
 

สรุปขาวกรมสงเสริมการเกษตร ประจําวันท่ี 6 ตุลาคม 2563  
  
สวนกลาง 

ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

อาสาสมัครเกษตรหมูบาน 1.“เฉลิมชัย” เตรียมเสนอ ครม.รับ
คาตอบแทนอาสาสมัครเกษตรฯ 

หนังสือพิมพสยามธุรกิจ 

ตูเย็นขางบานตานภัยโควิด 2.ตูเย็นขางบานตานภัยโควิด หนังสือพิมพสยามธุรกิจ 
Smart Farmer 3.มอบโลโครงการพัฒนา SF ยกระดับ

เกษตรกรเปนผูประกอบการเกษตรชั้นนํา 
หนังสือพิมพขาวสด 

4.มอบโลโครงการพัฒนา SF... หนังสือพิมพมติชน 
รางวัลบริหารจัดการภาครัฐ 5.กรมสงเสริมการเกษตรควา 2 รางวัล

คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ป63 
เกษตรกาวไกล 

สวนภูมิภาค 
ประเด็น หัวขอขาว ชองทางการเผยแพร 

โครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตร
ทฤษฎีใหม 

6.เกษตร อ.กันตัง จ.ตรัง ทดสอบ-
คัดเลือกผูรับจางงานโครงการ 1 ตําบล 1 
กลุมเกษตรทฤษฎีใหม รอบท่ี 2/2563 

NNT 

ปอเทือง 7.เกษตร อ.กรงปนัง รับมอบเมล็ดพันธุ 
ปอเทืองและสารเรง เตรียมแจกจายแก
เกษตรกร 

NNT 
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 กรมสงเสรมิการเกษตร ควารางวัลคุณภาพการบริหารจดัการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 ดานการวางแผนยุทธศาสตรและการสื่อสารเพ่ือนําไปสูการ
ปฏิบัติ และรางวัลบริหารราชการแบบมีสวนรวม ระดับดี ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีสวนรวม (Effective change) จากผลงาน ชุมชนบางตลาด
รวมใจ บริหารจัดการผลผลิตมะพราวออนแบบบูรณาการ ป 2563 จากประกาศคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เรื่อง ผลการพิจารณารางวัลเลศิรัฐ 
ประจําป พ.ศ. 2563 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ไดมมีติมอบรางวัลใหกับหนวยงานท่ีมีผลการดําเนินการท่ีเปนเลิศท้ังในดานการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการใหบริการภาครัฐ การพัฒนาคุณภาพการบรหิารจดัการภายในองคกร และเปดระบบราชการใหภาคสวนอ่ืนเขามามีสวนรวม 
 นายเขมแข็ง ยุติธรรมดํารง อธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร เปดเผยวา ป 2563 กรมสงเสรมิการเกษตร ไดรับ 2 รางวัล ไดแก รางวัลคณุภาพการ
บริหารจดัการภาครัฐ ดานการวางแผนยุทธศาสตรและการสื่อสาร เพ่ือนําไปสูการปฏิบัติ ซึ่งเปนรางวัลท่ีมอบใหกับหนวยงานของรัฐท่ีมผีลการพัฒนา
คุณภาพการบริหารจดัการไดทัดเทียมมาตรฐานสากล ซึ่งไดมาดวยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอมรวมกับความตั้งใจจริงของทุกคนในองคการ เพ่ือ
นําพาองคการใหกาวสูความเปนเลศิ โดยในการจดัทําแผนยุทธศาสตรของกรมสงเสริมการเกษตรใหความสําคญักับการมีสวนรวมจากทุกภาคสวน ยดึหลัก 
“รวมคิด รวมตัดสินใจ รวมทํา รวมแกปญหา และรวมรบัประโยชน” คือ เจาหนาท่ีทุกระดับ องคกรเกษตรกร ภาคเอกชน รวมคิดวิเคราะห เพ่ือวางแผน
ยุทธศาสตรกรมสงเสริมการเกษตรรวมกัน และวางแนวทางใหเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป และยุทธศาสตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ 20 ป 
รวมท้ังวางแนวทางการสงเสริมและพัฒนาเกษตรกรตามศักยภาพและลักษณะการทําฟารมของเกษตรกรในแตละพ้ืนท่ีดวย นอกจากน้ี การทําแผนดังกลาว
ลงสูภาคปฏิบัติน้ันไดมีการใชชองทางตาง ๆ เพ่ือสื่อสารใหถึงผูปฏิบัติในทุกระดับ คือ ผูบริหารมีการสือ่สารหรือใหทิศทางการบริหารราชการ ผานชองทาง
ตาง ๆ เชน การประชุมประจาํเดือนของผูบริหาร เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูระดับเขต รวมไปถึงการลงพ้ืนท่ีตรวจราชการและใหกําลังใจแกเจาหนาท่ี
ผูปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี เปนตน ซึ่งการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรมีวัฒนธรรมองคกรท่ียดึระบบสงเสรมิการเกษตร (T&V System) ซึ่งเปนระบบท่ีนัก
สงเสริมการเกษตรใชเปนหลักการทํางานในพ้ืนท่ี โดยมีองคประกอบหลัก คือการถายทอดความรู (Training) การเยี่ยมเยียน (Visiting) การสนับสนุน 
(Supporting) การนิเทศงาน (Supervision) และการจัดการขอมูล (Data Management) ท้ังน้ีระบบสงเสริมการเกษตรจะมุงเนนการทํางานแบบบูรณา
การ และการมสีวนรวมของทุกภาคสวน เพ่ือขับเคลื่อนการทํางานและแกไขปญหาของเกษตรกรใหสอดคลองกับบริบทของแตละพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดผลสําเร็จ
สอดคลองกับวิสัยทัศนของกรมสงเสรมิการเกษตร ท่ีวา “เกษตรกรมีความเขมแข็ง มีคณุภาพชีวิตท่ีดี ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรม และมรีายไดท่ีมั่นคง” 
 อธิบดีกรมสงเสรมิการเกษตร กลาวเพ่ิมเติมวา สําหรับรางวัลการบรหิารราชการแบบมสีวนรวม ระดับดี ประเภทรางวัลสัมฤทธิผลประชาชนมีสวนรวม 
(Effective change) จากผลงาน ชุมชนบางตลาดรวมใจ บริหารจัดการผลผลิตมะพราวออนแบบบูรณาการ เปนรางวัลท่ีมอบใหกับหนวยงานของรัฐท่ีมี
ความมุงมั่นตั้งใจในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพ้ืนฐานความรับผิดชอบและการมสีวนรวมของประชาชน เพ่ือตอบสนองความตองการ
ของประชาชนไตอยางแทจริง โดยผลงาน/โครงการชุมชนบางตลาดรวมใจ บริหารจดัการผลผลิตมะพราวออนแบบบูรณาการ เปนผลงานจาก ต.บางตลาด 
อ.คลองเข่ือน จ.ฉะเชิงเทรา ซึ่งเปนแหลงปลูกมะพราวนํ้าหอมท่ีมีคณุภาพแหลงหน่ึงของประเทศ แตปจจุบันปจจัยการผลิต เชน ปุย มรีาคาสูงข้ึน ทําให
ตนทุนการผลิตคอนขางสูง ประกอบกับประสบปญหาเศษวัสดเุหลอืใชจากการแปรรูปมะพราว กอมลพิษและอาจเปนแหลงสะสมโรคและแมลงศัตรูพืช 
กรมสงเสรมิการเกษตรจึงดาํเนินการโดยยึดหลักการมีสวนรวมของเกษตรกร ชุมชน และหนวยงานภาคีในลักษณะท่ีไดประโยชนรวมกันทุกฝาย โดย
กระตุนใหเกษตรกร สามารถคิด วิเคราะห และรวมวางแผนในการแกไขปญหาในพ้ืนท่ีของตนเอง และมีเกษตรกรเครือขายเปนผูประสานการถายทอด
ความรูและแกไขปญหาดานการเกษตรในเบ้ืองตน โดยมีนักวิชาการสงเสริมการเกษตรคอยใหคําปรึกษา เปนพ่ีเลี้ยง และสนับสนุนดานวิชาการ สงผลเปน
รูปธรรมในพ้ืนท่ีชุมชน คือ ชุมชนสามารถลดตนทุนการผลติ จากการผลิตปุยใชเองตามการตรวจวิเคราะหดิน และทําใหผลผลิตเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากใชปุยท่ีตรง
กับความตองการของพืช ลดการเผาและปริมาณขยะเปลือกมะพราว ตลอดจนลดการสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืช โดยการผลติเปนขุยมะพราว และ
นําไปขายตอใหโรงไฟฟาชีวมวลเพ่ือทําเปนเช้ือเพลิง ท้ังน้ีมีการตอยอดเช่ือมโยงการจดัการเศษวัสดุเหลือใชท้ังในตําบลและในอําเภอดวย รวมถึงรายไดท่ี
เพ่ิมข้ึนจากการแปรรูปเพ่ิมมลูคาผลผลิต สรางตราสญัลักษณสินคาของชุมขนเพ่ือประชาสัมพันธและเตรียมพรอมเปดเปนชุมชนทองเท่ียวเชิงเกษตร สราง
ช่ือเสียงใหเปนท่ีรูจักตอไป สอดคลองกับวัตถุประสงคหลักในการดําเนินงานแบบมีสวนรวมในการแกไขปญหาของชุมชน คือ “ลดรายจาย เพ่ิมรายได สราง
และพัฒนาตลาดดวยตนเองอยางยั่งยืน” 
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เกษตรอําเภอกันตัง   จังหวัดตรัง  ดําเนินการทดสอบและคัดเลือกผูรับจางงาน ตาม
โครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม รอบท่ี 2/2563 
            วันนี ้(5 ตุลาคม 2563 ) นายสรวง พรหมบุญทอง เกษตรอําเภอกันตัง พรอมดวยคณะ
กรรมการบรหิารโครงการและคณะทํางานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม ดําเนินการ
ทดสอบและคัดเลือกผูรับจางงาน ตามโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม รอบท่ี 2/2563 แบงการ
สอบออกเปน 3 สวน คือ การสอบขอเขียน ภาคปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ มีผูเขารับการทดสอบและคัดเลือก
ท้ังหมด 8 คน ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
            ท้ังนี้  คณะทํางานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหมในระดับอําเภอ มีอํานาจ
หนาท่ีในการรับสมัคร  ตรวจสอบคุณสมบัติและคัดเลือกเกษตรกรเพ่ือเขารวมโครงการ  รับสมัครและคัดเลือก
แรงงานเกษตรทฤษฎีใหมระดับตําบลเพ่ือเขารวมโครงการ  ทําหนาท่ีขับเคลื่อนโครงการ 1 ตําบล 1 กลุม
เกษตรทฤษฎีใหม พรอมติดตามการดําเนินงาน  รวมแกไขปญหาการดําเนินงานและรายงานผลตอคณะทํางาน
ขับเคลื่อนโครงการในระดับจังหวัดทราบอยางตอเนื่อง  
            นอกจากนี้  จะตองบูรณาการความรวมมือสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนในพ้ืนท่ี
อําเภอ  เพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎใีหม เพ่ือใหการขับเคลื่อน
การดําเนินงานโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์อยาง
เปนรูปธรรมในพ้ืนท่ี และมีการบูรณาการจากทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของตอไป 
 
 
#เกษตรอําเภอกันตัง #โครงการ1ตําบล1กลุมเกษตรทฤษฎีใหม #สํานักขาวกรม
ประชาสัมพันธ #NNT #ILOVETHAILAND  
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เกษตรอําเภอกรงปนัง รับมอบเมล็ดพันธุปอเทืองและสารเรง เตรียมแจกจายแกเกษตรกร 

            นางวีระ สมศิริ เกษตรอําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา รับมอบเมล็ดพันธุปอเทืองและสารเรง
ซุปเปอร พด 1,2,7 จาก นายสมศักดิ์ ยาชะรัด นักวิชาการเกษตรชํานาญการ รับผิดชอบอําเภอกรงปนัง เพ่ือ
แจกจายแกเกษตรกร ท้ังนี้ ผูท่ีสนใจสามารถมารับไดท่ี สํานักงานเกษตรอําเภอกรงปนัง ในวันและเวลา
ราชการ 

 

#เมล็ดพันธุปอเทืองและสารเรงซุปเปอรพด127  #สํานักขาวกรมประชาสัมพันธ #NNT #ILOVETHAILAND 
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