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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 8 - 10 ตุลาคม 256๕  
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

สถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร
ครบ 55 ปี  

1. กรมส่งเสริมการเกษตร ฉลองสถาปนาครบ 55 ปี 
จัดใหญ่ ภายใต้แนวคิดการท างาน “Keep Going, 
Keep Growing” 

บางกอกทูเดย์ออนไลน์  

สถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร
ครบ 55 ปี 

2. ฉลองสถาปนาครบ 55 ปี เชียงใหม่นิวส์ออนไลน์  

สถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร
ครบ 55 ปี 

3. กรมส่งเสริมการเกษตร ฉลองสถาปนาครบ 55 ปี 
จัดใหญ่ ภายใต้แนวคิดการท างาน “Keep Going, 
Keep Growing” 

Kitdeenews ออนไลน์ 

สถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร
ครบ 55 ปี 

4. กรมส่งเสริมการเกษตร ฉลองสถาปนาครบ 55 ปี 
จัดใหญ่ ภายใต้แนวคิดการท างาน “Keep Going, 
Keep Growing” 

สยามธุรกิจออนไลน์  

สถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร
ครบ 55 ปี 

5. กรมส่งเสริมการเกษตร ฉลองสถาปนาครบ 55 ปี 
จัดใหญ่ ภายใต้แนวคิดการท างาน “Keep Going, 
Keep Growing” 

ส านักข่าวไทยมุงออนไลน์ 
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https://bangkok-today.com/%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%a1%e0%b8%aa% 
e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e
0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%81%e0
%b8%a9%e0%b8%95%e0%b8%a3-%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%ad/ 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร ฉลองสถาปนาครบ 55 ปี จัดใหญ่ ภายใต้แนวคิดการท างาน “Keep Going, Keep Growing” 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ถือเป็น      
วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร โดยในปีงบประมาณ 2566 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะครบรอบ 55 ปี       
การสถาปนา จึงก าหนดแนวทางในการด าเนินงานภายใต้แนวคิด “Keep Going, Keep Growing” ด้วยความมุ่งมั่น ในการ
พัฒนาเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ทุกคนยังคงไม่หยุดยั้ง มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน พร้อมจะเดิน
เคียงข้างไปกับเกษตรกร โดยเน้นหลักตลาดน าการผลิต และน านวัตกรรม เทคโนโลยี มาปฏิรูป ภาคการเกษตรสู่ยุคดิจิทัลมาก
ยิ่งขึ้น สอดรับกับนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
และนโยบายส าคัญ 15 เรื่อง รวมทั้งกรอบ “9 ความท้าทาย ก้าวต่อไปของนักส่งเสริมการเกษตร” ซึ่งประกอบด้วย  

 
ก้าวแรก ขับเคลื่อนงานพระราชด าริ และเกษตรกรรมยั่งยืน 
ก้าวสอง ขับเคลื่อน BCG Model ควบคู่กับการส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ 
ก้าวสาม ส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ มุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูง 
ก้าวสี่ ผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานส่งเสริมการเกษตรให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ 
ก้าวห้า สร้างผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ 
ก้าวหก ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ 
ก้าวเจ็ด สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการทางานในพ้ืนที่ 
ก้าวแปด ผลักดันการด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ และ 
ก้าวเก้า พัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการองค์กร 
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อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า เพ่ือฉลองครบรอบการสถาปนาปีที่ 55 ของกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้   
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรที่น่าสนใจหลากหลายกิจกรรม ได้แก่ ในช่วงวันคล้ายวันสถาปนากรม วันที่ 20-21 ตุลาคม 
2565 ณ บริเวณกรมส่งเสริมการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการด าเนินงาน           
ตลอดระยะเวลา 55 ปี การอบรมฝึกอาชีพ 5 หลักสูตร ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ หลักสูตรการปลูกพืชผักคนเมือง 

 
การเพาะต้นอ่อนผักงอกส าหรับคนเมือง น้ าเต้าหู้ทรงเครื่อง ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนจากผักงอก การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า 

รองรับผู้สนใจกว่า 550 คน และเชิญเลือกซื้อสินค้าจากตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดีฝีมือเกษตรกร 9 กลุ่มสินค้า ได้แก่ 
อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม ผลไม้ ข้าวและธัญพืช สมุนไพรและเครื่องส าอาง ผ้าและเครื่องแต่งกาย หัตถกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ ผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และอ่ืน ๆ นอกจากนี้ตลอดทั้งปี 2566 ศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้ง 50 ศูนย์ 
ซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศ จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน จัดกิจกรรมสนับสนุนองค์ความรู้เฉพาะด้านให้แก่เกษตรกร ซึ่งจะสอดคล้อง   
กับแนวทางส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดงาน และกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ 
Facebook: กรมส่งเสริมการเกษตร 
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 https://www.chiangmainews.co.th/news/2759033/ 

 
กรมส่งเสริมการเกษตร ฉลองสถาปนาครบ 55 ปี จัดใหญ่ ภายใต้แนวคิดการท างาน “Keep Going, Keep 

Growing” 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่  21 ตุลาคม ของทุกปี 
ถือเป็นวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร โดยในปีงบประมาณ 2566 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะครบรอบ 55 ปี
การสถาปนา จึงก าหนดแนวทางในการด าเนินงานภายใต้แนวคิด “Keep Going, Keep Growing” ด้วยความมุ่งมั่น ในการ
พัฒนาเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ทุกคนยังคงไม่หยุดยั้ง มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน พร้อมจะเดิน
เคียงข้างไปกับเกษตรกร โดยเน้นหลักตลาดน าการผลิต และน านวัตกรรม เทคโนโลยี มาปฏิรูป ภาคการเกษตรสู่ยุคดิจิทัลมาก
ยิ่งขึ้น สอดรับกับนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
และนโยบายส าคัญ 15 เรื่อง รวมทั้งกรอบ “9 ความท้าทาย ก้าวต่อไปของนักส่งเสริมการเกษตร” ซึ่งประกอบด้วย 

 
ก้าวแรก ขับเคลื่อนงานพระราชด าริ และเกษตรกรรมยั่งยืน 
ก้าวสอง ขับเคลื่อน BCG Model ควบคู่กับการส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ 
ก้าวสาม ส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ มุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูง 
ก้าวสี่ ผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานส่งเสริมการเกษตรให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ 
ก้าวห้า สร้างผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ 
ก้าวหก ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ 
ก้าวเจ็ด สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการทางานในพ้ืนที่ 
ก้าวแปด ผลักดันการด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ และ 
ก้าวเก้า พัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการองค์กร 
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อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า เพ่ือฉลองครบรอบการสถาปนาปีที่ 55 ของกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้ 
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรที่น่าสนใจหลากหลายกิจกรรม ได้แก่ ในช่วงวันคล้ายวันสถาปนากรม วันที่ 20-21 ตุลาคม 
2565 ณ บริเวณกรมส่งเสริมการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการด า เนินงาน            
ตลอดระยะเวลา 55 ปี การอบรมฝึกอาชีพ 5 หลักสูตร ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ หลักสูตรการปลูกพืชผักคนเมือง 

การเพาะต้นอ่อนผักงอกส าหรับคนเมือง น้ าเต้าหู้ทรงเครื่อง ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนจากผักงอก การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า รองรับ
ผู้สนใจกว่า 550 คน และเชิญเลือกซื้อสินค้าจากตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดีฝีมือเกษตรกร 9 กลุ่มสินค้า ได้แก่ อาหาร   
แปรรูปและเครื่องดื่ม ผลไม้ ข้าวและธัญพืช สมุนไพรและเครื่องส าอาง ผ้าและเครื่องแต่งกาย หัตถกรรม และสิ่งประดิษฐ์     
ผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และอ่ืน ๆ นอกจากนี้ตลอดทั้งปี 2566 ศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้ง 50 ศูนย์       
ซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศ จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน จัดกิจกรรมสนับสนุนองค์ความรู้เฉพาะด้านให้แก่เกษตรกร ซึ่งจะสอดคล้อง    
กับแนวทางส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดงาน และกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ 
Facebook: กรมส่งเสริมการเกษตร 
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https://kitdeenews.com/?p=4411 

 
 

กรมส่งเสริมการเกษตร ฉลองสถาปนาครบ 55 ปี จัดใหญ่ ภายใต้แนวคิดการท างาน “Keep Going, Keep 
Growing” 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี  ถือเป็น        

วันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร โดยในปีงบประมาณ 2566 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะครบรอบ 55 ปี        
การสถาปนา จึงก าหนดแนวทางในการด าเนินงานภายใต้แนวคิด “Keep Going, Keep Growing” ด้วยความมุ่งมั่น ในการ
พัฒนาเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ทุกคนยังคงไม่หยุดยั้ง มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน พร้อมจะเดิน     
เคียงข้างไปกับเกษตรกร โดยเน้นหลักตลาดน าการผลิต และน านวัตกรรม เทคโนโลยี มาปฏิรูป ภาคการเกษตรสู่ยุคดิจิทัล    
มากยิ่งขึ้น สอดรับกับนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และนโยบายส าคัญ 15 เรื่อง รวมทั้งกรอบ “9 ความท้าทาย ก้าวต่อไปของนักส่งเสริมการเกษตร” ซึ่ง
ประกอบด้วย 

 
ก้าวแรก ขับเคลื่อนงานพระราชด าริ และเกษตรกรรมยั่งยืน 
ก้าวสอง ขับเคลื่อน BCG Model ควบคู่กับการส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ 
ก้าวสาม ส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ มุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูง 
ก้าวสี่ ผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานส่งเสริมการเกษตรให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ 
ก้าวห้า สร้างผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ 
ก้าวหก ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ 
ก้าวเจ็ด สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการทางานในพ้ืนที่ 
ก้าวแปด ผลักดันการด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ และ 
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ก้าวเก้า พัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการองค์กร 
 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า เพ่ือฉลองครบรอบการสถาปนาปีที่ 55 ของกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้   

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรที่น่าสนใจหลากหลายกิจกรรม ได้แก่ ในช่วงวันคล้ายวันสถาปนากรม วันที่ 20-21 ตุลาคม 
2565 ณ บริเวณกรมส่งเสริมการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการด าเนินงานตลอด
ระยะเวลา 55 ปี การอบรมฝึกอาชีพ 5 หลักสูตร ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ หลักสูตรการปลูกพืชผักคนเมือง 

การเพาะต้นอ่อนผักงอกส าหรับคนเมือง น้ าเต้าหู้ทรงเครื่อง ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนจากผักงอก การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า 
รองรับผู้สนใจกว่า 550 คน และเชิญเลือกซื้อสินค้าจากตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดีฝีมือเกษตรกร 9 กลุ่มสินค้า ได้แก่ 
อาหารแปรรูปและเครื่องดื่ม ผลไม้ ข้าวและธัญพืช สมุนไพรและเครื่องส าอาง ผ้าและเครื่ องแต่งกาย หัตถกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ ผัก  ไม้ดอกไม้ประดับ และอ่ืน ๆ นอกจากนี้ตลอดทั้งปี 2566 ศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้ง 
50 ศูนย์ ซึ่งตั้งอยู่  ทั่วประเทศ จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน จัดกิจกรรมสนับสนุนองค์ความรู้เฉพาะด้านให้แก่เกษตรกร ซึ่งจะ
สอดคล้องกับแนวทางส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดงาน และกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ 
Facebook: กรมส่งเสริมการเกษตร 
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https://www.siamturakij.com/news/52239 

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ถือเป็นวัน
คล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร โดยในปีงบประมาณ 2566 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะครบรอบ 55 ปีการ
สถาปนา จึงก าหนดแนวทางในการด าเนินงานภายใต้แนวคิด “Keep Going, Keep Growing” ด้วยความมุ่งมั่นในการพัฒนา
เกษตรกรของเจ้าหน้าที่ทุกคนยังคงไม่หยุดยั้ง มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน พร้อมจะเดินเคียง
ข้างไปกับเกษตรกร โดยเน้นหลักตลาดน าการผลิต และน านวัตกรรม เทคโนโลยี มาปฏิรูปภาคการเกษตรสู่ยุคดิจิทัลมากยิ่งข้ึน 
สอดรับกับนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ และ
นโยบายส าคัญ 15 เรื่อง รวมทั้งกรอบ “9 ความท้าทาย ก้าวต่อไปของนักส่งเสริมการเกษตร” ซึ่งประกอบด้วย 

 
ก้าวแรก ขับเคลื่อนงานพระราชด าริ และเกษตรกรรมยั่งยืน 
ก้าวสาม ส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ มุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูง 
ก้าวสี่ ผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานส่งเสริมการเกษตรให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ 
ก้าวห้า สร้างผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ 
ก้าวหก ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ 
ก้าวเจ็ด สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการทางานในพื้นที่ 
ก้าวแปด ผลักดันการด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ และ 
ก้าวเก้า พัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการองค์กร 
 
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า เพ่ือฉลองครบรอบการสถาปนาปีที่ 55 ของกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้

จัดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรที่น่าสนใจหลากหลายกิจกรรม ได้แก่ ในช่วงวันคล้ายวันสถาปนากรม วันที่ 20-21 ตุลาคม 
2565 ณ บริเวณกรมส่งเสริมการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการด าเนินงาน           
ตลอดระยะเวลา 55 ปี การอบรมฝึกอาชีพ 5 หลักสูตร ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ หลักสูตรการปลูกพืชผักคนเมือง       
การเพาะต้นอ่อนผักงอกส าหรับคนเมือง น้ าเต้าหู้ทรงเครื่อง ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนจากผักงอก การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า รองรับ
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ผู้สนใจกว่า 550 คน และเชิญเลือกซื้อสินค้าจากตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดีฝีมือเกษตรกร 9 กลุ่มสินค้า ได้แก่ อาหารแปรรูป
และเครื่องดื่ม ผลไม้ ข้าวและธัญพืช สมุนไพรและเครื่องส าอาง ผ้าและเครื่องแต่งกาย หัตถกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ ผัก        
ไม้ดอกไม้ประดับ และอ่ืน ๆ   

 
นอกจากนี้ตลอดทั้งปี  2566 ศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้ ง 50 ศูนย์ ซึ่งตั้งอยู่ทั่วประเทศ            

จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน จัดกิจกรรมสนับสนุนองค์ความรู้เฉพาะด้านให้แก่เกษตรกร ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางส่งเสริม
การเกษตรเชิงพ้ืนที่ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดงาน และกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ Facebook: กรมส่งเสริม
การเกษตร 
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https://www.thaimungnews.com/?p=32607 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เนื่องด้วยวันที่ 21 ตุลาคม ของทุกปี ถือเป็นวัน

คล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร โดยในปีงบประมาณ 2566 นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรจะครบรอบ 
55 ปีการสถาปนา จึงก าหนดแนวทางในการด าเนินงานภายใต้แนวคิด “Keep Going, Keep Growing” ด้วยความ

มุ่งมั่น ในการพัฒนาเกษตรกรของเจ้าหน้าที่ทุกคนยังคงไม่หยุดยั้ง มุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรอย่างยั่งยืน 
พร้อมจะเดินเคียงข้างไปกับเกษตรกร โดยเน้นหลักตลาดน าการผลิต และน านวัตกรรม เทคโนโลยี มาปฏิรูปภาคการเกษตรสู่
ยุคดิจิทัลมากยิ่งขึ้น สอดรับกับนโยบายของ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และนโยบายส าคัญ 15 เรื่อง รวมทั้ งกรอบ “9 ความท้าทาย ก้าวต่อไปของนักส่งเสริมการเกษตร”                
ซึ่งประกอบด้วย 

 
ก้าวแรก ขับเคลื่อนงานพระราชด าริ และเกษตรกรรมยั่งยืน 
ก้าวสอง ขับเคลื่อน BCG Model ควบคู่กบัการส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ 
ก้าวสาม ส่งเสริมเกษตรสมัยใหม่ เกษตรอัจฉริยะ มุ่งสู่เกษตรมูลค่าสูง 
ก้าวสี่ ผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในงานส่งเสริมการเกษตรให้ครอบคลุมภารกิจต่าง ๆ 
ก้าวห้า สร้างผู้ประกอบการเกษตรสมัยใหม่ 
ก้าวหก ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่มีคุณภาพ 
ก้าวเจ็ด สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายการทางานในพ้ืนที่ 
ก้าวแปด ผลักดันการด าเนินงานภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานต่าง ๆ และ 
ก้าวเก้า พัฒนาศักยภาพและการบริหารจัดการองค์กร 
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อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวอีกว่า เพ่ือฉลองครบรอบการสถาปนาปีที่ 55 ของกรมส่งเสริมการเกษตร จึงได้
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรที่น่าสนใจหลากหลายกิจกรรม ได้แก่ ในช่วงวันคล้ายวันสถาปนากรม วันที่ 20-21 ตุลาคม 
2565 ณ บริเวณกรมส่งเสริมการเกษตร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จะมีการจัดนิทรรศการแสดงผลการด าเนินงาน             
ตลอดระยะเวลา 55 ปี การอบรมฝึกอาชีพ 5 หลักสูตร ฟรีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้แก่ หลักสูตรการปลูกพืชผักคนเมือง        
การเพาะต้นอ่อนผักงอกส าหรับคนเมือง น้ าเต้าหู้ทรงเครื่อง ก๋วยเตี๋ยวลุยสวนจากผักงอก การเพาะเห็ดฟางในตะกร้า รองรับ
ผู้สนใจกว่า 550 คน และเชิญเลือกซื้อสินค้าจากตลาดสินค้าเกษตรคุณภาพดีฝีมือเกษตรกร 9 กลุ่มสินค้า ได้แก่ อาหารแปรรูป
และเครื่องดื่ม ผลไม้ ข้าวและธัญพืช สมุนไพรและเครื่องส าอาง ผ้าและเครื่องแต่งกาย หัตถกรรม  และสิ่งประดิษฐ์ ผัก         
ไม้ดอกไม้ประดับ และอ่ืน ๆ นอกจากนี้ตลอดทั้งปี 2566 ศูนย์ปฏิบัติการของกรมส่งเสริมการเกษตร ทั้ง 50 ศูนย์ ซึ่งตั้งอยู่
ทั่วประเทศ จะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียน จัดกิจกรรมสนับสนุนองค์ความรู้เฉพาะด้านให้แก่เกษตรกร ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทาง
ส่งเสริมการเกษตรเชิงพ้ืนที่ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวการจัดงานและกิจกรรมต่างๆ ได้ที่ Facebook: กรมส่งเสริม
การเกษตร 

 


