทุกอาชีพในเวลานี้ วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดระยองก็เช่นกัน
วิกฤติดังกล่าวส่งผลให้การท่องเที่ยวต้องหยุดชะงัก การจับจ่ายใช้สอยของประชาชนลดลง กิจกรรมต่างๆของ
โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายหลักก็น้อยลง รายได้ของวิสาหกิจชุมชนจึงลดลงตามไปด้วย
สมาคมเพื่อนชุมชน ยังคงเป็นตัวกลางประสานความช่วยเหลือวิสาหกิจชุมชนใน จ.ระยอง ซึ่งอยู่
ภายใต้โครงการเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล ให้พึ่งตนเองได้อย่างมั่นคง แม้รายได้ลดลง แต่ปรับตัวได้
เพราะในวิกฤติยังมีโอกาสเสมอ
นายวริทธิ์ นามวงษ์ นายกสมาคมเพื่อนชุมชน กล่าวว่า สมาคมเพื่อนชุมชนเป็นเพียงฟันเฟืองหนึ่งใน
การพัฒนาสร้างอาชีพให้มั่นคง แต่วิสาหกิจชุมชนต้องพัฒนาและต่อยอดความรู้ความสามารถที่ได้รับไปปรับใช้
กับกิจการของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นการปรับรูปแบบผลิตภัณฑ์ หรือการหาตลาดและช่องทางการขายใหม่ๆของ
วิสาหกิจชุมชน อาทิเช่น วิสาหกิจชุมชนแตนบาติก เสื้อผ้าจากผ้ามัดย้อม, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตภัณฑ์จากผ้า
ชุมชนมาบชลูด จาก กระเป๋าผ้า, วิสาหกิจชุมชนคลองน้ำหูผ้าหมักน้ำนมข้าว จากเสื้อผ้าหมักน้ำนมข้าว
ปรับตัวให้สามารถอยู่รอดได้ในภาวะวิกฤติ ได้ร่วมกลุ่มกันทำ “หน้ากากผ้า”

นายวริทธิ์กล่าวเพิ่มเติมว่า แม้ว่าโครงการ “เพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล” รุ่นปัจจุบันจะถูกชะลอ
ดำเนินงานชั่วคราว แต่สมาคมเพื่อนชุมชนยังคงช่วยเหลือชุมชนโดยการหาช่องทางกระจายสินค้าให้วิสาหกิจ
ชุมชน เพื่อให้เดินหน้า
ต่อไปได้ โดยเฉพาะช่องทางตลาดออนไลน์ เพราะมองเห็นว่าเมื่อความต้องการบริโภค และความ
ต้องการหารายได้ยังมีอยู่ในวิกฤติที่คนไม่ยอมออกจากบ้าน ช่องทางออนไลน์จึงเป็นอีกทางเลือกซื้อสินค้าและ
บริการที่ต้องการ ซึ่งที่ผ่านมา สมาคมเพื่อนชุมชนส่งเสริมให้วิสาหกิจชุมชนทุกราย ที่เข้าร่วมพัฒนากับ
โครงการเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล มีช่องทางการตลาดออนไลน์ จึงยังซื้อผลิตภัณฑ์คุณภาพดีจากฝีมือ
วิสาหกิจชุมชนของ จ.ระยอง ผ่านช่องทางออนไลน์ได้เช่นเดิม
นายมนตรี นามสง่า รองประธานวิสาหกิจชุมชนคลองน้ำหูผ้าหมักน้ำนมข้าว หนึ่งในวิสาหกิจชุมชนที่
เข้าร่วมโครงการเพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล กล่าวว่า แต่เดิมจำหน่ายผ้าหมักน้ำนมข้าว แปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น เสื้อ กางเกง กระโปรง ผ้าพันคอ จำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤติโควิด-19 ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี 62 ทำให้ขาดรายได้อย่างต่อเนื่อง จึงจำเป็นต้องปรับตัว
ได้มองเห็นโอกาสว่าหน้ากากอนามัยเป็นที่ต้องการสูงมากและขาดตลาด จึงหันมาผลิตหน้ากากผ้าจำหน่าย
ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แรกเริ่มนั้นได้รับความช่วยเหลือจากสมาคมเพื่อนชุมชนและผู้ประกอบการ
ในนิคมอุตสาหกรรม สั่งหน้ากากผ้าจำนวนมากเพราะมั่นใจคุณภาพของสินค้า ทำให้เกิดการบอกต่อและมียอด
สั่งซื้อจำนวนมาก ปัจจุบันมียอดการผลิตและจำหน่ายประมาณ 3,000-4,000 ชิ้นต่อเดือน แม้ว่ารายได้ต่อ
เดือนเทียบไม่ได้กับก่อนเกิดวิกฤติที่สร้างรายได้เกือบ 1 แสนบาทแต่ตอนนี้มีรายได้ไม่ถึง 1 หมื่นบาท แต่อย่าง
น้อยก็ช่วยกระจายรายได้ให้คนในชุมชนมีงานทำ โดยคำสั่งซื้อส่วนใหญ่ มาจากช่องทางออนไลน์ และโทรศัพท์
เข้ามาสั่งซื้อ
สำหรับผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้าหมักน้ำนมข้าวมี 2 แบบ ทั้งแบบผ้ามัสลิน 2 ชั้น ราคาชิ้นละ 16 บาท
และแบบ 3D 4 ชั้น โดยชั้นที่ 1 และ 4 ประกบหน้า-หลัง เป็นผ้าฝ้ายที่ผ่านการต้มน้ำเพื่อฆ่าเชื้อโรคแล้วนำไป
หมักน้ำนมข้าวเพื่อให้ผ้านุ่ม ฟู ชั้นที่ 2 เป็นผ้ามัสลินเกรดกันน้ำ และชั้นที่ 3 แผ่นกรองอาการที่ผ่านการอบ
ความร้อน ราคาชิ้นละ 45 บาท เรายังคงเน้นคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ของเราเช่นเดิมในราคา
ที่ไม่แพง สมกับสโลแกน “ผลิตภัณฑ์เพื่อคนที่คุณรักสวมใส่สบายกาย หอมสดชื่นสบายใจ” นายมนตรี กล่าว
ผู้สนใจผลิตภัณฑ์หน้ากากผ้าฝ้ายหมักน้ำนมข้าว สั่งซื้อและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ วิสาหกิจชุมชน
คลองน้ำหูผ้าหมักน้ำนมข้าว ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง โทรศัพท์ 08-1572-8560 หรือ เฟซบุ๊ค วส
ช.คลองน้ำหูผ้าหมักน้ำนมข้าว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสมาคมเพื่อนชุมชน และโครงการ
เพื่อนชุมชน-ธรรมศาสตร์โมเดล ได้ที่ โทรศัพท์ 0-3868-5666 หรือ เฟซบุ๊คเพื่อนชุมชน

ชายคาพระพิรุณ
วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563, 06.00 น.
หลายคนความหวังพังทลายหลังจากลงทะเบียนคนไทยไม่ทิ้งกัน เพื่อขอรับเงินเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน แต่ปรากฏว่าระบบส่งข้อความแจ้งกลับมาว่า
มีอาชีพเกษตรกรรม ทำเอาหลายคนถึงกับงงงวย ไปไม่เป็นกันเลยทีเดียว เพราะบางคนยืนยันว่าตัวเองไม่เคย
เป็นเกษตรกร หรือบางคนเคยเป็นแต่ก็เลิกทำไปนานแล้ว ทำเอากระทรวงการคลัง ต้องออกมาชี้แจงถึงกรณี
ดังกล่าวว่า เนื่องจากเกษตรกรจะมีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมทุกปีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
การขึ้นทะเบียนจะเป็นรายครอบครัวโดยให้หัวหน้าครอบครัวเป็นคนมาขึ้นทะเบียน ในการกรอกรายละเอียด

สมาชิกในครอบครัวให้ระบุด้วยว่ามีสมาชิกในครอบครัวกี่คนเป็นใครบ้าง และสมาชิกในครอบครัวที่ช่วยทำ
เกษตรกรรมมีกี่คน ใครบ้าง ดังนั้น ครอบครัวที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมและสมาชิกใน
ครอบครัวเฉพาะที่ช่วยทำเกษตรกรรม ระบบจะคัดกรองว่าประกอบอาชีพเกษตรกร และไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรการเยียวยา 5,000 บาท และที่ผ่านมา รัฐบาลก็ใช้ฐานข้อมูลเกษตรกรชุดเดียวกันนี้ในการให้ความ
ช่วยเหลือเกษตรกรอยู่แล้ว แต่ก็จะมีมาตรการเยียวยาอื่นๆ ตามมา....อย่างไรก็ดี จากกรณีดังกล่าว ได้สร้าง
ความสงสัยให้แก่ประชาชนเป็นอย่างมาก ถึงระบบการตรวจสอบ คัดกรองสิทธิ์ของรัฐบาล ว่าเหตุใดผลจึง
ออกมาเป็นเช่นนี้
จากประเด็นที่ว่า ตกลงใครคือเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงและได้ลงทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการ
เกษตรกรไว้แล้วนั้น ทางส่งเสริมการเกษตรกร ก็ได้ออกมาไขข้อข้องใจไว้ว่า ทะเบียนเกษตรกร หรือ ทบก. คือ
ข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตรที่แสดงถึงสถานภาพและการประกอบอาชีพการเกษตรของครัวเรือน
ซึ่งเกษตรกรต้องมายื่นแบบ ทบก.01 เพื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกร สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกร
สามารถเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือและได้รับสิทธิ์ต่างๆ ตามมาตรการของรัฐ ส่วนหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
เกษตรกรคือบุคคลในครัวเรือนคนใดคนนึงหรือ หลายคนที่ประกอบการเกษตร ซึ่งฐานทะเบียนเกษตรกร
กำหนดให้1 ทะเบียนบ้าน = 1 ครัวเรือน (ตั้งแต่ ต.ค.2556 เป็นต้นมา) ต้องประกอบกิจกรรม ดังนี้ 1) การทำ
นาหรือทำไร่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือ รวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป 2) การปลูกผักหรือการปลูกไม้ดอกไม้
ประดับ หรือการเพาะเห็ด หรือการปลูกพืชอาหารสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 งาน
ขึ้นไป 3) การปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น หรือการปลูกสวนป่า หรือปลูกป่าเศรษฐกิจแบบสวนเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่และมีจำนวนต้นตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป 4) การปลูกไม้ผล หรือไม้ยืนต้นแบบสวน
ผสม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน บนเนื้อที่ตั้งแต่ 1 ไร่ และมีจำนวนต้นตั้งแต่ 15 ต้นขึ้นไป 5) การเลี้ยงแม่โค
นม ตั้งแต่ 1 ตัวขึ้นไป 6) การเลี้ยงโคหรือกระบือ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ตั้งแต่ 2 ตัวขึ้นไป 7) การเลี้ยง
สุกร แพะ หรือแกะ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน ตั้งแต่ 5 ตัวขึ้นไป 8) การเลี้ยงสัตว์ปีก ตั้งแต่ 50 ตัวขึ้นไป9)
การเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน10) การทำนาเกลือสมุทร บนเนื้อที่
ตั้งแต่ 1 ไร่ขึ้นไป 11) การปลูกหม่อน การเลี้ยงไหม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน 12) การเพาะเลี้ยงแมลง
เศรษฐกิจและเกษตรอื่นๆ หมายความว่า การเลี้ยงผึ้งพันธุ์ผึ้งโพรง ชันโรงครั่ง จิ้งหรีด ด้วงสาคูไส้เดือนดินชีว
ภัณฑ์และอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน 13) ประกอบการเกษตร อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกัน
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ที่กำหนดตาม 1) ถึง 12) และมีรายได้ตั้งแต่ 8,000 บาทต่อปีขึ้นไป โดยเจ้าหน้าที่
กรมส่งเสริมการเกษตร จะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลเกษตรกรที่ลงทะเบียน เช่น ตรวจสอบข้อมูล
บุคคลกับกระทรวงมหาดไทย ตรวจสอบข้อมูลเอกสารสิทธิที่ดิน กับกรมที่ดินและ ส.ป.ก. ตรวจสอบทางสังคม
ผ่านการติดประกาศข้อมูลในชุมชน หากมีการคัดค้าน มีคณะทำงานระดับหมู่บ้านตรวจสอบพื้นที่วัดพิกัดที่ตั้ง
แปลง – วัดพื้นที่ และวาดผังแปลงเกษตรกรรมดิจิทัล เพื่อป้องกันการขึ้นทะเบียนซ้ำซ้อน (ปัจจุบันดำเนินการ
แล้ว 10 ล้านแปลง) ทั้งนี้ เกษตรกรจะต้องปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเมื่อมีการเพาะปลูกพืชทุกรอบ และเมื่อ
ต้องการเปลี่ยนข้อมูลของครัวเรือนผู้ประกอบการเกษตร ดังนี้ รายใหม่ แปลงใหม่ / รายเดิม แปลงใหม่ โดย

ยื่นแบบ ทบก.01 ณ สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก หลังปลูกพืชแล้ว 15 วัน จากนั้น เจ้าหน้าที่บันทึก
ข้อมูล ตรวจสอบข้อมูล ติดประกาศในชุมชน 3 วัน และยืนยันข้อมูลในระบบ จึงถือว่าการขึ้นทะเบียน
เกษตรกรสมบูรณ์ ส่วนรายเดิม แปลงเดิม : สามารถปรับปรุงผ่าน แอพพลิเคชั่น Farmbook โดยสถานภาพใน
ทะเบียนเกษตรกร จะสิ้นสุดลงเมื่อใดเสียชีวิต เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ แจ้งยกเลิก
ประกอบการเกษตร แจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จในการขึ้นทะเบียนเกษตรกร ไม่มีการปรับปรุงสถานภาพเลย
ติดต่อกันเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งจากข้อมูลของกรมส่งเสริมการเกษตร มีรายงานผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรทั้งหมด
ณ วันที่ 7 เมษายน 2563 จำนวน 7,520,254 ครัวเรือน โดยเป็นข้อมูลที่ระบบรายงานตามสถานะ ซึ่งหาก
เกษตรกรไม่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร และแจ้งเสียชีวิต หรือยกเลิกทำการเกษตร ระบบก็จะไม่อัพเดท
ข้อมูลในส่วนนี้ให้…เพราะฉะนั้น ใครที่ไม่แน่ใจว่าตัวเองยังมีสถานะเป็นเกษตรกรหรือไม่ หรือใครที่ไม่ได้ทำ
เกษตรกรรมแล้วและต้องการแจ้งปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรก็ให้เร่งดำเนินการ เพื่อประโยชน์และสิทธิ์ที่ท่าน
จะได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐต่อไป///ขุนเกษตรา

กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลและขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่บ้านได้
11:04 น. 20 เม.ย. 63
กรมส่งเสริมการเกษตร แนะวิธีการขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช ปี 2563 ย้ำ
ให้เกษตรกรรายเดิม-แปลงเดิม ปรับปรุงทะเบียนเกษตรผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook เกษตรกรรายใหม่
ให้กรอกข้อมูลส่งผ่านผู้นำชุมชน ไม่ต้องมาที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ลดความเสี่ยง COVID-19
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า
เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ตามนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม
ของรัฐบาล กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดแนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ปี 2563 เพื่อให้เกษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ดังนี้
1. สำหรับเกษตรกรที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว แต่
ต้องการเพิ่มเติมข้อมูลแปลงปลูกพืชหรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูก (เกษตรกรรายเดิม แปลงใหม่) เมื่อเกษตรกร
ทำการปลูกพืชแล้ว 15 วัน สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่บ้าน โดยการกรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร (ทบก.01) ให้ชัดเจนอ่านง่าย แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารแสดงสิทธิการ
ถือครองที่ดิน พร้อมลงวันที่กรอกแบบฟอร์ม ทบก.01 ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่

farmer.doae.go.th หรือขอรับได้ที่ผู้นำชุมชน แล้วนำเอกสารทั้งหมดส่งให้กับผู้นำชุมชนรวบรวมจัดส่งให้เจ้า
หน้าส่งเสริมการเกษตร เพื่อดำเนินการบันทึกเข้าในระบบทะเบียนเกษตรกร และลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงปลูก
อีกครั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจขอหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว และต้องการจะปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
(เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม) ขอให้ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านทางแอปพลิเคชั่น Farmbook
เท่านั้น โดยใช้รหัสครัวเรือนทะเบียนเกษตรซึ่งระบุอยู่ในสมุดทะเบียนเกษตรกร โดยการลงชื่อเข้าใจงานแอปฯ
ซึ่งการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร คือ การแจ้งปลูกพืชทุกฤดูเพาะปลูก หลังจากปลูกพืชชนิดนั้น ๆ แล้ว 15
วัน กรณีข้าว/พืชไร่ หรือกรณีพืชอายุสั้น หรือแจ้งปรับปรุงเป็นประจำทุกปีกรณีไม้ผล พืชยืนต้น อีกทั้ง
เกษตรกรหัวหน้าครัวเรือน สามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนของสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรที่เคยแจ้งไว้ตอนขึ้น
ทะเบียน แต่ไม่สามารถเพิ่มสมาชิกในครัวเรือนผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook ได้
นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า 14 จังหวัดภาคใต้ มีเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนเกษตรกร
แล้ว จำนวน 1,218,318 ครัวเรือน และมีการปรับปรุงข้อมูลแล้ว จำนวน 634,736ครัวเรือน คิดเป็นร้อย
ละ 52.09 (ข้อมูลณ วันที่ 19 เม.ย 63) ทั้งนี้ขอให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูล ถ้าเป็นเกษตรกรราย
เดิม-แปลงเดิม ให้ใช้แอปพลิเคชั่น Farmbook ส่วนเกษตรกรรายเดิม-แปลงใหม่ และเกษตรกรรายใหม่
ให้ปรับปรุงข้อมูลหรือขึ้นทะเบียนใหม่ได้ที่บ้าน โดยกรอบข้อมูลตาม แบบทบก.01 ผ่านการรวบรวมของ
ผู้นำชุมชน ส่งให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ จะช่วยให้เกษตรกรได้รับความสะดวก ประหยัดเวลา
และเป็นไปตามมาตรการของรัฐบาลและข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ลดการแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และขอเน้นย้ำให้เกษตรติดตามมาตรการเยียวยาผู้ได้รับ
ผลกระทบจากโควิด-19 จากภาครัฐเท่านั้น

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา แจ้งเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลและขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรที่บ้านได้
สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา แจ้งเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลและขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรที่บ้านได้ ย้ำ ให้เกษตรกรรายเดิม-แปลงเดิม ปรับปรุงทะเบียนเกษตรผ่านแอปพลิเคชั่น
Farmbook เกษตรกรรายใหม่ให้กรอกข้อมูลส่งผ่านผู้นำชุมชน ไม่ต้องมาที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ลด
ความเสี่ยง COVID-19
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า
เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคมของ

รัฐบาล กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดแนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี
2563 เพื่อให้เกษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอ
ประกอบด้วย
1.สำหรับเกษตรกรที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว แต่
ต้องการเพิ่มเติมข้อมูลแปลงปลูกพืช หรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูก (เกษตรกรรายเดิม แปลงใหม่) เมื่อเกษตรกร
ทำการปลูกพืชแล้ว 15 วัน สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่บ้าน โดยการกรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร (ทบก.01) ให้ชัดเจนอ่านง่าย แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารแสดงสิทธิการ
ถือครองที่ดิน พร้อมลงวันที่กรอกแบบฟอร์ม ทบก.01 ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่
farmer.doae.go.th หรือขอรับได้ที่ผู้นำชุมชน แล้วนำเอกสารทั้งหมดส่งให้กับผู้นำชุมชน รวบรวมจัดส่งให้เจ้า
หน้าส่งเสริมการเกษตร เพื่อดำเนินการบันทึกเข้าในระบบทะเบียนเกษตรกร และลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงปลูก
อีกครั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจขอหลักฐานอื่น ๆ เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
2.สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว และต้องการจะปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
(เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม) ขอให้ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านทางแอปพลิเคชั่น Farmbook
เท่านั้น โดยใช้รหัสครัวเรือนทะเบียนเกษตรซึ่งระบุอยู่ในสมุดทะเบียนเกษตรกร โดยการลงชื่อเข้าใจงานแอปฯ
ซึ่งการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร คือ การแจ้งปลูกพืชทุกฤดูเพาะปลูก หลังจากปลูกพืชชนิดนั้น ๆ แล้ว 15
วัน กรณีข้าว พืชไร่ หรือกรณีพืชอายุสั้น หรือแจ้งปรับปรุงเป็นประจำทุกปีกรณีไม้ผล พืชยืนต้น อีกทั้ง
เกษตรกรหัวหน้าครัวเรือน สามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนของสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรที่เคยแจ้งไว้ตอนขึ้น
ทะเบียน แต่ไม่สามารถเพิ่มสมาชิกในครัวเรือนผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook ได้
นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า 14 จังหวัดภาคใต้ มีเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว
จำนวน 1,218,318 ครัวเรือน และมีการปรับปรุงข้อมูลแล้ว จำนวน 634,736 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 52.09
(ข้อมูลณ วันที่ 19 เม.ย. 63) ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูล ถ้าเป็นเกษตรกรรายเดิม-แปลงเดิม
ให้ใช้แอปพลิเคชั่น Farmbook ส่วนเกษตรกรรายเดิม-แปลงใหม่ และเกษตรกรรายใหม่ ให้ปรับปรุงข้อมูลหรือ
ขึ้นทะเบียนใหม่ได้ที่บ้าน โดยกรอบข้อมูลตาม แบบท บก.01 ผ่านการรวบรวมของผู้นำชุมชน ส่งให้เจ้าหน้าที่
สำนักงานเกษตรอำเภอ จะช่วยให้เกษตรกรได้รับความสะดวก ประหยัดเวลา และเป็นไปตามมาตรการของ
รัฐบาลและข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และขอ
เน้นย้ำให้เกษตรติดตามมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากภาครัฐเท่านั้น
#สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา #แจ้งเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลและขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรที่บ้านได้ #สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์ #NNT #ILOVETHAILAND
ข้อมูลข่าวและที่มา
ผู้สื่อข่าว : ศิริลักษณ์ แคล้วคลาด
ผู้เรียบเรียง : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสงขลา

กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเกษตรกรปรับปรุงข้อมูลและขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่บ้านได้
วันจันทร์, เมษายน 20th, 2020 |
กรมส่งเสริมการเกษตร แนะวิธีการขึ้นและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืช ปี 2563 ย้ำ
ให้เกษตรกรรายเดิม–แปลงเดิมปรับปรุงทะเบียนเกษตรผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook เกษตรกรรายใหม่
ให้กรอกข้อมูลส่งผ่านผู้นำชุมชน ไม่ต้องมาที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ลดความเสี่ยง COVID-19
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา กล่าวว่า
เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ตามนโยบายการเว้นระยะห่างทางสังคม
ของรัฐบาล กรมส่งเสริมการเกษตรได้กำหนดแนวทางการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรและขึ้นทะเบียนเกษตรกร
ปี 2563 เพื่อให้เกษตรกรได้รับความสะดวก รวดเร็ว ไม่ต้องเดินทางมาติดต่อที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ดังนี้

1. สำหรับเกษตรกรที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือเกษตรกรที่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว แต่
ต้องการเพิ่มเติมข้อมูลแปลงปลูกพืชหรือเปลี่ยนแปลงพื้นที่ปลูก (เกษตรกรรายเดิม แปลงใหม่) เมื่อเกษตรกร
ทำการปลูกพืชแล้ว 15 วัน สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ที่บ้าน โดยการกรอกแบบฟอร์มการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร (ทบก.01) ให้ชัดเจนอ่านง่าย แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาเอกสารแสดงสิทธิการ
ถือครองที่ดิน พร้อมลงวันที่กรอกแบบฟอร์ม ทบก.01 ซึ่งแบบฟอร์มดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้
ทีf่ armer.doae.go.th หรือขอรับได้ที่ผู้นำชุมชน แล้วนำเอกสารทั้งหมดส่งให้กับผู้นำชุมชนรวบรวมจัดส่งให้
เจ้าหน้าส่งเสริมการเกษตรเพื่อดำเนินการบันทึกเข้าในระบบทะเบียนเกษตรกร และลงพื้นที่ตรวจสอบแปลง
ปลูกอีกครั้ง ซึ่งเจ้าหน้าที่อาจขอหลักฐานอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
2. สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว และต้องการจะปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร
(เกษตรกรรายเดิม แปลงเดิม) ขอให้ดำเนินการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรผ่านทางแอปพลิเคชั่น Farmbook
เท่านั้น โดยใช้รหัสครัวเรือนทะเบียนเกษตรซึ่งระบุอยู่ในสมุดทะเบียนเกษตรกร โดยการลงชื่อเข้าใจงานแอปฯ
ซึ่งการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร คือ การแจ้งปลูกพืชทุกฤดูเพาะปลูก หลังจากปลูกพืชชนิดนั้นๆ แล้ว 15 วัน
กรณีข้าว/พืชไร่ หรือกรณีพืชอายุสั้น หรือแจ้งปรับปรุงเป็นประจำทุกปีกรณีไม้ผล พืชยืนต้น อีกทั้งเกษตรกร
หัวหน้าครัวเรือน สามารถแก้ไขปรับปรุงข้อมูลส่วนของสมาชิกครัวเรือนเกษตรกรที่เคยแจ้งไว้ตอนขึ้นทะเบียน
แต่ไม่สามารถเพิ่มสมาชิกในครัวเรือนผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook ได้
นายสุพิท จิตรภักดี ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า 14 จังหวัดภาคใต้ มีเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรแล้ว
จำนวน 1,218,318 ครัวเรือน และมีการปรับปรุงข้อมูลแล้ว จำนวน 634,736ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 52.09
(ข้อมูลณ วันที่ 19 เม.ย 63) ทั้งนี้ขอให้เกษตรกรที่ยังไม่ได้ปรับปรุงข้อมูล ถ้าเป็นเกษตรกรรายเดิม–แปลงเดิม
ให้ใช้แอปพลิเคชั่น Farmbook ส่วนเกษตรกรรายเดิม–แปลงใหม่ และเกษตรกรรายใหม่ ให้ปรับปรุงข้อมูล
หรือขึ้นทะเบียนใหม่ได้ที่บ้าน โดยกรอบข้อมูลตาม แบบทบก.01 ผ่านการรวบรวมของผู้นำชุมชน ส่งให้
เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ จะช่วยให้เกษตรกรได้รับความสะดวก ประหยัดเวลา และเป็นไปตาม
มาตรการของรัฐบาลและข้อกำหนดของกระทรวงสาธารณสุข ลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID-19) และขอเน้นย้ำให้เกษตรติดตามมาตรการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จาก
ภาครัฐเท่านั้น

จังหวัดน่าน..พิจารณาหารือในเรื่องการขออนุญาตเข้าพื้นที่จังหวัดน่านของผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิต
ทางการเกษตร
เมษายน 20, 2020

เมษายน 2563 ท่านวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ท่านนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัด
น่าน นายสันติภาพ อินทรพัฒน์ อดีตสมาชิกวุฒิสภา นายศรีรุ่ง รัตนศิลา ประธานหอการค้าจังหวัดน่าน นาย
เศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน นายอาภรณ์ นิลศิริ ผู้อำนวยการศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดน่าน นายประทุม
จิณเสน กรรมการผู้จัดการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคีน่าน ผู้แทนผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตข้าวเปลือกนา
ปรังปี 62/63 และผู้แทนเกษตรกรชาวนา ร่วมกันพิจารณาหารือในเรื่องการขออนุญาตเข้าพื้นที่จังหวัดน่าน
ของผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตทางการเกษตร การนำเข้าเครื่องจักรกลทางการเกษตร และรถบรรทุกขนส่ง
สินค้าทางการเกษตรจากภายนอกจังหวัดน่าน ภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 ( COVID-19 ) ของจังหวัดน่าน
กรณีชาวนาผู้ปลูกข้าวนาปรังปี 62/63 ในพื้นที่อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ไม่สามารถนำรถเกี่ยวข้าว
เข้ามาเกี่ยวข้าวในพื้นที่ได้ ซึ่งข้าวเปลือกนาปรังฤดูกาลการผลิต ปี 62/63 เข้าสู่ช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว หาก
ล่าช้าไม่สามารถนำรถเกี่ยวข้าวเข้ามาทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวได้ทันจะทำให้เกิดเมล็ดข้าวร่วงหล่นเก็บเกี่ยว
ผลผลิตข้าวได้น้อย จะเกิดกรณีต้นข้าวล้มทำให้เกิดความยากลำบากในการเก็บเกี่ยวข้าว และหากเกิดฝนจาก
พายุฤดูร้อนในช่วงที่ผลผลิตข้าวกำลังเก็บเกี่ยวนี้จะทำให้ผลผลิตข้าวเสียหายไม่สามารถขายผลผลิตข้าว
ดังกล่าวได้
กรณีผู้ประกอบการรับซื้อผลผลิตข้าวจากภายนอกจังหวัดน่านไม่สามารถเข้ามาทำการรับซื้อผลผลิต
ข้าวในพื้นที่ได้ จะทำให้เกิดการผูกขาดตลาดโดยมีผู้รับซื้อน้อยรายจะทำให้ผู้รับซื้อนั้นสามารถกดราคาข้าวลง
ได้ ซึ่งหากมีผู้ประกอบการเข้ามารับซื้อผลผลิตข้าวในพื้นที่หลายรายจะทำให้เกิดการแข่งขันทางด้านราคาการ
รับซื้อ ส่งผลให้เกษตรกรชาวนาสามารถเลือกขายผลผลิตข้าวให้แก่ผู้ประกอบการที่มารับซื้อข้าวที่ให้ราคาสูง
กว่าได้ อันจะเกิดผลดีแก่พี่น้องเกษตรกรชาวนา
โดยทางจังหวัดน่านได้มอบอำนาจให้กับหัวหน้าส่วนราชการที่รับผิดชอบงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้
พิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริง เห็นชอบ รับรอง ให้ผู้ประกอบการภายนอกจังหวัด เครื่องจักรกลทาง
การเกษตร หรือรถบรรทุกขนส่งสินค้าทางการเกษตรออกไปนอกจังหวัด เข้ามาในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยให้
ปฏิบัติตามคำสั่ง/ประกาศการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ของ
จังหวัดน่าน ภายใต้การดูแล และเฝ้าระวังของฝ่ายปกครอง ภาคประชาชน และหน่วยงานด้านสาธารณสุข
อย่างเคร่งครัด บุญยงค์ สดสอาด อุปนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน รายงาน

เกษตรน่านเข้มมาตรการสกัดโควิด19
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน และ
สำนักงานเกษตรอำเภอเวียงสา เข้าชี้แจงทำความใจแก่ผู้ประกอบการ และผู้แทนการรับซื้อขายข้าวเปลือกนา
ปรังฤดูกาลการผลิต 62/63 ในการปฏิบัติตามมาตรการกักตัว 14 วัน ตามคำสั่ง ประกาศการควบคุมการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ของจังหวัดน่าน ภายใต้การดูแล และเฝ้าระวังของ
ฝ่ายปกครอง ภาคประชาชน และหน่วยงานด้านสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ณ ลานรับซื้อผลผลิตทางการ
เกษตรหยกพืชผลการเกษตร อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับสถานการณ์โควิด ใน จ.น่าน ข้อมูลวันที่ 17 เมษายน 2563 เป็นหนึ่งใน 9
จังหวัดของประเทศไทยที่ยังไม่พบผู้ติดเชื่อโควิด-19 ในพื้นที่ นับเป็นการร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนใน จ.
น่าน ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยเฉพาะนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ที่เอาจริงเอาจังในการดูแลพื้นที่ เข้มงวดในการคัดกรอง

น่าน-เกษตรน่านติดตามการซื้อขายผลผลิตลิ้นจี่ภูเพียง
20 เมษายน 2020
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน นางสาวประทิน มณีรัตน์ เกษตรอำเภอภูเพียง
นางสาวอศิรวรรณ เพาะพืช ปลัดอาวุโสอำเภอภูเพียง นายสำรวย ผัดผล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมือง
จัง และนายเมฆอาคม ทองตีฆา ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลเมืองจัง ติดตามการซื้อขาย
ผลผลิตลิ้นจี่ของผู้ประกอบการและเกษตรกร ณ จุดรับซื้อผลผลิตลิ้นจี่ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน
พบว่าผู้ประกอบการรับซื้อและเกษตรกรที่นำผลผลิตลิ้นจี่ในพื้นที่ตำบลเมืองจังมาจำหน่ายมีการปฏิบัติตาม
มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID-19 ) ของจังหวัดน่าน ภายใต้การ
ดูแล โดยการเฝ้าระวังของฝ่ายปกครอง ภาคประชาชน และหน่วยงานด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาทิ ทุก
คนสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา การจัดคิว การเว้นระยะห่าง การกักกันตัวผู้ประกอบการที่เข้ามารับซื้อ
ผลผลิต ฯลฯ ในส่วนของผลผลิตลิ้นจี่ที่เกษตรกรในพื้นที่นำมาจำหน่ายให้ผู้ประกอบการนั้นเป็นลิ้นจี่พันธุ์ค่อม

ผู้ประกอบการที่เข้ามารับซื้อกำหนดราคาตามคุณภาพของผลผลิตลิ้นจี่เป็น 3 เกรด คือ เบอร์ 1 ราคากิโลกรัม
ละ 18-20 บาท เบอร์ 2 ราคากิโลกรัมละ 12-15 บาท และเบอร์ 3 ราคากิโลกรัมละ 5-7 บาท

เกษตรน่านลงพื้นที่บ่อเกลือเยี่ยมศูนย์ภูฟ้าพัฒนาและพบเกษตรกร
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน พร้อมด้วย นายประดิษฐ์ นิลแก้ว รักษาการเกษตรอำเภอบ่อ
เกลือ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือ ได้เข้าเยี่ยม การดำเนินงานโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ โดยมีนายรุ่งโรจน์ ก๋าวงค์ ผู้จัดการโครงการฯ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมการ
ดำเนินงาน โดยในส่วนของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่านและสำนักงานเกษตรอำเภอบ่อเกลือดำเนินงานตาม
เป้าหมายเกษตรกรต้นแบบจำนวน 13 ราย โดยการสนับสนุนพันธุ์ไม้ผล การดำเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืช
สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืช ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและการแปรรูป.
จากนั้นคณะ เกษตรจังหวัดน่าน ได้เดินทางเข้าติดตามผลการใช้งานโรงเรือนของนายมณี หอมโลก
เกษตรกรบ้านเด่น ตำบลดงพญา อำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน ภายใต้การสนับสนุนจากโครงการพืชปลอดภัย
งบกลุ่มจังหวัด ปี 2562 จำนวน 2 โรง และเกษตรกรขยายผลสร้างโรงเรือนเพิ่มเองอีกจำนวน 3 โรง รวมเป็น
5 โรง พบว่ามีการใช้งานโรงเรือนโดยการปลูกพืชเพื่อจำหน่ายเป็นพืชผักปลอดภัย อาทิ คะน้า ผักกาดขาวปลี
ผักโขม กะหล่ำปลีรูปหัวใจ เมล่อน ฯลฯ

