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กรมส่งเสริมการเกษตร เข้ารับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า จากวุฒิสภา ด้านอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร ระบุรางวัลสร้างขวัญและก าลังใจอย่างดีให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่จะมุ่งมั่นท างานเพ่ือเกษตรกรให้
เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ารับมอบ
รางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า จากคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม วุฒิสภา โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ อาคารรัฐสภา ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นผลมาจากที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของกรม
ส่งเสริมการเกษตร ได้ทุ่มเทท างานเพ่ือพ่ีน้องเกษตรกรมาตลอด โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทั่ว
ประเทศมีองค์ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ครบทุกมิติ ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้คุณภาพ
และมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคตามนโยบายตลาดน าการผลิตของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการพัฒนาให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพในการ
พัฒนาอาชีพของตนเอง โดยมีเป้าหมายให้ภาคการเกษตร เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จนเข้า
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรางวัลดังกล่าว ท าให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรทุกระดับมีขวัญก าลังใจ และ
มีความมุ่งมั่นที่จะท างานเพ่ือพัฒนาชีวิตของเกษตรกรต่อไป 

ส าหรับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจ    
ในการประพฤติ การปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า ในชุมชน สังคม และประเทศ เป็นตัวอย่างการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเพียบพร้อมทั้งความดี ความเก่ง และความกล้าควบคู่กันไป ตลอดจนเพ่ือให้
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ความส าคัญต่อการสร้างและพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี      
คนเก่ง และคนกล้า ในสัดส่วนที่อัตราเชิงปริมาณและคุณภาพสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญและต่อเนื่ อง โดยมี
หน่วยงาน 74 แห่ง เข้าร่วมรับมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วย 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ กรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ิงได้รับรางวัลเลิศรัฐ 
ประจ าปี 2565 ถึง 13 รางวัล จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประกอบด้วย รางวัล       
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดีเด่น จ านวน 4 รางวัล จากผลงาน “มังคุด   
แก้จนคนท าแปลงใหญ่ มังคุดคิชฌกูฏ” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี, “วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์
พืชผักสมุนไพรและผลไม้ อ าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล าพูน” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูนและส านักงาน   
การปฏิรูปที่ดินจังหวัดล าพูน, “ฟักทองเงินล้าน@สุพรรณบุรี” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี และ 
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“โครงการหนองเม็กโมเดล พลิกวิถีผักอินทรีย์ ร่วมใจแก้จน คนอ านาจเจริญ” โดยส านักงานเกษตรจังหวัด
อ านาจเจริญ 

ส าหรับ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี จ านวน 8 รางวัล แบ่งเป็น 1. รางวัล      
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดี จ านวน 4 รางวัล จากผลงาน “วิสาหกิจ
ชุมชนแปลงใหญ่ผู้ปลูกไผ่ ร่วมใจแก้จน ชุมชนบ้านอ่างเตย” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา, “จิ้งหรีด
แปลงใหญ่แก้จนแบบคนบุรีรัมย์” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์, “หนองค้าพารวย ด้วยศูนย์จัดการ    
ดินปุ๋ยชุมชน” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และ “ท่องเที่ยวเกษตรวิถีใหม่ ขจัดภัยยากจนสู่ชุมชน
บ้านปรก” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม และ 2. รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี จ านวน 4 รางวัล จากผลงาน การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปลง
ใหญ่ขนุน ต าบลหนองเหียง อ าเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี โดยส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี , โครงการ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม้ดอกบ้านตาติด ต าบลโนนผึ้ง อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี       
โดยส านักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี, การควบคุมหนอนหัวด ามะพร้าวแบบมีส่วนร่วม ต าบลโรงเข้ อ าเภอ
บ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร โดยส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต้นแบบ
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน ต าบลแม่ตืน อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านการอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้ง รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี         
อีกจ านวน 1 รางวัล จากผลงาน “กรมส่งเสริมการเกษตรแก้วิกฤตศัตรูพืชอุบัติใหม่ใบด่างมันส าปะหลัง”     
โดย กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และกองขยายพันธุ์พืช 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวทิ้งท้ายว่า รางวัลที่ได้รับทั้งหมดในปี 2565 นี้ นับเป็นก าลังใจที่ดี
เยี่ยมของพวกเราชาวกรมส่งเสริมการเกษตร และในปีต่อๆ ไป กรมส่งเสริมการเกษตรยังคงมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร ส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความรู้ สามารถน าไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพ        
ของตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป ดังวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ว่า “กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กร
ที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน” 
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กรมส่งเสริมการเกษตร เข้ารับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า จากวุฒิสภา ด้านอธิบดีกรมส่งเสริม
การเกษตร ระบุรางวัลสร้างขวัญและก าลังใจอย่างดีให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่จะมุ่งมั่นท างานเพ่ือเกษตรกร    
ให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ารับมอบ
รางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า จากคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม วุฒิสภา โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ อาคารรัฐสภา ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นผลมาจากที่ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของ         
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ทุ่มเทท างานเพ่ือพ่ีน้องเกษตรกรมาตลอด โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร    
ทั่วประเทศมีองค์ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ครบทุกมิติ ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้คุณภาพ
และมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคตามนโยบายตลาดน าการผลิตของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการพัฒนาให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพในการ
พัฒนาอาชีพของตนเอง โดยมีเป้าหมายให้ภาคการเกษตร เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จนเข้า
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรางวัลดังกล่าว ท าให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรทุกระดับมีขวัญก าลังใจ และ
มีความมุ่งมั่นที่จะท างานเพ่ือพัฒนาชีวิตของเกษตรกรต่อไป 

ส าหรับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจ   
ในการประพฤติ การปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า ในชุมชน สังคม และประเทศ เป็นตัวอย่าง          
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเพียบพร้อมทั้งความดี ความเก่ง และความกล้าควบคู่กันไป ตลอดจน
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เพ่ือให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ความส าคัญต่อการสร้างและพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี 
คนเก่ง และคนกล้า ในสัดส่วนที่อัตราเชิงปริมาณและคุณภาพสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญและต่อเนื่อง โดยมี
หน่วยงาน 74 แห่ง เข้าร่วมรับมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วย 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ กรมส่งเสริมการเกษตรกร เพ่ิงได้รับรางวัลเลิศรัฐ 
ประจ าปี 2565 ถึง 13 รางวัล จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประกอบด้วย รางวัลการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดีเด่น จ านวน 4 รางวัล จากผลงาน “มังคุดแก้จน
คนท าแปลงใหญ่ มังคุดคิชฌกูฏ” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี, “วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผัก
สมุนไพรและผลไม้ อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูนและส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดล าพูน, “ฟักทองเงินล้าน@สุพรรณบุรี” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี และ “โครงการหนอง
เม็กโมเดล พลิกวิถีผักอินทรีย์ ร่วมใจแก้จน คนอ านาจเจริญ” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ 

ส าหรับ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี จ านวน 8 รางวัล แบ่งเป็น 
1) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดี จ านวน 4 รางวัล          

จากผลงาน “วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ผู้ปลูกไผ่ ร่วมใจแก้จน ชุมชนบ้านอ่างเตย” โดยส านักงานเกษตรจังหวัด
ฉะเชิงเทรา, “จิ้งหรีดแปลงใหญ่แก้จนแบบคนบุรีรัมย์” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์, “หนองค้าพารวย 
ด้วยศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และ “ท่องเที่ยวเกษตรวิถีใหม่ ขจัดภัย
ยากจน สู่ชุมชนบ้านปรก” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 

2) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี จ านวน 4 
รางวัล จากผลงาน การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ขนุน ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยส านักงาน
เกษตรจังหวัดชลบุรี, โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ไม้ดอกบ้านตาติด ต.โนนผึ้ง อ.วารินช าราบ       
จ.อุบลราชธานี โดยส านักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี , การควบคุมหนอนหัวด ามะพร้าวแบบมีส่วนร่วม    
ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
ต้นแบบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ล าพูน โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโน โลยีการเกษตร    
ด้านการอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ 

 
รวมทั้ง รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี อีกจ านวน 1 รางวัล จากผลงาน   

“กรมส่งเสริมการเกษตรแก้วิกฤตศัตรูพืชอุบัติใหม่ใบด่างมันส าปะหลัง” โดย กองส่งเสริมการอารักขาพืชและ
จัดการดินปุ๋ย และกองขยายพันธุ์พืช 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวทิ้งท้ายว่า รางวัลที่ได้รับทั้งหมดในปี 2565 นี้ นับเป็นก าลังใจที่ดี
เยี่ยมของพวกเราชาวกรมส่งเสริมการเกษตร และในปีต่อๆ ไป กรมส่งเสริมการเกษตรยังคงมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร ส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความรู้ สามารถน าไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพของ
ตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป ดังวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ว่า “กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กร    
ที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน” 
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กรมส่งเสริมการเกษตร ปลื้มได้รับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า จากวุฒิสภา ด้านอธิบดี         
กรมส่งเสริมการเกษตร ระบุเป็นรางวัลสร้างขวัญและก าลังใจอย่างดีให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่จะมุ่งมั่นท างาน
เพ่ือเกษตรกรให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ารับมอบ
รางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า จากคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และ
นวัตกรรม วุฒิสภา โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ อาคารรัฐสภา 

ส าหรับรางวัลดังกล่าวเป็นผลมาจากที่เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ทุ่มเทท างาน  
เพ่ือพ่ีน้องเกษตรกรมาตลอด โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรทั่วประเทศมีองค์ความรู้ด้านการเกษตร
สมัยใหม่ครบทุกมิติ ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน สอดคล้องกับ          
ความต้องการของผู้บริโภคตามนโยบายตลาดน าการผลิตของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการพัฒนาให้
เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพของตนเอง  โดยมีเป้าหมายให้ภาคการเกษตร      
เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จนเข้าหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรางวัลดังกล่าว ท าให้เจ้าหน้าที่      
กรมส่งเสริมการเกษตรทุกระดับมีขวัญก าลังใจ และมีความมุ่งมั่นที่จะท างานเพ่ือพัฒนาชีวิตของเกษตรกร
ต่อไป การมอบรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจ   
ในการประพฤติ การปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า ในชุมชน สังคม และประเทศ เป็นตัวอย่าง         
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การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเพียบพร้อมทั้งความดี ความเก่ง และความกล้าควบคู่กันไป ตลอดจน
เพ่ือให้องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ความส าคัญต่อการสร้างและพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี 
คนเก่ง และคนกล้า ในสัดส่วนที่อัตราเชิงปริมาณและคุณภาพสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญและต่อเนื่อ ง โดยมี
หน่วยงาน 74 แห่ง เข้าร่วมรับมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วย 

นายเข้มแข็ง กล่าวอีกว่า  ก่อนหน้านี้ กรมส่งเสริมการเกษตรกร เพ่ิงได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจ าปี 
2565 ถึง 13 รางวัล จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประกอบด้วย รางวัลการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดีเด่น จ านวน 4 รางวัล จากผลงาน “มังคุดแก้จนคนท า
แปลงใหญ่ มังคุดคิชฌกูฏ” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี , “วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผัก
สมุนไพรและผลไม้ อ.บ้านโฮ่ง จ.ล าพูน” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูนและส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดล าพูน,    “ฟักทองเงินล้าน@สุพรรณบุรี” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี และ “โครงการ
หนองเม็กโมเดล พลิกวิถีผักอินทรีย์ ร่วมใจแก้จน คนอ านาจเจริญ” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ 

ส่วนรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี จ านวน 8 รางวัล แบ่งเป็น 1) รางวัลการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดี จ านวน  4 รางวัล จากผลงาน “วิสาหกิจชุมชน       
แปลงใหญ่ผู้ปลูกไผ่ ร่วมใจแก้จน ชุมชนบ้านอ่างเตย” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา , “จิ้งหรีด    
แปลงใหญ่แก้จนแบบคนบุรีรัมย์” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์, “หนองค้าพารวย ด้วยศูนย์จัดการ    
ดินปุ๋ยชุมชน” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และ “ท่องเที่ยวเกษตรวิถีใหม่ ขจัดภัยยากจนสู่ชุมชน
บ้านปรก” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม และ 2) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี จ านวน 4 รางวัล จากผลงาน การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนแปลง
ใหญ่ขนุน ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี, โครงการส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ไม้ดอกบ้านตาติด ต.โนนผึ้ง อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี โดยส านักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี
, การควบคุมหนอนหัวด ามะพร้าวแบบมีส่วนร่วม ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร โดยส านักงานเกษตร
จังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต้นแบบการแก้ไขปัญหาและพัฒนาที่ยั่งยืน ต.แม่ตืน อ.ลี้     
จ.ล าพูน โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้ง รางวัลบริการ
ภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี อีกจ านวน 1 รางวัล จากผลงาน “กรมส่งเสริมการเกษตรแก้วิกฤต
ศัตรูพืชอุบัติใหม่ใบด่างมันส าปะหลัง” โดย กองส่งเสริมการอารักขาพืชและจัดการดินปุ๋ย และกองขยายพันธุ์พืช 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวด้วยว่า  รางวัลที่ได้รับทั้งหมดในปี 2565 นี้ นับเป็นก าลังใจที่ดี
เยี่ยมของพวกเราชาวกรมส่งเสริมการเกษตร และในปีต่อๆ ไป กรมส่งเสริมการเกษตรยังคงมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร ส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความรู้ สามารถน าไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพ          
ของตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป ดังวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ว่า “กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กร
ที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน” 
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กรมส่งเสริมการเกษตร เข้ารับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า จากวุฒิสภา ด้านอธิบดี      
กรมส่งเสริมการเกษตร ระบุรางวัลสร้างขวัญและก าลังใจอย่างดีให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ที่จะมุ่งมั่นท างาน    
เพ่ือเกษตรกรให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรม อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้เข้ารับมอบ
รางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า จากคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย แล ะ
นวัตกรรม วุฒิสภา โดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2565 ที่ผ่านมา ณ อาคารรัฐสภา ซึ่งรางวัลดังกล่าวเป็นผลมาจากที่ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายของ        
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ทุ่มเทท างานเพ่ือพ่ีน้องเกษตรกรมาตลอด โดยส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกร   
ทั่วประเทศมีองค์ความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่ครบทุกมิติ ทั้งในด้านการพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้คุณภาพ
และมาตรฐาน สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคตามนโยบายตลาดน าการผลิตของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการพัฒนาให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรมีศักยภาพในการ
พัฒนาอาชีพของตนเอง โดยมีเป้าหมายให้ภาคการเกษตร เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน จนเข้า
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรางวัลดังกล่าว ท าให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรทุกระดับมีขวัญก าลังใจ และ
มีความมุ่งมั่นที่จะท างานเพ่ือพัฒนาชีวิตของเกษตรกรต่อไป  

ส าหรับรางวัลองค์กรส่งเสริมคนดี คนเก่ง คนกล้า มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างแรงกระตุ้น แรงบันดาลใจ    
ในการประพฤติ การปฏิบัติตนให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า ในชุมชน สังคม และประเทศ เป็นตัวอย่างการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความเพียบพร้อมทั้งความดี ความเก่ง และความกล้าควบคู่กันไป ตลอดจนเพ่ือให้
องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ความส าคัญต่อการสร้างและพัฒนาคนไทยให้เป็นคนดี     
คนเก่ง และคนกล้า ในสัดส่วนที่อัตราเชิงปริมาณและคุณภาพสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญและต่อเนื่อง โดยมี
หน่วยงาน 74 แห่ง เข้าร่วมรับมอบรางวัลในครั้งนี้ด้วย 
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อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้ กรมส่งเสริมการเกษตรกร เพ่ิงได้รับรางวัลเลิศรัฐ 
ประจ าปี 2565 ถึง 13 รางวัล จากคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ประกอบด้วย รางวัลการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดีเด่น จ านวน 4 รางวัล จากผลงาน “มังคุดแก้จน
คนท าแปลงใหญ่ มังคุดคิชฌกูฏ” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี, “วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์พืชผัก
สมุนไพรและผลไม้ อ.บ้านโฮ่งจ.ล าพูน” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดล าพูนและส านักงานการปฏิรูปที่ดิน
จังหวัดล าพูน, “ฟักทองเงินล้าน@สุพรรณบุรี” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี และ “โครงการหนอง
เม็กโมเดล พลิกวิถีผักอินทรีย์ ร่วมใจแก้จน คนอ านาจเจริญ” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ  

    ส าหรับ รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ระดับดี จ านวน 8 รางวัล แบ่งเป็น 1) รางวัล   
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ระดับดี จ านวน 4 รางวัล จากผลงาน “วิสาหกิจ
ชุมชนแปลงใหญ่ผู้ปลูกไผ่ ร่วมใจแก้จน ชุมชนบ้านอ่างเตย” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา, “จิ้งหรีด
แปลงใหญ่แก้จนแบบคนบุรีรัมย์” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์, “หนองค้าพารวย ด้วยศูนย์จัดการ    
ดินปุ๋ยชุมชน” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดศรีสะเกษ และ “ท่องเที่ยวเกษตรวิถีใหม่ ขจัดภัยยากจนสู่ชุมชน
บ้านปรก” โดยส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม และ 2) รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 
ประเภทสัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม ระดับดี จ านวน 4 รางวัล จากผลงาน การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
แปลงใหญ่ขนุน ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี โดยส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี, โครงการส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ไม้ดอกบ้านตาติด ต.โนนผึ้ง อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี โดยส านักงานเกษตรจังห วัด
อุบลราชธานี , การควบคุมหนอนหัวด ามะพร้าวแบบมีส่วนร่วม ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร            
โดยส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร และศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต้นแบบการแก้ไขปัญหาและพัฒนา      
ที่ยั่งยืน ต.แม่ตืน อ.ลี้ จ.ล าพูน โดยศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านการอารักขาพืช จังหวัดเชียงใหม่ 
รวมทั้ง รางวัลบริการภาครัฐ ประเภทพัฒนาการบริการ ระดับดี  อีกจ านวน 1 รางวัล จากผลงาน          
“กรมส่งเสริมการเกษตรแก้วิกฤตศัตรูพืชอุบัติใหม่ใบด่างมันส าปะหลัง” โดย กองส่งเสริมการอารักขาพืชและ
จัดการดินปุ๋ย และกองขยายพันธุ์พืช 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวทิ้งท้ายว่า รางวัลที่ได้รับทั้งหมดในปี 2565 นี้ นับเป็นก าลังใจที่ดี
เยี่ยมของพวกเราชาวกรมส่งเสริมการเกษตร และในปีต่อๆ ไป กรมส่งเสริมการเกษตรยังคงมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอด
เทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร ส่งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ให้มีความรู้ สามารถน าไปปรับใช้ในการพัฒนาอาชีพของ
ตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป ดังวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการเกษตรที่ว่า “กรมส่งเสริมการเกษตรเป็นองค์กร    
ที่มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้เกษตรกรอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน” 
 


