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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่  30 กันยายน 256๕  
  
ส่วนกลาง 

ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 
เกษตรแบบแปลงใหญ่ 1. รมว.เกษตรฯ ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

จังหวัดพังงา สู่ครัวอันดามัน 
NBT  

งานวันสาธิตใช้โดรน 
เพ่ือการอารักขาพืช 

2. กรมส่งเสริมการเกษตร จับมือภาคีเครือข่าย จัด
งานวันสาธิตใช้โดรนเพ่ือการอารักขาพืช “Next of 
The Next เกษตรไทยก้าวไปด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” 

Thailand Plus 

งานวันสาธิตใช้โดรน 
เพ่ือการอารักขาพืช 

3. กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือภาคีเครือข่ายจัด
งานสาธิตใช้โดรนเพ่ือการอารักขาพืช“Next of 
The Next เกษตรไทยก้าวไปด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” 

เรื่องเล่าข่าวเกษตร ออนไลน์  

งานวันสาธิตใช้โดรน 
เพ่ือการอารักขาพืช 

4. กรมส่งเสริมการเกษตรจับมือภาคีเครือข่ายจัด
งานสาธิตใช้โดรนเพ่ือการอารักขาพืช“Next of 
The Next เกษตรไทยก้าวไปด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม” 

Facebook ข่าวเกษตร  

ผลประกวดวิสาหกิจ
ชุมชนดีเดน่ระดับประเทศ 

5. กรมส่งเสริมการเกษตร เผยผลประกวดวิสาหกิจ
ชุมชนดีเด่นระดับประเทศ ปี 2565 

Thailand Plus 
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https://www.youtube.com/watch?v=hIZgeb9RSfk 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 



3 

 

 
https://www.thailandplus.tv/archives/613565 

 

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ
สมาคมการค้านวัตกรรมเพ่ือการเกษตรไทย (TIATA) กรมวิชาการเกษตร โรงเรียนนายเรืออากาศ             
นวมินทกษัตริยาธิราช และภาคเอกชน จัดท าโครงการต้นแบบใช้โดรนเป็นเครื่องมือท าการเกษตรอัจฉริ ยะ    
ในด้านอารักขาพืช ควบคู่กับนวัตกรรมอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม พร้อมมอบโดรนภาคการเกษตรให้กับกลุ่มแปลงใหญ่
ข้าว และทุเรียนภูเขาไฟ จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมด้านการเกษตรของชุมชน       
สู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ 

ภายใต้แนวคิด “Next of The Next เกษตรไทยก้าวไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” สอดรับนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้ปลูกข้าวในจังหวัดศรีสะเกษ กลุ่มเกษตรกร 
วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จากอ าเภอห้วยทับทัน ปรางค์กู่ อุทุมพรพิสัย 
และอ าเภอราศีไศล เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ รวมทั้งหน่วยงานต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 350 คน 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะด้านอารักขาพืชมาใช้ในการพัฒนา
กระบวนการผลิต และส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงนวัตกรรมด้านการเกษตร คือ เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ 
(โดรน) และนวัตกรรมการเกษตรด้านต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมคุณภาพ และผลผลิต
ทางการเกษตร มุ่งสู่การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมด้านการเกษตรของชุมชนสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะ      
ได้ต่อไป 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ด้วยหลัก 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ตลาดน าการผลิต ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 
ยุทธศาสตร์ 3’s (Safety-Security-Sustainability-เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง และเกษตรยั่ งยืน ) 
ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน และยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืน ส าหรับการใช้
เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือการใช้โดรนเพ่ือการพัฒนาการด้านอารักขาพืชซึ่งเป็นนวัตกรรมระบบ
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เกษตรอัจฉริยะ เป็นอีกหนึ่งการด าเนินงานเชิงรุกแบบบูรณาการของกรมส่งเสริมการเกษตรกับหน่วยงานภาคี
เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้น าโดรนมาใช้ในหลายกระบวนการผลิต เช่น การหว่านข้าว หว่านปุ๋ย พ่นสารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช และสารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยเพ่ิมผลผลิต ลดเวลา ลดการ
สัมผัสอันตรายจากสารเคมีได้ สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอัจฉริยะของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นด้วยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่มาสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร เพ่ือให้ท าเกษตรแบบท าน้อยได้มาก ใช้ทรัพยากรในการ
ผลิตให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช้แรงงานในภาคการเกษตร เพ่ือให้การขับเคลื่อนงานด้านนวัตกรรม
สมัยใหม่หรือการใช้โดรนภาคการเกษตรเกิดขึ้นและเป็นประโยชน์กับเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม ที่ผ่านมา  
กรมส่งเสริมการเกษตร หารือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแผนการปฏิบัติงานให้เกิด    
ผลเป็นรูปธรรมมาเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้โดรน     
เพ่ือการเกษตร และสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการเกษตรและ         
ด้านอารักขาพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

“ส าหรับการจัดงานวันสาธิตการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรและ
หน่วยงานภาคีได้ร่วมขับเคลื่อนท าให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน อีกทั้งถ่ายทอดความรู้ การใช้เครื่องมือ และ
อุปกรณ์การใช้งานต่าง ๆ หลักการบินที่ถูกต้อง ข้อควรระวังก่อนและหลังท าการบิน เป็นต้น พร้อมฝึก
ปฏิบัติการใช้โดรนประเภทต่าง ๆ รวมถึง การใช้โดรนส ารวจสุขภาพของพืช เป็นต้น โดย บริษัท เอทีไอ 
เทคโนโลยีส์ จ ากัด (โดรนเจ้าเอ้ียง) ได้มอบโดรนภาคการเกษตรให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ที่ 7 ต าบล 
ตระกาจ อ าเภอกันทรลักษ์ จ านวน 1 เครื่อง และกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัด
ศรีสะเกษ จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ โดยจะมีการฝึกปฏิบัติการใช้โดรนในนาข้าวและในสวน
ทุเรียน เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้โดรนเพ่ือการอารักขาพืช เพ่ิมศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรได้          
ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น น าไปสู่การพัฒนากลุ่ม
เกษตรกรทั้งสองแห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมด้านการเกษตรของชุมชนข้าวและทุเรียนอัจฉริยะของจังหวัด
ศรีสะเกษ ภายใต้แนวคิด Next of The Next เกษตรไทยก้าวไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” รองอธิบดี  
กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวทิ้งท้าย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5 

 

 
https://www.agrinewsthai.com/agricultural-technology/28959 

 

นาย รพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับ
สมาคมการค้านวัตกรรมเพ่ือการเกษตรไทย (TIATA) กรมวิชาการเกษตร โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินท
กษัตริยาธิราช และภาคเอกชน จัดท าโครงการต้นแบบใช้โดรนเป็นเครื่องมือท าการเกษตรอัจฉริยะในด้าน
อารักขาพืช ควบคู่กับนวัตกรรมอ่ืน ๆ ที่เหมาะสม พร้อมมอบโดรนภาคการเกษตรให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว 
และทุเรียนภูเขาไฟ จังหวัดศรีสะเกษ เพ่ือพัฒนา   เป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมด้านการเกษตรของชุมชนสู่ระบบ
เกษตรอัจฉริยะ ภายใต้แนวคิด “Next of The Next เกษตรไทยก้าวไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”  

สอดรับนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีเกษตรกรแปลงใหญ่ผู้ปลูกข้าวในจังหวัดศรีสะเกษ 
กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร จากอ าเภอห้วยทับทัน ปรางค์กู่ 
อุทุมพรพิสัย และอ าเภอราศีไศล เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดและระดับอ าเภอ รวมทั้ง
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 350 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เกษตรอัจฉริยะด้านอารักขาพืชมาใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิต และส่งเสริมให้เกษตรกรเข้าถึงนวัตกรรม
ด้านการเกษตร คือ เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) และนวัตกรรมการเกษตรด้านต่าง ๆ เพ่ือให้
สามารถลดต้นทุนการผลิต เพ่ิมคุณภาพ และผลผลิตทางการเกษตร มุ่งสู่การพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรม
ด้านการเกษตรของชุมชนสู่ระบบเกษตรอัจฉริยะได้ต่อไป 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า กรมส่งเสริมการเกษตรมุ่งพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกรและเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการเกษตร ตามนโยบายของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ด้วยหลัก 5 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ตลาดน าการผลิต ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีเกษตร 4.0 
ยุทธศาสตร์ 3’s (Safety-Security-Sustainability-เกษตรปลอดภัย เกษตรมั่นคง และเกษตรยั่ งยืน ) 
ยุทธศาสตร์การบริหารเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วน และยุทธศาสตร์เกษตรกรรมยั่งยืน  ส าหรับการ   
ใช้เทคโนโลยีอากาศยานไร้คนขับหรือการใช้โดรนเพ่ือการพัฒนาการด้านอารักขาพืชซึ่งเป็นนวัตกรรมระบบ
เกษตรอัจฉริยะ เป็นอีกหนึ่งการด าเนินงานเชิงรุกแบบบูรณาการของกรมส่งเสริมการเกษตรกับหน่วยงานภาคี
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เครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้น าโดรนมาใช้ในหลายกระบวนการผลิต เช่น การหว่านข้าว หว่านปุ๋ย พ่นสารเคมี
ป้องกันก าจัดศัตรูพืช และสารชีวภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยเพ่ิมผลผลิต ลดเวลา ลดการ
สัมผัสอันตรายจากสารเคมีได้ สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรอัจฉริยะของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ที่มุ่งหวังยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้นด้วยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรม
สมัยใหม่มาสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร เพ่ือให้ท าเกษตรแบบท าน้อยได้มาก ใช้ทรัพยากรในการผลิต
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช้แรงงานในภาคการเกษตร เพ่ือให้การขับเคลื่อนงานด้านนวัตกรรม
สมัยใหม่หรือการใช้โดรนภาคการเกษตรเกิดขึ้นและเป็นประโยชน์กับเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรม ที่ผ่านมากรม
ส่งเสริมการเกษตร หารือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดแผนการปฏิบัติงานให้เกิดผล      
เป็นรูปธรรมมาเป็นระยะ ๆ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรได้รับความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการ ใช้โดรน          
เพ่ือการเกษตร และสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในงานด้านการเกษตรและ         
ด้านอารักขาพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

“ส าหรับการจัดงานวันสาธิตการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมภาคการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตรและ
หน่วยงานภาคีได้ร่วมขับเคลื่อนท าให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน อีกทั้งถ่ายทอดความรู้ การใช้เครื่องมือ และ
อุปกรณ์การใช้งานต่าง ๆ หลักการบินที่ถูกต้อง ข้อควรระวังก่อนและหลังท าการบิน เป็นต้น พร้อมฝึก
ปฏิบัติการใช้โดรนประเภทต่าง ๆ รวมถึง การใช้โดรนส ารวจสุขภาพของพืช เป็นต้น โดย บริษัท  เอทีไอ
เทคโนโลยีส์ จ ากัด (โดรนเจ้าเอ้ียง) ได้มอบโดรนภาคการเกษตรให้กับกลุ่มแปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ที่ 7 ต าบล  
ตระกาจ อ าเภอกันทรลักษ์ จ านวน 1 เครื่อง และกลุ่มแปลงใหญ่ข้าว ต าบลผักไหม อ าเภอห้วยทับทัน จังหวัด
ศรีสะเกษ จ านวน 1 เครื่อง เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ โดยจะมีการฝึกปฏิบัติการใช้โดรนในนาข้าวและในสวน
ทุเรียน เพ่ือให้เกษตรกรสามารถใช้โดรนเพ่ือการอารักขาพืช เพ่ิมศักยภาพการผลิตภาคการเกษตรได้ ซึ่ง      
กรมส่งเสริมการเกษตรก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะช่วยท าให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นน าไปสู่การพัฒนากลุ่ม
เกษตรกรทั้งสองแห่งนี้เป็นศูนย์เรียนรู้นวัตกรรมด้านการเกษตรของชุมชนข้าวและทุเรียนอัจฉริยะของจังหวัด
ศรีสะเกษ ภายใต้แนวคิด Next of The Next เกษตรไทยก้าวไปด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” รองอธิบดี 
กรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวทิ้งท้าย 
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid0J4uPMdqJFFsYX6ZFeXtpVamq3secZmy
up2hq66s9JudPV1JAeQp7pwTzME8zqcRPl&id=100063634865080 
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https://www.thailandplus.tv/archives/613718 

 

นายนวนิตย์ พลเคน รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้ส่งเสริมและ
พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง ด าเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นประจ าปี โดยแบ่งเป็น
ระดับประเทศ ระดับเขต และระดับจังหวัด เพ่ือคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีแนวโน้ม
การพัฒนาที่ยั่งยืน สามารถเป็นตัวอย่างหรือต้นแบบส าหรับวิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

อันจะเป็นการกระตุ้นและพัฒนาประสิทธิภาพการประกอบการวิสาหกิจชุมชนให้เกิดความมั่นคง 
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมรวมทั้ง  
เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกียรติคุณของวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นสู่สาธารณะ 

ล่าสุดผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น ระดับประเทศ ปี 2565 
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนต าบลไร่มะขาม ต.ไร่มะขาม    

อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ได้รับเงินรางวัล จ านวน 100,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มออมทรัพย์นาเกาะสัก ต.บ้าหวี อ.หาดส าราญ    

จ.ตรัง ได้รับเงินรางวัล จ านวน 50,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 คือ วิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศรีนคร ต.ศรีนคร อ.ศรีนคร      

จ.สุโขทัย ได้รับเงินรางวัล จ านวน 30,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ 
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รางวัลชมเชย จ านวน 3 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ข้าวโพด
เขารวกพัฒนาก้าวไกล ต.เขารวก อ.ล าสนธิ จ.ลพบุรี วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์วิถียั่งยืนบ้านบางแตน 
ต.บางแตน อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี และวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรอินทรีย์บ้านวังหินซา ต.ดงมะไฟ        
อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวล าภู 

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพ่ิมเติมว่า วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
ระดับประเทศดังกล่าว มีความคิดริเริ่มในการแก้ไขปัญหาของชุมชนด้วยการน าทรัพยากรในชุมชนมาสร้าง
รายได้ จนสามารถพ่ึงพาตัวเองได้ มีจุดเด่นความสามารถในการบริหารและจัดการกลุ่ม ที่ส าคัญเปิดโอกาส     
ให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการร่วมกันวางแผนและด าเนินกิจการอย่างสม่ าเสมอ รวมถึงมีโครงสร้างบทบาทหน้าที่
และสวัสดิการของสมาชิก ข้อก าหนดระเบียบข้อตกลงของกลุ่มที่ชัดเจน มีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับวิสาหกิจ
ชุมชนหรือกลุ่มองค์กรอ่ืน พร้อมทั้งมีการจัดท าบัญชีอย่างเป็นระบบโปร่งใสประกอบกับมีการพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนที่ยั่งยืน คือ มีกิจกรรมหลากหลายเกื้อกูลกัน กระบวนการผลิตและบริการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน ท าให้สมาชิกมีรายได้เพ่ิมขึ้นรายจ่ายลดลง กิจการเติบโตต่อเนื่อง มีคนรุ่นใหม่      
สืบทอดวิสาหกิจชุมชนในอนาคต และมีการท ากิจกรรมสาธารณประโยชน์แก่ชุมชน สามารถเป็นตัวอย่างหรือ
ต้นแบบส าหรับวิสาหกิจชุมชนอ่ืนได้ ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ขอแสดงความยินดีกับวิสาหกิจชุมชนดีเด่น
ระดับประเทศ ระดับเขต และระดับจังหวัดทุกแห่ง และพร้อมในการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนให้พัฒนา
ศักยภาพในทุกด้าน โดยกรมส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรจังหวั ด และส านักงานเกษตรอ าเภอ          
ทั่วประเทศ ยินดีถ่ายทอดความรู้และให้ค าแนะน าเพ่ือผลักดันวิสาหกิจชุมชนไทยให้มีความเข้มแข็ง และเป็น
รากฐานเศรษฐกิจของชุมชนได้อย่างยั่งยืน 

 
 
 
 


