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เตรียมจ่ายเงินชดเชยราคาลำไยตกต่ำ

นายเฉลิมชัย ศรีออ่ น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ตามที่
ครม. อนุมัติการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ปี 2563 อัตราไร่ละ 2,000
บาท ไม่เกิน 25 ไร่/ครัวเรือน เมื่อ 25 สิงหาคม 2563 โดยเกษตรกรจะต้องขึ้น
ทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร ทุกครัวเรือน และเป็นพื้นที่ลำไยที่ให้ผลผลิตแล้ว
(อายุต้นลำไยตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป) เพื่อฟื้นฟูการผลิตลำไยที่ได้รับผลกระทบด้านการผลิต
และตลาดจากสถานการณ์โควิด-19 กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมส่งรายชื่อเกษตรกร
ให้ ธ.ก.ส. ตั้งแต่วันนี้ จนถึง 15 ธันวาคม 63 ทั้งนี้ความคืบหน้า โครงการเยียวยา
เกษตรกรชาวสวนลำไย มีเกษตรกรมาขึ้นทะเบียนและผ่านคณะกรรมการตรวจสอบสิทธิ์
ระดับจังหวัด จำนวน 209,592 ครัวเรือน เนือ้ ที่ 1,525,592.72 ไร่ ข้อมูล ณ วันที่
14 ตุลาคม 2563
สำหรับขั้นตอนก่อนรับสิทธิ์ จะมีคณะทำงานตรวจสอบสิทธิ์ จำนวน 3 ระดับ ได้แก่
ระดับตำบล ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด กลัน่ กรอง ตรวจสอบข้อมูล และกรม
ส่งเสริมการเกษตรจะต้องตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง ก่อนเริ่มทยอย ส่งรายชื่อให้ ธ.
ก.ส. เพื่อจ่ายเงินให้เกษตรกรโดยโอนเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ทั้งนี้ ตามแผนการ
ดำเนินงานของโครงการฯ ธนาคารเพือ่ การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร( ธ.ก.ส.) เริ่ม
โอนเงินให้กับเกษตรกร ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2563 พร้อมเน้นย้ำ
ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไยอย่างทั่วถึง

โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ เพื่อป้องกันการทุจริตและให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้อง
เกษตรกรชาวสวนลำไยมากที่สุด
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า สำหรับเงื่อนไขการรับ
สิทธิ์เข้าร่วมโครงการเยียวยาชาวสวนลำไย ปี 2563 เกษตรกร จะต้องมีสญ
ั ชาติไทย
และบรรลุนิติภาวะแล้ว เป็นหัวหน้าครัวเรือนทีข่ ึ้นทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกลำไยกับกรม
ส่งเสริมการเกษตรภายในวันที่ 15 ก.ย. 63 และในกรณีที่เป็นเกษตรกรซึ่งเคยขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรไว้ก่อนหน้านี้แล้ว (ก่อนมีมติ ครม.เมื่อ 25 ส.ค. 63) และต้อง
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตั้งแต่ 15 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา ทั้งนี้ ขอให้เกษตรกรชาวสวน
ลำไย ตรวจสอบความถูกต้องของสมุดบัญชี พร้อมแนะนำเกษตรกรให้ปรับปรุงสมุดบัญชี
ของ ธ.ก.ส.ให้ปัจจุบันอีกทางหนึ่งด้วย . – สำนักข่าวไทย

เกษตรจังหวัดนครพนมรับสมัครเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่มใี จรักการทำเกษตร เข้าร่วม
โครงการพัฒนาเกษตรกร รุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ประจำปี 2564
นายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริ มและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทน เกษตรจังหวัดนครพนม เปิ ดเผยว่า จากแนวทางในการขับเคลื่อนงาน
ส่งเสริ มการเกษตร กรมส่งเสริ มการเกษตรได้ให้ความสาคัญในการพัฒนาภาคการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และครอบคลุมในทุกๆ ด้าน ในการ
พัฒนาภาคการเกษตรให้เข้มแข็ง จะต้องเกิดขึ้นจากการในส่ วนของการพัฒนาองค์กรเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรรุ่ นใหม่ โดย
เน้นให้มีการส่ งเสริ มและพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่ให้เป็ นผูป้ ระกอบการ รวมทั้งส่ งเสริ มการท่องเที่ยวเชิงเกษตร และสร้างความมัน่ คงด้านอาหาร
ในครัวเรื อนเกษตรและชุมชน ซึ่งในขณะนี้สานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม กาลังดาเนินการประชาสัมพันธ์ และเปิ ดรับสมัครเกษตรกรที่มี
ความสนใจเข้าร่ วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่ ให้เป็ น Young Smart Farmer จังหวัดนครพนม ประจาปี 2564 เปิ ดรับ
สมัครแล้ว สานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม เปิ ดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่ วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่ ให้เป็ น Young Smart
Farmer ประจาปี 2564 เพื่อส่งเสริ มและพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่ ให้สามารถนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพ
การผลิต การบริ หารจัดการและการตลาดสินค้าเกษตรได้อย่างผูป้ ระกอบการเกษตร

เพื่อพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่ให้มีทกั ษะทางด้านวิชาการและการปฏิบตั ิดา้ นเทคโนโลยี เป็ นผูน้ าด้านการเกษตร สามารถพัฒนาการผลิตสินค้า
เกษตรที่ได้มาตรฐาน ตรงตามความต้องการและปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภค มีการบริ หารจัดการการผลิตและธุรกิจการเกษตร จนทาให้ชุมชนเติบโต
ทางเศรษฐกิจจากฐานการเกษตรได้ และเกิดการพัฒนาเชื่อมโยงเครื อข่ายความร่ วมมืออย่างต่อเนื่อง
สาหรับเกษตรกรที่มีความสนใจสมัครเข้าร่ วมโครงการ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ สานักงานเกษตรจังหวัดนครพนม และสานักงาน
เกษตรอาเภอทุกอาเภอใกล้บา้ น หรื อสามารถโทรสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 093 – 59443665 เกณฑ์ในการรับสมัคร
เกษตรกรเข้าร่ วมโครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่ นใหม่ให้เป็ น Young Smart Farmer เกษตรกรที่เข้าร่ วมจะต้องมีคุณสมบัติ ดั้งนี้
1. มีอายุระหว่าง 17 – 45 ปี และเริ่ มต้นทาการเกษตร มีความมุ่งมัน่ ตั้งใจในการทาการเกษตร
2. ต้องการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตตนเอง สมัครใจเข้าร่ วมโครงการ และต้องเข้าร่ วมกิจกรรมตลอดระยะเวลาโครงการ 3. เป็ น
เกษตรกรที่ข้ นึ ทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่ งเสริ มการเกษตร โดยให้แนบเอกสารในการสมัครดังนี้ 1. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 2.
รู ปภาพ 1 นิ้ว จานวน 1 รู ป และ 3. สาเนาทะเบียนเกษตรกรหน้าที่ปรากฏชื่อ และนามสกุล
Young Smart Farmer ถือเป็ นเป็ นจุดเริ่ มต้นที่สาคัญ ในการเสริ มสร้างองค์ความรู ้ดา้ นการเกษตรแบบรุ่ นใหม่ ให้กบั เยาวชนตั้งแต่
สถาบันการศึกษาในระดับประถม หรื อเยาวชนทัว่ ไปที่อายุไม่เกิน 45 ปี ให้มีความรู้ต้ งั แต่ตน้ น้ า คือ วิเคราะห์สภาพดิน การเตรี ยมดิน การ
คัดเลือกเมล็ดพันธุ์ การดูแลจัดการด้วยระบบเกษตรแม่นยา การเก็บเกี่ยว การแปรรู ป การตลาดให้ครบวงจร เพื่อสร้างเยาวชนเหล่านี้ เป็ น

ผูป้ ระกอบการเกษตรรุ่ นใหม่ในอนาคต ที่สร้างความเข้มแข็งให้กบั เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร อีกทั้ง มีความภาคภูมิใจและความมัน่ คงใน
การประกอบอาชีพทางการเกษตร พึ่งพาตนเอง และเป็ นที่พ่ งึ ให้แก่เพื่อนเกษตรกรได้ จึงนับว่าเกษตรกรรุ่ นใหม่เป็ นกาลังหลักที่สาคัญในการ
พัฒนาภาคการเกษตรของประเทศ ที่ทาให้เกิดความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ดา้ นการเกษตร สร้างความมัน่ คงด้านอาชีพ
การเกษตรเพิม่ มากขึ้น

