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สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าวันที่ 28 – 30 มกราคม 2566  
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กิจกรรม “ส่งเสริมเกษตรอีสานสร้างงานสร้างเงิน” จัดการสาธิต/เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร เช่นในวันนี้ 

เป็นการสาธิตเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ และการขยายพันธุ์อะโวคาโด ส่วนในวันอ่ืนๆ จะมีการ
สาธิตการผลิตสารสกัดสะเดาเพ่ือใช้ควบคุมศัตรูพืชด้วยตัวเอง เปิดการสาธิตการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจที่บ้านใครๆ ก็เลี้ยงได้ 
การสาธิตระบบการให้น้ าอัจฉริยะ Handy sense การสาธิตการก าจัดศัตรูพืช – แมลงวันผลไม้ ท าได้ง่ายนิดเดียว 

การสาธิตท าสวนง่าย ๆ สไตล์คนเมือง การท าแหนมเห็ดนางฟ้าออแกนิค การปลูกสมุนไพรและการแปรรูปอย่างง่าย 
การขยายพันธุ์พืชด้วยอุปกรณ์ในบ้าน และการผลิตขยายเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtills (bs) อย่างง่าย โดยจะจัดบนเวที
กลาง ตลอดทั้ง 10 วัน ในช่วงเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และที่ส าคัญในบางวันจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานร่วมสนุกตอบ
ค าถามรับแจกพันธุ์ไม้ฟรีและกิจกรรม “จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าเกษตร” โดยเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรสมัยใหม่ 
กว่า1,000 รายการ จากเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer (YSF) ที่กรมส่งเสริมการเกษตรให้การสนับสนุนในพ้ืนที่
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด อาทิ ชาดอกไม้ สับปะรดGI ไส้อ่ัวกบ เมล่อนแป้งกล้วยน้ าว้า 100% มูลไส้เดือน 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นตาล เครื่องดื่มกุหลาบผสมน้ าส้มสายชูหมักจากแคคตัส ข้าวเกรียบหอยเชอรี่ ต้นกล้าผัก           
วัสดุเพาะปลูกแนวใหม่ เป็นต้น พร้อมปล่อยโปรโมชั่นพิเศษลด แลก แจกแถม ทุกวัน 
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นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ให้สัมภาษณ์ภายหลังการเข้าร่วมงานวันเกษตรภาคอีสาน 

ว่า เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2566 
กรมส่งเสริมการเกษตรซึ่งได้รับโอกาสให้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จึงได้จัดกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วม
ให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม “ส่งเสริมเกษตรอีสานสร้างงานสร้างเงิน” จัดการสาธิต/เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร เช่นในวันนี้ 
เป็นการสาธิตเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ และการขยายพันธุ์อะโวคาโด ส่วนในวันอ่ืนๆ จะมีการ
สาธิตการผลิตสารสกัดสะเดาเพ่ือใช้ควบคุมศัตรูพืชด้วยตัวเอง เปิดการสาธิตการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจที่บ้านใครๆ ก็เลี้ยงได้ 
การสาธิตระบบการให้น้ าอัจฉริยะ Handy sense การสาธิตการก าจัดศัตรูพืช – แมลงวันผลไม้ ท าได้ง่ายนิดเดียว 

การสาธิตท าสวนง่าย ๆ สไตล์คนเมือง การท าแหนมเห็ดนางฟ้าออแกนิค การปลูกสมุนไพรและการแปรรูปอย่างง่าย 
การขยายพันธุ์พืชด้วยอุปกรณ์ในบ้าน และการผลิตขยายเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtills (bs) อย่างง่าย โดยจะจัดบนเวที
กลาง ตลอดทั้ง 10 วัน ในช่วงเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และที่ส าคัญในบางวันจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานร่วมสนุกตอบ
ค าถามรับแจกพันธุ์ไม้ฟรีและกิจกรรม “จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าเกษตร” โดยเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรสมัยใหม่ 
กว่า1,000 รายการ จากเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer (YSF) ที่กรมส่งเสริมการเกษตรให้การสนับสนุนในพ้ืนที่
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด อาทิ ชาดอกไม้ สับปะรดGI ไส้อ่ัวกบ เมล่อนแป้งกล้วยน้ าว้า 100% มูลไส้เดือน 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นตาล เครื่องดื่มกุหลาบผสมน้ าส้มสายชูหมักจากแคคตัส ข้าวเกรียบหอยเชอรี่ ต้นกล้าผัก            
วัสดุเพาะปลูกแนวใหม่ เป็นต้น พร้อมปล่อยโปรโมชั่นพิเศษลด แลก แจกแถม ทุกวัน 
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นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่างานวันเกษตรภาคอีสาน ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ได้ก าหนดจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2566 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วม
กิจกรรมการจัดงานที่เกิดขึ้น ในกิจกรรม “ส่งเสริมเกษตรอีสานสร้างงานสร้างเงิน” จัดการสาธิต/เผยแพร่องค์ความรู้        
ด้านการเกษตร 

โดยมีการสาธิตเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ และการขยายพันธุ์อะโวคาโด ส่วนในวันอ่ืนๆ 
จะมีการสาธิตการผลิตสารสกัดสะเดาเพ่ือใช้ควบคุมศัตรูพืชด้วยตัวเอง เปิดการสาธิตการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจที่บ้านใครๆ      
ก็เลี้ยงได้ การสาธิตระบบการให้น้ าอัจฉริยะ Handy sense การสาธิตการก าจัดศัตรูพืช – แมลงวันผลไม้ ท าได้ง่ายนิดเดียว  
การสาธิตท าสวนง่าย ๆ สไตล์คนเมือง การท าแหนมเห็ดนางฟ้าออแกนิค การปลูกสมุนไพรและการแปรรูปอย่างง่าย        
การขยายพันธุ์พืชด้วยอุปกรณ์ในบ้าน และการผลิตขยายเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtills (bs) อย่างง่าย โดยจะจัดบนเวที
กลาง ตลอดทั้ง 10 วัน ในช่วงเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และที่ส าคัญในบางวันจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานร่วมสนุกตอบ
ค าถามรับแจกพันธุ์ไม้ฟรี นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม “จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าเกษตร” โดยเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์สินค้า
เกษตรสมัยใหม่ กว่า 1,000 รายการ จากเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer (YSF) ที่กรมส่งเสริมการเกษตรให้การ
สนับสนุนในพ้ืนที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด อาทิ ชาดอกไม้ สับปะรดGI ไส้อ่ัวกบ เมล่อน แป้งกล้วยน้ าว้า 
100% มูลไส้เดือน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นตาล เครื่องดื่มกุหลาบผสมน้ าส้มสายชูหมักจากแคคตัส ข้าวเกรียบหอยเชอรี่    
ต้นกล้าผัก วัสดุเพาะปลูกแนวใหม่ เป็นต้น พร้อมปล่อยโปรโมชั่นพิเศษ ลด แลก แจกแถม ทุกวัน 
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น าย เข้ ม แข็ ง  ยุ ติ ธ ร รมด า ร ง อ ธิ บ ดี ก รมส่ ง เส ริ ม ก าร เกษ ต ร เปิ ด เผ ยว่ า งาน วั น เกษ ตรภ าค อี ส าน                            

ที่่มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ก าหนดจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ระหว่างวันที่ 27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2566         
กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมกิจกรรมการจัดงานที่เกิดขึ้น ในกิจกรรม “ส่งเสริมเกษตรอีสานสร้างงานสร้างเงิน” จัดการ
สาธิต/เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเกษตร โดยมีการสาธิตเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ และการ
ขยายพันธุ์อะโวคาโด ส่วนในวันอื่นๆ จะมีการสาธิตการผลิตสารสกัดสะเดาเพ่ือใช้ควบคุมศัตรูพืชด้วยตัวเอง เปิดการสาธิตการ
เลี้ยงแมลงเศรษฐกิจที่บ้านใครๆ ก็เลี้ยงได้ การสาธิตระบบการให้น้ าอัจฉริยะ Handy sense การสาธิตการก าจัดศัตรูพืช – 
แมลงวันผลไม้ ท าได้ง่ายนิดเดียว  การสาธิตท าสวนง่าย ๆ สไตล์คนเมือง การท าแหนมเห็ดนางฟ้าออแกนิค การปลูกสมุนไพร
และการแปรรูปอย่างง่าย การขยายพันธุ์พืชด้วยอุปกรณ์ในบ้าน และการผลิตขยายเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtills (bs) 
อย่างง่าย โดยจะจัดบนเวทีกลาง ตลอดทั้ง 10 วัน ในช่วงเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และที่ส าคัญในบางวันจะเปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมงานร่วมสนุกตอบค าถามรับแจกพันธุ์ไม้ฟรี 

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม “จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าเกษตร” โดยเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรสมัยใหม่  
กว่า 1,000 รายการ จากเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer (YSF) ที่กรมส่งเสริมการเกษตรให้การสนับสนุนในพ้ืนที่
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด อาทิ ชาดอกไม้ สับปะรดGI ไส้อ่ัวกบ เมล่อน แป้งกล้วยน้ าว้า 100% มูลไส้เดือน 
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นตาล เครื่องดื่มกุหลาบผสมน้ าส้มสายชูหมักจากแคคตัส ข้าวเกรียบหอยเชอรี่ ต้นกล้าผัก           
วัสดุเพาะปลูกแนวใหม่ เป็นต้น พร้อมปล่อยโปรโมชั่นพิเศษ ลด แลก แจกแถม ทุกวัน 
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นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่างานวันเกษตรภาคอีสาน ที่่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

ได้ก าหนดจัดงานวันเกษตรภาคอีสาน ระหว่างวันที่  27 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2566 กรมส่งเสริมการเกษตร              
ได้ร่วมกิจกรรมการจัดงานที่เกิดขึ้น ในกิจกรรม “ส่งเสริมเกษตรอีสานสร้างงานสร้างเงิน” จัดการสาธิต/เผยแพร่องค์ความรู้
ด้านการเกษตร โดยมีการสาธิตเพาะเห็ดฟางในตะกร้า การขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับและการขยายพันธุ์อะโวคาโด         
ส่วนในวันอ่ืนๆ จะมีการสาธิตการผลิตสารสกัดสะเดาเพ่ือใช้ควบคุมศัตรูพืชด้วยตัวเอง เปิดการสาธิตการเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ  
ที่บ้าน ใครๆ ก็เลี้ยงได้ การสาธิตระบบการให้น้ าอัจฉริยะ Handy sense การสาธิตการก าจัดศัตรูพืช – แมลงวันผลไม้ ท าได้
ง่ายนิดเดียว การสาธิตท าสวนง่าย ๆ สไตล์คนเมือง การท าแหนมเห็ดนางฟ้าออแกนิค การปลูกสมุนไพรและการแปรรูป      
อย่างง่าย การขยายพันธุ์พืชด้วยอุปกรณ์ในบ้าน และการผลิตขยายเชื้อแบคทีเรีย Bacillus subtills (bs) อย่างง่าย โดยจะจัด
บนเวทีกลาง ตลอดทั้ง 10 วัน ในช่วงเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป และที่ส าคัญในบางวันจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานร่วม
สนุกตอบค าถามรับแจกพันธุ์ไม้ฟรี นอกจากนั้นยังมีกิจกรรม “จัดแสดงและจ าหน่ายสินค้าเกษตร” โดยเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์
สินค้าเกษตรสมัยใหม่ กว่า 1,000 รายการ จากเกษตรกรรุ่นใหม่ Young Smart Farmer (YSF) ที่กรมส่งเสริมการเกษตร   
ให้การสนับสนุนในพ้ืนที่เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัด อาทิ ชาดอกไม้ สับปะรดGI ไส้อ่ัวกบ เมล่อน แป้งกล้วย
น้ าว้า 100% มูลไส้เดือน ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากต้นตาล เครื่องดื่มกุหลาบผสมน้ าส้มสายชูหมักจากแคคตัส ข้าวเกรียบหอย
เชอรี่ ต้นกล้าผัก วัสดุเพาะปลูกแนวใหม่ เป็นต้น พร้อมปล่อยโปรโมชั่นพิเศษ ลด แลก แจกแถม ทุกวัน 
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นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพ

การผลิตกาแฟเพ่ือความยั่งยืน โดย นางสาวศันสนีย์ ศรีวิชัย รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอ ณ. วัดบ้านห้วยปู หมู่ที่ 5        
ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ.เชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเกษตรกร ให้มีความรู้และทักษะในการเพ่ิมประสิทธิภาพ    
การผลิตการพัฒนาคุณภาพผลผลิต การแปรรูป การเพ่ิมมูลค่าสินค้ากาแฟให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยได้รับ
เกียรติจาก ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร์ และจากหน่วยงานศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ ให้สนั บสนุนบุคลากร        
ในหน่วยงาน ได้ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการอบรมในครั้งนี้  

กาแฟ เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่งของไทย ที่ท ารายได้ให้เกษตรกรปีละประมาณ 5,500 ล้านบาท โดยในช่วง
ที่ผ่านมา ตลาดกาแฟมีการขยายตัวอย่างมาก ท าให้ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟในประเทศเพ่ิมขึ้น ขณะเดียวกัน ผลผลิต
กาแฟในประเทศที่มีคุณภาพกลับไม่เพียงพอต่อความต้องการด้วย เกษตรกรผู้ปลูก ยังคงมีข้อจ ากัดด้านขั้นตอนการผลิตที่มี
รายละเอียดจ านวนมาก ขาดความรู้ในการบ ารุง ดูแลรักษาต้นกาแฟและผลผลิตกาแฟ รวมถึงการเพ่ิมมูลค่าหลังการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตที่ถูกต้องเหมาะสมซึ่งจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่ต้นทาง ไปสู่การเป็นเมล็ดกาแฟคุณภาพ และเป็นที่ต้องการ    
ของตลาด 

เกษตรอ าเภอกัลยาณิวัฒนา กล่าวว่าส าหรับในพ้ืนที่อ าเภอกัลยาณิวัฒนานั้น มีความได้เปรียบด้านภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศที่สูงจากระดับน้ าทะเล 900 – 1,300 เมตรจากระดับน้ าทะเล มีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งปีเหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโตของกาแฟสายพันธุ์อาราบิก้า โดยรวมมีพ้ืนที่ปลูกกาแฟ 743 ไร่เกษตรกร 425 รายและสร้างรายได้ให้กับ
เกษตรกรในพ้ืนที่กว่าปีละ 10.5 ล้านบาทนับเป็นพืชที่สร้างรายได้แก่เกษตรกรในพ้ืนที่ โดยส่วนใหญ่เชื้อสายชาติพันธุ์ปากา
เกอะญอ ได้รวมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตกาแฟซึบรีดีที่สมาชิกปลูกกาแฟในระบบ วนเกษตร จ าหน่ายทั้งเชอรี่ จนถึงกาแฟ
เมล็ดคั่วกิโลกรัมละประมาณ 1 ,000 บาท การพัฒนาคุณภาพเมล็ดกาแฟให้พร้อมต่อการแข่งขัน จึงเป็นเรื่องจ าเป็น ที่
เกษตรกรผู้ปลูก และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายต้องให้ความส าคัญ รวมทั้งช่วยกันส่งเสริม สนับสนุนยกระดับผลผลิตกาแฟให้มี
คุณภาพสูงขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างยั่งยืน อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตส านึกด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม ช่วยลดการปลูกพืชเชิงเดี่ยวและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าของประเทศได้อีกด้วย 
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เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 ที่แปลงนานายโสรส  จันทรศิลป์ ก านันต าบลฟ้าห่วน  บ้านโพนเมือง  ต าบลฟ้าห่วน 
อ าเภอค้อวัง  จังหวัดยโสธร นายกฤชนนท์  จันทะรัง ปลัดอ าเภอค้อวัง  (ปลัดอ าเภอฝ่ายความมั่นคง) เป็นป ระธานเปิดงาน   
วันสาธิตทดแทนการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรภายใต้โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร ประจ าปี 
2566  ตามที่ส านักงานเกษตรอ าเภอค้อวังได้จัดขึ้น โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้น าชุมชนท้องที่ ท้องถิ่นและเกษตรกร      
ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  

ทั้งนี้ นายถวิล  เศษบุบผา  เกษตรอ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร กล่าวว่า งานครั้งนี้ได้จัดขึ้น เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเกษตรเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผาในพ้ืนที่การเกษตร สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผาในพ้ืนที่
การเกษตรซึ่งแทบจะทุกภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง กรุงเทพและปริมณฑล ได้ประสบปัญหาหมอกควัน    
ปกคลุมและเกิดมลพิษทางอากาศเป็นประจ าทุกปี  

โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเผาในที่โล่ง ทั้งในพ้ืนที่ป่าและพ้ืนที่การเกษตร ซึ่งการเผาดังกล่าวส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก รวมทั้งยังส่งผลเสียต่อการท าอาชีพการเกษตรโดยตรง 
กล่าวคือ ท าให้ดินเสื่อมโทรม ขาดความอุดมสมบูรณ์ ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ผลผลิตที่ได้รับต่ ากว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้น 
การส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตร ที่มีเป้าหมายในการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกรตระหนัก             
ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และน าเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา สร้างการมีส่วนร่วมของ
เกษตรกรในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการเผา รวมทั้งสร้างต้นแบบในการท าการเกษตรปลอดการเผาเพ่ือสนับสนุน         
การหยุดเผาในพ้ืนที่การเกษตรในระยะต่อไป ซึ่งภายในงานใชมีการสาธิตการหว่านปุ๋ยพืชสด ถั่วพร้า การไถกลบตอซังข้าว 
การท าปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุทางการเกษตร และสาธิตการเพาะเห็ดกองเตี้ย โดย นายยอด รัตนวงศ์ ประธานแปลงใหญ่       
ข้าวอินทรีย์บ้านเหล่าน้อย ต าบลค้อวังซึ่งกลุ่มเป้าหมายผู้น าชุมชน และเกษตรกรต าบลฟ้าห่วน จ านวน 60 ราย เพ่ือให้
เกษตรกรได้เรียนรู้และให้ความรู้ความเข้าใจน าไปปฏิบัติ และเพ่ือเป็นทางเลือกให้เกษตรกรและยังสามารถสร้างรายได้
เพ่ิมเติมให้เกษตรกรได้อีกทางหนึ่ง 
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ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรได้มอบโล่รางวัลเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนดีเด่น เพ่ือเป็นการยกยองเชิดชูเกียรติ          
แก่เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานดีเด่นให้เป็นที่ปรากฏแก่สาธารณชนทั่วไป ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญก าลังใจ     
แก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนในการสร้างผลงานละเป็นแบบอย่างแก่วิสาหกิจชุมชน ซึ่งประกอบด้วย 1.นายจตุรงค์ จันมา 
หมู่ 1 ต าบลดงแคนใหญ่ อ าเภอค าเขื่อนแก้วได้รับรางวัล “เกษตรกรส านึกรักบ้านเกิดประจ าปี 2565 รองชนะเลิศอันดับ    
ที่ 1  ระดับประเทศ” ได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลจ านวน 80,000 บาท 2. การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับ
จังหวัดประจ าปี 2565 รางวัลที่ 1 วิสาหกิจชุมชนศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนนาแปลงใหญ่ ต าบลดู่ทุ่ง อ าเภอ     
เมืองยโสธร รางวัลที่ 2 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านสังข์ ต าบลกุดน้ าใส อ าเภอค้อวัง รางวัลที่ 3 วิสาหกิจชุมชน
ทอผ้าไหมกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบึงแก ต าบลบึงแก อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 

 
 


