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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 22 - 25 ตุลาคม 256๕  
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

1. “21 ตุลาคม 2565” วันคล้ ายวันสถาปนา   
กรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 55 ปี เดินหน้า
พัฒนาภาคการเกษตร มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่ งยืน  ภายใต้แนวคิด      
การท างาน “Keep Going, Keep Growing” 

เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์ 

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

2. ครบรอบ 55 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริม
การเกษตร 

เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์  

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

3. “21 ตุลาคม 2565” วันคล้ ายวันสถาปนา    
กรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 55 ปี 

บางกอกทูเดย์ออนไลน์ 

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

4. “21 ตุลาคม 2565” วันคล้ ายวันสถาปนา   
กรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 55 ปี เดินหน้า
พัฒนาภาคการเกษตร มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน 

KitdeeNews ออนไลน์ 

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

5. ก รม ส่ ง เส ริ ม ก า ร เก ษ ต รพ ร้ อ ม เดิ น ห น้ า              
9 ค วาม ท้ าท าย “ ก้ า วต่ อ ไป ขอ งนั ก ส่ ง เส ริ ม
การเกษตร” 

เดลินิวส์ออนไลน์  

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

6. กรมส่งเสริมการเกษตรจัดจ าหน่าย “สินค้าเด่น   
6 ภาค” และ ฝึกอาชีพด้านการเกษตร ฟรี ในวาระ
ครบรอบ 55 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริม
การเกษตร 

เทคโนโลยีชาวบ้านออนไลน์ 

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

7. “เฉลิมชั ย”ย  า พัฒ นาภาคเกษตรให้ เท่ าทั น   
ความเปลี่ยนแปลงของโลก 

ส านักข่าวไทยออนไลน์ 

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสรมิ
การเกษตร 

8. ครบรอบ 55 ปี วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริม
การ เกษ ตร  เดิ น ห น้ า พั ฒ น าภ าคการ เกษ ตร           
มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างมั นคง
และยั่ งยืน  ภายใต้แนวคิด“Keep Going, Keep 
Growing” 

Facebook เรื่องเล่าข่าวเกษตร 
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https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_232851 

 
ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน

สถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 55 ปี พร้อมมอบรางวัลบุคคล หน่วยงานดีเด่น เกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกร
ดีเด่นระดับประเทศ และผู้ท าคุณประโยชน์กับกรมส่งเสริมการเกษตร และแนวทางการด าเนินงานส่งเสริมการเกษตร        
แก่ข้าราชการและลูกจ้างกรมส่งเสริมการเกษตรโดยมีผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 55 ว่า จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนของโลกในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของผู้คนทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส าหรับ
ประเทศไทยในฐานะที่เป็นครัวของโลก วิกฤตดังกล่าวจึงถือเป็นทั งโอกาสและความท้าทายส าคัญที่จะต้องเร่งพัฒนาการผลิต
อาหารให้เพียงพอ เพ่ือเลี ยงประชากรไทย และประชากรโลก ดังนั นการพัฒนาให้ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็ง รู้เท่าทัน 
ปรับตัวพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลก จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ด้วยการมุ่งพัฒนาเกษตรกรด้วยนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ เพ่ือให้มีพร้อมทั งทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า การผลิตที่เป็นมิตร           
กับสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพสินค้า ตลอดจนการแสวงหาช่องทางตลาดที่หลากหลายรองรับ 

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในห้วงระยะ 1 ปี ที่ผ่านมา กรมส่งเสริม
การเกษตรมีการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรในทุกๆ ด้าน โดยได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น Digital DOAE 
และปรับระบบการท างานเข้าสู่ New Normal รวมทั งการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ภายใต้แนวคิด “Next Step” ขับเคลื่อนองค์กรวิถีใหม่…ก้าวต่อไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มีการด าเนินงาน 2 แนวทาง 
ได้แก่ การขับเคลื่อนองค์กรและระบบการท างาน มุ่ งพัฒนากรมส่งเสริมการเกษตรสู่การเป็น Digital DOAE และ             
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การด าเนินงานภารกิจส าคัญ ซึ่งถือได้ว่าเป็นภารกิจที่ท้าทายการท างานของนักส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง ท่ามกลาง    
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงด าเนินอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและทั่วโลก 
และในปี 2566 นี  กรมส่งเสริมการเกษตรจะยังคงมุ่งมั่นเพ่ือพัฒนาเกษตรกร และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้เกิด
ความอย่างยั่งยืน โดยเน้นหลักตลาดน าการผลิต และน านวัตกรรม เทคโนโลยี มาปฏิรูปภาคการเกษตรสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ น 
ภายใต้แนวคิด “Keep Going, Keep Growing” และกรอบ “9 ความท้าทาย ก้าวต่อไปของนักส่งเสริมการเกษตร”          
ซึ่งประกอบด้วย 

ก้าวแรก การขับเคลื่อนงานพระราชด าริ และเกษตรกรรมยั่งยืน โดยจะเร่งรัดการด าเนินงานตามพระราชด าริ       
ให้เกิดผลส าเร็จเพิ่มมากยิ่งขึ น ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย 

ก้าวสอง การขับเคลื่อน BCG Model ควบคู่กับการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื นที่ ท างานเชื่อมโยงร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก โดยจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ร่วมสร้างต้นแบบ BCG Model ในแต่ละชนิดสินค้า แต่ละพื นที่ 

ก้าวสาม การส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ มุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูง พัฒนาศักยภาพเกษตรแปลงใหญ่            
สู่ผู้ประกอบการเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมสู่เกษตรกร 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิตการเกษตร และส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร
มากขึ น 

ก้าวสี่ การผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานส่งเสริมการเกษตรให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ด้วยการปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างานภายในองค์กรให้เป็นดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานส่งเสริมการเกษตร 

ก้าวห้า การสร้างผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ มุ่งเน้นพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Famer ให้เป็น
ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ พัฒนายกระดับวิสาหกิจชุมชนให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาเตรียมความพร้อมขององค์กรเกษตรกรเพ่ือเป็น
ผู้ประกอบการเกษตร 

ก้าวหก การส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ เร่งรัดการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีให้กระจายสู่เกษตรกรอย่าง
ทั่วถึง ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกัน และก าจัดศัตรูพืช ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ก้าวเจ็ด สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการท างานในพื นที่ โดยการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการท างาน      
ของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) รวมทั งเชื่อมโยงการท างานร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตร (ศพก.) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ      
ของกรมส่งเสริมการเกษตรในพื นที่ 

ก้าวแปด ผลักดันการด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ จะด าเนินการจัดกิจกรรมภายใต้ 
MOU อย่างต่อเนื่อง เกิดผลส าเร็จที่ชัดเจน ยกระดับงานส่งเสริมการเกษตรให้อยู่บนพื นฐานของหลักวิชาการ 

ก้าวเก้า พัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการองค์กร ถอดบทเรียนความส าเร็จ ขยายผลสู่พื นที่ใกล้เคียง ร่วมกัน
สร้างและสะสมผลงาน สร้างชื่อให้กรมส่งเสริมการเกษตร 

ทั งนี  กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับการจัดตั งเป็นหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 
21 ตุลาคม 2510 โดยมีภารกิจส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร รวมทั งการฝึกอาชีพ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
ให้บริการทางการเกษตร ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร 
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https://www.chiangmainews.co.th/news/2773290/ 

 
“21 ตุลาคม 2565” วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 55 ปี เดินหน้าพัฒนาภาคการเกษตร 

มุ่งม่ันในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการท างาน “Keep Going, Keep Growing” 
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 55 ปี พร้อมมอบรางวัลบุคคล หน่วยงานดีเด่น เกษตรกร
ดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ และผู้ท าคุณประโยชน์กับกรมส่งเสริมการเกษตร และแนวทางการด าเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตรแก่ข้าราชการและลูกจ้างกรมส่งเสริมการเกษตรโดยมีผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 55 ว่า จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนของโลกในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของผู้คนทั่วโลกอย่ างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส าหรับ
ประเทศไทยในฐานะที่เป็นครัวของโลก วิกฤตดังกล่าวจึงถือเป็นทั งโอกาสและความท้าทายส าคัญที่จะต้องเร่งพัฒนาการผลิต
อาหารให้เพียงพอ เพ่ือเลี ยงประชากรไทย และประชากรโลก ดังนั นการพัฒนาให้ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็ง รู้เท่าทัน 
ปรับตัวพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลก จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ด้วยการมุ่งพัฒนาเกษตรกรด้วยนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ เพ่ือให้มีพร้อมทั งทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า การผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพสินค้า ตลอดจนการแสวงหาช่องทางตลาดที่หลากหลายรองรับ 

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในห้วงระยะ 1 ปี ที่ผ่านมา กรมส่งเสริม
การเกษตรมีการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรในทุกๆ ด้าน โดยได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น Digital DOAE 
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และปรับระบบการท างานเข้าสู่ New Normal รวมทั งการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ภายใต้แนวคิด “Next Step” ขับเคลื่อนองค์กรวิถีใหม่…ก้าวต่อไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มีการด าเนินงาน 2 แนวทาง 
ได้แก่ การขับเคลื่อนองค์กรและระบบการท างาน มุ่ งพัฒนากรมส่งเสริมการเกษตรสู่การเป็น Digital DOAE และ             
การด าเนินงานภารกิจส าคัญ ซึ่งถือได้ว่าเป็นภารกิจที่ท้าทายการท างานของนักส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง ท่ามกลาง      
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงด าเนินอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและทั่วโลก 
และในปี 2566 นี  กรมส่งเสริมการเกษตรจะยังคงมุ่งมั่นเพ่ือพัฒนาเกษตรกร และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้เกิด
ความอย่างยั่งยืน โดยเน้นหลักตลาดน าการผลิต และน านวัตกรรม เทคโนโลยี มาปฏิรูปภาคการเกษตรสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ น 
ภายใต้แนวคิด “Keep Going, Keep Growing” และกรอบ “9 ความท้าทาย ก้าวต่อไปของนักส่งเสริมการเกษตร”          
ซึ่งประกอบด้วย ก้าวแรก การขับเคลื่อนงานพระราชด าริ และเกษตรกรรมยั่งยืน โดยจะเร่งรัดการด าเนินงานตามพระราชด าริ
ให้เกิดผลส าเร็จเพิ่มมากยิ่งขึ น ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย 

ก้าวสอง การขับเคลื่อน BCG Model ควบคู่กับการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื นที่ ท างานเชื่อมโยงร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก โดยจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ร่วมสร้างต้นแบบ BCG Model ในแต่ละชนิดสินค้า แต่ละพื นที่ 

ก้าวสาม การส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ มุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูง พัฒนาศักยภาพเกษตรแปลงใหญ่           
สู่ผู้ประกอบการเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมสู่เกษตรกร 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิตการเกษตร และส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร
มากขึ น 

ก้าวสี่ การผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานส่งเสริมการเกษตรให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ด้วยการปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างานภายในองค์กรให้เป็นดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานส่งเสริมการเกษตร 

ก้าวห้า การสร้างผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ มุ่งเน้นพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Famer ให้เป็น
ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ พัฒนายกระดับวิสาหกิจชุมชนให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาเตรียมความพร้อมขององค์กรเกษตรกรเพ่ือเป็น
ผู้ประกอบการเกษตร 

ก้าวหก การส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ เร่งรัดการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีให้กระจายสู่เกษตรกรอย่าง
ทั่วถึง ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกัน และก าจัดศัตรูพืช ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ก้าวเจ็ด สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการท างานในพื นที่ โดยการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการท างานของ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) รวมทั งเชื่อมโยงการท างานร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตร (ศพก.) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ของ
กรมส่งเสริมการเกษตรในพื นที ่

ก้าวแปด ผลักดันการด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ จะด าเนินการจัดกิจกรรมภายใต้ 
MOU อย่างต่อเนื่อง เกิดผลส าเร็จที่ชัดเจน ยกระดับงานส่งเสริมการเกษตรให้อยู่บนพื นฐานของหลักวิชาการ 

ก้าวเก้า พัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการองค์กร ถอดบทเรียนความส าเร็จ ขยายผลสู่พื นที่ใกล้เคียง ร่วมกัน
สร้างและสะสมผลงาน สร้างชื่อให้กรมส่งเสริมการเกษตร 

ทั งนี  กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับการจัดตั งเป็นหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 
21 ตุลาคม 2510 โดยมีภารกิจส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร รวมทั งการฝึกอาชีพ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
ให้บริการทางการเกษตร ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร 
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https://bangkok-today.com/21-%e0%b8%95%e0%b8%b8%e0%b8%a5% 
e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%a1-2565-%e0%b8%a7%e0%b8%b1 
%e0%b8%99%e0%b8%84%e0%b8%a5%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0% 
b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%96/ 

 
“21 ตุลาคม 2565” วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 55 ปี เดินหน้าพัฒนาภาคการเกษตร 

มุ่งม่ันในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการท างาน “Keep Going, Keep Growing” 
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดี

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 55 ปี พร้อมมอบรางวัลบุคคล หน่วยงานดีเด่น เกษตรกร
ดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ และผู้ท าคุณประโยชน์กับกรมส่งเสริมการเกษตร และแนวทางการด าเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตรแก่ข้าราชการและลูกจ้างกรมส่งเสริมการเกษตรโดยมีผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 55 ว่า จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนของโลกในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของผู้คนทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส าหรับ
ประเทศไทยในฐานะที่เป็นครัวของโลก วิกฤตดังกล่าวจึงถือเป็นทั งโอกาสและความท้าทายส าคัญที่จะต้องเร่งพัฒนาการผลิต
อาหารให้เพียงพอ เพ่ือเลี ยงประชากรไทย และประชากรโลก ดังนั นการพัฒนาให้ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็ง รู้ เท่าทัน 
ปรับตัวพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลก จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ด้วยการมุ่งพัฒนาเกษตรกรด้วยนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ เพ่ือให้มีพร้อมทั งทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า การผลิตที่เป็นมิตรกับ
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สิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพสินค้า ตลอดจนการแสวงหาช่องทางตลาดที่หลากหลายรองรับ 
ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในห้วงระยะ 1 ปี ที่ผ่านมา กรมส่งเสริม

การเกษตรมีการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรในทุกๆ ด้าน โดยได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น Digital DOAE 
และปรับระบบการท างานเข้าสู่ New Normal รวมทั งการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ภายใต้แนวคิด “Next Step” ขับเคลื่อนองค์กรวิถีใหม่…ก้าวต่อไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มีการด าเนินงาน 2 แนวทาง 
ได้แก่ การขับเคลื่อนองค์กรและระบบการท างาน มุ่ งพัฒ นากรมส่งเสริมการเกษตรสู่การเป็น Digital DOAE และ             
การด าเนินงานภารกิจส าคัญ ซึ่งถือได้ว่าเป็นภารกิจที่ท้าทายการท างานของนักส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง ท่ามกลาง      
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงด าเนินอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและทั่วโลก 
และในปี 2566 นี  กรมส่งเสริมการเกษตรจะยังคงมุ่งมั่นเพ่ือพัฒนาเกษตรกร และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้เกิด
ความอย่างยั่งยืน โดยเน้นหลักตลาดน าการผลิต และน านวัตกรรม เทคโนโลยี มาปฏิรูปภาคการเกษตรสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ น 
ภายใต้แนวคิด “Keep Going, Keep Growing” และกรอบ “9 ความท้าทาย ก้าวต่อไปของนักส่งเสริมการเกษตร”          
ซึ่งประกอบด้วย 

ก้าวแรก การขับเคลื่อนงานพระราชด าริ และเกษตรกรรมยั่งยืน โดยจะเร่งรัดการด าเนินงานตามพระราชด าริ        
ให้เกิดผลส าเร็จเพิ่มมากยิ่งขึ น ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย 

ก้าวสอง การขับเคลื่อน BCG Model ควบคู่กับการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื นที่ ท างานเชื่อมโยงร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก โดยจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ร่วมสร้างต้นแบบ BCG Model ในแต่ละชนิดสินค้า แต่ละพื นที่ 

ก้าวสาม การส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ มุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูง พัฒนาศักยภาพเกษตรแปลงใหญ่          
สู่ผู้ประกอบการเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมสู่เกษตรกร 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิตการเกษตร และส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร
มากขึ น 

ก้าวสี่ การผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานส่งเสริมการเกษตรให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ด้วยการปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างานภายในองค์กรให้เป็นดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานส่งเสริมการเกษตร 

ก้าวห้า การสร้างผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ มุ่งเน้นพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Famer ให้เป็น
ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ พัฒนายกระดับวิสาหกิจชุมชนให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาเตรียมความพร้อมขององค์ก รเกษตรกรเพ่ือเป็น
ผู้ประกอบการเกษตร 

ก้าวหก การส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ เร่งรัดการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีให้กระจายสู่เกษตรกรอย่าง
ทั่วถึง ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกัน และก าจัดศัตรูพืช ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ก้าวเจ็ด สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการท างานในพื นที่ โดยการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการท างาน      
ของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) รวมทั งเชื่อมโยงการท างานร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตร (ศพก.) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ       
ของกรมส่งเสริมการเกษตรในพื นที่ 

ก้าวแปด ผลักดันการด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ จะด าเนินการจัดกิจกรรมภายใต้ 
MOU อย่างต่อเนื่อง เกิดผลส าเร็จที่ชัดเจน ยกระดับงานส่งเสริมการเกษตรให้อยู่บนพื นฐานของหลักวิชาการ 

ก้าวเก้า พัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการองค์กร ถอดบทเรียนความส าเร็จ ขยายผลสู่พื นที่ใกล้เคียง ร่วมกัน
สร้างและสะสมผลงาน สร้างชื่อให้กรมส่งเสริมการเกษตร 

ทั งนี  กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับการจัดตั งเป็นหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่ อวันที่ 
21 ตุลาคม 2510 โดยมีภารกิจส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร รวมทั งการฝึกอาชีพ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
ให้บริการทางการเกษตร ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร 
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“21 ตุลาคม 2565” วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบ 55 ปี เดินหน้าพัฒนาภาคการเกษตร 
มุ่งม่ันในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการท างาน “Keep Going, Keep Growing” 

วันที่ 21 ตุลาคม 2565 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดี
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 55 ปี พร้อมมอบรางวัลบุคคล หน่วยงานดีเด่น เกษตรกร
ดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ และผู้ท าคุณประโยชน์กับกรมส่งเสริมการเกษตร และแนวทางการด าเนินงาน
ส่งเสริมการเกษตรแก่ข้าราชการและลูกจ้างกรมส่งเสริมการเกษตรโดยมีผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตร ข้า ราชการ และ
เจ้าหน้าที่ ร่วมในพิธี 

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส
วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 55 ว่า จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนของโลกในปัจจุบัน 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของผู้คนทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส าหรับ
ประเทศไทยในฐานะที่เป็นครัวของโลก วิกฤตดังกล่าวจึงถือเป็นทั งโอกาสและความท้าทายส าคัญที่จะต้องเร่งพัฒนาการผลิต
อาหารให้เพียงพอ เพ่ือเลี ยงประชากรไทย และประชากรโลก ดังนั นการพัฒนาให้ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็ง รู้เท่าทัน 
ปรับตัวพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลก จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ด้วยการมุ่งพัฒนาเกษตรกรด้วยนวัตกรรม และ
เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ เพ่ือให้มีพร้อมทั งทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า การผลิตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพสินค้า ตลอดจนการแสวงหาช่องทางตลาดที่หลากหลายรองรับ 

ด้าน นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในห้วงระยะ 1 ปี ที่ผ่านมา กรมส่งเสริม
การเกษตรมีการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรในทุกๆ ด้าน โดยได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น Digital DOAE 
และปรับระบบการท างานเข้าสู่ New Normal รวมทั งการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ภายใต้แนวคิด “Next Step” ขับเคลื่อนองค์กรวิถีใหม่…ก้าวต่อไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มีการด าเนินงาน 2 แนวทาง 
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ได้แก่ การขับเคลื่อนองค์กรและระบบการท างาน มุ่ งพัฒนากรมส่งเสริมการเกษตรสู่การเป็น Digital DOAE และ             
การด าเนินงานภารกิจส าคัญ ซึ่งถือได้ว่าเป็นภารกิจที่ท้าทายการท างานของนักส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง ท่ามกลางการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงด าเนินอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและทั่วโลก และ
ในปี 2566 นี  กรมส่งเสริมการเกษตรจะยังคงมุ่งมั่นเพ่ือพัฒนาเกษตรกร และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้เกิดความ
ยั่งยืน โดยเน้นหลักตลาดน าการผลิต และน านวัตกรรม เทคโนโลยี มาปฏิรูปภาคการเกษตรสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ น ภายใต้
แนวคิด  “Keep Going, Keep Growing” และกรอบ “9 ความท้ าทาย  ก้ าวต่อไปของนั กส่ ง เสริมการเกษตร ”                  
ซ่ึงประกอบด้วย 

ก้าวแรก การขับเคลื่อนงานพระราชด าริ และเกษตรกรรมยั่งยืน โดยจะเร่งรัดการด าเนินงานตามพระราชด าริให้
เกิดผลส าเร็จเพิ่มมากยิ่งขึ น ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย 

ก้าวสอง การขับเคลื่อน BCG Model ควบคู่กับการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื นที่ ท างานเชื่อมโยงร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก โดยจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ร่วมสร้างต้นแบบ BCG Model ในแต่ละชนิดสินค้า แต่ละพื นที่ 

ก้าวสาม การส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ มุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูง พัฒนาศักยภาพเกษตรแปลงใหญ่            
สู่ผู้ประกอบการเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมสู่เกษตรกร 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิตการเกษตร และส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร
มากขึ น 

ก้าวสี่ การผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานส่งเสริมการเกษตรให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ด้วยการปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างานภายในองค์กรให้เป็นดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานส่งเสริมการเกษตร 

ก้าวห้า การสร้างผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ มุ่งเน้นพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Famer ให้เป็น
ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ พัฒนายกระดับวิสาหกิจชุมชนให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาเตรียมความพร้อมขององค์กรเกษตรกรเพ่ือเป็น
ผู้ประกอบการเกษตร 

ก้าวหก การส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ เร่งรัดการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีให้กระจายสู่เกษตรกร    
อย่างทั่วถึง ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกัน และก าจัดศัตรูพืช ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ก้าวเจ็ด สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการท างานในพื นที่ โดยการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการท างานของ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) รวมทั งเชื่อมโยงการท างานร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตร (ศพก.) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และหน่วยงานสนับสนุ นต่างๆ ของ
กรมส่งเสริมการเกษตรในพื นที ่

ก้าวแปด ผลักดันการด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ จะด าเนินการจัดกิจกรรมภายใต้ 
MOU อย่างต่อเนื่อง เกิดผลส าเร็จที่ชัดเจน ยกระดับงานส่งเสริมการเกษตรให้อยู่บนพื นฐานของหลักวิชาการ 

ก้าวเก้า พัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการองค์กร ถอดบทเรียนความส าเร็จ ขยายผลสู่พื นที่ใกล้เคียง ร่วมกัน
สร้างและสะสมผลงาน สร้างชื่อให้กรมส่งเสริมการเกษตร 

ทั งนี  กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับการจัดตั งเป็นหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 
21 ตุลาคม 2510 โดยมีภารกิจส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร รวมทั งการฝึกอาชีพ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
ให้บริการทางการเกษตร ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร 
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นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวภายหลังร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา

กรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 55 ว่า จากสถานการณ์ความไม่แน่นอนของโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของผู้คนทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส าหรับประเทศไทยในฐานะที่เป็น
ครัวของโลก วิกฤติดังกล่าวจึงถือเป็นทั งโอกาสและความท้าทายส าคัญที่จะต้องเร่งพัฒนาการผลิตอาหารให้เพียงพอ เพื่อเลี ยง
ประชากรไทย และประชากรโลก ดังนั นการพัฒนาให้ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็ง รู้เท่าทัน ปรับตัวพ ร้อมรับความ
เปลี่ยนแปลงของโลก จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ด้วยการมุ่งพัฒนาเกษตรกรด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ 
เพ่ือให้มีพร้อมทั งทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอย่างคุ้มค่า การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพ
สินค้า ตลอดจนการแสวงหาช่องทางตลาดที่หลากหลาย 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในห้วงระยะ 1 ปี ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมการเกษตร
มีการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรในทุกๆ ด้าน โดยได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น Digital DOAE และปรับ
ระบบการท างานเข้าสู่ New Normal รวมทั งการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายใต้
แนวคิด “Next Step” ขับเคลื่อนองค์กรวิถีใหม่…ก้าวต่อไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มีการด าเนินงาน 2 แนวทาง ได้แก่ การ
ขับเคลื่อนองค์กรและระบบการท างาน มุ่งพัฒนากรมส่งเสริมการเกษตรสู่การเป็น Digital DOAE และการด าเนินงานภารกิจ
ส าคัญ ซึ่งถือได้ว่าเป็นภารกิจที่ท้าทายการท างานของนักส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง ท่ามกลางการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงด าเนินอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและทั่วโลก และในปี 2566 นี  กรม
ส่งเสริมการเกษตรจะยังคงมุ่งมั่นเพื่อพัฒนาเกษตรกร และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้เกิดความอย่างยั่งยืน โดยเน้น
หลักตลาดน าการผลิต และน านวัตกรรม เทคโนโลยี มาปฏิรูปภาคการเกษตรสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ น ภายใต้แนวคิด “Keep 
Going, Keep Growing” และกรอบ “9 ความท้าทาย ก้าวต่อไปของนักส่งเสริมการเกษตร” ซึ่งประกอบด้วย  

ก้าวแรก การขับเคลื่อนงานพระราชด าริ และเกษตรกรรมยั่งยืน โดยจะเร่งรัดการด าเนินงานตามพระราชด าริให้
เกิดผลส าเร็จเพิ่มมากยิ่งขึ น ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย 
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ก้าวสอง การขับเคลื่อน BCG Model ควบคู่กับการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื นที่ ท างานเชื่อมโยงร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก โดยจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ร่วมสร้างต้นแบบ BCG Model ในแต่ละชนิดสินค้า แต่ละพื นที่ 

ก้าวสาม การส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ มุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูง พัฒนาศักยภาพเกษตรแปลงใหญ่            
สู่ผู้ประกอบการเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมสู่เกษตรกร 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิตการเกษตร และส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร
มากขึ น 

ก้าวสี่ การผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานส่งเสริมการเกษตรให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ด้วยการปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างานภายในองค์กรให้เป็นดิจิทัล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานส่งเสริมการเกษตร 

ก้าวห้า การสร้างผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ มุ่งเน้นพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Famer ให้เป็น
ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ พัฒนายกระดับวิสาหกิจชุมชนให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาเตรียมความพร้อมขององค์กรเกษตรกรเพ่ือเป็น
ผู้ประกอบการเกษตร 

ก้าวหก การส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ เร่งรัดการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีให้กระจายสู่เกษตรกร    
อย่างทั่วถึง ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกัน และก าจัดศัตรูพืช ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ก้าวเจ็ด สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการท างานในพื นที่ โดยการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการท างานของ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) รวมทั งเชื่อมโยงการท างานร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตร (ศพก.) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และหน่วยงานสนับสนุ นต่างๆ ของ
กรมส่งเสริมการเกษตรในพื นที ่

ก้าวแปด ผลักดันการด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ จะด าเนินการจัดกิจกรรมภายใต้ 
MOU อย่างต่อเนื่อง เกิดผลส าเร็จที่ชัดเจน ยกระดับงานส่งเสริมการเกษตรให้อยู่บนพื นฐานของหลักวิชาการ 

ก้าวเก้า พัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการองค์กร ถอดบทเรียนความส าเร็จ ขยายผลสู่พื นที่ใกล้เคียง ร่วมกัน
สร้างและสะสมผลงาน สร้างชื่อให้กรมส่งเสริมการเกษตร 
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https://www.technologychaoban.com/bullet-news-today/article_232845 

 
กรมส่งเสริมการเกษตรเชิญผู้สนใจร่วมอุดหนุนสินค้าเกษตรเกรดพรีเมี่ยมจากทั่วประเทศ โดยเฉพาะสินค้าเด่น       

6 ภาค มาจ าหน่ายในงาน พร้อม Kick Off  ฝึกอาชีพด้านการเกษตร 55 หลักสูตรฟรีตลอดปี 2566 โดยน าร่องก่อน         
5 หลักสูตร ในกิจกรรม ฝึกอาชีพเกษตรโดนใจคนเมือง เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ปีที่ 55 ระหว่าง
วันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2565 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริม
การเกษตร ครบรอบ 55 ปี กรมส่งเสริมการเกษตรจึงได้จัดกิจกรรมพิเศษขึ น ระหว่างวันที่ 20 – 21 ตุลาคม 2565 
ประกอบด้วย กิจกรรมเปิดตัวสินค้าเด่น 6 ภาค ซึ่งคัดสรรมาจากสินค้าเกรดพรีเมี่ยมจากเกษตรกรทั่วประเทศมาจ าหน่าย      
ในงาน และกิจกรรม Kick Off  ฝึกอาชีพเกษตร โดนใจคนเมือง โดยจัดสอนหลักสูตรฝึกอาชีพด้านการเกษตรระยะสั น ท าง่าย 
ท าได้จริง เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย จ านวน 55 หลักสูตร พร้อมก าหนดแนวทางการด าเนินงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในปี 
งบประมาณ 2566 ภายใต้แนวคิด “Keep Going, Keep Growing” ที่ขับเคลื่อนด้วย BCG Model สอดคล้องกับการ
ส่งเสริมการเกษตรเชิงพื นที่ ควบคู่ไปกับการส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ พร้อมผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงาน
ส่งเสริมการเกษตรให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ เพ่ือมุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูง 
ขับเคลื่อนงานพระราชด าริ และเกษตรกรรมยั่งยืน สร้างผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ เสริมความเข้มแข็งของเครือข่าย    
การท างานในพื นที่ และการด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั งการพัฒนาศักยภาพและ
การบริหารจัดการองค์กร 

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวต่อว่า ส าหรับกิจกรรมเปิดตัวสินค้าเด่น 6 ภาค จัดขึ นระหว่างวันที่ 20 – 21 
ตุลาคม 2565 ณ ลานจอดรถ อาคาร 1 กรมส่งเสริมการเกษตร ติดกับสถานีรถไฟฟ้า BTS มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
ภายใต้แนวคิด การเปิดตัวสินค้าที่มีจุดเด่นที่กรมส่งเสริมการเกษตรคัดเลือกจากทั่วประเทศ เช่น มียอดขายสูง มีการใช้
นวัตกรรม มีการต่อยอดทางด้านการตลาด เพ่ือน าเสนอให้เห็นถึงปัจจัยที่น ามาซึ่งความส าเร็จของยอดจ าหน่ายรวม 500 ล้าน
บาทในเวลาเพียงแค่ 2 ปี ของเว็บไซต์ www.ตลาดเกษตรกรออนไลน์.com ภายใต้สโลแกน “เกษตรกรจริงจริงทุกสิ่ง
ปลอดภัย เพียงคุณสั่ง เราพร้อมส่ง” ซึ่งรวบรวมสินค้าฝีมือเกษตรกรเอาไว้ถึง 1 ,044 รายการ กลายเป็นศูนย์รวมสินค้า
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เกษตรที่มีอัตลักษณ์โดดเด่นและมีนวัตกรรม 9 กลุ่มสินค้า ได้แก่ อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม ผลไม้ ข้าวและธัญพืช สมุนไพร
และเครื่องส าอาง ผ้าและเครื่องแต่งกาย หัตถกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และอ่ืน ๆ  โดยสินค้าเด่น 6 ภาคที่
คัดสรรมา อาทิ ชุดทดลองเพาะต้นอ่อนทานตะวัน จากลพบุรี มะนาวน  าผึ ง อบแห้ง จากราชบุรี เมล่อน จากมาลีฟาร์ม@อรัญ 
จ. สระแก้ว ข้าวแตนพันหน้า จากขอนแก่น กล้วยหนึบ จากเชียงใหม่ และกาแฟถ  าสิงห์ กาแฟโรบัสต้าคุณภาพ จากชุมพร 

นอกจากนี ยังมีสินค้าอ่ืนๆ จากเกษตรกรทั่วประเทศ ซึ่งน าสินค้าดี สินค้าเด่นของแต่ละจังหวัดมาจ าหน่าย จ านวน 
30 บูธ อาทิ อโวคาโดพันธุ์ดีจากจังหวัดตาก มะม่วงน  าดอกไม้สีทองจากจังหวัดฉะเชิงเทรา สับปะรดบ้านคาราชบุรี ส้มโอ
ทับทิมสยามจากนครศรีธรรมราช มะพร้าวน  าหอมคุณภาพจากจังหวัดสมุทรสาคร ผลิตภัณฑ์ล าไยแปรรูปจากล าพูน และ     
ผักสลัดคุณภาพดีจากจังหวัดกรุงเทพมหานคร นอกจากนี ยังมีสินค้าแปรรูปด้านการเกษตรอีกมากมายอีกด้วย 

ส าหรับกิจกรรมฝึกอาชีพด้านการเกษตร ประกอบด้วย 55 หลักสู ตร ภายใต้แนวคิด “55 หลักสูตร 55 ปี         
กรมส่งเสริมการเกษตร” โดยแบ่งเป็น 2 ช่วงคือ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2565 เป็นการเปิดตัว “กิจกรรมอบรมฝึกอาชีพเกษตร 
โดนใจคนเมือง” ณ อาคาร 7 กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดอบรมจ านวน 5 หลักสูตร เป้าหมายผู้เข้าอบรม 550 คน ได้แก่ 
การปลูกผักคนเมือง การเพาะต้นอ่อนผักงอกส าหรับคนเมือง น  าเต้าหู้ทรงเครื่อง การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า และก๋วยเตี๋ยวลุย
สวนจากผักงอก ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนทั่วไปที่สนใจลงทะเบียนสมัครเข้าอบรมล่วงหน้า โดยภายในงาน    
ยังมีไฮไลต์คือ การน าเสนอแนวคิดในการปลูกผักในพื นที่จ ากัด เช่น การปลูกผัก “ชูรส” ได้แก่ ข่า ขิง กระชาย ขมิ น การปลูก
ผัก   “ชูกลิ่น” ได้แก่ กะเพรา โหระพา สะระแหน่ แมงลัก และผักเมนูอาหาร “ผัดฉ่า” ต้มย า” “แกงอ่อม” และ           
“แกงเขียวหวาน” และการศึกษาดูงานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้ข้อมูลด้วย 

นอกจากนี กรมส่งเสริมการเกษตรจะด าเนินการจัด “กิจกรรมอบรมฝึกอาชีพ มีดีที่ศูนย์ปฏิบัติการฯ” จ านวน 50 
หลักสูตร ณ ศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งตั งอยู่ทั่วประเทศ ตั งแต่เดือนพฤศจิกายน 2565 – สิงหาคม 
2566 โดยจะเป็นหลักสูตรที่เหมาะกับวิถีชีวิตของผู้คนในสังคมเมือง สอดคล้องกับหลักการของ BCG Model และการส่งเสริม
การเกษตรเชิงพื นที ่
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https://tna.mcot.net/agriculture-1042358 

 
 
รมว. เกษตรฯ มอบนโยบายแก่กรมส่งเสริมการเกษตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 55 ปี เดินหน้าพัฒนา

ภาคการเกษตรให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลก อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเผย มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิต    
ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการท างาน “Keep Going, Keep Growing” 

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมแสดงความยินดีและมอบแนวทาง          
การด าเนินงานเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรครบรอบ 55 ปี โดยกล่าวว่า จากสถานการณ์     
ความไม่แน่นอนของโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของผู้คน
ทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ส าหรับประเทศไทยในฐานะที่เป็นครัวของโลก วิกฤตดังกล่าวจึงถือเป็นทั งโอกาสและความท้าทาย
ส าคัญที่จะต้องเร่งพัฒนาการผลิตอาหารให้เพียงพอ เพ่ือเลี ยงประชากรไทย และประชากรโลก ดังนั นการพัฒ นาให้          
ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็ง รู้เท่าทัน ปรับตัวพร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลก จึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นอย่างยิ่ง ด้วยการ       
มุ่งพัฒนาเกษตรกรด้วยนวัตกรรม และเทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ เพ่ือให้มีพร้อมทั งทักษะในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มี
อย่างคุ้มค่า การผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การยกระดับคุณภาพสินค้า ตลอดจนการแสวงหาช่องทางตลาดที่หลากหลาย 
จากนั นมอบรางวัลบุคคล หน่วยงานดีเด่น เกษตรกรดีเด่น สถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับประเทศ และผู้ท าคุณประโยชน์กับ 
กรมส่งเสริมการเกษตร นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในห้วงระยะ 1 ปี ที่ผ่านมา      
กรมส่งเสริมการเกษตรมีการพัฒนาและส่งเสริมเกษตรกรในทุกๆ ด้าน โดยได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาองค์กรสู่การเป็น 
Digital DOAE และปรับระบบการท างานเข้าสู่ New Normal รวมทั งการด าเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ภายใต้แนวคิด “Next Step” ขับเคลื่อนองค์กรวิถีใหม่…ก้าวต่อไปด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล มีการด าเนินงาน 
2 แนวทาง ได้แก่ การขับเคลื่อนองค์กรและระบบการท างาน มุ่งพัฒนากรมส่งเสริมการเกษตรสู่การเป็น Digital DOAE และ
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การด าเนินงานภารกิจส าคัญ ซึ่งถือได้ว่าเป็นภารกิจที่ท้าทายการท างานของนักส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างยิ่ง ท่ามกลาง     
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ยังคงด าเนินอยู่ในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศและทั่วโลก 
และในปี 2566 นี  กรมส่งเสริมการเกษตรจะยังคงมุ่งมั่นเพ่ือพัฒนาเกษตรกร และยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้เกิด
ความอย่างยั่งยืน โดยเน้นหลักตลาดน าการผลิต และน านวัตกรรม เทคโนโลยี มาปฏิรูปภาคการเกษตรสู่ยุคดิจิ ทัลมากยิ่งขึ น 
ภายใต้แนวคิด “Keep Going, Keep Growing” และกรอบ “9 ความท้าทาย ก้าวต่อไปของนักส่งเสริมการเกษตร”         
ซึ่งประกอบด้วย  

ก้าวแรก การขับเคลื่อนงานพระราชด าริ และเกษตรกรรมยั่งยืน โดยจะเร่งรัดการด าเนินงานตามพระราชด าริให้
เกิดผลส าเร็จเพิ่มมากยิ่งขึ น ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตรผสมผสาน เกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย 

ก้าวสอง การขับเคลื่อน BCG Model ควบคู่กับการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื นที่ ท างานเชื่อมโยงร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก โดยจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ร่วมสร้างต้นแบบ BCG Model ในแต่ละชนิดสินค้า แต่ละพื นที่ 

ก้าวสาม การส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่  เกษตรอัจฉริยะ มุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูง พัฒนาศักยภาพเกษตรแปลงใหญ่          
สู่ผู้ประกอบการเกษตร ให้เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง พร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เหมาะสมสู่เกษตรกร 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ผลผลิตการเกษตร และส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร
มากขึ น 

ก้าวสี่ การผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานส่งเสริมการเกษตรให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ ด้วยการปรับเปลี่ยน
กระบวนการท างานภายในองค์กรให้เป็นดิจิทัลเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานส่งเสริมการเกษตร 

ก้าวห้า การสร้างผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ มุ่งเน้นพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Famer ให้เป็น
ผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ พัฒนายกระดับวิสาหกิจชุมชนให้เป็นผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ
บริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และพัฒนาเตรียมความพร้อมขององค์กรเกษตรกรเพ่ือเป็น
ผู้ประกอบการเกษตร 

ก้าวหก การส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ เร่งรัดการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดีให้กระจายสู่เกษตรกรอย่าง
ทั่วถึง ส่งเสริมการใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกัน และก าจัดศัตรูพืช ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอย่างถูกต้องและเหมาะสม 

ก้าวเจ็ด สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการท างานในพื นที่ โดยการพัฒนาศักยภาพและสนับสนุนการท างานของ
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) รวมทั งเชื่อมโยงการท างานร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
การเกษตร (ศพก.) ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และหน่วยงานสนับสนุนต่างๆ ของ
กรมส่งเสริมการเกษตรในพื นที ่

ก้าวแปด ผลักดันการด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ จะด าเนินการจัดกิจกรรมภายใต้ 
MOU อย่างต่อเนื่อง เกิดผลส าเร็จที่ชัดเจน ยกระดับงานส่งเสริมการเกษตรให้อยู่บนพื นฐานของหลักวิชาการ 

ก้าวเก้า พัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการองค์กร ถอดบทเรียนความส าเร็จ ขยายผลสู่พื นที่ใกล้เคียง ร่วมกัน
สร้างและสะสมผลงาน สร้างชื่อให้กรมส่งเสริมการเกษตร 

ทั งนี  กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับการจัดตั งเป็นหน่วยงานระดับกรมในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 
21 ตุลาคม 2510 โดยมีภารกิจส าคัญในการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ครอบครัวเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และ
วิสาหกิจชุมชน ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการจัดการสินค้าเกษตร รวมทั งการฝึกอาชีพ ถ่ายทอดเทคโนโลยี และ
ให้บริการทางการเกษตร ศึกษา วิจัย และพัฒนางานด้านการส่งเสริมการเกษตร 
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https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid028zrF6kHaNG1nYPPY7ixw5LkKgLwTwJQiVqNGPNFgs
nRWkAU1fCa5pUJsE8D6rfaql&id=100039311755039 

 

 
 


