
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันท่ี 27-29 มิ.ย. 2563 

  

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

วิกฤติ Covid-19 เครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หารือการดำเนินการ

ด้านการเกษตร 

เว็บไซต์สำนักข่าว

ประชาสัมพันธ์เขต 3  

จ.เชียงใหม่ 

อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน รับมอบต้นพันธ์ุพืชผักสมุนไพร 

ส่งต่อเกษตรกรสร้างบ้านพอเพียงเล้ียงชีวิตสู้โควิด-19 

เว็บไซต์สำนักข่าว

ประชาสัมพันธ์เขต 3  

จ.เชียงใหม่ 

โครงการคลินิก

เกษตรเคล่ือนท่ี 

เกษตรกรจำนวนมาก ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตร

เคล่ือนท่ี รับเทคโนโลยีพัฒนาด้านการเกษตร 

เว็บไซต์สำนักข่าว

ประชาสัมพันธ์เขต 3  

จ.เชียงใหม่ 

ส่งเสริม

การเกษตร 

“เกษตรจังหวัดน่าน ติดตามผู้ตรวจราชการกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์” 

เว็บไซต์ aec-tv-

online2 

“คุณภาพกาแฟแพร่ต้องไปต่อ โดยไม่มีอะไรก้ัน” เว็บไซต์ 

talknewsonline.com 

“เศรณี อนิลบล” ลุยนโยบายแก้ปมเกษตรน่าน ตอนท่ี 3 

รบชนะท้ัง 100 คร้ัง และพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี 

หนังสือพิมพ์เมืองน่าน 



 
เครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หารือการ

ดำเนินการด้านการเกษตร 

25 มิ.ย. 2563 

 นายธวัชชัย  สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง ประชุมร่วมเครือข่ายคณะกรรมการแปลงใหญ่และ

ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับจังหวัด คร้ังท่ี 2/2563 ณ ห้องประชุม

สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ตำบลปงแสนทอง อำเภอเมืองลำปาง โดยมี นายบัณฑิตย์ สวรรค์บรรพต 

ประธาน ศพก. จังหวัดลำปาง และนางสาวรังษิยา แสงสุกวาว ประธานแปลงใหญ่จังหวัดลำปาง เกษตรกร

ประธาน ศพก. และเกษตรกรประธานแปลงใหญ่ ท้ัง 13 อำเภอของจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีกลุ่ม

งาน สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง 

ท่ีประชุมได้หารือด้านการดำเนินงานโครงการภายได้กรอบนโยบาย การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของ

ประเทศท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ด้านเกษตร แผนงาน 3.1 : เกษตร

อัจฉริยะ (เกษตรแม่นยำ เกษตรแปลงใหญ่ การเกษตรท่ีมีมูลค่าสูง) อุตสาหกรรมอาหาร Bioeconomy 



ท่องเท่ียวเน้นคุณภาพ Hospitality Industry เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และโครงการยกระดับ ศพก./แปลงใหญ่ 

นอกจากน้ี ยังมีการหารือด้านการจัดช้ันคุณภาพแปลงใหญ่ ประจำปี 2562 (แปลงปี 2559 – 2561) การ

ประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2563 การดำเนินงาน ศพก. โรคใบด่างมันสำปะหลัง การดำรงตำแหน่ง 

ประธาน ศพก. และคณะกรรมการ ศพก. ระดับอำเภอ/ระดับจังหวัด และปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน 

และการปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม ศพก. และแปลงใหญ่ 



 
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน รับมอบต้นพันธ์ุพืชผักสมุนไพร ส่งต่อเกษตรกรสร้างบ้านพอเพียงเล้ียงชีวิตสู้ 

โควิด-19 

26 มิ.ย. 2563 

 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมกับ ศูนย์ขยายพันธ์ุพืชท่ี 8 จังหวัดลำพูน กองขยายพันธ์ุพืช ส่ง

มอบต้นพันธ์ุพืชผักสมุนไพร “โครงการบ้านพอเพียงเล้ียงชีวิตสู้โควิด-19” ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อก

ม.) ในพ้ืนท่ีจังหวัดลำปาง เพ่ือนำไปแจกจ่ายและกระจายต้นพันธ์ุพืชผักสมุนไพรสนับสนุนให้เกษตรกรแต่ละ

หมู่บ้าน ซ่ึงได้รับการจัดสรรต้นพันธ์ุพืช จำนวน 46,880 ต้น เพ่ือมอบให้ อกม. หมู่บ้านละ 1 ราย รวม 968 

ราย นำไปแจกจ่ายให้เกษตรกรในหมู่บ้าน จำนวน 2,904 ครัวเรือน และจุดเรียนรู้ 26 จุด ซ่ึงคร้ังน้ีเป็นการส่ง

มอบคร้ังแรกของจังหวัดลำปาง โดยมี อกม. ในพ้ืนท่ีอำเภอเมืองลำปาง จำนวน 180 หมู่บ้าน รับมอบต้นพันธ์ุ

พืช จำนวน 8,672 ต้น ประกอบด้วย ต้นฟ้าทะลายโจร ต้นมะรุม ต้นมะละกอ ต้นแคบ้าน ต้นจิงจูฉ่าย ต้นพริก 

และต้นมะเขือ โดยมีนายธวัชชัย  สิทธิวีระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยนายสมศิลป์  ลาวพันธ์ หัวหน้า

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร และนายประสาน  พิอุทัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่ม



ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ผู้รับผิดชอบโครงการ ฯ ร่วมส่งมอบ และมีนายไพโรจน์ จินากุล เกษตรอำเภอ

เมืองลำปาง และเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองลำปาง เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานอำเภอ

เมืองลำปาง 

การดำเนินงานโครงการ ฯ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้เกษตรกรและผู้ท่ีได้รับผลกระทบจากการระบาดของ

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ได้รับการสนับสนุนต้นพันธ์ุพืชผักและสมุนไพรสำหรับปลูกเป็นพืชอาหารสำหรับ

บริโภคภายในครัวเรือนและแบ่งปันผลผลิตภายในชุมชน และสำนักงานเกษตรอำเภอดำเนินการจัดทำจุด

เรียนรู้เพ่ือเป็นต้นแบบการดำเนินการในพ้ืนท่ีต่อไป โดยอำเภอเมืองลำปางได้รับการจัดสรรให้ดำเนินการจุด

เรียนรู้การปลูกพืชผักและสมุนไพร จำนวน 2 จุด ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ในการเป็นจุดถ่ายทอดความรู้การปลูก

พืชผักและสมุนไพรให้กับเกษตรกรและผู้ท่ีสนใจในพ้ืนท่ีต่อไป 



 
เกษตรกรจำนวนมาก ร่วมงานโครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี รับเทคโนโลยีพัฒนาด้านการเกษตร 

27 มิ.ย. 2563 

 สำนักงานเกษตรจังหวัดลำปาง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน 

“โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คร้ังท่ี 3/2563 ณ สำนักงานเทศบาลตำบล

นาแก้ว อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เพ่ือให้บริการช่วยเหลือเกษตรกรท่ีร่วมงานกว่า 350 คน โดยมีส่วน

ราชการในพ้ืนท่ีอำเภอเกาะคา และหน่วยงานเอกชน ร่วมบูรณาการความรู้และงานวิจัยเพ่ือถ่ายทอดความรู้ 

เทคโนโลยีทางการเกษตร และแก้ไขปัญหาท่ีเกษตรกรเจอในการทำการเกษตร ซ่ึงโอกาสน้ี นายธวัชชัย สิทธิวี

ระกุล เกษตรจังหวัดลำปาง ได้พบปะเกษตรกรและประชาชนท่ีมาร่วมงาน สอบถามข้อมูลความต้องการ

ช่วยเหลือของเกษตรกร เพ่ือนำไปสู่การช่วยเหลือต่อไป 

ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมบริการของคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี แบ่งเป็น 11 ด้าน ได้แก่ คลินิกดิน คลินิก

พืช คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชลประธาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกข้าว 

คลินิกหม่อนไหม และคลินิกอ่ืน ๆ 



ท้ังน้ี การจัดงานได้มีการดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ในการ

ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ซ่ึงมีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำปาง 

และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะคา ให้บริการจุดคัดกรองเกษตรกร เจ้าหน้าท่ี และผู้เข้ามาร่วมงาน 



 
“เกษตรจังหวัดน่าน ติดตามผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” 

27 มิ.ย. 2563 

 วันท่ี 27 มิถุนายน 2563 นายวีรชาติ เข่ือนรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อม

ด้วยนายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดน่าน และส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมติดตาม

ผลการดำเนินงานด้านการเกษตรโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ อำเภอบ่อเกลือ 

จังหวัดน่าน โดยมีการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชแบบผสมผสานเพ่ือสร้างเกษตรกรต้นแบบ 

ส่งเสริมการเพาะเห็ดโรงเรือน การจัดการศัตรูพืชชุมชน(ข้าวและพืชผัก) การปลูกพืชผักและพืชตระกูลถ่ัว การ

จัดทำแปลงสาธิตแก้วมังกร และกิจกรรมพัฒนากลุ่มแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

โดยผู้ตรวจราชการฯได้ให้แนวทางในการร่วมดำเนินงานโครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชดำริฯ 

ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้พัฒนาเกษตรกรในโครงการฯโดยออกแบบการพัฒนา

สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มีการวางแผนการผลิต การปลูกพืชท่ีให้มูลค่าสูง พืชอายุส้ัน ตลาดจนด้านการตลาด 



 
“คุณภาพกาแฟแพร่ต้องไปต่อ โดยไม่มีอะไรก้ัน” 

29 มิถุนายน 2563 

 เม่ือวันท่ี 28 มิถุนายน 2563 ท่ีห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ นายสมมารถ สยมภาค 

เกษตรจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมช้ีแจงโครงการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันการเกษตรระดับ

ภูมิภาค กิจกรรม เตรียมความพร้อมและเพ่ิมศักยภาพการผลิตกาแฟอินทรีย์ โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในการสร้างการรับรู้

วัตถุประสงค์ของโครงการ วิธีการดำเนินงาน และกิจกรรมโครงการฯ แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในพ้ืนท่ี

อำเภอเมืองแพร่ และอำเภอลอง จังหวัดแพร่ 



 


