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กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าโครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 

 
 กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าโครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพและ
สินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง และประชาชนผู้ประสบภัยจากโรคโค
วิด - 19 ล่าสุด อธิบดีเข้มแข็งเดินทางไปส่งมอบสินค้าเกษตร พร้อมมอบเงินบริจาคให้กับสถาบันบ าราศนราดูร เพื่อเป็นขวัญ
ก าลังใจในการท าหน้าที่ดูแลประชาชน และต่อสู้กับภัย COVID – 19 ต่อไป 
 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนิน“โครงการ
แบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19” ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 

โดยกรมส่งเสริมการเกษตรท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานเชื่อมโยง ส่งมอบสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภค
บริโภคจากหน่วยงานในสังกัด ภาคีเครือข่าย และเกษตรกร ตลอดจนจัดซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรที่ประสบปัญหาสินค้า
ล้นตลาด ราคาตกต ่า เป็นการบรรเทาปัญหาของเกษตรกรในช่วงการระบาดของโควิด - 19 และน าสินค้าการเกษตรคุณภาพ 
ไปสนับสนุนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัย 



COVID – 19 เพื่อแสดงไมตรีจิต เป็นกองเสบียง เป็นก าลังใจต่อกัน ภายใต้แคมเปญ “ยามประเทศ มีภัยเกษตรไทยพร้อม
เป็นกองเสบียง” 

ล่าสุด เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดกิจกรรมขึน้เป็นคร้ังที่ 3 โดยน าส่งสินค้าเกษตร
คุณภาพ ที่ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนเฉลิมชัย บริษัท เดอะคอฟฟ่ี บีนโรสติง้ จ ากัด บริษัท ดัชมิลล์ จ ากัด บริษัท อินบิสโก้ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ได้แก่ กล้วยหอม จ านวน 100 หวี กาแฟดริปอเมริกันโรทน์ จ านวน 2 กล่อง จ ากัด กาแฟพร้อมดื่มตรา
อาราบัส จ านวน 4 กล่อง ขนมปังอบกรอบ Malkist Cream Crackers จ านวน 2 กล่อง และขนมเวเฟอร์ จ านวน 5 กล่อง 
พร้อมกันนี้ยังได้มอบเงินของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 111,111 บาท เพื่อสนับสนุนให้กับการ
ด าเนินการของโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ณ สถาบันบ าราศนราดูร อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมี
นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาติวิรุฬห์ ผู้อ านวยการสถาบันบ าราศนราดูร เป็นผู้รับมอบ 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากหน่วยงานในส่วนกลางจะท าหน้าที่ เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานเชื่อมโยงในการมอบสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง และประชาชนผู้ประสบภัยจากโรคโควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว หน่วยงาน
ในส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้มีการจัดท าโครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 เช่นเดียวกัน โดย
ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพให้กับโรงพยาบาล ส  านักงานสาธารณสุข รวมไปถึงหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 และมอบสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ได้ รับผลกระทบไปแล้วจ านวนทั้งสิน้ 60 แห่ง ใน 23 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น บุรีรัมย์ 
หนองบัวล  าภู มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อุดรธานี ชุมพร สงขลา พังงา ล  าปาง ล  าพูน พะเยา อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน และ
นครสวรรค์ 
 ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะยังคงยืนหยัดเคียงข้าง ท าหน้าที่ในการประสานเชื่อมโยง ส่งมอบสินค้าเกษตรให้กับ
บุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยและความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของคนไทย 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้เชื่อมโยงความสัมพันธ์และดูแลเกษตรกรอย่างใกล้ชิด และส่งต่อ
ก าลังใจไปยังผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ในการก้าวพ้นวิกฤตการณ์โรคระบาด COVID – 19 และขับเคลื่อนประเทศไทยไป
ด้วยกัน เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบว่า ไม่ได้ต่อสู้กับโรคโควิด - 19 เพียงล  าพัง แต่ยังมีคนไทยอีกมากมายที่พร้อมจะเป็น
กองหนุนเสริมให้พวกเขาสามารถต่อสู้ไปด้วยกัน 
  



 
เกษตรฯ เดินหน้าโครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 

 
 กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าโครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพและ
สินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง และประชาชนผู้ประสบภัยจากโรคโค
วิด – 19 ล่าสุด อธิบดีเข้มแข็งเดินทางไปส่งมอบสินค้าเกษตร พร้อมมอบเงินบริจาคให้กับสถาบันบ าราศนราดูร เพื่อเป็น
ขวัญก าลังใจในการท าหน้าที่ดูแลประชาชน และต่อสู้กับภัย COVID – 19 ต่อไป 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนิน “โครงการ
แบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19” ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยกรมส่งเสริม
การเกษตรท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานเชื่อมโยง ส่งมอบสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานใน
สังกัด ภาคีเครือข่าย และเกษตรกร ตลอดจนจัดซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรที่ประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ราคาตกต ่า 
เป็นการบรรเทาปัญหาของเกษตรกรในช่วงการระบาดของโควิด – 19 และน าสินค้าการเกษตรคุณภาพ ไปสนับสนุนให้กับ
บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากภัย COVID – 19 เพื่อ
แสดงไมตรีจิต เป็นกองเสบียง เป็นก าลังใจต่อกัน ภายใต้แคมเปญ “ยามประเทศ มีภัยเกษตรไทยพร้อมเป็นกองเสบียง” 

ล่าสุด เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดกิจกรรมขึน้เป็นคร้ังที่ 3 โดยน าส่งสินค้าเกษตร
คุณภาพ ที่ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนเฉลิมชัย บริษัท เดอะคอฟฟ่ี บีนโรสติง้ จ ากัด บริษัท ดัชมิลล์ จ ากัด บริษัท อินบิสโก้ 
(ประเทศไทย) จ ากัด ได้แก่ กล้วยหอม จ านวน 100 หวี กาแฟดริปอเมริกันโรทน์ จ านวน 2 กล่อง จ ากัด กาแฟพร้อมดื่มตรา
อาราบัส จ านวน 4 กล่อง ขนมปังอบกรอบ Malkist Cream Crackers จ านวน 2 กล่อง และขนมเวเฟอร์ จ านวน 5 กล่อง 
พร้อมกันนี้ยังได้มอบเงินของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 111,111 บาท เพื่อสนับสนุนให้กับการ



ด าเนินการของโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ณ สถาบันบ าราศนราดูร อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมี
นายแพทย์กิตติ์พงศ์ สัญชาติวิรุฬห์ ผู้อ านวยการสถาบันบ าราศนราดูร เป็นผู้รับมอบ 
 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากหน่วยงานในส่วนกลางจะท าหน้าที่ เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานเชื่อมโยงในการมอบสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง และประชาชนผู้ประสบภัยจากโรคโควิด – 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว 
หน่วยงานในส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้มีการจัดท าโครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 
เช่นเดียวกัน โดยส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพให้กับโรงพยาบาล ส  านักงานสาธารณสุข รวมไปถึงหน่วยงานที่ท าหน้าที่ใน
การดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 และมอบสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบไปแล้วจ านวนทั้งสิน้ 
60 แห่ง ใน 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา 
ขอนแก่น บุรีรัมย์ หนองบัวล  าภู มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อุดรธานี ชุมพร สงขลา พังงา ล  าปาง ล  าพูน พะเยา อุตรดิตถ์ 
แม่ฮ่องสอน และนครสวรรค์ 
 ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะยังคงยืนหยัดเคียงข้าง ท าหน้าที่ในการประสานเชื่อมโยง ส่งมอบสินค้าเกษตรให้กับ
บุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยและความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของคนไทย 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้เชื่อมโยงความสัมพันธ์และดูแลเกษตรกรอย่างใกล้ชิด และส่งต่อ
ก าลังใจไปยังผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ในการก้าวพ้นวิกฤตการณ์โรคระบาด COVID – 19 และขับเคลื่อนประเทศไทยไป
ด้วยกัน เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบว่า ไม่ได้ต่อสู้กับโรคโควิด – 19 เพียงล  าพัง แต่ยังมีคนไทยอีกมากมายที่พร้อมจะเป็น
กองหนุนเสริมให้พวกเขาสามารถต่อสู้ไปด้วยกัน 
  



 
กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าโครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 

 
 กรมส่งเสริมการเกษตรเดินหน้าโครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19 ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพและ
สินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง และประชาชนผู้ประสบภัยจากโรคโค
วิด - 19 ล่าสุด อธิบดีเข้มแข็งเดินทางไปส่งมอบสินค้าเกษตร พร้อมมอบเงินบริจาคให้กับสถาบันบ าราศนราดูร เพื่อเป็นขวัญ
ก าลังใจในการท าหน้าที่ดูแลประชาชน และต่อสู้กับภัย COVID – 19 ต่อไป 
       นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้ด าเนิน “โครงการ
แบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19” ตามนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
เพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) โดยกรมส่งเสริม
การเกษตรท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการประสานเชื่อมโยง ส่งมอบสินค้าเกษตร และสินค้าอุปโภคบริโภคจากหน่วยงานใน
สังกัด ภาคีเครือข่าย และเกษตรกร ตลอดจนจัดซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรที่ประสบปัญหาสินค้าล้นตลาด ราคาตกต ่า 
เป็นการบรรเทาปัญหาของเกษตรกรในช่วงการระบาดของโควิด - 19 และน าสินค้าการเกษตรคุณภาพ ไปสนับสนุนให้กับ
บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ตลอดจนประชาชนท่ีได้รับความเดือดร้อนจากภัย COVID – 19 เพื่อ
แสดงไมตรีจิต เป็นกองเสบียง เป็นก าลังใจต่อกัน ภายใต้แคมเปญ “ยามประเทศ มีภัยเกษตรไทยพร้อมเป็นกองเสบียง” 
 
 
 
 
  



ล่าสุด เม่ือวันที่ 14 มิถุนายน 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดกิจกรรมขึน้เป็นคร้ังที่ 3 โดยน าส่งสินค้าเกษตรคุณภาพ ที่
ได้รับการสนับสนุนจากเพื่อนเฉลิมชัย บริษัท เดอะคอฟฟ่ี บีนโรสติง้ จ ากัด บริษัท ดัชมิลล์ จ ากัด บริษัท อินบิสโก้ (ประเทศ
ไทย) จ ากัดได้แก่ กล้วยหอม จ านวน 100 หวี กาแฟดริปอเมริกันโรทน์ จ านวน 2 กล่อง จ ากัด กาแฟพร้อมดื่มตราอาราบัส 
จ านวน 4 กล่อง ขนมปังอบกรอบ Malkist Cream Crackers จ านวน 2 กล่อง และขนมเวเฟอร์ จ านวน 5 กล่อง พร้อมกันนี้
ยังได้มอบเงินของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร จ านวน 111,111 บาท เพื่อสนับสนุนให้กับการด าเนินการ
ของโรงพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ ณ สถาบันบ าราศนราดูร อ าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีโดยมีนายแพทย์
กิตติ์พงศ์ สัญชาติวิรุฬห์ ผู้อ านวยการสถาบันบ าราศนราดูร เป็นผู้รับมอบ 
        อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากหน่วยงานในส่วนกลางจะท าหน้าที่ เป็นศูนย์กลางในการ
ประสานเชื่อมโยงในการมอบสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าอุปโภคบริโภค เพื่อส่งมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์ 
ผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง และประชาชนผู้ประสบภัยจากโรคโควิด - 19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแล้ว หน่วยงาน
ในส่วนภูมิภาคของกรมส่งเสริมการเกษตรก็ได้มีการจัดท าโครงการแบ่งปันน ้าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด-19เช่นเดียวกัน โดย
ส่งมอบสินค้าเกษตรคุณภาพให้กับโรงพยาบาล ส  านักงานสาธารณสุข รวมไปถึงหน่วยงานที่ท าหน้าที่ในการดูแลรักษา
ผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด-19 และมอบสินค้าอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนที่ได้ รับผลกระทบไปแล้วจ านวนทั้งสิน้ 60 แห่ง ใน 23 
จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสิงห์บุรี เพชรบุรี กาญจนบุรี ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ขอนแก่น บุรีรัมย์ 
หนองบัวล  าภู มหาสารคาม กาฬสินธุ์ อุดรธานี ชุมพร สงขลา พังงา ล  าปาง ล  าพูน พะเยา อุตรดิตถ์ แม่ฮ่องสอน และ
นครสวรรค์ 

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะยังคงยืนหยัดเคียงข้าง ท าหน้าที่ในการประสานเชื่อมโยง ส่งมอบสินค้าเกษตรให้กับ
บุคลากรทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งนับเป็นการแสดงออกถึงความห่วงใยและความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันของคนไทย 
โดยมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นผู้เชื่อมโยงความสัมพันธ์และดูแลเกษตรกรอย่างใกล้ชิด และส่งต่อ
ก าลังใจไปยังผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วน ในการก้าวพ้นวิกฤตการณ์โรคระบาด COVID – 19 และขับเคลื่อนประเทศไทยไป
ด้วยกัน เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบว่า ไม่ได้ต่อสู้กับโรคโควิด - 19 เพียงล  าพัง แต่ยังมีคนไทยอีกมากมายที่พร้อมจะเป็น
กองหนุนเสริมให้พวกเขาสามารถต่อสู้ไปด้วยกัน 
  



 
เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน ลงพื้นที่ช้ีแจงการเข้าร่วมทุน และท าสัญญาของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล แก่สมาชิกแปลงใหญ่
กระเทียมแก่นฟ้า 

 
นายอัครพล ขัติยะ เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน มอบหมายให้นายพยุงศักดิ์ สิทธิลภ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ

พัฒนาการผลิต พร้อมด้วยนางนันทริยา สุวรรณล้อม เกษตรอ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ประจ าต าบล ร่วมชี้แจงการเข้าร่วมทุน และท าสัญญาของห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ตามโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยนวัตร
กรรมและเกษตรสมัยใหม่ แก่สมาชิกแปลงใหญ่กระเทียมแก่นฟ้า ณ ที่ท าการแปลงใหญ่กระเทียมแก่นฟ้า อ.เมือง
แม่ฮ่องสอน จ.แม่ฮ่องสอน 
          สืบเนื่องจากในการให้เงินสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตร ในโครงการแปลงใหญ่ฯ ของกรมส่งเสริม
การเกษตร จะต้องท าสัญญากับภาคเอกชน ดังนั้น ผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมีสถานะเป็นนิติบุคคล ตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ ส  านักงานเกษตรเกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน จึงได้มีการลงพื้นที่ชุมชนเกษตรแปลงใหญ่เพื่อชี้แจง ให้ข้อมูล 
และสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกร 
  



 
จังหวัดแพร่ เตรียมพร้อมโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด  

 
 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับ
แปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด โดยในที่ประชุมได้มีการเสนอแผนการด าเนินงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จ านวน 21 โครงการ 
ประกอบด้วย อ าเภอเมืองแพร่ จ านวน 3 แปลง , อ าเภอลอง จ านวน 5 แปลง , อ าเภอสูงเม่น จ านวน 6 แปลง , อ าเภอเด่น
ชัย จ านวน 2 แปลง , อ าเภอสอง จ านวน 2 แปลง และอ าเภอหนองม่วงไข่ จ านวน 3 แปลง วงเงินงบประมาณ 56,158,304 
บาท โดยมีการประชุมไปเม่ือวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13:30 น. ที่ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่  
          นายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ เลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่และเชื่อมโยงกับจังหวัด เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ จ านวน 20 โครงการ จ านวน 53,158,305 บาท และให้กลับทบทวนโครงการ จ านวน 1 โครงการ ส  าหรับ
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จ านวน 20 โครงการที่ได้รับอนุมัติ ได้แก่ 



          กรมการข้าว 10 โครงการ โดยศูนย์วิจัยข้าวแพร่ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าในพื้นที่ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ 
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวและการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ทันสมัย ส่งผลต่อการผลิตข้าวเพิ่มมากขึน้และมี
คุณภาพ 
          กรมส่งเสริมการเกษตร 10 กลุ่มแปลงใหญ่ โดยมีส  านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ เป็นโครงการ
ที่รับผิดชอบพืชด้านอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่ข้าว ได้แก่ ส้มเขียวหวาน จ านวน 2 แปลง , พืชผัก จ านวน 1 แปลง , ข้าวโพดเลีย้งสัตว์ 
จ านวน 2 แปลง , พริก จ านวน 2 แปลง , หน่อไม้ จ านวน 1 แปลง , การเลีย้งผึง้ จ านวน 1 แปลง และถ่ัวเหลือง จ านวน 1 
แปลง 
          หลังจากนั้น ทางส  านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดท าหนังสือขออนุมัติผู้ว่าราชการ
จังหวัดแพร่เพื่ออนุมัติและจัดท า MOU กับกลุ่มแปลงใหญ่ 20 กลุ่ม โดยจะโอนเงินให้กลุ่มแปลงใหญ่ ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชน
นิติบุคคลตามกฎหมายเพื่อด าเนินการต่อไป 
          คาดว่าการด าเนินการตามโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัดในคร้ัง
นี้ จะท าให้ เกษตรกรของจังหวัดแพร่พัฒนาศักยภาพและท าการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพและทันสมัย สามารถรวมกลุ่มกัน
ได้ ท าให้เข้าถึงการตลาดได้ โดยกลุ่มของตนเองสามารถต่อรองราคาได้ตามกลไกการตลาดได้มากขึน้ ส่งผล ให้รายได้ของ
เกษตรกรดีขึน้แบบย่ังยืน 
  



 
 
ผู้ว่าฯแพร่ถกยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ 

 
  

แพร่-ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เตรียมพร้อมโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่เชื่อมโยงตลาด
ระดับจังหวัด  
 นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับ
แปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด โดยในที่ประชุมได้มีการเสนอแผนการด าเนินงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจ านวน 21 โครงการ 
ประกอบด้วยอ าเภอเมืองแพร่จ านวน 3 แปลงอ าเภอลองจ านวน 5 แปลงอ าเภอสูงเม่นจ านวน 6 แปลงอ าเภอเด่นชัยจ านวน 
2 แปลงอ าเภอสองจ านวน 2 แปลงอ าเภอหนองม่วงไข่จ านวน 3 แปลง วงเงินงบประมาณ 56,158,304.-บาท ทั้งนี้มีการ
ประชุมไปเม่ือวันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 13:30 น ณ ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางจังหวัดแพร่ 
 



 
นายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่เลขานุการคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเชื่อมโยงกับจังหวัดเปิดเผยว่าที่ประชุมได้พิจารณาเห็นชอบและอนุมัติแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณจ านวน 20 โครงการจ านวน 53,158,305.-บาท และให้กลับทบทวนโครงการจ านวน 1 โครงการ ส  าหรับ
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดจ านวน 20 โครงการที่ได้รับอนุมัติ ได้แก่กรมการข้าว 10 
โครงการ โดยศูนย์วิจัยข้าวแพร่ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าในพื้นที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตข้าวและการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้ทันสมัย ส่งผลต่อการผลิตข้าวเพิ่มมากขึน้และมีคุณภาพ  
 กรมส่งเสริมการเกษตร 10 กลุ่มแปลงใหญ่ โดยมีส  านักงานเกษตรจังหวัดแพร่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ เป็น
โครงการที่รับผิดชอบพืชด้านอ่ืนๆที่ไม่ใช่ข้าวได้แก่ส้มเขียวหวาน จ านวน 2 แปลง พืชผักจ านวน 1 แปลง ข้าวโพดเลีย้งสัตว์
จ านวน 2 แปลง พริกจ านวน 2 แปลง หน่อไม้ จ านวน 1 แปลง การเลีย้งผึง้จ านวน1 แปลง ถ่ัวเหลืองจ านวน 1 แปลง  
หลังจากนั้นทางส  านักงานเกษตรจังหวัดแพร่ในฐานะเลขานุการคณะกรรมการจัดท าหนังสือขออนุมัติผู้ ว่าราชการจังหวัด
แพร่เพื่ออนมัติและจัดท า MOU กับกลุ่มแปลงใหญ่ 20 กลุ่มโดยจะ โอนเงินให้กลุ่มแปลงใหญ่ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนนิติ
บุคคลตามกฎหมายเพื่อด าเนินการต่อไป ซึ่งคาดว่าการด าเนินการตามโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่เชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัดในคร้ังนี้จะท าให้ เกษตรกรของจังหวัดแพร่พัฒนาศักยภาพและท าการเกษตรได้อย่างมี
คุณภาพและทันสมัยสามารถรวมกลุ่มกันได้ท าให้เข้าถึงการตลาดได้โดยกลุ่มของตนเองสามารถต่อรองราคาได้ตามกลไก
การตลาดได้มากขึน้ส่งผลให้รายได้ของเกษตรกรดีขึน้แบบย่ังยืน 
  



 
เกษตรนครพนม หนุนเกษตรแปลงใหญ่ จัดเงินอุดหนุนพัฒนาอาชีพให้เข้มแข็งและย่ังยืน กว่า 15 ล้านบาท 

 
 

วันที่ 15 มิถุนายน 2564 ที่ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม ส  านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม อ าเภอเมือง
นครพนม จังหวัดนครพนม นางสาวกัญณฐา อภินนท์ธนา เกษตรจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีการลงนามบันทึก
ข้อตกลง (MOU) กับตัวแทนเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ในจังหวัดนครพนม ที่กรมส่งเสริมการเกษตร โดยส  านักงานเกษตร
จังหวัดนครพนมจัดขึน้เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ได้พัฒนาอาชีพให้เข้มแข็งและย่ังยืน ตามโครงการ
ยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ซึ่งเป็นโครงการที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท าขึ ้น เพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้มีการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่
มีความหลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาศักยภาพความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแปลงใหญ่ โดยใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการต่อยอดด้านคุณภาพ มาตรฐาน การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และเพื่อเชื่อมโยงตลาดเป็นการสร้างโอกาส
ให้เกษตรกรยกระดับสู่การเป็นผู้ประกอบการที่มีรายได้ที่ ย่ังยืน 
 ซึ่งในการลงนามในสคร้ังนี้ประกอบไปด้วย กลุ่มแปลงใหญ่แมลงเศรษฐกิจ (จิ้งหรีด) อ าเภอเรณูนคร กลุ่มแปลง
ใหญ่สับปะรดต าบลนาใน อ าเภอโพนสวรรค์ กลุ่มแปลงใหญ่ผู้ปลูกสับปะรด GI ต าบลโนนตาล อ าเภอท่าอุเทน กลุ่มแปลง
ใหญ่หอมแบ่ง หมู่ที่ 2 ต าบลกุดฉิม อ าเภอธาตุพนม กลุ่มแปลงใหญ่ผักชีฝร่ัง หมู่ที่ 3 ต าบลพระกลางทุ่ง อ าเภอธาตุพนม 
และกลุ่มแปลงใหญ่วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกแตงโมไร้เมล็ดศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม โดยทั้ง 6 กลุ่มจะได้รับเงินอุดหนุนรวม
ทั้งสิน้ 15,145,500 บาท จากโครงการเพื่อน าไปจัดซื้อปัจจัยการผลิต พัฒนากระบวนการผลิตและการแปรูปซึ่งจะช่วยลด
ต้นทุนและเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ เช่น การน าไปจัดหารถแทรกเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงเพื่อใช้ในแปลงเพาะปลูก
สับปะรด หอมแบ่ง ปลูกแตงโมไร้เมล็ด น าไปใช้ในการก่อสร้างโรงเรือนให้ได้มาตรฐานตามหลัก GMP ส  าหรับกลุ่มเกษตรกร



ที่เลีย้งแมลงเศรษฐกิจ (จิ้งหรีด) รวมทั้งใช้ในการบริหารจัดการกลุ่มให้มีคุณภาพและความเข้มแข็งมากย่ิงขึน้ โดยคาดว่า
เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ทั้ง 6 กลุ่มจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีกลุ่มไม่เกินสัปดาห์หน้า ทั้งนี้ทางส  านักงานเกษตรจังหวัด
นครพนมได้มีการเน้นย ้าให้เกษตรกรแปลงใหญ่น าเงินงบประมาณที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเกิดความคุ้มค่า
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามเจตนารมณ์ของรัฐบาล ที่ต้องการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรให้เป็นผู้ประกอบการและ
สามารถยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรไปสู่เกษตรสมัยใหม่ มีศักยภาพและความเข้มแข็งมากย่ิงขึน้ ********** ส  านักข่าว 
กปส. https://thainews.prd.go.th/…/ne…/detail/TCATG210615132911336  


