
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 27 พฤศจิกายน 2563 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
มอบนโยบาย 1 เกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเวที !! มอบนโยบาย “ส่งเสริม

การเกษตร” ประจ าปีงบประมาณ 2564 เนน้เกษตรกรอยูดี่มีสุข 
อยา่งย ัง่ยนื 

Talk online 

2 เกษตรนครพนม เปิดเวที !! มอบนโยบาย “ส่งเสริมการเกษตร”  
ประจ าปี งบประมาณ 2564 เนน้เกษตรกรอยูดี่มีสุข อยา่งย ัง่ยนื 

Voice เสียงประชาชน 

3 (ภาพข่าว) ผวจ.แพร่ มอบนโยบายเจา้หนา้ท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร
ในพื้นท่ีจงัหวดัแพร่ 

นสพ.เดลินิวส์ 

อ่ืนๆ 
สวนล าไยจนัทบุรีขาด
แรงงาน 

4 สวนล าไยจนัทบุรีขาดแรงงานกวา่ 2.5 หม่ืนคน ใชเ้ก็บผลผลิต นสพ.มติชน 

ลอบท านาปรัง 5 เกษตรมึน ลุ่มเจา้พระยาลอบท านาปรังแลว้ 1.43 แสนไร่ นสพ.ข่าวสด 
เกษตร อจัฉริยะ 6 กษ. จดังานเกษตรอจัฉริยะ นสพ.เดลินิวส์ 

7 ประภตัร จดังานใหญ่ เกษตรอจัฉริยะ หวงัน านวตักรรมสุดล ้าโชว ์ นสพ.ไทยรัฐ 
8 ก.เกษตรฯ เตรียมจดัใหญ่ มหกรรม เกษตร อจัฉริยะ คร้ังท่ี 1  

โชวน์วตักรรมทางการเกษตร 
ข่าวสดออนไลน์ 

9 กระทรวงเกษตรฯ เตรียมจดัใหญ่ งานมหกรรม เกษตร อจัฉริยะ คร้ัง
ท่ี 1 โชวน์วตักรรมทางการเกษตร ยกระดบัขีดความสามารถ
เกษตรกรไทย 

RYT9 

10 ประภตัร เตรียมจดัมหกรรม เกษตรอฉัระ ยกระดบัเกษตร นสพ.เดลินิวส์ 
ผลกัดนัภาคการเกษตร
ไทยสู่ตลาดโลก 

11 ททบ. และ ส.อ.ท. ร่วมกบั 6 องคก์รภาคีเครือข่าย เผยแพร่องคค์วามรู้
และผลกัดนัภาคการเกษตรไทยสู่ตลาดโลก 

RYT9 

 



 

เกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเวที !! มอบนโยบาย “ส่งเสริมการเกษตร” ประจ าปีงบประมาณ 2564 เน้นเกษตรกรอยู่ดีมีสุข 

อย่างยั่งยืน 

 

วนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.30 น. ท่ีศูนยส์ารสนเทศยางพารานครพนม นายวินยั คงยนื หวัหนา้กลุ่มส่งเสริม

และพฒันาการผลิต รักษาราชการแทน เกษตรจงัหวดันครพนม เป็นประธานเปิดการจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดบัจงัหวดั 

(PW) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คร้ังท่ี 1 ซ่ึงมีเกษตรอ าเภอ พร้อมเจา้หนา้ท่ีนกัวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจา้

พนกังานธุรการ ทั้ง 12 อ าเภอ จ านวน 104 ราย เขา้ร่วมรับฟังการประชุมช้ีแจงโครงการและแนวทางในการขบัเคล่ือนงาน

ส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ี ประจ าปีงบประมาณ 2564 ท่ีเนน้ใหเ้กษตรกรในจงัหวดันครพนมมีความอยูดี่มีสุขอยา่งย ัง่ยนื 

นายอุดร ไพศาล หวัหนา้กลุ่มยทุธศาสตร์และสารสนเทศ เปิดเผยวา่ ส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนม ด าเนินงาน

ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยด าเนินกิจกรรมจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้

ระดบัจงัหวดั (PW) คร้ังน้ี เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีรับทราบนโยบาย แนวทางด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจ าปีของหน่วยงาน 

รวมถึงถ่ายทอดองคค์วามรู้ เพื่อพฒันาสมรรถนะเจา้หนา้ท่ี ใหส้ามารถปฏิบติังานส่งเสริมอาชีพดา้นการเกษตร แก่เกษตรกร

ในพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยในพื้นท่ีจงัหวดันครพนม มีพืชเศรษฐกิจส าคญั 6 ชนิด ท่ีจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาและ

ส่งเสริมดา้นศกัยภาพการผลิตและการต่อยอดในการเพิ่มมูลค่าของสินคา้อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงประกอบไปดว้ย ขา้วนาปี 775,547 

ไร่ ผลผลิต 348 กิโลกรัม/ไร่ ขา้วเหนียวนาปี 688,635 ไร่ ผลผลิต 350 กิโลกรัม/ไร่ ยางพารา 338,842 ไร่ ผลผลิต 220 



กิโลกรัม/ไร่ มนัส าปะหลงั 16,163 ไร่ ผลผลิต 3,033 กิโลกรัม/ไร่ สับปะรด 7,624 ไร่ ผลผลิต 3,980 กิโลกรัม/ไร่ และลิ้นจ่ี 

นพ.1 2,700 ไร่ ผลผลิต 48 กิโลกรัม/ไร่ ส าหรับในปีงบประมาณ 2564 น้ีทางส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนม มีแผนงาน

โครงการท่ีจะส่งเสริมและพฒันาพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของจงัหวดันครพนม รวมทั้งภาคการเกษตรใหมี้ความเขม้แข็ง ทั้งใน

ดา้นการรวมกลุ่มของเกษตรกร การยกระดบัคุณภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาด ซ่ึงจะช่วยใหเ้กษตรกรมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีและมีความมัน่คงในอาชีพมากยิง่ขึ้น 

 นายวินยั คงยนื หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต รักษาราชการแทน เกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยวา่ การ

จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในคร้ังน้ี ซ่ึงเป็นการถ่ายทอดนโยบายแนวทางด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจ าปีของหน่วยงาน 

และเพื่อพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ตามแนวทางของระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมดว้ยความมุ่งมัน่และตั้งใจของเจา้หนา้ท่ีทุกคนจะท าใหไ้ดรั้บประโยชน์ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ผลการด าเนินงาน และประสบการณ์ท างานระหวา่งเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร เพื่อน าไปประยกุตใ์ชแ้กไ้ขปัญหาดา้นการ

ส่งเสริมการเกษตร ในพื้นท่ี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง หน่วยงาน เกษตรกร และชุมชนไดต่้อไป นอกจากน้ียงัมี

วิทยากรจากหน่วยตรวจสอบภายในจงัหวดันครพนม ท่ีมาร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์และใหค้วามรู้ในดา้นของการบริหาร

จดัการงบประมาณในการด าเนินงานโครงการพร้อมตอบขอ้ซกัถามของเจา้หนา้ท่ีท่ีเขา้ร่วมการอบรม พร้อมทั้งใหค้วามรู้

ความเขา้ใจแก่เจา้หนา้ท่ี เช่น การยมืเงินราชการ การเดินทางไปราชการ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัตาม

ระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีก าหนด ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีมีความเขา้ใจและสามารถปฏิบติังานโครงการไดใ้นพื้นท่ีไดอ้ยา่งมี

ประสิทธิภาพ และเกิดการพฒันาภาคการเกษตรท่ีเป็นประโยชน์กบั พี่นอ้งเกษตรกรในพื้นท่ีไดเ้ป็นอยา่งมาก 

  



 

เกษตรนครพนม เปิดเวที !! มอบนโยบาย “ส่งเสริมการเกษตร” ประจ าปีงบประมาณ 2564 เนน้เกษตรกรอยูดี่มีสุข อยา่งย ัง่ยนื 

 

วนัน้ี (26 พฤศจิกายน 2563) เวลา 09.30 น. ท่ี ศูนยส์ารสนเทศยางพารานครพนม ส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนม 

อ าเภอเมืองนครพนม จงัหวดันครพนม โดยนายวินยั คงยืน หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต รักษาราชการแทน 

เกษตรจงัหวดันครพนม เป็นประธานเปิดการจดัเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดบัจงัหวดั (PW) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คร้ังท่ี 1 ซ่ึงมีเกษตรอ าเภอ พร้อมเจา้หนา้ท่ีนกัวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเจา้พนกังานธุรการ ทั้ง 12 อ าเภอ จ านวน 104 

ราย เขา้ร่วมรับฟังการประชุมช้ีแจงโครงการและแนวทางในการขบัเคล่ือนงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นท่ี ประจ าปี

งบประมาณ 2564 ท่ีเนน้ใหเ้กษตรกรในจงัหวดันครพนมมีความอยูดี่มีสุขอยา่งย ัง่ยนื 

 นายอุดร ไพศาล หวัหนา้กลุ่มยทุธศาสตร์และสารสนเทศ เปิดเผยวา่ ส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนม ด าเนินงาน

ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยด าเนินกิจกรรมจดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้

ระดบัจงัหวดั (PW) คร้ังน้ี เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีรับทราบนโยบาย แนวทางด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจ าปีของหน่วยงาน 

รวมถึงถ่ายทอดองคค์วามรู้ เพื่อพฒันาสมรรถนะเจา้หนา้ท่ี ใหส้ามารถปฏิบติังานส่งเสริมอาชีพดา้นการเกษตร แก่เกษตรกร

ในพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยในพื้นท่ีจงัหวดันครพนม มีพืชเศรษฐกิจส าคญั 6 ชนิด ท่ีจ าเป็นท่ีจะตอ้งพฒันาและ

ส่งเสริมดา้นศกัยภาพการผลิตและการต่อยอดในการเพิ่มมูลค่าของสินคา้อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงประกอบไปดว้ย ขา้วนาปี 775,547 

ไร่ ผลผลิต 348 กิโลกรัม/ไร่ ขา้วเหนียวนาปี 688,635 ไร่ ผลผลิต 350 กิโลกรัม/ไร่ ยางพารา 338,842 ไร่ ผลผลิต 220 

กิโลกรัม/ไร่ มนัส าปะหลงั 16,163 ไร่ ผลผลิต 3,033 กิโลกรัม/ไร่ สับปะรด 7,624 ไร่ ผลผลิต 3,980 กิโลกรัม/ไร่ และลิ้นจ่ี 

นพ.1 2,700 ไร่ ผลผลิต 48 กิโลกรัม/ไร่ ส าหรับในปีงบประมาณ 2564 น้ีทางส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนม มีแผนงาน



โครงการท่ีจะส่งเสริมและพฒันาพืชเศรษฐกิจท่ีส าคญัของจงัหวดันครพนม รวมทั้งภาคการเกษตรใหมี้ความเขม้แข็ง ทั้งใน

ดา้นการรวมกลุ่มของเกษตรกร การยกระดบัคุณภาพการผลิต การแปรรูป และการตลาด ซ่ึงจะช่วยใหเ้กษตรกรมีคุณภาพชีวิต

ท่ีดีและมีความมัน่คงในอาชีพมากยิง่ขึ้น 

นายวินยั คงยนื หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต รักษาราชการแทน เกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยวา่ การ

จดัเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ในคร้ังน้ี ซ่ึงเป็นการถ่ายทอดนโยบายแนวทางด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรประจ าปีของหน่วยงาน 

และเพื่อพฒันาศกัยภาพเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร ตามแนวทางของระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V System) ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมดว้ยความมุ่งมัน่และตั้งใจของเจา้หนา้ท่ีทุกคนจะท าใหไ้ดรั้บประโยชน์ มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้

ผลการด าเนินงาน และประสบการณ์ท างานระหวา่งเจา้หนา้ท่ีส่งเสริมการเกษตร เพื่อน าไปประยกุตใ์ชแ้กไ้ขปัญหาดา้นการ

ส่งเสริมการเกษตร ในพื้นท่ี ซ่ึงจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง หน่วยงาน เกษตรกร และชุมชนไดต่้อไป นอกจากน้ียงัมี

วิทยากรจากหน่วยตรวจสอบภายในจงัหวดันครพนม ท่ีมาร่วมแลกเปล่ียนประสบการณ์และใหค้วามรู้ในดา้นของการบริหาร

จดัการงบประมาณในการด าเนินงานโครงการพร้อมตอบขอ้ซกัถามของเจา้หนา้ท่ีท่ีเขา้ร่วมการอบรม 

 พร้อมทั้งใหค้วามรู้ความเขา้ใจแก่เจา้หนา้ท่ี เช่น การยมืเงินราชการ การเดินทางไปราชการ และการเบิกจ่าย

งบประมาณ ซ่ึงจะตอ้งปฏิบติัตามระเบียบและขอ้บงัคบัท่ีก าหนด ท าใหเ้จา้หนา้ท่ีมีความเขา้ใจและสามารถปฏิบติังาน

โครงการไดใ้นพื้นท่ีไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ และเกิดการพฒันาภาคการเกษตรท่ีเป็นประโยชน์กบั พี่นอ้งเกษตรกรในพื้นท่ีได้

เป็นอยา่งมาก 

  



 


















































