
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2563 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

เงินเยียวยา 1.ส่งข้อมูล ‘เกษตรกร’ เข้าคลังล็อตแรก 8.3 ล้านราย เริ่มจ่าย ‘เงินเยียวยา’ 
5,000 บาท 15 พ.ค.นี้ 

กรุงเทพธุรกิจ 

ข้าวอินทรีย์-
อาหารทะเล 

2.ผุดโครงการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร นำร่อง "ข้าวอินทรีย์-อาหารทะเล" สยามรัฐ 

ตลาดเกษตรกร
ออนไลน์ 

3. ปลื้มกระแสตอบรับตลาดเกษตรกรออนไลน์ล้นหลาม ยอดขายสัปดาห์เดียว 4 
ล้านบาท คนเข้าชมเฉลี่ยวันละ 4 พันครั้ง 

เทคโนโลยีชาวบ้าน 

4. ฝึกเกษตรกรออนไลน์ ไทยรัฐ 
5. คอลัมน์ : ล้ำโลก ช่วยขายออนไลน์ เดลินิวส? 

ทบก. 6. ปลูก 15 วันขึ้นทะเบียนได้ มติชน 
ถั่วลิสง 7. ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกถั่วลิสง ประสบวิกฤติโควิด-19 ช่อง 7 

ลงพื้นที่เยี่ยม
เยียน 

8. อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงาน
เกษตรอำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี 

แว่นนิวส์ไทม์ ออนไลน์ 

กล้วยไม้ 9. ก.เกษตรฯคลอดมาตรการช่วยชาวสวนกล้วยไม้ แนวหน้า  
อกม. 10. ขยี้ข่าวเช้า อกม.  

#saveเกษตร
ตำบล   

11. เจ้าหน้าที่/ข้าราชการ กรมส่งเสริมทั่วประเทศ ติดแฮทแท็ก #saveเกษตรตำบล  
#มิตรแท้เกษตรกร ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน หลังรัฐบาลใช้ฐานข้อมูลปรับปรุงใหม่
เกษตรกรเยียวยาโควิด 

ฐานเศรษฐกิจ 

ส่งเสริม
การเกษตรต้าน
ภัยโควิด-19 

12. กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำโครงการที่เก่ียวกับการส่งเสริมการเกษตรต้านภัย
โควิด-19 

MGR Online 

นาเกลือ 13. รอวันปิดตำนาน นาเกลือ อาชีพทีถูกลืมไร้คนสานต่อ เดลินิวส ์
ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
ลงพื้นที่ 14. “เกษตรจังหวัดน่าน เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประกอบการรับซื้อมะม่วงอำเภอปัว” สำนักข่าวข้าราชการ 

15. เกษตรจังหวัดน่านลงพ้ืนที่ สำรวจแหล่งน้ำแก้ปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอเวียง
สา 

คมชัด AEC 

มอบเมล็ดพันธุ์ 16. NBT South ช่อง 11 ดจิิทัล ข่าว เกษตรจังหวัดกระบี่มอบเมล็ดพันธุ์ผักแก่
เกษตรกรทั้ง 8 อำเภอ 

NBT 

ทบก. 17. จ.นครพนม สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง เปิดให้บริการข้ึนทะเบียนเยียวยา
เกษตรกรวันหยุด ลดความเสี่ยงการแพร่บาดไวรัส COVID-19 

สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

18. นครพนม สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนเยียวยา
เกษตรกรวันหยุด ลดความเสี่ยงการแพร่บาดไวรัสโควิด – 19 

Talk News Online 



ทบก. 19. “เกษตรจังหวัดน่าน เยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ใน
การข้ึนทะเบียน 

AEC TV Online 

แตงโม 20. ชว่ยเหลือเกษตรกรปลูกแตงโม จังหวัดยโสธร  ช่อง 7 
ไร่นาสวนผสม 21. ไร่นาสวนสผม ภูมิคุ้มกันโควิด-19  NBT อุบลราชธานี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ส่งข้อมูล ‘เกษตรกร’ เข้าคลังล็อตแรก 8.3 ล้านราย เริ่มจ่าย ‘เงินเยียวยา’ 5,000 บาท 15 พ.ค.นี้ 

 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ส่งฐานข้อมลู 7 หน่วยงาน เข้าคลังล็อตแรก 8.3 ล้านราย ตรวจสอบความ
ซ้ำซ้อน เตรียมเร่ิมแจก “เงินเยียวยา” เกษตรกรงวดแรก 15 พ.ค.2563 นี้ “เกษตรกร” อีก 2 กลุ่ม ต้องรีบขึ้นทะเบียน
และปรับปรุงบัญชีเกษตรกร ภายใน 15 พ.ค.นี้ 
นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช้ีแจงเรือ่งการเยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร ในรายการ Live แถลง
ศูนย์บริหารสถานการณโ์ควิด-19 (ศบค.) ประจำวันท่ี 6 พฤษภาคม 2563 ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรไีด้มมีติเห็นชอบตามคณะ
กลั่นกรองเรื่องการใช้จ่ายเงินกู้ เมือ่วันท่ี 28 เมษายน 2563 กระทรวงเกษตรฯ ได้รวบรวมการขึ้นทะเบียนของ
เกษตรกร จากหน่วยงานต่างๆ 7 หน่วยงาน ครอบคลุม 3 กระทรวง ทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
อุตสาหกรรม และกระทรวงการคลัง ได้แก ่

• กรมส่งเสริมการเกษตร : ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชกรมประมง : ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเลี้ยงสัตวน์้ำ 
• กรมปศุสัตว์ : ขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว ์
• กรมหม่อนไหม : ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงหม่อนไหมฯ 
• การยางแห่งประเทศไทย : ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราฯ 
• สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย : ขึ้นทะเบียนเกษตกรผู้ปลูกอ้อยฯ 
• การยาสูบแห่งประเทศไทย : ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบฯ 

โดยขณะนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถือว่าเป็นนายทะเบียนด้านเกษตร ได้นำฐานข้อมูล
จากท้ัง 7 แหล่ง มาตรวจสอบความซ้ำซ้อนของความเป็นเกษตรกร ซ่ึงมีเกษตรกรท้ังหมดประมาณ 8.3 ล้านราย และไดส้่งให้
กระทรวงการคลังตรวจสอบความซ้ำซ้อนในมาตรการอื่นๆ เช่น มาตรการเราไม่ทิ้งกัน มาตรการระบบประกันสังคม เป็น
ต้น อีกครั้งหนึ่ง 
โดยในชุดแรกท่ีส่งไปและตรวจสอบแล้ว จะเร่ิมจ่ายเงินเยียวยา 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน ต้ังแต่พฤษภาคม-
กรกฎาคม 2563 ได้งวดแรกในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 โดยจะเป็นการทยอยจ่าย 

นอกจากน้ีในรายชื่อเกษตรกรล็อตแรก 8.3 ล้านรายนี้ ก็มเีกษตกรบางส่วนไมไ่ด้มีบญัชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสกหรณ์

การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งล่าสุดทาง ธ.ก.ส.ได้แจ้งว่า เกษตรกรสามารถแจ้งบัญชีของธนาคารใดก็ได้ (ทั้งนี ้ธ.ก.ส. 

 



 

ผุดโครงการแลกเปลีย่นสินค้าเกษตร น าร่อง "ข้าวอนิทรีย์-อาหารทะเล" 

 

กรมส่งเสริมการเกษตร ประสานกองทัพช่วยขนส่งและกระจายผลผลิตทางการเกษตร รวมท้ังน าร่องน าข้าวอินทรีย์จากอีสานแลกกับ
อาหารทะเลของภูเก็ต ส่ังทุกจังหวัดส ารวจสินค้าเกษตรท่ีได้จ าหน่ายได้ลดลงเน่ืองจากรับผลกระทบโควิด-19 

เม่ือวนัท่ี 8 พ.ค. นายเขม้แขง็ ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า ไดป้ระสานงานกบักองทพับกและกองทพัอากาศเพื่อ
ขอความอนุเคราะห์ในการขนส่งและกระจายผลผลิตทางการเกษตรให้ทัว่ถึงทุกจงัหวดั รวมทั้งน าร่องท าโครงการแลกเปล่ียนสินคา้เกษตร 
โดยส านกังานเกษตรจงัหวดัยโสธรน าสินคา้ขา้วอินทรียแ์ลกเปลี่ยนกบัสินคา้อาหารทะเลของจงัหวดัภูเก็ตซ่ึงกองทพัอากาศขนส่งให้ นอก
จากนีส านกังานเกษตรจงัหวดัตา่งๆ เร่งช่วยเหลือเกษตรกรในการกระจายผลผลิตผลไมร่้วมกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในพ้ืนท่ีไดแ้ก่ การ
จดัหาจุดจ าหน่ายสินคา้ภายในจงัหวดั การจ าหน่ายสินคา้ให้ส่วนราชการในจงัหวดั ห้างสรรพสินคา้ ป๊ัมน ้ามนั การให้ค าแนะน าเกษตรกร
จ าหน่ายผา่นช่องทางออนไลน์ การประชาสัมพนัธ์แหล่งผลิตไมผ้ลคุณภาพดีของเกษตรกรทั้งมะม่วง ทุเรียน มงัคุด เงาะ ลองกอง การเปิด
ประมูลสินคา้ผลไม ้

นายเขม้แขง็ กล่าวต่อว่า นายเฉลิมชยั ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ห่วงใยเกษตรกรอยา่งยิ่งเน่ืองจากขณะน้ีผลผลิต
หลายชนิดออกสู่ตลาดแลว้ โดยเฉพาะผลไม ้แต่เผชิญสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมการเกษตร
สั่งส านกังานเกษตรจงัหวดัเร่งส ารวจสินคา้เกษตรในพ้ืนท่ีเพ่ือน าขอ้มูลมาวิเคราะห์วางแผนก าหนดมาตรการและแนวทางส าหรับ
เตรียมการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งขณะท่ียงัมีการระบาดของโรคและการฟ้ืนฟูหลงัโรคสงบตามนโยบายของรัฐบาล 

ทั้งน้ี กรมส่งเสริมการเกษตรไดส้นบัสนุนให้เกษตรกรจ าหน่ายสินคา้ในรูปแบบออนไลน์ผา่นช่องทางต่างๆ การจดัหาจดุจ าหน่ายสินคา้
ให้กบัเกษตรกร รวมทั้งประสานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัแกไ้ขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จในพ้ืนท่ี โดยใชโ้ครงสร้างระบบการบริหารจดัการ
ผา่นคณะกรรมการเพื่อแกไ้ขปัญหาเกษตรอนัเน่ืองมาจากผลผลติการเกษตรระดบัจงัหวดั (คพจ.) ส าหรับผลการกระจายสินค้าจาก
เกษตรกรโดยตรงสู่ผูบ้ริโภคภายใตแ้คมเปญ “ซ้ือสินคา้เกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด ้ประเทศไทยอยูร่อด” ไดแ้ก่ มะม่วง ล้ินจ่ี เมล่อน แคน
ตาลูป มนัเทศ แตงโม สม้โอ ทุเรียน ฝร่ัง กลว้ยหอม มะละกอ มะพร้าว กะหล ่าปลี หน่อไมฝ้ร่ัง กลว้ยไม ้มะลิ ดอกดาวเรือง เป็นตน้ คิดเป็น
มูลค่ารวม 137,601,444 บาท ดว้ยการสนบัสนุนการขายสินคา้แบบออนไลน์ในทุกช่องทาง นอกจากน้ียงัเปิดจุดจ าหน่ายสินคา้ให้
ผา่นตลาดเกษตรกรใน 77 จงัหวดั การท าขอ้ตกลงกบับริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั รวมจ าหน่ายสินคา้ผา่น Platform ทาง 
Thailandpostmart.com ไดสิ้ทธิค่าขนส่งในการจ าหน่ายผลผลิตสดใยอตัราท่ีลดให้เกษตรกรกเป็นพิเศษ ทั้งน้ีหากเกษตรกร
ตอ้งการการสนบัสนุนเพ่ิมเติมให้แจง้ส านกังานเกษตรอ าเภอ/จงัหวดัโดยดว่นเพ่ือท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรจะเร่งช่วยเหลืออยา่งเต็มท่ี 

https://siamrath.co.th/files/styles/1140/public/img/20200508/e3d74e8ad97558c44190de936bfc3b0343d29870ff6f1193e715318fbc119ae9.jpg?itok=-mcbxRls


 
ปล้ืมกระแสตอบรับตลาดเกษตรกรออนไลน์ล้นหลาม ยอดขายสัปดาห์เดียว 4 ล้าน
บาท คนเข้าชมเฉลีย่วนัละ 4 พนัคร้ัง 
 

 

กระแสตอบรับเวบ็ไซตต์ลาดเกษตรกรออนไลน์ลน้หลาม หลงัเปิดตวัสัปดาห์เดียว กรมส่งเสริมการเกษตรเตรียมคดัเลือกสินคา้

คุณภาพเพ่ิมในระยะต่อไป 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ปิดตวัเวบ็ไซต ์“www.ตลาด

เกษตรกรออนไลน์.com”  ภายใตส้โลแกน “เกษตรกรจริงจริง ทุกส่ิงปลอดภยั เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง” ไป เม่ือวนัท่ี 29 

เมษายน 2563 เพื่อเป็นส่ือกลางในการน าสินคา้เกษตรคุณภาพดี จากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ Smart Farmer  (SF) 

Young Smart Farmer (YSF) วิสาหกิจชุมชน และองคก์รเกษตรกรอื่นๆ จากทัว่ประเทศ ให้ถึงมือผูบ้ริโภคดว้ย

การตลาดออนไลน์ ปรากฏผลว่าตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ระยะที่หน่ึง 7 วนัแรก ระหว่างวนัที่ 29 เมษายน – 6 

พฤษภาคม 2563 มียอดผูเ้ขา้ชมสะสม จ านวน 29,884 คร้ัง หรือเฉล่ียวนัละ 4,269 คร้ัง เกษตรกรมียอดจ าหน่ายสินคา้

รวมทุกรายการ ทุกช่องทาง online รวมเป็นเงิน 4,361,431 บาท หรือเฉล่ียจงัหวดัละ 56,642 บาท โดยจงัหวดัท่ี

เกษตรกรมียอดจ าหน่ายสินคา้รวมมากกว่า 100,000 บาท มีจ านวน 14 จงัหวดั เรียงล าดบัจากยอดขายสูงสุด ไดแ้ก่ จงัหวดั

ขอนแก่น สกลนคร ราชบุรี ตราด พิษณุโลก พงังา อุตรดิตถ ์ล าพูน ตาก สมุทรปราการ พระนครศรีอยธุยา จนัทบุรี ชยัภูมิ และจงัหวดั

ตรัง 

ส าหรับสินคา้เกษตรออนไลน์ที่ไดรั้บความนิยมและมียอดสั่งซ้ือสูงสุด 10 รายการแรก ไดแ้ก่ 1) ขา้ว กข 43 จงัหวดัราชบุรี 2) 

มะม่วงวาริช จงัหวดัสกลนคร 3) มงัคุดทิพยพ์งังา –มงัคุดอินทรีย ์จงัหวดัพงังา  4) มะม่วงน ้าดอกไมสี้ทอง จงัหวดัขอนแก่น 5) 

ตน้พนัธุ์ดี อโวคาโด สวนวงัพลากร จงัหวดัตาก 6) เมล่อน จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 7) ล าไยอบแห้งเน้ือสีทอง ตรา “สวสัดี” 

จงัหวดัล าพูน 8) กลว้ยตาก จงัหวดัพิษณุโลก 9) ปลาสลิดแดดเดียว จงัหวดัสมุทรปราการ และ 10) เมลด็มะม่วงหิมพานตแ์ปร

รูป จงัหวดัอุตรดิตถ์ 

https://www.technologychaoban.com/wp-content/uploads/2020/05/Final-24-Logo-Taradonline_cc_Png-02.png


อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า นอกจากการจดัท าเวบ็ไซตต์ลาดเกษตรกรออนไลน์แลว้ กรมส่งเสริมการเกษตรยงัไดว้าง

แนวทางในการกระจายสินคา้เกษตรอีก 4 แนวทาง ไดแ้ก่ 1) การประสานบริษทั ไปรษณียไ์ทย จ ากดั ให้เขา้ไปรับกระจายผลผลิต

และส่งผา่นระบบของไปรษณียไ์ทย (ThailandPostmart)  2) การให้เจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตรท่ีไดรั้บการพฒันา

ถ่ายทอดการขายแบบออนไลน์ เขา้ไปคดัเลือกสินคา้และแนะน าเกษตรกรให้สมคัรเปิดขายสินคา้เกษตรออนไลน์ในทุกช่องทางบน 

Platform ต่าง ๆ 

3) การประสานกบัหน่วยงานราชการท่ีมีการประกอบอาหารเล้ียง เช่น โรงพยาบาล ค่ายทหาร เพ่ือรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกร หรือ

เตรียมหาตลาดใหม่รองรับโดยประสานโรงงานแปรรูป กลุ่มแม่บา้นเกษตรกร หรือวิสาหกิจชุมชน เพื่อแปรรูปและจ าหน่ายผา่น

ระบบออนไลน์ และประชาสัมพนัธ์ให้ประชาชนไดรั้บรู้ผา่นช่องทางต่าง ๆ 

และ ๔) การจดัท าโครงการประชาสมัพนัธ์เพื่อส่งเสริมสินคา้เกษตร ภายใตแ้คมเปญ “ซ้ือสินคา้เกษตรไทย เกษตรกรอยูไ่ด ้ประเทศ

ไทยอยูร่อด” โดยมีแนวคิดให้ส่วนราชการ และประชาชน ช่วยกนัซ้ือมะม่วงคุณภาพดีเพ่ือเป็นของขวญั ก าลงัใจ หรือฝากคนท่ีรักและ

ห่วงใย มีการจดักิจกรรม CSR ส่งผลไมใ้ห้ก าลงัใจบุคลากรทางการแพทย ์หรือผูป้ฏิบติัหนา้ท่ีให้ความช่วยเหลือประชาชนในช่วง

สถานการณ์ COVID-19 การส่งเสริมให้ซ้ือผลไมฝ้ากครอบครัวท่ีอยูห่่างไกลกนัให้ไดบ้ริโภคมะม่วงสดคุณภาพดี 

“กรมส่งเสริมการเกษตรขอขอบคุณพ่ีนอ้งประชาชนท่ีร่วมกนัอุดหนุนสินคา้ทางการเกษตรคุณภาพดี ผลผลิตของพ่ีนอ้งเกษตรกรทัว่

ประเทศ ผา่นทางเวบ็ไซตต์ลาดเกษตรกรออนไลน์ ท าให้เกษตรกรไดมี้รายไดเ้พ่ิมขึ้นในช่วงการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 

2019 หรือ COVID-19 และในอนาคตกรมส่งเสริมการเกษตรจะมีการคดัเลือกสินคา้คุณภาพมารวมไวใ้นเวบ็ไซตเ์พ่ิมเติม

อยา่งต่อเน่ือง เพื่อเป็นทางเลือกให้กบัพี่นอ้งประชาชนต่อไป”  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวในท่ีสุด 
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จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทำให้ส่งผลกระทบต่อหลากหลายอาชีพ 
โดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร ทำให้ขายผลผลิตได้ยากลำบากมากยิ่งขึ้น อาทิ กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่
ของชาวบ้าน บ้านนาเวียง ตำบลกู่จาน อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร ที่ได้ร่วมกันก่อตั้งกลุ่ม
ขึ้นมาเริ่มปลูกถั่วลิสงรับประทานในครัวเรือน และนำผลผลิตมาแปรรูป ทำเป็นอาชีพเสริมสร้าง
รายได้ หลังช่วงฤดูทำนา แต่เมื่อเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าลดลง 
 
ทาง กรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้หาแนวทางในการช่วยเหลือเกษตรกร เบ้ืองต้น จัดทำโครงการ
ส่งเสริมตลาดเกษตรออนไลน์ ขึ้น ในรูปแบบของเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com 
เพ่ือช่วยเป็นสื่อกลางในการนำสินค้าเกษตรคุณภาพดี ทั้งจากกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่, Smart 
Farmer, Young Smart Farmer, วิสาหกิจชุมชน และองค์กรเกษตรกรอื่นๆ จากทั่วประเทศ เพ่ือ
ส่งตรงถึงมือผู้บริโภคโดยตรง 
 
ด้าน ตัวแทนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร บอกว่า ในช่วงที่ยังมีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ทาง
กลุ่มได้หันมาจำหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์ ซึ่งสะดวกและปลอดภัยสำหรับผู้ผลิต และ
ผู้รับบริการ จึงขอเชิญชวนเกษตรกรนำสินค้าเข้าร่วมโครงการฯ จำหน่ายสินค้าทางออนไลน์เพื่อ
เพ่ิมยอดขาย 
 
ส่วนประชาชนท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์แปรรูปจากถั่วลิสง และต้องการช่วยเหลือเกษตรกร ก็
สามารถเข้าไปอุดหนุนสินค้าได้ผ่านเว็บไซต์ ที่ทางกรมส่งเสริมทางการเกษตรจัดขึ้น 
 

 
 
 



แว่นนิวส์ไทม์ ออนไลน์ 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นท่ีเยี่ยมเยียนและให้ก าลงัใจเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอหนองแค 
จังหวัดสระบุรี  

 
 
วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2563 

 นายเขม้แขง็  ยติุธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ลงพื้นท่ีเยีย่มเยยีน และใหก้ าลงัใจเจา้หนา้ท่ี ท่ีมา
ปฏิบติังานในช่วงวนัหยดุราชการ จนถึงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 เพื่ออ านวยความสะดวกใหแ้ก่
เกษตรกรท่ีมาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร พร้อมมอบ บะหม่ีก่ึงส าเร็จรูป นม
พร้อมด่ืม และหนา้กากอนามยั ใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอหนองแคท่ีเป็นก าลงัส าคญัในการรับ
ขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตร รวมทั้งใหข้อ้มูล และท าความเขา้ใจในเร่ืองทะเบียนเกษตรกรแก่
เกษตรกร นอกจากน้ี เกษตรกรในพื้นท่ียงัพลิกวิกฤตใหเ้ป็นโอกาสน าสินคา้เกษตรกรมาจ าหน่าย ซ่ึงหาก
เกษตรกรมีผลผลิตทางการเกษตรสามารถน ามาจ าหน่ายได ้เน่ืองจากช่วงน้ี มีผูม้าติดต่อราชการจ านวนมาก 

เช่น น ้าออ้ย แคนตาลูป ผกัพื้นบา้นหลากหลายชนิด มาจ าหน่ายบริเวณหนา้ส านกังานเกษตรอ าเภอหนองแค 
อ าเภอหนองแค จงัหวดัสระบุรี โดยนายยศพนธ์  ทพัพระจนัทร์ เกษตรจงัหวดัสระบุรี มอบหมายใหน้าง
ถาวร  ภู่ขาว หวัหนา้กลุ่มส่งเสิรมและพฒันาการผลิต นายบรรจงศิลป์  วุฒิอุทยั หัวหนา้กลุ่มยทุธศาสตร์และ
สารสนเทศ พร้อมดว้ยนางประภาพรรณ พฆคัวรรณ เกษตรอ าเภอหนองแค ร่วมใหก้ารตอ้นรับและรายงาน
สถานการณ์การขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรในพื้นท่ีอ าเภอหนองแค 
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เจ้าหน้าที่/ข้าราชการ กรมส่งเสริมทั่วประเทศ ติดแฮทแท็ก #saveเกษตรต าบล #มิตรแท้เกษตรกร ให้

ก าลังใจซ่ึงกันและกัน หลังรัฐบาลใช้ฐานข้อมูลปรับปรุงใหม่เกษตรกรเยียวยาโควิด 

นับถอยหลงันบัตั้งแต่มติครม.เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2563 เหลือเวลา 10 วนัไม่เวน้วนัหยุด ถึงวนัท่ี 15 พฤษภาคมน้ี 

ปัจจุบนักรมส่งเสริมการเกษตรปรับปรุงฐานขอ้มูลใหม่ไดก้ว่า 6 ลา้นรายแลว้ แต่ยงัมีเกษตรกรทยอยเขา้มาเร่ือยทั้ง

ปรับปรุงทะเบียนใหม่ ทั้งแจง้สิทธ์ิ และการร้องเรียนต่างๆ นานา 

 

 
 
 
 
 
 

 



 

กรมสง่เสรมิการเกษตร จัดท าโครงการทีเ่กีย่วกบัการสง่เสรมิการเกษตรตา้นภัยโค
วดิ-19 
 

ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - กรมส่งเสริมการเกษตร จัดทำโครงการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการเกษตรต้านภัยโค
วิด-19 จำนวน 4 โครงการ 
 
นายสุพิท จิตรภักดี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา ให้ข้อมูลว่า จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำโครงการที่
เกี่ยวกับการส่งเสริมการเกษตรต้านภัยโควิด-19 ขึ้น เพื่อช่วยเหลือประชาชน เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 
 
1.โครงการฟาร์มตัวอย่างต้านภัยโควิด-19 ดำเนินการใน 18 จังหวัด 31 ฟาร์ม ในส่วนของภาคใต้
ดำเนินการใน 5 จังหวัด 15 ฟาร์ม 498 ราย (จังหวัดนราธิวาส 6 ฟาร์ม 213 ราย ปัตตานี 5 ฟาร์ม 
160 ราย ยะลา 2 ฟาร์ม 55 ราย สงขลา 1 ฟาร์ม 50 ราย พัทลุง 1 ฟาร์ม 20 ราย) โดยใช้พื้นที่ว่าง
ในโครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริ เพื่อจ้างแรงงานที่กลับถิ่นภูมิลำเนาจากผลกระทบการระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ค่าจ้างแรงงาน 300 บาท/วัน ระยะเวลาดำเนินการ 2 เดือน วัตถุประสงค์
เพื่อให้ประชาชนมีองค์ความรู้สามารถพัฒนาเป็นอาชีพ สร้างรายได้แก่ตนเอง และครัวเรือน 
 
2.โครงการบ้านพอเพียง เลี้ยงชีวิตสู้โควิด-19 โดยศูนย์ปฏิบัติการ ผลิตต้นพันธุ์พืชผัก และสมุนไพร 
จำนวน 7 ชนิด รวม 3,634,464 ต้น ดังนี้ ฟ้าทะลายโจร มะละกอ พริก มะเขือ ผักหวานบ้าน แคบ้าน 
และมะรุม เป้าหมายสนับสนุนพันธุ์พืชให้เกษตรกร จำนวน 225,390 ครัวเรือน (หมู่บ้านละ 3 
ครัวเรือน) 
 
3.โครงการตู้เย็นข้างบ้านต้านภัย โดยกรมส่งเสริมร่วมกับบริษัท อีสท์เวสท์ ซีด จำกัด สนับสนุนเมล็ดพันธุ์
พืชผักสวนครัว จำนวน 10,000 ชุด ใน 1 ชุดประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์ผัก จำนวน 5 ชนิด ได้แก่ ผักบุ้ง 
โหระพา แตงกวา พริกขี้หนู และมะเขือ โดยเกษตรกรผู้สนใจสามาสมัครเข้าร่วมโครงการฯ ผ่านเว็บไซต์
ของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป วัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกร และ
ประชาชนทั่วไปท่ีสนใจมีพืชอาหารเพาะปลูกในช่วงภาวะวิกฤต COVID-19 เป้าหมาย 10,000 
ครัวเรือน 
 
4.โครงการ Do it From Home กรมส่งเสริมการเกษตร ได้จัดทำโครงการ Do it Form Home DOAE 
อยู่บ้านช่วงนี้ทำอะไรดี โดยขอเชิญทุกท่านมาเรียนรู้การทำการเกษตรแบง่ายๆ มีพื้นที่จำกัดก็ทำได้ โดย
เข้าเรียนรู้ได้แล้ว จำนวน 2 ช่องทาง ดังนี้ 1. https://www.facebook.com/DoItFromHomeDOAE/ 
อัปเดตทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลา 11.00 น. ผ่านทาง 2.รวบรวมองค์ความรู้หลากหลาย เข้าดูได้
ตลอดเวลา ผ่านทางเว็บไซต์ https://esc.doae.go.th/do-it-from-home/ ซึ่งองค์ความรู้ที่นำขึ้น



เว็บไซต์แล้ว จำนวน 57 เรื่อง เช่น การปลูกผักในภาชนะ ปลูกผักอายุสั้น เริ่มเก็บได้ใน 30 วัน สลัด
ผลไม้ เห็ดทอดรสปาปริก้า เห็ดรสต้มยำ เมนูปลาส้ม ไอศกรีมมะม่วงน้ำปลาหวาน ไอศกรีมข้าวโพด 
 
จึงขอประชาสัมพันธ์ หากมีประชาชนหรือเกษตรกรท่านใดสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถติดตาม
ข้อมูลได้ทางเว็บไซต์กรมส่งเสริมการเกษตร หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน
ท่าน 
 
 

 
 
 



 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

“เกษตรจงัหวดัน่าน เยีย่มเยยีนใหก้ าลงัใจผูป้ระกอบการรับซ้ือมะม่วง
อ าเภอปัว” 
 

วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2563 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจงัหวดัน่าน เยี่ยมเยียนให้ก าลงัใจคุณนอ้มจิตร หาญยทุธ ผูป้ระกอบการเปิดลง้รับซ้ือมะม่วง โดย
ท าการรับซ้ือมะม่วงจากเกษตรกรผูป้ลูกมะม่วงทุกสายพนัธ์ุ ทั้งรูปแบบผลดิบและผลสุก มีปริมาณความตอ้งการรับซ้ือมะม่วงถึงวนัละ 30 ตนั จุดรับ
ซ้ือ ณ บริษทั ฟูดเมกเกอร์ จ ากดั ต าบลวรนคร อ าเภอปัว จงัหวดัน่าน และบริษทัน้ียงัไดป้ระกอบธุรกิจทางดา้นการเกษตรแบบครบวงจร คือมีการรับ
ซ้ือผลผลิตทางการเกษตร มีห้องเยน็ส าหรับเก็บรักษาผลผลิตท่ีมีความจุถึง 1,000 ตนั มีโรงแปรรูปท่ีไดม้าตรฐาน GMP ท าการแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรเป็นผลิตภณัฑ ์อาทิ กลว้ยฉาบ ล าไยอบแห้ง มะม่วงอบแห้งแบบนุ่ม ฯลฯ มีอ่างส าหรับลา้งท าความสะอาดผลผลิตทางการเกษตร อาทิ 
ขิง ฯลฯ มีไซโลท่ีมีความจุถึง 2,000 ตนั เพื่อใชใ้นการเก็บรักษาผลผลิตทางการเกษตรจ าพวกธญัพืช อาทิ ขา้วเปลือก ขา้วโพดเลี้ยงสัตว ์ฯลฯ บุญ
ยงค ์สดสอาด รายงาน 

 
 
 



 

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 
NBT South ช่อง 11 ดิจิทัล ข่าว เกษตรจังหวัดกระบี่มอบเมล็ดพันธุผ์ักแก่เกษตรกรทั้ง 
8 อำเภอ 

 
 
 
 
 
 

 
 



 
จ.นครพนม ส านักงานเกษตรอ าเภอทกุแหง่ เปิดใหบ้รกิารขึน้ทะเบยีน

เยยีวยาเกษตรกรวันหยดุ ลดความเสีย่งการแพรบ่าดไวรัส COVID-19 

จังหวัดนครพนม สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนเยียวยาเกษตรกรวันหยุด ลดความเสี่ยงการ
แพร่บาดไวรัส COVID-19 

          วันน้ี 9 พฤษภาคม? 2563? ที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นหน่ึงใน 12 แห่งของจังหวัด
นครพนม ที่มีการเปิดให้บริการแกพ่ี่น้องเกษตรกรในพ้ืนท่ี เพื่อให้ทุกคนได้รบัการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ในการรับ
สิทธ์ิเยียวยาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รัฐบาลมีมาตรการเยียวยา
ครัวเรือนละ 15,000 บาท โดยจา่ยเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน บรรยากาศเป็นไปด้วยความต่อเนื่องและ
เรียบง่าย ที่อยู่บนมาตรฐานความปลอดภัยทีม่ีการตรวจคดักรองวัดอุณหภูมริ่างกาย การเว้นระยะห่าง และการสวมหน้ากาก
อนามัยของเจ้าหน้าท่ีและเกษตรกรที่มารับบริการ 

          นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เปดิเผยว่า จากทีร่ัฐบาลมมีาตรการเยียวยาเกษตรกรผูไ้ดร้ับผลกระทบจาก
สถานการณ์ การแพรร่ะบาดของไวรัส COVID-19 โดยในช่วงนี้ไปจนถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ที่บริเวณสำนักงาน
เกษตรจังหวัดนครพนม และเกษตรอำเภอท้ัง 12 แห่งของนครพนม จะมีเกษตรกรเดินทางมาใช้บริการขึ้นและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสีย่งท่ีจะเกิดการระบาดของโรคได้ง่าย ดังนั้น กรมส่งเสรมิการเกษตร จึงมี
แนวทางให้สำนักงานเกษตรจังหวดัและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง เปิดให้บริการกับเกษตรกรในพื้นที่โดยไม่เว้น
วันหยุดราชการ เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้รับการเยยีวยาทนัตามกรอบระยะเวลาทีภ่าครัฐกำหนด ซึ่งทุกวันจะจัด
เจ้าหน้าท่ีไว้คอยบริการพี่น้องเกษตรกร ตั้งแตเ่วลา 08.30 น. ไปจนถึง 17.00 น. โดยเกษตรกรที่มสีิทธ์ิไดร้ับเงินเยยีวยานั้น
เป็นเกษตรกรทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพืช ประมง และกลุม่ปศุสตัว์ ทั้งนี้ เกษตรกรต้องมีการขึ้นทะเบยีนเป็นเกษตรกรกับ
หน่วยงานนั้น ๆ และได้ปรับปรุงทะเบียนปี 2562/63 แล้ว 

          ดังนั้น จึงขอฝากให้เกษตรกรทุกรายเช็ครายชื่อที่ติดประกาศของทางหมู่บ้านให้ดี สำหรับเกษตรกรที่ข้ึนทะเบยีนและมี
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562/63 แล้ว หากมีรายชื่อในประกาศ ก็เพียงรอกระทรวงการคลังพิจารณาจ่ายเงินผ่าน
ทางธนาคาร ธ.ก.ส. หรือธนาคารอื่น ๆ ที่ท่านได้แจ้งไว้ได้เลย ส่วนเกษตรกรที่ข้ึนทะเบยีนไว้ก่อน ปี 2562 และยังทำ
การเกษตรอยู่แตไ่ม่ได้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้แล้วเสรจ็ คือ ให้ไปตรวจสอบรายชื่อที่ตดิ
ประกาศภายในหมู่บ้านตามที่ตั้งแปลงปลูก เมื่อพบรายชื่อในประกาศแล้ว ขอให้แจ้งปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกรกับผู้นำชุมชน
หรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรอืท่ีสำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก ภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 สำหรับ
เกษตรกรรายใหม่ทีย่ังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาก่อนนั้นจะยังไม่มีช่ือในประกาศ ดังนั้นจึงต้องมีการปฏิบัติที่แตกต่าง
ออกไป คือ เมื่อมีการปลูกพืชแล้ว 15 วันตามเกณฑ์ ให้รีบไปติดต่อขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยให้ยื่นแบบฟอร์ม ทบก.
01 พร้อมแนบหลักฐานที่กำหนดให้กับผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือเกษตรอำเภอ ภายใน
วันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 จากนั้น เจ้าหน้าท่ีจะเร่งดำเนินการลงไปตรวจสอบแปลงเกษตรของท่านเพื่อข้ึนทะเบียนให้ 



 
จ.นครพนม สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง เปิดให้บริการขึน้ทะเบียนเยียวยา
เกษตรกรวันหยุด ลดความเสี่ยงการแพร่บาดไวรัส COVID-19 
    
จังหวัดนครพนม สำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง เปิดให้บริการขึ้นทะเบียนเยียวยาเกษตรกรวันหยุด ลดความเสี่ยงการแพร่
บาดไวรสั COVID-19 
 
          วันน้ี 9 พฤษภาคม 2563 ที่สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นหนึ่งใน 12 แห่งของจังหวัด
นครพนม ท่ีมีการเปิดให้บรกิารแกพ่ี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให้ทุกคนได้รบัการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ในการรับ
สิทธ์ิเยียวยาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่รัฐบาลมีมาตรการเยียวยา
ครัวเรือนละ 15,000 บาท โดยจา่ยเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน บรรยากาศเป็นไปด้วยความต่อเนื่องและ
เรียบง่าย ท่ีอยู่บนมาตรฐานความปลอดภัยทีม่ีการตรวจคดักรองวัดอุณหภูมริ่างกาย การเว้นระยะห่าง และการสวมหน้ากาก
อนามัยของเจ้าหน้าท่ีและเกษตรกรที่มารับบริการ 
 
          นายร่มไม้ นวลตา เกษตรจังหวัดนครพนม เปดิเผยว่า จากที่รัฐบาลมมีาตรการเยียวยาเกษตรกรผูไ้ดร้ับผลกระทบจาก
สถานการณ์ การแพรร่ะบาดของไวรัส COVID-19 โดยในช่วงนี้ไปจนถึงวันท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ที่บริเวณสำนักงาน
เกษตรจังหวัดนครพนม และเกษตรอำเภอท้ัง 12 แห่งของนครพนม จะมีเกษตรกรเดินทางมาใช้บริการขึ้นและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสีย่งท่ีจะเกิดการระบาดของโรคได้ง่าย ดังนั้น กรมส่งเสรมิการเกษตร จึงมี
แนวทางให้สำนักงานเกษตรจังหวดัและสำนักงานเกษตรอำเภอทุกแห่ง เปิดให้บริการกับเกษตรกรในพื้นที่โดยไม่เว้น
วันหยุดราชการ เพื่อให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้รับการเยยีวยาทันตามกรอบระยะเวลาทีภ่าครัฐกำหนด ซึ่งทุกวันจะจัด
เจ้าหน้าท่ีไว้คอยบริการพี่น้องเกษตรกร ตั้งแตเ่วลา 08.30 น. ไปจนถึง 17.00 น. โดยเกษตรกรที่มสีิทธ์ิไดร้ับเงินเยยีวยานั้น
เป็นเกษตรกรทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพืช ประมง และกลุม่ปศุสตัว์ ท้ังนี้ เกษตรกรต้องมีการขึ้นทะเบยีนเป็นเกษตรกรกับ
หน่วยงานนั้น ๆ และได้ปรับปรุงทะเบียนปี 2562/63 แล้ว 
 
          ดังนั้น จึงขอฝากให้เกษตรกรทุกรายเช็ครายชื่อที่ติดประกาศของทางหมู่บ้านให้ดี สำหรับเกษตรกรที่ข้ึนทะเบยีนและมี
การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562/63 แล้ว หากมีรายชื่อในประกาศ ก็เพียงรอกระทรวงการคลังพิจารณาจ่ายเงินผ่าน
ทางธนาคาร ธ.ก.ส. หรือธนาคารอื่น ๆ ท่ีท่านได้แจ้งไว้ได้เลย ส่วนเกษตรกรที่ข้ึนทะเบยีนไว้ก่อน ปี 2562 และยังทำ
การเกษตรอยู่แตไ่ม่ได้มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ให้ทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ให้แล้วเสรจ็ คือ ให้ไปตรวจสอบรายชื่อที่ติด
ประกาศภายในหมู่บ้านตามที่ตั้งแปลงปลูก เมื่อพบรายชื่อในประกาศแล้ว ขอให้แจ้งปรับปรุงทะเบยีนเกษตรกรกับผู้นำชุมชน
หรืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรอืท่ีสำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูก ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สำหรับ
เกษตรกรรายใหม่ทีย่ังไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาก่อนนั้นจะยังไม่มีช่ือในประกาศ ดังนั้นจึงต้องมีการปฏิบัติที่แตกต่าง
ออกไป คือ เมื่อมีการปลูกพืชแล้ว 15 วันตามเกณฑ์ ให้รีบไปติดต่อขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยให้ยื่นแบบฟอร์ม ทบก.01 
พร้อมแนบหลักฐานที่กำหนดให้กบัผู้นำชุมชน อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน หรือเกษตรอำเภอ ภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม 
2563 จากนั้น เจ้าหน้าที่จะเร่งดำเนินการลงไปตรวจสอบแปลงเกษตรของท่านเพื่อข้ึนทะเบียนให้ 

 
 



 
 

นครพนม ส านักงานเกษตรอ าเภอทกุแห่ง เปิดให้บริการขึน้ทะเบียนเยยีวยาเกษตรกร
วนัหยดุ ลดความเส่ียงการแพร่บาดไวรัสโควดิ – 19 
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วนัท่ี 9 พฤษภาคม 2563 ท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอบา้นแพง จงัหวดันครพนม ซ่ึงเป็นหน่ึงใน 12 แห่งของจงัหวดันครพนม ท่ีมีการเปิด

ให้บริการแก่พ่ีนอ้งเกษตรกรในพ้ืนท่ีเพ่ือให้ทุกคนไดรั้บการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ในการรับสิทธ์ิเยียวยาจากสถานการณ์การ

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 ท่ีรัฐบาลมีมาตรการเยียวยาครัวเรือนละ 15,000 บาท โดยจ่ายเดือนละ 5,000 บาท เป็น

ระยะเวลา 3 เดือน บรรยากาศเป็นไปดว้ยความต่อเน่ืองและเรียบง่ายท่ีอยูบ่นมาตรฐานความปลอดภยัท่ีมีการตรวจคดักรองวดัอุณหภูมิร่างกาย 

การเวน้ระยะห่าง และการสวมหนา้กากอนามยัของเจา้หนา้ท่ีและเกษตรกรท่ีมารับบริการ 

นายร่มไม ้นวลตา เกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยว่า จากท่ีรัฐบาลมีมาตรการเยียวยาเกษตรกรผูไ้ดรั้บผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด

ของไวรัสโควิด – 19 โดยในช่วงน้ีไปจนถึงวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 ท่ีบริเวณส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนม และเกษตรอ าเภอทั้ง 

12 แห่งของนครพนม จะมีเกษตรกรเดินทางมาใชบ้ริการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเป็นจ านวนมาก ซ่ึงมีความเส่ียงท่ีจะเกิดการระบาด

ของโรคไดง่้าย ดงันั้นกรมส่งเสริมการเกษตร จึงมีแนวทางให้ส านกังานเกษตรจงัหวดัและส านกังานเกษตรอ าเภอทุกแห่ง เปิดให้บริการกบั

เกษตรกรในพ้ืนท่ีโดยไม่เวน้วนัหยดุราชการเพ่ือให้เกษตรกรท่ีไดรั้บผลกระทบไดรั้บการเยียวยาทนัตามกรอบระยะเวลาท่ีภาครัฐก าหนด ซ่ึงทุก

วนัจะจดัเจา้หนา้ท่ีไวค้อยบริการพ่ีน้องเกษตรกรตั้งแต่เวลา 8.30 น. ไปจนถึง 17.00 น. โดยเกษตรกรท่ีมีสิทธ์ิไดรั้บเงินเยียวยานั้นเป็น
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เกษตรกรทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มพืช ประมง และกลุ่มปศุสัตว ์ทั้งน้ีเกษตรกรตอ้งมีการขึ้นทะเบียนเป็นเกษตรกรกบัหน่วยงานนั้น ๆ และได้

ปรับปรุงทะเบียนปี 2562/63 แลว้ 

ดงันั้นจึงขอฝากให้เกษตรกรทุกรายเช็ครายช่ือท่ีติดประกาศของทางหมู่บา้นให้ดี ส าหรับเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนและมีการปรับปรุงทะเบียน

เกษตรกร ปี 2562/63 แลว้ หากมีรายช่ือในประกาศ ก็เพียงรอกระทรวงการคลงัพิจารณาจ่ายเงินผ่านทางธนาคาร ธ.ก.ส. หรือธนาคารอ่ืน ๆ 

ท่ีท่านไดแ้จง้ไวไ้ดเ้ลย ส่วนเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนไวก้่อนปี 2562 และยงัท าการเกษตรอยูแ่ต่ไม่ไดม้าปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ให้ท าตาม

ขั้นตอนต่อไปน้ีให้แลว้เสร็จ คือ ให้ไปตรวจสอบรายช่ือท่ีติดประกาศภายในหมู่บา้นตามท่ีตั้งแปลงปลูก เมื่อพบรายช่ือในประกาศแลว้ ขอให้

แจง้ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกบัผูน้ าชุมชนหรืออาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น หรือท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอท่ีตั้งแปลงปลูก ภายในวนัท่ี 15 

พฤษภาคม 2563 ส าหรับเกษตรกรรายใหม่ท่ียงัไม่เคยขึ้นทะเบียนเกษตรกรมาก่อนนั้นจะยงัไม่มีช่ือในประกาศ ดงันั้นจึงตอ้งมีการปฏิบติัท่ี

แตกต่างออกไป คือเมื่อมีการปลูกพืชแลว้ 15 วนัตามเกณฑ ์ให้รีบไปติดต่อขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยให้ย่ืนแบบฟอร์ม ทบก.01 พร้อมแนบ

หลกัฐานท่ีก าหนดให้กบัผูน้ าชุมชน อาสาสมคัรเกษตรหมู่บา้น หรือเกษตรอ าเภอ ภายในวนัท่ี 15 พฤษภาคม 2563 จากนั้นเจา้หนา้ท่ีจะเร่ง

ด าเนินการลงไปตรวจสอบแปลงเกษตรของท่านเพ่ือขึ้นทะเบียนให้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
“เกษตรจงัหวดัน่าน เยีย่มเยยีนใหก้ าลงัใจเจา้หนา้ท่ีส านกังานเกษตรอ าเภอ ในการ
ข้ึนทะเบียน 

 
 
 



 
 

 
 

นี่คือระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ แตงโมอนิทรีย์ หมู่ 8 ตำบลลมุพุก อำเภอคำเขื่อน
แก้ว จังหวัดยโสธร ที่สามารถลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และเพิ่มคณุภาพสนิค้า โดยการ
บริหารจัดการร่วมกัน มกีารเชื่อมโยงทางการตลาด และมีระบบการเกษตรที่ปลอดภยัต่อ
สุขภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กอ่ตั้งแต่ปี 2559 ปัจจุบันมีสมาชิก 125 ราย พื้นที่
รวม 250 ไร่ เดิมสมาชกิส่วนใหญ่ปลูกข้าวหอมมะลิแปลงใหญ่เป็นหลกั แล้วจึงต่อยอด 
ใช้พื้นที่นาหลังการปลูกข้าว มาปลูกแตงโมอินทรีย์พันธุ์กินรี เพือ่สรา้งรายได้เสริม 
 
แต่ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเป็นการช่วยเหลอืเกษตรกร กรม
สง่เสรมิการเกษตร จึงได้จัดทำเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com เป็น
สื่อกลางนำสินค้าเกษตรคุณภาพดี ที่ไดร้ับการรบัรองมาตรฐานตา่งๆ เพื่อสร้างทางเลอืก
ให้กับผู้บริโภคที่จะสามารถเลอืกซื้อสินค้าได้โดยตรงจากเกษตรกร และเป็นอีกช่องทาง
ในการจำหน่ายสินค้าของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืน ภายใต้สโลแกน ”เกษตรกรจริงจริง 
ทุกสิ่งปลอดภยั เพยีงคณุสั่ง เราพร้อมส่ง” 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


