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เกษตรฯ ร่ วมเปิ ดฤดูกาลท่องเที่ยวดอกไม้บานที่เหมืองแก้ว ครั้งที่ 2 ชวนนักท่องเที่ยวชมดอกไม้งามหลากสี สันหลาย
สายพันธุ์ ส่ งเสริ มเกษตรกรผูป้ ลูกดอกไม้เพื่อการค้าและการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ.เชียงใหม่ มุ่งสร้างรายได้สู่ชุมชน
นายเข้ มแข็ง ยุติธรรมดารง อธิบดีกรมส่ งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่ งเสริมการเกษตรโดยสานักงานเกษตรจังหวัด
เชียงใหม่ ร่ วมเปิ ดงานฤดูการท่ องเที่ยว ดอกไม้ บานที่เหมืองแก้ว ครั้งที่ 2 ณ สวน I love Flower Farm
อาเภอแม่ ริม จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 โดยมีนายกฤตพล รชต
เมธานนท์ ปลัดอาเภอ รักษาราชการแทนนายอาเภอแม่ ริม เป็ นประธานเปิ ดงาน และมอบหมายให้ นางสาวชฎารัตน์ เมฆ
เจริญ เกษตรอาเภอแม่ ริม ในนามสานักงานเกษตรอาเภอแม่ ริม กล่าวรายงาน ซึ่งเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตไม้ ตัดดอกเพื่อ
การค้า ตาบลเหมืองแก้ว ถือเป็ นแหล่งปลูกไม้ ดอกเพื่อการค้าที่สาคัญของจังหวัดเชียงใหม่ มีพนื้ ที่ปลูกไม้ ดอกประมาณ
1,038 ไร่ เกษตรกร 353 ราย ทั้งในพื้นที่ตาบลโป่ งแยงและตาบลเหมืองแก้ว เช่ น กุหลาบ มากาเร็ต พีค็อก สร้ อยไก่
เบญจมาศ สานักงานเกษตรอาเภอแม่ ริมได้ ส่งเสริมให้ มีการพัฒนาคุณภาพไม้ ดอกโดยผ่ านกระบวนการแปลงใหญ่
ส่ งเสริมการลดต้ นทุน เพิม่ คุณภาพผลผลิตของกลุ่มและเชื่ อมโยงการตลาดในรูปแบบการขายแบบออนไลน์ มีการ
ประชาสั มพันธ์ ผ่านสื่ อโซเชียลต่าง ๆ ทาให้ แหล่งปลูกไม้ ดอกอาเภอแม่ ริมเป็ นที่ร้ ูจักอย่ างกว้างขวาง และในส่ วนของ

ตาบลเหมืองแก้วมีเกษตรกรจานวน 78 ราย มีพนื้ ที่ปลูกไม้ ดอกที่ขนึ้ ทะเบียนไว้กับกรมส่ งเสริมการเกษตร จานวน
203 ไร่ โดยมีนางสาวณวิสา มูลทา Smart Farmer ต้ นแบบด้ านการผลิตไม้ ดอกเพื่อการค้าแบบครบวงจร
และกลุ่มสมาชิกผลิตไม้ ดอกจาหน่ าย โดยใช้ หลัก “ตลาดนาการผลิต” การติดต่ อผู้ซื้อหรื อ Organizer โดยตรง มี
การสั่ งซื้อล่วงหน้ าจึงสามารถวางแผนการผลิตไม้ ดอกเป้าหมายให้ แก่ตนเองและสมาชิก สามารถผลิตไม้ ดอกตามความ
ต้ องการของผู้ซื้อหรื อตลาดต้ องการ เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ ตลอดทั้งปี
เมื่อเปิ ดสวนดอกไม้ให้นกั ท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายภาพความงดงาม พร้อมชมวิถีชีวติ ของคนปลูกดอกไม้ในชุมชนได้อย่าง
ใกล้ชิดในรู ปแบบของการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้เกิดกระแสแชร์กนั ในสื่ อสังคมออนไลน์มากขึ้น ก่อนจะมีการตัดช่อ
ดอกเพื่อส่ งถึงมือผูร้ ับซื้อ ทาให้เกษตรกรมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นจากการเก็บค่าเข้าชมสวนของนักท่องเที่ยวคนละ 50 บาท
เพื่อเป็ นค่าบารุ งสวน รวมทั้งการขายอาหาร ของฝาก ของที่ระลึก และเมื่อมีผคู ้ นหลัง่ ไหลเข้ามาในชุมชนเพิม่ ขึ้นก็
กระจายรายได้สู่ชุมชนได้เป็ นอย่างดี โดยสวนดอกไม้ในบริ เวณนี้จะเปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเข้าเที่ยวชมได้ไปจนถึงเดือน
เมษายน 2564 เนื่องจากมีหลายสวนและวางแผนการผลิตให้ สมาชิกกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกไม้ ดอก เพื่อให้ มีรายได้
หมุนเวียนในชุมชน ทั้งนี้ในปี 2562 ที่ผา่ นมา มีนกั ท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่กว่า 4,000-5,000 คนต่อวัน
สู งสุ ด 10,000 คนต่อวัน สร้างรายได้ให้เกษตรกรและคนในชุมชนมากถึง 80-100 ล้านบาท จึงขอเชิญชวน
นักท่ องเที่ยวเดินทางไปชมความสวยงามของดอกไม้ บานและสั มผัสกับเทศกาลฤดูหนาวของปี นี้ สนใจสอบถาม
รายละเอียดเพิม่ เติมได้ ที่สานักงานเกษตรอาเภอแม่ ริม โทร.053-297323

หนุนใช้กล้วยไม้ไทย วันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบ53ปี
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนือ่ งในวันที่ระลึก
คล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 53 ปี เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563
ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตรส่งเสริมและสนับสนุนการใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสพิเศษ
นี้โดยสั่งพวงมาลากล้วยไม้จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจ.สมุทรสาคร
เพื่อกระจายและส่งต่อไปยังเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ของสหกรณ์
ผู้ประกอบการกล้วยไม้ไทย จำกัด ร้านมานะออร์คิดและร้านกล้วยไม้สาย 4 ทั้งแบบที่ใช้
กล้วยไม้ตัดดอกและกล้วยไม้ต้น รวมทั้งใช้กล้วยไม้ตกแต่งสถานที่และจัดทำเป็นของ
ชำร่วยสำหรับผู้มาร่วมงาน ซึ่งสามารถนำต้นกล้วยไม้ไปใช้ปลูกเลี้ยงและประดับอาคาร
บ้านเรือนต่อไปได้ อีกทัง้ ช่วยลดปัญหาทิ้งขยะจากเศษวัสดุเหลือใช้ ถือเป็นการช่วย
ขยายตลาดกล้วยไม้ไทยในประเทศและส่งเสริมเกษตรกรให้เพิ่มมูลค่าด้วยการแปรรูป
พร้อมใช้ประโยชน์เพิ่มจากเดิมที่เคยนิยมจำหน่ายในรูปแบบตัดดอก ร้อยมาลัยและ
กระเช้ากล้วยไม้เท่านั้น
ประกอบกับช่วงเดือนสิงหาคม-พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นช่วงที่ดอกกล้วยไม้ออกมามาก
ตามฤดูกาล และเป็นช่วงที่ตลาดต่างประเทศมีงานเทศกาลน้อย จึงมีความต้องการใช้
กล้วยไม้ไทยน้อยกว่าช่วงปลายปี-ต้นปี และในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ทีม่ ีหลาย
เทศกาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งทำให้สถานการณ์การส่งออกกล้วยไม้ของไทยยังไม่อยู่ใน
ภาวะปกติ ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขอความร่วมมือให้หน่วยงานในสังกัด
และนอกสังกัดรวมทั้งประชาชนทั่วไปใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสต่างๆ เพือ่ สนับสนุนการใช้
ไม้ดอกไม้ประดับของไทย ทดแทนการนำเข้าจากต่างประเท

"ประภัตร" เดินเครื่ อง 7 โครงการสร้ างรายได้ เร่ งช่ วยฟื้ นฟู
เกษตรกรโคราชหลังนา้ ลด

รมช.เกษตรฯ นาทีมหน่ วยงานในสังกัด เร่ งช่ วยเหลือฟื้ นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัยหลังน้าลด พร้ อมแจง 7 โครงการสร้ างรายได้ ลดรายจ่าย
เมื่อวันที่ 1 พ.ย. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นประธานการประชุมชี้แจงมาตรการแนวทาง
ในการช่วยเหลือฟื้ นฟูเกษตรกรหลังน้ าลด และมาตรการภายใต้โครงการลดรายจ่ายสร้างรายได้สาหรับเกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง
2563/2564 ซึ่งมีผบู ้ ริ หารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เกี่ยวข้องร่ วมชี้แจง อาทิ กรมปศุสัตว์ กรมการข้าว กรม
ส่งเสริ มการเกษตร กรมประมง และกรมชลประทาน เป็ นต้น โดยมีเกษตรกรจากหลายอาเภอที่ประสบภัยเข้าร่ วมรับฟัง 1,000 คน ณ
โรงแป้งมันสาปะหลังเอี่ยมธงชัย ตาบลงิ้ว อาเภอปักธงชัย จ.นครราชสี มา
ในการนี้ รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์ ณ อ่างเก็บน้ าลาเชียงสา อ.วังน้ าเขียว จ.
นครรชสี มา ตลอดจนพบปะและให้กาลังใจแก่ประชาชนที่อยูใ่ นพื้นที่ประสบอุทกภัย
นายประภัตร กล่าวว่า จากสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในหลายพื้นที่ทาให้เกิดความเสี ยหายแก่พืชผลการเกษตร ปัจจุบนั ยังคงมีสถานการณ์
5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสี มา อุบลราชธานี สิ งห์บุรี สุพรรณบุรี และจังหวัดสุราษณ์ธานี (ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ย.63) ขณะนี้
ได้รับรายงานว่าจังหวัดนครราชสี มามีพ้นื ที่การเกษตรด้านพืชคาดว่าเสี ยหาย 198,356 ไร่ 23 อาเภอ 146 ตาบล 1,096 หมู่บา้ น
เกษตรกร 48,737 ราย โดยเบื้องต้นการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ ระสบภัยพิบตั ิตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ มีหลักเกณฑ์การให้ความ

ช่วยเหลือ คือ จะต้องเป็ นเกษตรกรที่ข้ นึ ทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริ มการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไว้ก่อนเกิดภัย และ
ช่วยเหลือเกษตรกรตามจานวนพื้นที่ที่ได้รับความเสี ยหายจริ ง ทั้งนี้ไม่เกิน 30 ไร่ อัตราการช่วยเหลือด้านพืช แบ่งเป็ น ข้าว อัตราไร่ ละ
1,113 บาท พืชไร่ อัตราไร่ ละ 1,148 บาท พืชสวนและอื่นๆ อัตราไร่ ละ 1,690 บาท
นอกจากนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จดั ทาโครงการเสริ มสร้างรายได้และลดรายจ่ายให้แก่เกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/64
จานวน 7 โครงการ โดยเตรี ยมนาเสนอ ครม. พิจารณา ดังนี้ 1.โครงการส่งเสริ มการปลูกพืชใช้น้ าน้อย (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถัว่ เขียว)
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สนับสนุนเงินให้แก่เกษตรกร 1,500 บ./ไร่ รายละไม่เกิน 10 ไร่ เมล็ดพันธุ์ขา้ วโพดเลี้ยงสัตว์ 3.5 กก./ไร่ และ
ปัจจัยการผลิต 870 บ./ไร่ , ถัว่ เขียว สนับสนุน 1,200 บ./ไร่ ไม่เกิน 10 ไร่ เมล็ดพันธุ์ถวั่ เขียว 5 กก./ไร่ และปัจจัยการผลิต
1,000 บ./ไร่ 2.โครงการพัฒนาเสริ มทางเลือกอาชีพด้านประมงในบ่อดิน (ปลาดุก, ปลาตะเพียนขาว) สนับสนุนพันธุ์ปลาดุก 3,000
ตัว อาหารสัตว์น้ าสาเร็จรู ป 60 กก. (3 กระสอบ), สนับสนุนพันธุ์ปลาตะเพียนขาว 5,000 ตัว อาหารสัตว์น้ านาร่ อง 120 กก. (3
กระสอบ) 3.โครงการเพิ่มผลผลิตกุง้ ก้ามกรามในแหล่งน้ าชุมชน จานวน 200,000 ตัว/แห่ง ค่าอาหารสัตว์น้ าสาเร็จรู ป 200 กก.
(10 กระสอบ) และจัดเตรี ยมพื้นที่สาหรับปล่อยและจัดทาแหล่งอาศัย
4.โครงการส่งเสริ มการเลี้ยงสัตว์ปีกในฤดูแล้ง ปี 2564 สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีก รายละ 5,000 บาท ได้แก่ ไก่พ้นื เมือง เป็ ดไข่ เป็ ด
เทศ ไก่ไข่ ไก่ชน และไก่เนื้อ 5.โครงการส่งเสริ มปลูกพืชอาหารสัตว์ สนับสนุนเงินอุดหนุนให้เกษตรกร จัดหาปัจจัยการผลิตและวัสดุ
เพื่อปรับปรุ งแปลงพืชอาหารสัตว์ ในอัตรา 3,000 บาท/ไร่ รายละไม่เกิน 5 ไร่ หรื อ รายละ 15,000 บาท 6.โครงการสร้างรายได้
และพัฒนาอาชีพการเกษตรให้แก่สมาชิกสถาบันเกษตรกร โดยสนับสนุนปั๊มน้ า โรงเรื อน ปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์ตลาด รวมทั้งเงินกู้
อัตราดอกเบี้ยต่า และ7.โครงการส่งเสริ มการแปรรู ปสิ นค้าเกษตรเพื่อสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยให้เกษตรกรรวมกลุ่ม เพื่อให้ความรู ้
การแปรรู ผลิตผลทางการเกษตรแก่เกษตรกร และสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรู ป กระบวนการผลิต คุณภาพมาตรฐาน และบรรจุ
ภัณฑ์ รวมทั้งส่งเสริ มการตลาดทั้ง online และ offline (ตลาดเกษตรกร)
“พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงกลาโหม มีความห่วงใยอย่างยิง่ ต่อเกษตรกรผูป้ ระสบอุทกภัย จึง
ได้มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ เร่ งเข้ามาดูแลช่วยเหลือและส่งเสริ มเพื่อให้เกษตรกรได้มีอาชีพ รายได้หลังน้ าลด โดยวันนี้ทุกฝ่ ายได้
ร่ วมกันแก้ปัญหา และได้กาชับเจ้าหน้าที่ให้เร่ งสารวจข้อมูลพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบ และเกิดความเสี ยหายจากปัญหาน้ าท่วม เชื่อ
ว่าภายในเดือนธันวาคมจะสามารถจ่ายเงินชดเชยให้แก่เกษตรกรได้”นายประภัตร กล่าว

"ประภัตร" เดินหน้ าส่ งเสริมอาชีพเกษตรกรขอนแก่ น ดันสู่
"จังหวัดต้ นแบบด้ านการเกษตร"
"รมช.ประภัตร" ติดตามงานส่ งเสริมอาชีพเกษตรกร จ.ขอนแก่น สร้ างรายได้ ลดรายจ่าย ตั้งเป้า 25,000 ครัวเรื อน มุ่งยกระดับ
ขอนแก่นเป็ นจังหวัดต้นแบบด้านการเกษตร

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรี ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็ นประธานการประชุม
ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่จงั หวัดขอนแก่น ร่ วมกับ นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผูว้ ่าราชการจังหวัด
ขอนแก่น พร้อมด้วยนายอาชว์ชยั ชาญ เลี้ยงประยูร รองอธิบดีกรมส่งเสริ มการเกษตร นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ ผูอ้ านวยการกองเมล็ดพันธุ์
ข้าว กรมการข้าว หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอาเภอ เกษตรอาเภอ ณ ห้องประชุม
แก่นเมือง ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น ว่า ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ซึ่งตนรับผิดชอบในระดับพื้นที่ จ.ขอนแก่น และ จ.ร้อยเอ็ด และได้มีการประชุมร่ วมกัน พร้อมทั้ง
ลงพื้นที่ตรวจราชการ เมื่อวันที่ 7-8 ตุลาคม ที่ผา่ นมา และได้มอบนโยบายเกี่ยวกับอาชีพที่ส่งเสริ มรายได้ให้เกษตรกร ในพื้นที่ 6 อาชีพ
ได้แก่ 1.เลี้ยงสัตว์ เช่น วัว แพะ แกะ ไก่ หมู และกระบือ 2.ปลูกถัว่ เขียว 3.ปลูกขิง 4.ปลูกหญ้าเนเปี ยร์ (หญ้าอาหารสัตว์) ข้าวโพด มัน
สาปะหลัง 5.ปลูกแหนแดง และ 6.เลี้ยงจิ้งหรี ด
นายประภัตร กล่าวว่า ที่ประชุมได้รายงานความก้าวหน้าในการส่งเสริ มอาชีพแต่ละด้าน ซึ่งมีความคืบหน้าเป็ นที่น่าพอใจ อาทิ โครงการ
ส่งเสริ มการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่องฯ มีกลุ่มที่ยื่นใบสมัครเข้าร่ วมโครงการ จานวน 145 กลุ่ม ได้รับการเห็นชอบแผนธุรกิจแล้ว
35 กลุ่ม วงเงินสิ นเชื่อธุรกิจ รวม 96.7 ล้านบาท โคเนื้อ 32 กลุ่ม วงเงินสิ นเชื่อธุรกิจ 90.9 ล้านบาท แพะ 2 กลุ่ม วงเงินสิ นเชื่อ
ธุรกิจ 4.8 ล้านบาท ไก่เนื้อ 1 กลุ่ม วงเงินสิ นเชื่อธุรกิจ 1.0 ล้านบาท ได้รับอนุมตั ิสินเชื่อธุรกิจแล้วรวม 5 กลุ่ม วงเงินสิ นเชื่อธุรกิจ
17 ล้านบาท, ปลูกขิง มีพ้นื ที่ปลูกทั้งหมด 11.5 ไร่ ผลผลิตรวม 5.75 ตัน โดยส่งเสริ มสนับสนุนการรวมกลุ่มเกษตรกรเพื่อกาหนด
ราคาและวางแผนการผลิตกับผูร้ ับซื้อผลผลิตคัดเลือกพื้นที่การผลิตให้เหมาะสมกับการผลิตขิงการให้ความรู ้เกษตรกรในการผลิตขิง
เชื่อมโยงเกษตรกรกับผูร้ ับซื้อในการรับซื้อผลผลิต, ปลูกหญ้าเนเปี ยร์ (หญ้าอาหารสัตว์) ศูนย์วิจยั และพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยว
เอื้อง ติดตามตรวจเยี่ยมพร้อมให้คาแนะนา ด้านการปลูก การจัดการแปลง การบารุ งรักษา และบริ การวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาของพืช

อาหารสัตว์ และ ปลูกแหนแดง ดาเนินการเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์แหนแดง ใน 26 อาเภอ เพื่อเตรี ยมสถานที่เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์
แหนแดงใน ศูนย์เรี ยนรู ้การเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิตสิ นค้าเกษตร (ศพก.) เพื่อเป็ นจุดเรี ยนรู ้และสาธิตการเพาะเลี้ยงแหนแดง ให้กบั
เกษตรกรในพื้นที่ เป็ นต้น
"เกษตรกรจังหวัดขอนแก่นมีท้งั หมด 250,000 ครัวเรื อน ต้องส่งเสริ มให้ได้ 10% หรื อประมาณ 25,000 ครัวเรื อน เน้นพื้นที่ที่
ลาบากเพื่อให้เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยต้องช่วยเหลือเกษตรกรให้มีรายได้ในระยะสั้น เพื่อลดรายจ่ายภายใน 4 เดือน ผ่าน
โครงการเสริ มสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2563/2564 ที่ทางกระทรวงเกษตรฯ เตรี ยมนาเสนอ ครม. อาทิ การปลูก
พืชใช้น้ าน้อย (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถัว่ เขียว) การสนับสนุนการแปรรู ปสิ นค้าเกษตร การส่งเสริ มการเลี้ยงปลาดุก (ปลาตะเพียนขาว) การปลูก
พืชอาหารสัตว์ และการเลี้ยงไก่พ้นื เมือง (ไก่พ้นื เมือง, เป็ ดไข่, เป็ ดเทศ) พร้อมกันนี้ มอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ สารวจพื้นที่การเกษตรที่
เหมาะสมเพื่อเข้าไปสนับสนุนเกษตรกรให้มีรายได้ ตลอดจนมุ่งส่งเสริ มและพัฒนาให้ จ.ขอนแก่น เป็ นพื้นที่นาร่ องในโครงการต่างๆ ที่
สาคัญด้านการเกษตร เพื่อเป็ นต้นแบบของประเทศต่อไป" นายประภัตร กล่าว

เกษตรลาปาง เปิ ดรับเกษตรกรรุ่ นใหม่ หนุนเป็ น Young Smart
Farmer ปี 64

สำนักงานเกษตรลำปาง เชิญชวนเกษตรกรที่มีอายุระหว่างอายุ 17-45 ปี ที่ได้ขึ้น
ทะเบียนเป็นเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรเรียบร้อยแล้ว และมีความมุ่งมั่นตั้งใจใน
การทำการเกษตร สมัครเข้าร่วมเป็นเกษตรกรรุน่ ใหม่ Young Smart Farmer ใน
โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer ปี 2564 โดยเริ่ม
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 และสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้
ที่ลิงค์ https://drive.google.com/file/d/1U0yTcjNuef9m672QRas7DiAk3xHA4Bi/view?usp=sharing หรือทาง QR Code และส่ง
ใบสมัคร ได้ทสี่ ำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอในพื้นที่จังหวัดลำปาง และศูนย์บ่มเพาะ
เกษตรกรรุ่นใหม่จังหวัดลำปาง
สำหรับหลักฐานการสมัคร ประกอบด้วย บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนเกษตรกรที่มี
หน้าชื่อ-สกุล ของตนเอง และรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

