สรุ ปข่ าวกรมส่ งเสริมการเกษตร ประจาวันที่ 30 ตุลาคม 2563
ส่ วนภูมิภาค
ประเด็น
โครงการตูเ้ ย็นข้าง
บ้านต้านภัย
COVID-19

ลาดับ
หัวข้ อข่ าว
1 เกษตรลาปาง เตรี ยมส่ งมอบเมล็ดพันธุ์ผกั สวนครัว “โครงการตูเ้ ย็น
ข้างบ้านต้านภัย COVID-19” ให้เกษตรกรผูล้ งทะเบียนในพื้นที่
2 เกษตรลาปาง เตรี ยมส่ งมอบเมล็ดพันธุ์ผกั สวนครัว “โครงการตูเ้ ย็น
ข้างบ้านต้านภัย COVID-19” ให้เกษตรกรผูล้ งทะเบียนในพื้นที่
3 เกษตรเพชรบูรณ์ เตรี ยมส่ งมอบเมล็ดพันธุ์ผกั สวนครัว “โครงการ
ตูเ้ ย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19”

ช่ องทางการเผยแพร่
สานักประชาสัมพันธ์เขต
3 เชียงใหม่
สานักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์
สยามรัฐออนไลน์

ลาดับ
หัวข้ อข่ าว
4 พืชป้ อนโรงไฟฟ้าชุมชนวุน่ “ปลัดเกษตร” รอถกพลังงาน
5 “เฉลิมชัย” สัง่ รับมือผลกระทบ พายุ โมลาเบ
6 ก.เกษตรฯ เตรี ยมป้ องกันผลกระทบพายุ “โมลาเบ” คาดฝนตกหนัก
อีสานตอนล่าง

ช่ องทางการเผยแพร่
นสพ.ประชาชาติธุรกิจ
นสพ.เดลินิวส์
RYT9

อื่นๆ
ประเด็น
พืชพลังงาน
พายุ โมลาเบ

เกษตรลำปำง เตรี ยมส่ งมอบเมล็ดพันธุ์ผกั สวนครัว “โครงกำรตู้เย็นข้ ำงบ้ ำนต้ ำนภัย COVID-19”
ให้ เกษตรกรผู้ลงทะเบียนในพืน้ ที่

เช้านี้ (28 ตุลาคม 2563) นางเยาวเรศ ทิฐธรรม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ รักษาราชการแทน เกษตร
จังหวัดลาปาง มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ดุจเดี่ยว วงศ์ภกั ดิ์ หัวหน้ากลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง สานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง รับมอบเมล็ดพันธุ์ผกั สวนครัว ตาม “โครงการตูเ้ ย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19”
จากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุ พรรณบุรี จานวน 3,159 ชุด เพื่อส่ งมอบให้เกษตรกรนาไปเพาะปลูกเป็ นแหล่งอาหาร
บริ โภคในครัวเรื อน โดยสานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง จะดาเนินการคัดแยก และส่ งมอบให้กบั สานักงานเกษตรอาเภอใน
พื้นที่จงั หวัดลาปาง เพื่อดาเนิ นการแจกจ่ายให้กบั เกษตรกรตามที่ได้ลงทะเบียนกับกรมส่ งเสริ มการเกษตรต่อไป
“โครงการตูเ้ ย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” เป็ นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมส่ งเสริ ม
การเกษตรได้รับมอบหมายจาก ให้จดั ทาโครงการฯ ขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา
(COVID-19) ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ ไปที่สนใจทาการเกษตรในการปลูกพืชผักสวนครัวและผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ งได้รับความร่ วมมืออย่างดียงิ่ จากภาคเอกชน 2
แห่ง คือ บริ ษทั เจียไต๋ จากัด และบริ ษทั อีสท์ เวสท์ ซี ด จากัด เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดส่ ง ส่ วนพื้นที่ต่างจังหวัดจะทาการ
จัดส่ งภายใต้กลไกการทางานของกรมส่ งเสริ มการเกษตร โดยในส่ วนของการลงทะเบียนกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้เปิ ด
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://app.doae-gov.org/landing หรื อสแกน QR code ซึ่งสานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook Fanpage ของ “สานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง” และ “เกษตร ลาปาง” โดยมีการเปิ ดให้
เกษตรกรลงทะเบียนได้ต้ งั แต่วนั ที่ 24 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ผา่ นมา ซึ่ งเกษตรกร 1 ครัวเรื อน (ทะเบียน
บ้าน) จะได้รับสิ ทธิ์ ในการลงทะเบียน จานวน 1 สิ ทธิ์ คือ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผักสวน
ครัว จานวน 4-5 ชนิด ได้แก่ ผักบุง้ คะน้า ผักกาดกวางตุง้ ต้น แตงกวา คะน้ายอด กะเพรา และพริ กขี้หนู
สาหรับผูท้ ี่พลาดโอกาสในการลงทะเบียนครั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารจากทาง Facebook Fanpage ของ “สานักงาน
เกษตรจังหวัดลาปาง” หรื อ “เกษตร ลาปาง” เพื่อสมัครเข้าร่ วมโครงการฯ จากกรมส่ งเสริ มการเกษตร ได้ในโอกาสต่อไป

เกษตรลำปำง เตรี ยมส่ งมอบเมล็ดพันธุ์ผกั สวนครัว “โครงกำรตู้เย็นข้ ำงบ้ ำนต้ ำนภัย COVID-19”
ให้ เกษตรกรผู้ลงทะเบียนในพืน้ ที่

เช้านี้ (28 ตุลาคม 2563) นางเยาวเรศ ทิฐธรรม หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ และสารสนเทศ รักษาราชการแทน เกษตร
จังหวัดลาปาง มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.ดุจเดี่ยว วงศ์ภกั ดิ์ หัวหน้ากลุ่มส่ งเสริ มและพัฒนาการผลิต พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง สานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง รับมอบเมล็ดพันธุ์ผกั สวนครัว ตาม “โครงการตูเ้ ย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19”
จากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดสุ พรรณบุรี จานวน 3,159 ชุด เพื่อส่ งมอบให้เกษตรกรนาไปเพาะปลูกเป็ นแหล่งอาหาร
บริ โภคในครัวเรื อน โดยสานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง จะดาเนินการคัดแยก และส่ งมอบให้กบั สานักงานเกษตรอาเภอใน
พื้นที่จงั หวัดลาปาง เพื่อดาเนิ นการแจกจ่ายให้กบั เกษตรกรตามที่ได้ลงทะเบียนกับกรมส่ งเสริ มการเกษตรต่อไป
“โครงการตูเ้ ย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” เป็ นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมส่ งเสริ ม
การเกษตรได้รับมอบหมายจาก ให้จดั ทาโครงการฯ ขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโคโรนา
(COVID-19) ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ ไปที่สนใจทาการเกษตรในการปลูกพืชผักสวนครัวและผูท้ ี่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ งได้รับความร่ วมมืออย่างดียงิ่ จากภาคเอกชน 2
แห่ง คือ บริ ษทั เจียไต๋ จากัด และบริ ษทั อีสท์ เวสท์ ซี ด จากัด เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดส่ ง ส่ วนพื้นที่ต่างจังหวัดจะทาการ
จัดส่ งภายใต้กลไกการทางานของกรมส่ งเสริ มการเกษตร โดยในส่ วนของการลงทะเบียนกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้เปิ ด
ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ https://app.doae-gov.org/landing หรื อสแกน QR code ซึ่งสานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง ได้มีการ
ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook Fanpage ของ “สานักงานเกษตรจังหวัดลาปาง” และ “เกษตร ลาปาง” โดยมีการเปิ ดให้
เกษตรกรลงทะเบียนได้ต้ งั แต่วนั ที่ 24 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ที่ผา่ นมา ซึ่ งเกษตรกร 1 ครัวเรื อน (ทะเบียน
บ้าน) จะได้รับสิ ทธิ์ ในการลงทะเบียน จานวน 1 สิ ทธิ์ คือ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผักสวน
ครัว จานวน 4-5 ชนิด ได้แก่ ผักบุง้ คะน้า ผักกาดกวางตุง้ ต้น แตงกวา คะน้ายอด กะเพรา และพริ กขี้หนู
สาหรับผูท้ ี่พลาดโอกาสในการลงทะเบียนครั้งนี้ สามารถติดตามข่าวสารจากทาง Facebook Fanpage ของ “สานักงาน
เกษตรจังหวัดลาปาง” หรื อ “เกษตร ลาปาง” เพื่อสมัครเข้าร่ วมโครงการฯ จากกรมส่ งเสริ มการเกษตร ได้ในโอกาสต่อไป

เกษตรเพชรบูรณ์ เตรี ยมส่ งมอบเมล็ดพันธุ์ผกั สวนครัว “โครงกำรตู้เย็นข้ ำงบ้ ำนต้ ำนภัย COVID-19”

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายอนันต์ ตัน่ ฉ้วน เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบหมายให้นายสุ ภาร อภัยนอก หัวหน้ากลุ่ม
ส่ งเสริ มและพัฒนาเกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง สานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ รับมอบเมล็ดพันธุ์ผกั สวน
ครัว ตาม “โครงการตูเ้ ย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” จากศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 6 จังหวัดพิษณุโลก จานวน 1,522 ชุด เพื่อส่ ง
มอบให้เกษตรกรนาไปเพาะปลูกเป็ นแหล่งอาหารบริ โภคในครัวเรื อน โดยสานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ จะดาเนินการ
คัดแยก และส่ งมอบให้กบั สานักงานเกษตรอาเภอในพื้นที่จงั หวัดเพชรบูรณ์ เพื่อดาเนินการแจกจ่ายให้กบั เกษตรกรตามที่ได้
ลงทะเบียนกับกรมส่ งเสริ มการเกษตรต่อไป
“โครงการตูเ้ ย็นข้างบ้านต้านภัย COVID-19” เป็ นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายให้กรมส่ งเสริ ม
การเกษตรได้รับมอบหมายให้จดั ทาโครงการฯ ขึ้น เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากสถานการณ์โรคติดเชื้ อโคโรนา (COVID19) ให้แก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ ไปที่สนใจทาการเกษตรในการปลูกพืชผักสวนครัวและผูท้ ี่ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่ งได้รับความร่ วมมืออย่างดียงิ่ จากภาคเอกชน 2 แห่ง
คือ บริ ษทั เจียไต๋ จากัด และบริ ษทั อีสท์ เวสท์ ซี ด จากัด เป็ นผูร้ ับผิดชอบในการจัดส่ ง ส่ วนพื้นที่ต่างจังหวัดจะทาการจัดส่ ง
ภายใต้กลไกการทางานของกรมส่ งเสริ มการเกษตร โดยในส่ วนของการลงทะเบียนกรมส่ งเสริ มการเกษตรได้เปิ ดลงทะเบียน
ผ่านเว็บไซต์ https://app.doae-gov.org/landing หรื อสแกน Fanpage ของ “สานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์” และ “สนง.
เกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์”
โดยมีการเปิ ดให้ QR code ซึ่งสานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้มีการประชาสัมพันธ์ทาง Facebook เกษตรกร
ลงทะเบียนได้ต้ งั แต่วนั ที่ 24 กันยายน 2563 จนถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563 ซึ่งเกษตรกร 1 ครัวเรื อน (ทะเบียนบ้าน) จะได้รับสิ ทธิ์
ในการลงทะเบียน จานวน 1 สิ ทธิ์ คือ เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว 1 ชุด ประกอบด้วย เมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัว จานวน 4-5
ชนิด ได้แก่ ผักบุง้ คะน้า ผักกาด กวางตุง้ แตงกวา คะน้ายอด กะเพรา และพริ กขี้หนู

