
 
สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวนัที ่30 ตุลาคม 2563 

ส่วนภูมิภาค 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
โครงการตูเ้ยน็ขา้ง
บา้นตา้นภยั  
COVID-19 

1 เกษตรล าปาง เตรียมส่งมอบเมล็ดพนัธ์ุผกัสวนครัว “โครงการตูเ้ยน็
ขา้งบา้นตา้นภยั COVID-19”  ใหเ้กษตรกรผูล้งทะเบียนในพื้นท่ี 

ส านกัประชาสัมพนัธ์เขต 
3 เชียงใหม ่

2 เกษตรล าปาง เตรียมส่งมอบเมล็ดพนัธ์ุผกัสวนครัว “โครงการตูเ้ยน็
ขา้งบา้นตา้นภยั COVID-19” ใหเ้กษตรกรผูล้งทะเบียนในพื้นท่ี 

ส านกัข่าวกรม
ประชาสัมพนัธ์ 

3 เกษตรเพชรบูรณ์ เตรียมส่งมอบเมล็ดพนัธ์ุผกัสวนครัว “โครงการ
ตูเ้ยน็ขา้งบา้นตา้นภยั COVID-19” 

สยามรัฐออนไลน์ 

อ่ืนๆ 

ประเด็น ล าดับ หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
พืชพลงังาน 4 พืชป้อนโรงไฟฟ้าชุมชนวุน่ “ปลดัเกษตร” รอถกพลงังาน นสพ.ประชาชาติธุรกิจ 
พาย ุโมลาเบ 5 “เฉลิมชยั” สั่งรับมือผลกระทบ พาย ุโมลาเบ นสพ.เดลินิวส์ 

6 ก.เกษตรฯ เตรียมป้องกนัผลกระทบพาย ุ“โมลาเบ” คาดฝนตกหนกั
อีสานตอนล่าง 

RYT9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
เกษตรล ำปำง เตรียมส่งมอบเมลด็พนัธ์ุผกัสวนครัว “โครงกำรตู้เยน็ข้ำงบ้ำนต้ำนภัย COVID-19” 

 ให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนในพืน้ที่ 

 
เชา้น้ี (28 ตุลาคม 2563) นางเยาวเรศ ทิฐธรรม หวัหนา้กลุ่มยทุธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทน เกษตร

จงัหวดัล าปาง มอบหมายให ้วา่ท่ี ร.ต.ดุจเด่ียว วงศภ์กัด์ิ หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต พร้อมดว้ยเจา้หนา้ท่ีท่ี
เก่ียวขอ้ง ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าปาง รับมอบเมล็ดพนัธ์ุผกัสวนครัว ตาม “โครงการตูเ้ยน็ขา้งบา้นตา้นภยั COVID-19” 
จากศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 9 จงัหวดัสุพรรณบุรี จ านวน 3,159 ชุด เพื่อส่งมอบให้เกษตรกรน าไปเพาะปลูกเป็นแหล่งอาหาร
บริโภคในครัวเรือน โดยส านกังานเกษตรจงัหวดัล าปาง จะด าเนินการคดัแยก และส่งมอบใหก้บัส านกังานเกษตรอ าเภอใน
พื้นท่ีจงัหวดัล าปาง เพื่อด าเนินการแจกจ่ายใหก้บัเกษตรกรตามท่ีไดล้งทะเบียนกบักรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป 
 “โครงการตูเ้ยน็ขา้งบา้นตา้นภยั COVID-19” เป็นโครงการท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายใหก้รมส่งเสริม
การเกษตรไดรั้บมอบหมายจาก ใหจ้ดัท าโครงการฯ ข้ึน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากสถานการณ์โรคติดเช้ือโคโรนา 
(COVID-19) ใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจท าการเกษตรในการปลูกพืชผกัสวนครัวและผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงไดรั้บความร่วมมืออยา่งดียิง่จากภาคเอกชน 2 
แห่ง คือ บริษทั เจียไต๋ จ  ากดั และบริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั เป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัส่ง ส่วนพื้นท่ีต่างจงัหวดัจะท าการ
จดัส่งภายใตก้ลไกการท างานของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยในส่วนของการลงทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ปิด
ลงทะเบียนผา่นเวบ็ไซต ์https://app.doae-gov.org/landing หรือสแกน QR code ซ่ึงส านกังานเกษตรจงัหวดัล าปาง ไดมี้การ
ประชาสัมพนัธ์ทาง Facebook Fanpage ของ “ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าปาง” และ “เกษตร ล าปาง” โดยมีการเปิดให้
เกษตรกรลงทะเบียนไดต้ั้งแต่วนัท่ี 24 กนัยายน 2563 จนถึงวนัท่ี 9 ตุลาคม 2563 ท่ีผา่นมา ซ่ึงเกษตรกร 1 ครัวเรือน (ทะเบียน
บา้น) จะไดรั้บสิทธ์ิในการลงทะเบียน จ านวน 1 สิทธ์ิ คือ เมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัว 1 ชุด ประกอบดว้ย เมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวน
ครัว จ านวน 4-5 ชนิด ไดแ้ก่ ผกับุง้ คะนา้ ผกักาดกวางตุง้ตน้ แตงกวา คะนา้ยอด กะเพรา และพริกข้ีหนู 

ส าหรับผูท่ี้พลาดโอกาสในการลงทะเบียนคร้ังน้ี สามารถติดตามข่าวสารจากทาง Facebook Fanpage ของ “ส านกังาน
เกษตรจงัหวดัล าปาง” หรือ “เกษตร ล าปาง” เพื่อสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ จากกรมส่งเสริมการเกษตร ไดใ้นโอกาสต่อไป 



 
เกษตรล ำปำง เตรียมส่งมอบเมลด็พนัธ์ุผกัสวนครัว “โครงกำรตู้เยน็ข้ำงบ้ำนต้ำนภัย COVID-19”  

ให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนในพืน้ที่ 

 
 เชา้น้ี (28 ตุลาคม 2563) นางเยาวเรศ ทิฐธรรม หวัหนา้กลุ่มยทุธศาสตร์และสารสนเทศ รักษาราชการแทน เกษตร
จงัหวดัล าปาง มอบหมายให ้วา่ท่ี ร.ต.ดุจเด่ียว วงศภ์กัด์ิ หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและพฒันาการผลิต พร้อมดว้ยเจา้หนา้ท่ีท่ี
เก่ียวขอ้ง ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าปาง รับมอบเมล็ดพนัธ์ุผกัสวนครัว ตาม “โครงการตูเ้ยน็ขา้งบา้นตา้นภยั COVID-19” 
จากศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 9 จงัหวดัสุพรรณบุรี จ านวน 3,159 ชุด เพื่อส่งมอบให้เกษตรกรน าไปเพาะปลูกเป็นแหล่งอาหาร
บริโภคในครัวเรือน โดยส านกังานเกษตรจงัหวดัล าปาง จะด าเนินการคดัแยก และส่งมอบใหก้บัส านกังานเกษตรอ าเภอใน
พื้นท่ีจงัหวดัล าปาง เพื่อด าเนินการแจกจ่ายใหก้บัเกษตรกรตามท่ีไดล้งทะเบียนกบักรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป 
 “โครงการตูเ้ยน็ขา้งบา้นตา้นภยั COVID-19” เป็นโครงการท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายใหก้รมส่งเสริม
การเกษตรไดรั้บมอบหมายจาก ใหจ้ดัท าโครงการฯ ข้ึน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากสถานการณ์โรคติดเช้ือโคโรนา 
(COVID-19) ใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจท าการเกษตรในการปลูกพืชผกัสวนครัวและผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงไดรั้บความร่วมมืออยา่งดียิง่จากภาคเอกชน 2 
แห่ง คือ บริษทั เจียไต๋ จ  ากดั และบริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั เป็นผูรั้บผดิชอบในการจดัส่ง ส่วนพื้นท่ีต่างจงัหวดัจะท าการ
จดัส่งภายใตก้ลไกการท างานของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยในส่วนของการลงทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ปิด
ลงทะเบียนผา่นเวบ็ไซต ์https://app.doae-gov.org/landing หรือสแกน QR code ซ่ึงส านกังานเกษตรจงัหวดัล าปาง ไดมี้การ
ประชาสัมพนัธ์ทาง Facebook Fanpage ของ “ส านกังานเกษตรจงัหวดัล าปาง” และ “เกษตร ล าปาง” โดยมีการเปิดให้
เกษตรกรลงทะเบียนไดต้ั้งแต่วนัท่ี 24 กนัยายน 2563 จนถึงวนัท่ี 9 ตุลาคม 2563 ท่ีผา่นมา ซ่ึงเกษตรกร 1 ครัวเรือน (ทะเบียน
บา้น) จะไดรั้บสิทธ์ิในการลงทะเบียน จ านวน 1 สิทธ์ิ คือ เมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัว 1 ชุด ประกอบดว้ย เมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวน
ครัว จ านวน 4-5 ชนิด ไดแ้ก่ ผกับุง้ คะนา้ ผกักาดกวางตุง้ตน้ แตงกวา คะนา้ยอด กะเพรา และพริกข้ีหนู 

ส าหรับผูท่ี้พลาดโอกาสในการลงทะเบียนคร้ังน้ี สามารถติดตามข่าวสารจากทาง Facebook Fanpage ของ “ส านกังาน
เกษตรจงัหวดัล าปาง” หรือ “เกษตร ล าปาง” เพื่อสมคัรเขา้ร่วมโครงการฯ จากกรมส่งเสริมการเกษตร ไดใ้นโอกาสต่อไป 
 
 
 



 
เกษตรเพชรบูรณ์ เตรียมส่งมอบเมลด็พนัธ์ุผกัสวนครัว “โครงกำรตู้เย็นข้ำงบ้ำนต้ำนภัย COVID-19” 

 
 วนัท่ี 29 ตุลาคม 2563 นายอนนัต ์ตัน่ฉว้น เกษตรจงัหวดัเพชรบูรณ์ มอบหมายใหน้ายสุภาร อภยันอก หวัหนา้กลุ่ม
ส่งเสริมและพฒันาเกษตรกร พร้อมดว้ยเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง ส านกังานเกษตรจงัหวดัเพชรบูรณ์ รับมอบเมล็ดพนัธ์ุผกัสวน
ครัว ตาม “โครงการตูเ้ยน็ขา้งบา้นตา้นภยั COVID-19” จากศูนยข์ยายพนัธ์ุพืชท่ี 6 จงัหวดัพิษณุโลก จ านวน 1,522 ชุด เพื่อส่ง
มอบใหเ้กษตรกรน าไปเพาะปลูกเป็นแหล่งอาหารบริโภคในครัวเรือน โดยส านกังานเกษตรจงัหวดัเพชรบูรณ์ จะด าเนินการ
คดัแยก และส่งมอบใหก้บัส านกังานเกษตรอ าเภอในพื้นท่ีจงัหวดัเพชรบูรณ์ เพื่อด าเนินการแจกจ่ายใหก้บัเกษตรกรตามท่ีได้
ลงทะเบียนกบักรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป 
 “โครงการตูเ้ยน็ขา้งบา้นตา้นภยั COVID-19” เป็นโครงการท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มอบหมายใหก้รมส่งเสริม
การเกษตรไดรั้บมอบหมายใหจ้ดัท าโครงการฯ ข้ึน เพื่อบรรเทาความเดือนร้อนจากสถานการณ์โรคติดเช้ือโคโรนา (COVID-
19) ใหแ้ก่เกษตรกรและประชาชนทัว่ไปท่ีสนใจท าการเกษตรในการปลูกพืชผกัสวนครัวและผูท่ี้ไดรั้บผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซ่ึงไดรั้บความร่วมมืออยา่งดียิง่จากภาคเอกชน 2 แห่ง 
คือ บริษทั เจียไต๋ จ  ากดั และบริษทั อีสท ์เวสท ์ซีด จ ากดั เป็นผูรั้บผิดชอบในการจดัส่ง ส่วนพื้นท่ีต่างจงัหวดัจะท าการจดัส่ง
ภายใตก้ลไกการท างานของกรมส่งเสริมการเกษตร โดยในส่วนของการลงทะเบียนกรมส่งเสริมการเกษตรไดเ้ปิดลงทะเบียน
ผา่นเวบ็ไซต ์https://app.doae-gov.org/landing หรือสแกน Fanpage ของ “ส านกังานเกษตรจงัหวดัเพชรบูรณ์” และ “สนง.
เกษตรจงัหวดัเพชรบูรณ์” 
 โดยมีการเปิดให ้QR code ซ่ึงส านกังานเกษตรจงัหวดัเพชรบูรณ์ ไดมี้การประชาสัมพนัธ์ทาง Facebook เกษตรกร
ลงทะเบียนไดต้ั้งแต่วนัท่ี 24 กนัยายน 2563 จนถึงวนัท่ี 9 ตุลาคม 2563 ซ่ึงเกษตรกร 1 ครัวเรือน (ทะเบียนบา้น) จะไดรั้บสิทธ์ิ
ในการลงทะเบียน จ านวน 1 สิทธ์ิ คือ เมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัว 1 ชุด ประกอบดว้ย เมล็ดพนัธ์ุพืชผกัสวนครัว จ านวน 4-5 
ชนิด ไดแ้ก่ ผกับุง้ คะนา้ ผกักาด กวางตุง้ แตงกวา คะนา้ยอด กะเพรา และพริกข้ีหนู 












