
 

สรุปขาวกรมสงเสริมการเกษตร ประจําวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563  

  

สวนกลาง 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

แปลงใหญ ไม

ผล 

1.กรมสงเสริมการเกษตร โชวผลงาน 4 ป เกษตรแบบแปลงใหญ 

เกษตรกรไดประโยชนมาก สรางเงินเพิ่มกวา 3.6 หมื่นลาน 

เว็บไซต แนวหนา 

ทะเบียน

เกษตรกร 

2.รองอธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร พรอมเกษตรจังหวัด

ปราจีนบุรี ลงพื้นที่ติดตามการข้ึนและปรับปรงุ ทบก. ป 2563 

พรอมใหกําลังใจเจาหนาทีส่งเสริมการเกษตร 

เว็บไซตเทคโนโลยี

ชาวบาน 

สวนภูมิภาค 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

ทะเบียน

เกษตรกร 

3.เกษตรบุรรีัมย แจงข้ึนทะเบียน ปรบัปรุงขอมูลทะเบียน

เกษตรกร ลุนรับเงินเยียวยา ชวงโควิด-19 

เว็บไซต สยามรัฐ 

4.เกษตรฯบุรรีัมยแจงข้ึนทะเบียนปรบัปรุงขอมลูทะเบียน

เกษตรกรลุนรับเงินเยียวยาชวงโควิด-19 

เว็บไซต แนวหนา 

5. 'เกษตรจังหวัดบรุีรัมย' แจงข้ึนทะเบยีนเกษตรกร 2.4 แสน

ครัวเรือน ลุนรับเงินเยียวยาโควิด 

เว็บไซต ไทยโพสต 

ความมั่นคง

ดานอาหาร 

6.กรมสงเสริมการเกษตร เสริมสรางความมั่นคงดานอาหารใน

ครัวเรือนและชุมชน 

เว็บไซต สมหิลาไทม 

อนุรักษ

พลังงาน 

7. “เกษตรจงัหวัดนาน รวมประชุมพจิารณาโครงการเพื่อขอรับ

การสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษณพลังงาน” 

เว็บไซต คมชัด 

สงเสริม

การเกษตร 

8. “เกษตรจงัหวัดนาน รวมหารือเตรียมการชวยเหลือราษฎรบาน

หวยขาบ” 

เว็บไซต คมชัด 

 

 

 



 

 

กรมสงเสริมการเกษตร โชวผลงาน 4 ป เกษตรแบบแปลงใหญ เกษตรกรไดประโยชนมาก สราง

เงินเพ่ิมกวา 3.6 หมื่นลาน 

วันพฤหัสบดี ท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 10.10 น. 

กรมสงเสริมการเกษตร โชวผลงานเกษตรแปลงใหญ 4 ป เกษตรกรไดประโยชนใหเพียบ เผย

รับรองแลว  6,888 แปลง เกษตรกรไดรับรองมาตรฐานการผลิต 158,904 รายสรางมูลคาเพ่ิมจากการลด

ตนทุนและเพ่ิมผลผลิต รวม 36,180.25 ลานบาท แถมตลาดเกษตรกรออนไลน.com ยังรุงประชาชนแห

อุดหนุนเพียบ 

นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรเปดเผยวา  ระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลง

ใหญ เปนหน่ึงในนโยบายการพัฒนาที่สําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณที่มุงเนนใหการรวมกลุมเกษตรกร 

สรางความเขมแข็งและพัฒนาเครือขายความรวมมือระหวางกลุมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และสหกรณ 

เช่ือมโยงถึงผูประกอบการ รวมถึงทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิต มผีลผลิตตอหนวยเพิ่มข้ึน ผลผลิต

มีคุณภาพไดมาตรฐานสอดคลองกบัความตองการของตลาด ภายใตการบูรณาการของหนวยงานภาครัฐและ

เอกชน 

“กรมสงเสริมการเกษตรไดรบัมอบหมายใหดําเนินการในดานการสงเสรมิและพัฒนาการผลิตแปลง

ใหญสินคาเกษตรดานพืช (ไมรวมนาแปลงใหญ) ผึง้และแมลงเศรษฐกจิ โดยมเีปาหมายรวมจํานวน 1,856 



แปลง รวมทั้งในดานการสงเสรมิการบรหิารจัดการแปลงใหญในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ” 

อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตรกลาว 

สําหรับผลการดําเนินงานในภาพรวมระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญของกระทรวงเกษตรและ

สหกรณต้ังแตป 2559 จนถึงปจจุบันไดมีการรับรองแปลงใหญแลว6,888 แปลง รวมพ้ืนท่ี  6,578,392 ไร 

เกษตรกร 406,755 (ขอมูล ณ วันท่ี 1 เมษายน 2563)  แบงเปน ป 2559 จํานวน 593แปลง 39 ชนิด

สินคา เกษตรกร 80,384 ราย พ้ืนท่ี 1,406,176 ไร  ป 2560 จํานวน 1,772 แปลง 70 ชนิดสินคา 

เกษตรกร 116,018 ราย พ้ืนท่ี 2,005,998 ไร  ป 2561 จํานวน 1,582 แปลง 68 ชนิดสินคา เกษตรกร 

75,223 ราย พ้ืนท่ี 1,168,447 ไร  และป 2562 จํานวน 1,279 แปลง 89 ชนิดสินคา เกษตรกร 48,907 

ราย พ้ืนท่ี 662,160 ไร 

“สวนการบรหิารจัดการแปลงใหญ กรมสงเสริมการเกษตรไดจัดใหมีการจัดเวทีวิเคราะหซึง่ในป 2563 

เนนการรับรองแปลงผานคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการแกไขปญหาภาค

เกษตร (Chief of Operation : CoO) และรวมกบัทีมผูจัดการแปลงและเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ จัดเวที

วิเคราะห จัดทําแผนและเปาหมายการพฒันาของกลุม พรอมทั้งจัดเกบ็ขอมลูพื้นฐานแปลงใหญและ

ประเมินผลจัดเกบ็ขอมลูผลการดําเนินงานของกลุมในประเด็นตางๆสวนดานสินเช่ือขณะน้ี ธ.ก.ส. ไดอนุมัติ

สินเช่ือแลว 329 แปลง วงเงิน  1,956,703,991 ลานบาท ยอดเงินคงเหลือ (เปนหน้ี) 1,755,090,317.37 ลาน

บาท” 

อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวอีกวา ปจจุบันระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญไดกอใหเกิด

ประโยชนแกเกษตรกรอยางมาก โดยเฉพาะการสรางมูลคาเพ่ิมจากการลดตนทุนและการเพ่ิมผลผลิต รวม

มูลคา36,180.25ลานบาท สวนดานพัฒนาคณุภาพมีเกษตรกรแปลงใหญไดรับรองมาตรฐานการผลิต

สินคารวม 158,904 ราย แบงเปนGAP 131,732 ราย เกษตรอินทรีย 15,566 รายRSPO (ปาลมนํา้มัน) 

2,850 ราย และPGS กลุมรับรองตนเอง 8,756ราย” 

นายเขมแข็งกลาวตอไปวา ในดานการตลาด ระยะเวลา4 ปที่ผานมา เกษตรกรสามารถเช่ือมโยงตลาด

ไดอยางชัดเจน 3 ประเภทคือ 1) ตลาดขอตกลงลวงหนาเชน การทํา Contract Farming การทําสญัญาซือ้

ขายลวงหนา การทํา MOU เช่ือมโยงกบัผูซื้อรวมทั้งตลาด Modern Trade เขามารับซื้อผลผลิตถึงจํานวน 

876 แปลง2) ตลาดอื่นๆ ทีเ่นนผลิตและจําหนายใหกบัผูรับซื้อ ผูรวบรวม โรงงานแปรรูป ในทองถ่ินเปนหลกั 

จํานวน 5,964 แปลง และ 3) ตลาด Onlineเชน Facebook ไปรษณีย Lazada 24Shopping และอื่นๆ เปน

ตนจํานวน 304 แปลง 

“นอกจากน้ี ในดานตลาดออนไลนสําหรับเกษตรกรแปลงใหญ  กรมสงเสรมิการเกษตรไดจัดทํา

“โครงการสงเสริมตลาดเกษตร online”ข้ึนเพื่อเปนสื่อกลางระหวางเกษตรกรและผูซื้อดวยการเปดเว็บไซต 

www.ตลาดเกษตรกรออนไลน.comข้ึนเมื่อ 29 เมษายน 2563 ที่ผานมาเบือ้งตนมสีินคาที่รวบรวมมาไวใน

เว็บไซต จํานวน 503 รายการ จาก 77 จังหวัด ใน 9 หมวด ไดแก ขาวและธัญพืช ผัก ผลไม ไมดอกไมประดับ 

อาหารแปรรูปและเครื่องด่ืม สมุนไพรและเครื่องสําอาง ผาและเครื่องแตงกาย หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ และ

สินคาอื่นๆ ซึ่งปรากฎวาไดรับผลตอบรับอยางดีเย่ียมจากผูบริโภคโดยมียอดจําหนายสินคาชวงสัปดาหแรก 

วันที่ 29 เมษายน – 6 พฤษภาคม มากถึง 4,361,431 บาท หรือเฉลี่ย 56,642 บาทตอจงัหวัด โดยสินคาทีม่ี



ยอดสั่งซื้อสงูสุด 10 รายการแรก ไดแก 1) ขาว กข 43 จังหวัดราชบุรี 2) มะมวงวาริช จังหวัดสกลนคร 3) 

มังคุดทิพยพงังา –มังคุดอินทรีย จงัหวัดพังงา  4) มะมวงน้ําดอกไมสีทอง จงัหวัดขอนแกน 5) ตนพันธุดี อโวคา

โด สวนวังพลากร จังหวัดตาก 6) เมลอน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 7) ลําไยอบแหงเน้ือสีทอง ตรา "สวัสดี" 

จังหวัดลําพูน 8) กลวยตาก จังหวัดพิษณุโลก 9) ปลาสลิดแดดเดียว จังหวัดสมุทรปราการ และ 10) เม็ด

มะมวงหมิพานตแปรรปู จังหวัดอุตรดิตถ” 

“อีกท้ังจากรายงานของจังหวัด และการสอบถามเกษตรกรในเบื้องตน เกษตรกรหลายรายมี

ความเห็นวา การเขารวมนําเสนอสินคาใน ตลาดเกษตรกรออนไลน.com เปนประโยชน ทําใหมียอด

จําหนายเพ่ิมขึ้น และขอสมัครเขารวมโครงการอีกเปนจํานวนมาก” อธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร กลาวใน

ท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร พรอมเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ลงพ้ืนท่ีติดตามการขึ้นและ

ปรับปรุง ทบก. ป 2563 พรอมใหกําลังใจเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตร 

14 พฤษภาคม พ.ศ.2563 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 นายพิชัย วงษบัวงาม เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี พรอมดวยหัวหนา

กลุม/ฝาย เจาหนาทีส่ํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรอําเภอ ใหการตอนรับ นายชาตรี บญุนาค 

รองอธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามและเย่ียมเยียนเจาหนาที่สํานักงานเกษตรอําเภอ

ศรีมโหสถ สํานักงานเกษตรอําเภอกบินทรบรุี และสํานักงานเกษตรอําเภอเมอืงปราจีนบุรี อกีทั้งพบปะ

ขาราชการและเจาหนาทีส่ํานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบรุี โดยรองอธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร ไดติดตาม

การข้ึนและปรบัปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2563 ของจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งในป 2563 น้ี มีเกษตรกรจงัหวัด

ปราจีนบุรมีาข้ึนและปรบัปรุงทะเบียนเกษตรกรแลวกวา 20,000 ครัวเรือน 

ในโอกาสน้ี รองอธิบดีกรมสงเสริมการเกษตร ไดมอบนมกลอง UHT เพื่อเปนขวัญและกําลงัใจใหกับ

เจาหนาที่ในการใหบริการข้ึนและปรบัปรุงทะเบียนเกษตรกร โดยไมเวนวันหยุดราชการ จนถึงวันที่ 15 

พฤษภาคม 2563 สําหรับเรงชวยเหลือเกษตรกรตามโครงการของรฐับาล ซึ่งรองอธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร 

ไดเนนย้ําการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑตามที่เงื่อนไขกําหนด และใหปฏิบัติตามมาตรการเพื่อปองกันการติด

เช้ือในสถานการณการระบาดของไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด-19) 

 



 

เกษตรบุรีรัมย แจงขึ้นทะเบียน ปรับปรุงขอมูลทะเบยีนเกษตรกร ลุนรับเงินเยียวยา ชวงโควิด-19 

14 พฤษภาคม 2563 

เกษตรจังหวัดบุรรีัมย แจงใหเกษตรกรที่ยังไมข้ึนทะเบียนและปรบัปรุงทะเบียนเกษตรกร และ

เกษตรกรรายใหม เพือ่ลุนรับเงินเยียวยาชวยเหลือเกษตรกรชวงโควิด-19 ครัวเรือนละ 15,000 บาท รีบ

ดําเนินการภายในวันที่ 15 พ.ค.น้ี โดยมียอดเกษตรกรสะสมทั้งหมด 247,068 ครัวเรือน 

วันน้ี (14 พ.ค. 63) นายวันรบ เฮประโคน เกษตรจังหวัดบรุรีัมย เปดเผยวา จากการติดตามการข้ึน

ทะเบียนและปรบัปรุงขอมลูทะเบยีนเกษตรกรจังหวัดบุรรีัมย ตามโครงการชวยเหลอืเกษตรกรที่ไดรบั

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ครัวเรือนละ 15,000 บาท ของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่สํานักงานเกษตรอําเภอทัง้ 23 อําเภอ จังหวัดบรุีรมัย พบวามีเกษตรกรเดินทาง

ไปย่ืนเอกสารปรบัปรุงขอมลูทะเบียนเกษตรกร และข้ึนทะเบียนเกษตรกรรายใหมกันอยางตอเน่ือง 

นายวันรบ กลาววา จังหวัดบรุรีัมยไดดําเนินการข้ึนทะเบียนและปรับปรงุทะเบียนเกษตรกร ต้ังแต ป 

2552 และ ปรับปรุงมาถึงปจจบุัน โดยมียอดเกษตรกรสะสมทั้งหมด 247,068 ครัวเรือน แบงเปน 

กลุมเปาหมายที่ 1 ไดแก เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2562/63 เจาหนาที่ได

พิมพรายช่ือเกษตรกรไปติดประกาศในหมูบานชุมชน จํานวน 217,115 ครัวเรือน ซึ่งเกษตรกรกลุมน้ี จะเปน

กลุมเปาหมายแรกที่จะสงรายช่ือไปคัดกรอง ตรวจสอบสิทธ์ิการเขารวมโครงการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 



“กลุมเปาหมายที่ 2 ไดแก เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนไวแลวกอนป 2562 แตไมไดมาปรับปรงุทะเบียน

เกษตรกร รวมถึงเกษตรกรรายใหมที่กําลงัเพาะปลูกพืช ใหนําเอกสารทีก่ํานัน ผูใหญบานรบัรองวามีการทํา

เกษตรจรงิ ไปแจงปรบัปรุงทะเบียนเกษตรกร ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2563 ที่สํานักงานเกษตรอําเภอน้ัน ๆ ซึ่ง

สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรรีัมย ไดประชาสัมพันธ และมอบเอกสารแบบคํารองทะเบียนเกษตรกรฯ ผานไปยัง

สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ กํานันทุกตําบล ผูใหญบานทุกหมูบานไปแลวกอนหนาน้ี และจากน้ัน วันที่ 

16 พ.ค.2563 สํานักงานเกษตรจังหวัดจะรวบรวมรายช่ือเกษตรกรไปคัดกรอง ตรวจสอบสิทธ์ิการเขารวม

โครงการชวยเหลอืเกษตรกรฯ ตอไป” เกษตรจังหวัดบรุีรมัย กลาว และวา“นอกจากน้ัน ยังมีกลุมเปาหมายที่ 

3 ซึ่งจากการดําเนินงานยังพบวา ยังมีเกษตรกรรายใหมบางสวน ที่ยังไมไดเพาะปลกู ในรอบปการผลิต 

2563/64 แตคาดวาจะทําการเกษตร ทําการเพาะปลูก ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 2563 ก็สามารถไปขอข้ึนทะเบียน

และเกษตรกรที่สํานักงานเกษตรอําเภอ ไวลวงหนาได ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2563 เชนกัน โดยหลังจากน้ัน 

เกษตรกรตองทําการเพาะปลกูอยางนอย 15 วัน และใหไปแจงยืนยันทําการเพาะปลูกอกีครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่

ดําเนินการบันทึกและตรวจสอบตามหลักเกณฑเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนเกษตรกรและปรับปรงุทะเบียน

เกษตรกรใหแลวเสรจ็ ภายในวันที่ 22 ก.ค. 2563” นายวันรบ กลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เกษตรฯบุรีรัมยแจงขึ้นทะเบียนปรับปรุงขอมลูทะเบยีนเกษตรกรลุนรับเงินเยียวยาชวงโควิด-19 

วันพฤหัสบดี ท่ี 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563, 11.21 น. 

เกษตรจังหวัดบุรรีัมย แจงใหเกษตรกรที่ยังไมข้ึนทะเบียนและปรบัปรุงทะเบียนเกษตรกร และ

เกษตรกรรายใหม  เพื่อลุนรบัเงินเยียวยาชวยเหลือเกษตรกรชวงโควิด-19 ครัวเรือนละ 15,000 บาท รีบ

ดําเนินการภายในวันที่ 15 พ.ค.น้ี โดยมียอดเกษตรกรสะสมทั้งหมด 247,068 ครัวเรือน 

วันที่ 14 พ.ค. 63 นายวันรบ เฮประโคน เกษตรจังหวัดบุรรีมัย เปดเผยวา จากการติดตามการข้ึน

ทะเบียนและปรบัปรุงขอมลูทะเบยีนเกษตรกรจังหวัดบุรรีัมย ตามโครงการชวยเหลอืเกษตรกรที่ไดรบั

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ครัวเรือนละ 15,000 บาท ของ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ที่สํานักงานเกษตรอําเภอทัง้ 23 อําเภอ จังหวัดบรุีรมัย พบวามีเกษตรกรเดินทาง

ไปย่ืนเอกสารปรบัปรุงขอมลูทะเบียนเกษตรกร และข้ึนทะเบียนเกษตรกรรายใหมกันอยางตอเน่ือง 

นายวันรบ กลาววา จังหวัดบรุรีัมยไดดําเนินการข้ึนทะเบียนและปรับปรงุทะเบียนเกษตรกร ต้ังแต ป 

2552 และ ปรับปรุงมาถึงปจจบุัน โดยมียอดเกษตรกรสะสมทั้งหมด 247,068 ครัวเรือน แบงเปน 

กลุมเปาหมายที่ 1 ไดแก เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2562/63 เจาหนาที่ได

พิมพรายช่ือเกษตรกรไปติดประกาศในหมูบานชุมชน จํานวน 217,115 ครัวเรือน ซึ่งเกษตรกรกลุมน้ี จะเปน

กลุมเปาหมายแรกที่จะสงรายช่ือไปคัดกรอง ตรวจสอบสิทธ์ิการเขารวมโครงการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 



“กลุมเปาหมายที่ 2 ไดแก เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนไวแลวกอนป 2562 แตไมไดมาปรับปรงุทะเบียน

เกษตรกร รวมถึงเกษตรกรรายใหมที่กําลงัเพาะปลูกพืช ใหนําเอกสารทีก่ํานัน ผูใหญบานรบัรองวามีการทํา

เกษตรจรงิ ไปแจงปรบัปรุงทะเบียนเกษตรกร ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2563 ที่สํานักงานเกษตรอําเภอน้ัน ๆ ซึ่ง

สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรรีัมย ไดประชาสัมพันธ และมอบเอกสารแบบคํารองทะเบียนเกษตรกรฯ ผานไปยัง

สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ กํานันทุกตําบล ผูใหญบานทุกหมูบานไปแลวกอนหนาน้ี และจากน้ัน วันที่ 

16 พ.ค.2563 สํานักงานเกษตรจังหวัดจะรวบรวมรายช่ือเกษตรกรไปคัดกรอง ตรวจสอบสิทธ์ิการเขารวม

โครงการชวยเหลอืเกษตรกรฯ ตอไป” เกษตรจังหวัดบรุีรมัย กลาว และวา 

“นอกจากน้ัน ยังมีกลุมเปาหมายที่ 3 ซึ่งจากการดําเนินงานยังพบวา ยังมเีกษตรกรรายใหมบางสวน 

ที่ยังไมไดเพาะปลกู ในรอบปการผลิต 2563/64 แตคาดวาจะทําการเกษตร ทําการเพาะปลูก ภายในวันที่ 30 

มิ.ย. 2563 ก็สามารถไปขอข้ึนทะเบียนและเกษตรกรทีส่ํานักงานเกษตรอําเภอ ไวลวงหนาได ภายในวันที่ 15 

พ.ค. 2563 เชนกัน โดยหลังจากน้ัน เกษตรกรตองทําการเพาะปลูกอยางนอย 15 วัน และใหไปแจงยืนยันทํา

การเพาะปลูกอีกครั้ง เพือ่ใหเจาหนาที่ดําเนินการบันทึกและตรวจสอบตามหลกัเกณฑเงื่อนไขการข้ึนทะเบียน

เกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 22 ก.ค.63” นายวันรบ กลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

'เกษตรจังหวัดบุรีรัมย' แจงขึ้นทะเบียนเกษตรกร 2.4 แสนครัวเรือน ลุนรับเงินเยียวยาโควิด 

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 11:05 น. 

14 พ.ค.63 - นายวันรบ เฮประโคน เกษตรจังหวัดบุรรีัมย เปดเผยวา จากการติดตามการข้ึนทะเบียน

และปรับปรงุขอมลูทะเบียนเกษตรกรจงัหวัดบรุีรมัย ตามโครงการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรบัผลกระทบจาก

การระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ครัวเรือนละ 15,000 บาท ของกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ที่สํานักงานเกษตรอําเภอทัง้ 23 อําเภอ จังหวัดบุรีรมัย พบวามเีกษตรกรเดินทางไปย่ืนเอกสาร

ปรับปรงุขอมลูทะเบียนเกษตรกร และข้ึนทะเบียนเกษตรกรรายใหมกนัอยางตอเน่ือง 

นายวันรบ กลาววา จังหวัดบรุรีัมยไดดําเนินการข้ึนทะเบียนและปรับปรงุทะเบียนเกษตรกร ต้ังแตป 

2552 และ ปรับปรุงมาถึงปจจบุัน โดยมียอดเกษตรกรสะสมทั้งหมด 247,068 ครัวเรือน แบงเปน 

กลุมเปาหมายที่ 1 ไดแก เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป 2562/63 เจาหนาที่ได

พิมพรายช่ือเกษตรกรไปติดประกาศในหมูบานชุมชน จํานวน 217,115 ครัวเรือน ซึ่งเกษตรกรกลุมน้ี จะเปน

กลุมเปาหมายแรกที่จะสงรายช่ือไปคัดกรอง ตรวจสอบสิทธ์ิการเขารวมโครงการชวยเหลือเกษตรกรที่ไดรับ

ผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

“กลุมเปาหมายที่ 2 ไดแก เกษตรกรที่ข้ึนทะเบียนไวแลวกอนป 2562 แตไมไดมาปรับปรงุทะเบียน

เกษตรกร รวมถึงเกษตรกรรายใหมที่กําลงัเพาะปลูกพืช ใหนําเอกสารทีก่ํานัน ผูใหญบานรบัรองวามีการทํา

เกษตรจรงิ ไปแจงปรบัปรุงทะเบียนเกษตรกร ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2563 ที่สํานักงานเกษตรอําเภอน้ันๆ ซึ่ง

สํานักงานเกษตรจังหวัดบุรรีัมย ไดประชาสัมพันธ และมอบเอกสารแบบคํารองทะเบียนเกษตรกรฯ ผานไปยัง



สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ กํานันทุกตําบล ผูใหญบานทุกหมูบานไปแลวกอนหนาน้ี และจากน้ันวันที่ 

16 พ.ค.2563 สํานักงานเกษตรจังหวัดจะรวบรวมรายช่ือเกษตรกรไปคัดกรอง ตรวจสอบสิทธ์ิการเขารวม

โครงการชวยเหลือเกษตรกรฯ ตอไป” เกษตรจังหวัดบรุีรมัย กลาว 

“นอกจากน้ันยังมกีลุมเปาหมายที่ 3 จากการดําเนินงานยังพบวา ยังมีเกษตรกรรายใหมบางสวนที่ยัง

ไมไดเพาะปลูก ในรอบปการผลิต 2563/64 แตคาดวาจะทําการเกษตร ทําการเพาะปลกู ภายในวันที่ 30 มิ.ย. 

2563 ก็สามารถไปขอข้ึนทะเบียนและเกษตรกรที่สํานักงานเกษตรอําเภอไวลวงหนาไดภายในวันที่ 15 พ.ค.

2563 เชนกัน หลังจากน้ัน เกษตรกรตองทําการเพาะปลกูอยางนอย 15 วัน และใหไปแจงยืนยันทําการ

เพาะปลูกอกีครั้ง เพื่อใหเจาหนาที่ดําเนินการบันทึกและตรวจสอบตามหลักเกณฑเงื่อนไขการข้ึนทะเบียน

เกษตรกรและปรบัปรุงทะเบียนเกษตรกรใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 22 ก.ค. 2563” นายวันรบ กลาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

กรมสงเสริมการเกษตร เสริมสรางความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน 

พฤษภาคม 14, 2020 

นายสุพิท จิตรภักดี ผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ใหขอมลู

วา กรมสงเสริมการเกษตรดําเนินงานโครงการสงเสริมเคหกจิเกษตรเพื่อความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือน

และชุมชน มาต้ังแตปงบประมาณ 2558 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหครัวเรอืนเกษตรกร มีความมั่นคงดานอาหาร

และสามารถพึ่งพาตนเองไดอยางย่ังยืน โดยมกีารรวมกันวิเคราะหพื้นที่ในชุมชน สอบถามความตองการในการ

ปลูกพืช และจัดทําแผนการผลิตปลูกพืชผกั พรอมทั้งสนับสนุนปจจัยการผลิตใหชุมชนปลูกผกัในแปลงรวมและ

ตามบรเิวณรอบบานของเกษตรกร โดยมีกลุมแมบานเกษตรกรเปนแกนนํารวมกับชุมชนในการสรางแหลง

อาหารทีม่ีคุณภาพสําหรับไวบริโภคในครัวเรอืน 

ทั้งน้ี การจะเขาถึงความมั่นคงทางอาหารไดน้ัน ตองประกอบไปดวย 4 ดาน คือ 1. การมีอาหาร 

(Food Availability) หมายถึง การมีอาหารในปริมาณทีเ่พียงพอและมีคุณภาพที่เหมาะสม 2. การเขาถึง

อาหาร (Food Access) หมายถึง การเขาถึงทรัพยากรทีเ่หมาะสมเพื่อการหาอาหารที่มีคุณคาทางโภชนาการที่

เหมาะสม 3. การใชประโยชน (Food Utilization) หมายถึง การใชประโยชนจากอาหารในการบริโภค โดยมี

ปริมาณอาหารที่เพียงพอ มีน้ําสะอาดในการบรโิภค–อุปโภค มีสุขอนามัยและการดูแลสุขภาพที่ดี ทําใหความ

เปนอยูทางกายภาพไดรบัการตอบสนองอยางเพียงพอ เพือ่ใหอยูในสถานภาพที่ไดรบัคุณคาทางโภชนาการที่ดี

และบรรลุความตองการทางกายภาพ 4. เสถียรภาพดานอาหาร (Food Stability) หมายถึง ประชาชน หรอื



ครัวเรือน หรือบุคคลตองเขาถึงอาหารอยางเพียงพอตลอดเวลา ไมมีความเสี่ยงในการเขาถึงอาหาร เมือ่เกิด

ความขาดแคลนข้ึนมาอยางกะทันหัน 

นายสุพิท จิตรภักดี เปดเผยวา สํานักงานสงเสริมและพฒันาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให

ความสําคัญกับการสรางความมั่นคงดานอาหารมาอยางตอเน่ือง และในป 2563 ไดดําเนินงานโครงการสงเสริม

เคหกจิเกษตรเพือ่ความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือนและชุมชน ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต จํานวน 14 จุด 

สงผลใหชุมชนที่เขารวมโครงการฯ มีแหลงอาหารที่มีคุณภาพ มีผักสวนครัวที่ปลอดภัยจากสารพิษบรโิภคใน

ชุมชน และไดขยายผลโครงการไปยังชุมชนตนแบบของจงัหวัดสตูล จํานวน 1 จุด จากสถานการณโควิด – 19 

กําลังระบาด หลายจังหวัดสั่งปดเมอืง หลายคนถูกพักงานไมมีเงินเดือน รานคาและตลาดถูกปดทําการ ซื้อของ

กินของใชยากข้ึน ทําใหในหลายพื้นที่ขาดแคลนอาหาร แตชุมชนที่เขารวมโครงการน้ีสามารถผลิตพืช ผลิต

อาหาร สามารถสรางความมั่นคงดานอาหารในชุมชนของตนเองได แมจะเกิดวิกฤตทางเศรษฐกจิ หรือ

แมกระทั่งสถานการณการเกิดโรคระบาดโควิด-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

“เกษตรจังหวัดนาน รวมประชุมพิจารณาโครงการเพ่ือขอรับการสนับสนนุเงินกองทุนเพ่ือสงเสริม

การอนุรักษณพลังงาน” 

พฤษภาคม 14, 2020 

ทานวิบูรณ แววบัณฑิต รองผูวาราชการจงัหวัดนาน เปนประธานการประชุมพจิารณาโครงการเพื่อ

ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน ประจําป 2563 ณ หองประชุมเจามงคลวรยศ 

ศาลากลางจังหวัดนาน ในการน้ี นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดนาน และคณะกรรมการคัดเลอืกระดับ

จังหวัด ไดรวมพจิารณากลั่นกรองคัดเลือกและจัดลําดับความสําคัญขอเสนอโครงการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน จํานวน 4 แหง ที่ย่ืนเสนอเขารวมโครงการพลังงานเพื่อเศรษฐกจิฐานรากตามนโยบายพลงังานเพื่อทกุ

คน โดยเสนอเปนโครงการผลติไฟฟาเพือ่ชุมชนพึ่งพาตนเอง (Off Grid) จํานวน 1 แหง และโครงการสถานี

พลังงานชุมชน จํานวน 3 แหง / บุญยงค สดสอาด รายงาน 

 

 

 

 

 



 

 

“เกษตรจังหวัดนาน รวมหารือเตรียมการชวยเหลือราษฎรบานหวยขาบ” 

พฤษภาคม 14, 2020 

นายเศรณี อนิลบล เกษตรจงัหวัดนาน พรอมเจาหนาทีส่ํานักงานเกษตรจงัหวัดนาน รวมหารือกบั 

นายณัฐพงศ ดีบุญ เจาหนาทีป่ระสานงานโคงการพิเศษโครงการพัฒนาชุมชน บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จํากัด 

(มหาชน) ณ หองรับรองสาํนักงานเกษตรจงัหวัดนาน ในการรวมดําเนินการชวยเหลือราษฎรบานหวยขาบ 

ตําบลดงพญา อําเภอบอเกลือ จงัหวัดนาน ในโครงการบานมั่นคงชนบททีบ่ริษัทไทยเบฟฯ รวมกบัจงัหวัดนาน

และหนวยงานตาง ๆ ดําเนินการกอสรางบานมั่นคงชนบทเพื่อชวยเหลอืราษฎรบานหวยขาบจากเหตุการณดิน

จากภูเขาถลมลงใสหมูบานเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ซึ่งในสวนของสํานักงานเกษตรจังหวัดนานจะรวม

ดําเนินการในดานสนับสนุนสงเสรมิใหราษฎรในหมูบานหวยขาบดังกลาวปลูกไมผลและปลกูพืชผักเพื่อ

จําหนายเปนรายไดและใชประกอบอาหารบริโภคภายในครอบครัวเพือ่เปนการสรางความมั่นคงทางดาน

อาหารใหกับชาวบานหวยขาบตอไป /บุญยงค สดสอาด อปุนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนาน รายงาน 


