
1              

งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ  ระยะเวลา

โครงการ/กิจกรรม ท้ังส้ิน งบประมาณ หน่วยด าเนินการ บ้าน/หมู่ท่ี/ต าบล/อ าเภอ ด าเนินการ

(บาท) (บาท)

รวมท้ังส้ิน 2,623 ราย     4,724,570     4,724,570                                          -   

แผนงานพ้ืนฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ผลผลิตเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ 120 ราย         99,500         99,500 

 1.กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร 120 ราย         54,200         54,200 

      1.1 พัฒนาอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 120 ราย         54,200         54,200 

           1. ขับเคล่ือนงานอาสาสมัครเกษตร

                1.1 ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด 15 ราย           3,000          3,000 สนง.เกษตรจังหวัด ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม  พ.ค.65 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม

                1.2 ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด 16 ราย           3,200          3,200 สนง.เกษตรจังหวัด ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม  ก.พ.65 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม

          2. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน

                2.1 จัดท าเวทีพัฒนาศัยภาพอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 120 ราย 24,000 24,000

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอเมืองนครพนม สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม  ม.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอปลาปาก สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก  ม.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอท่าอุเทน สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน  ม.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอบ้านแพง สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง  ม.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอธาตุพนม สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม  ม.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอเรณูนคร สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร  ม.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอนาแก สนง.เกษตรอ าเภอนาแก  ม.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาแก

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอศรีสงคราม สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม  ม.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอนาหว้า สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า  ม.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอโพนสวรรค์ สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์  ม.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอนาทม สนง.เกษตรอ าเภอนาทม  ม.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาทม

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอวังยาง สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง  ม.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง

การจัดสรร

งบประมาณกรมส่งเสริมการเกษตร

แผนการอนุมัติจัดสรรโครงการและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 ส านักงานเกษตรจังหวัดนครพนม 

ปริมาณงาน
ผู้รับผิดชอบ
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                2.2 จัดท าเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน 120 ราย         24,000         24,000 

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอเมืองนครพนม สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม  ก.พ.65 สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอปลาปาก สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก  ก.พ.65 สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอท่าอุเทน สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน  ก.พ.65 สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอบ้านแพง สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง  ก.พ.65 สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอธาตุพนม สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม  ก.พ.65 สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอเรณูนคร สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร  ก.พ.65 สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอนาแก สนง.เกษตรอ าเภอนาแก  ก.พ.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาแก

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอศรีสงคราม สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม  ก.พ.65 สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอนาหว้า สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า  ก.พ.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอโพนสวรรค์ สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์  ก.พ.65 สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอนาทม สนง.เกษตรอ าเภอนาทม  ก.พ.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาทม

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอวังยาง สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง  ก.พ.65 สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง

 2. กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้านการเกษตรและสหกรณ์         45,300         45,300  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

    2.1  พัฒนาเครือข่ายงานส่งเสริมการเกษตร (ระบบส่งเสริมการเกษตร)         45,300         45,300 

           1. การจัดเวทีตามระบบส่งเสริมการเกษตร

                 1.1 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับจังหวัด : PW ผ่านระบบออนไลน์ 30 ราย           8,325          8,325  สนง.เกษตรจังหวัด ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม  พ.ย.64

สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม  ก.พ.,พ.ค.,ส.ค.65

                 1.2 เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับอ าเภอ : DW ผ่านระบบออนไลน์ 30 ราย         24,975         24,975  สนง.เกษตรจังหวัด ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม

สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม

           2. ผลิตส่ือประชาสัมพันธ์ 1 หน่วยงาน         12,000         12,000  สนง.เกษตรจังหวัด ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม  พ.ค.65

สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม
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แผนงานยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่า 787 ราย     2,405,470     2,405,470 

1. โครงการส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกลทางการเกษตร 75 ราย         49,800         49,800  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

     กิจกรรมส่งเสริมการใช้เคร่ืองจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร 75 ราย         49,800         49,800 

       1. สร้างช่างเกษตรท้องถ่ินประจ าแปลงใหญ่

                1.1 ช่างเกษตรท้องถ่ินหลักสูตรพ้ืนฐาน 75 ราย 49,800 49,800 นวส.ช านาญการ

25 ราย         16,600         16,600  สนง.เกษตรจังหวัด  แปลงใหญ่ผักชีฝร่ัง   ธ.ค.64

 ม.3 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม

25 ราย         16,600         16,600  สนง.เกษตรจังหวัด  แปลงใหญ่ข้าว   ธ.ค.64

 ม.5 ต.นาขาม อ.เรณูนคร

25 ราย         16,600         16,600  สนง.เกษตรจังหวัด  โรงสีข้าวกล้อง   ธ.ค.64

 ม.10 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง

2. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP 80 ราย       134,640       134,640 

    กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน 80 ราย       134,640       134,640 

      1. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน GAP

            1.1 อบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  GAP และศึกษาดูงาน 80 ราย         32,000         32,000 

                50 ราย          20,000          20,000 อ าเภอธาตุพนม  แปลงใหญ่ถ่ัวลิสง ม.12 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม  ม.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

30 ราย          12,000          12,000 อ าเภอปลาปาก  แปลงใหญ่พริก ม.9 ต.โคกสูง  อ.ปลาปาก  ม.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

           1.2 ติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินแปลงเบ้ืองต้น 80 ราย/แปลง 28,000 28,000

                       16,000         16,000  สนง.เกษตรจังหวัด  ม.12 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม,   ธ.ค.64-ก.ค.65 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

 ม.9 ต.โคกสูง อ.ปลาปาก

50 ราย           7,500          7,500 อ าเภอธาตุพนม  ม.12 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม   ธ.ค.64-เม.ย.65  สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

30 ราย           4,500          4,500 อ าเภอปลาปาก  ม.9 ต.โคกสูง อ.ปลาปาก   ธ.ค.64-ก.พ..65  สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

           1.3 สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลผลิตสินค้าเกษตร GAP ในข้ันต้น 80 ราย         74,640         74,640 

                50 ราย         46,650         46,650 อ าเภอธาตุพนม  แปลงใหญ่ถ่ัวลิสง ม.12 ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม   พ.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

30 ราย         27,990         27,990 อ าเภอปลาปาก  แปลงใหญ่พริก ม.9 ต.โคกสูง  อ.ปลาปาก   พ.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก
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3. โครงการส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 100 ราย       125,000       125,000 

  กิจกรรมส่งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 100 ราย       125,000       125,000  กลุ่มอารักขาพืช

      1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรด าเนินการวางแผนและจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน

             1.1 บริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้ การป้องกันและก าจัดศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 100 ราย         20,000         20,000 

 และการใช้สารเคมีอย่างถูกต้องและปลอดภัย 50 ราย         10,000         10,000  สนง.เกษตรจังหวัด ม.1,2 ต.ยอดชาด อ.วังยาง  ม.ค.65

50 ราย         10,000         10,000  สนง.เกษตรจังหวัด ม.4 ต.นางาม อ.เรณูนคร  พ.ค.65

             1.2 สนับสนุนให้เกษตรกรด าเนินการป้องกันและก าจัดศัตรูพืชด้วยวิธีผสมผสาน 200 ไร่       100,000       100,000 

100 ไร่         50,000         50,000  สนง.เกษตรจังหวัด ม.1,2  ต.ยอดชาด อ.วังยาง  ม.ค.65

100 ไร่         50,000         50,000  สนง.เกษตรจังหวัด ม.4 ต.นางาม อ.เรณูนคร  พ.ค.65

      2. ติดตาม ก ากับดูแล และประเมินผล

           2.1 ประเมินผลสารเคมีทางการเกาตรตกค้างในผลผลิตการเกษตรของเกษตรกร

                  1) สนับสนุนการด าเนินการตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในผลผลิตการเกษตร 100 ตัวอย่าง           5,000          5,000  สนง.เกษตรจังหวัด ม.1,2 ต.ยอดชาด อ.วังยาง  เม.ย.,พ.ค.65

ม.4 ต.นางาม อ.เรณูนคร

4. โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก (Agri-Map) 120 ไร่       556,000       556,000 

    กิจกรรมบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจส าหรับสินค้าเกษตรท่ีส าคัญ (Zoning) 120 ไร่       556,000       556,000 

      1. ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับเปล่ียนการผลิตพืชท่ีเหมาะสมตามแผนท่ี Agri-map

          1.1 อบรมให้ความรู้และศึกษาดูงานการปลูกพืชทางเลือกใหม่ 40 ราย         40,000         40,000 

20 ราย         20,000         20,000 อ าเภอเมืองนครพนม  ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม   ธ.ค.64,มี.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม

20 ราย         20,000         20,000 อ าเภอปลาปาก  ต.โคกสว่าง ต.โคกสูง อ.ปลาปาก   ธ.ค.64,มี.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

          1.2 สนับสนุนปัจจัยการผลิตการปลูกพืชทางเลือกใหม่ 120 ไร่       516,000       516,000 

60 ไร่       258,000       258,000 อ าเภอเมืองนครพนม  ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม   พ.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม

60 ไร่       258,000       258,000 อ าเภอปลาปาก  ต.โคกสว่าง ต.โคกสูง อ.ปลาปาก   พ.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

5. โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 30 ราย         66,500         66,500  กลุ่มอารักขาพืช

    กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 30 ราย         66,500         66,500 

         1. พัฒนาความรู้และศักยภาพของเกษตรกรด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร 30 ราย         66,500         66,500  สนง.เกษตรจังหวัด ต.นาค า อ.ศรีสงคราม  ม.ค.,เม.ย.65



5              

งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ  ระยะเวลา

โครงการ/กิจกรรม ท้ังส้ิน งบประมาณ หน่วยด าเนินการ บ้าน/หมู่ท่ี/ต าบล/อ าเภอ ด าเนินการ

(บาท) (บาท)

การจัดสรร

ปริมาณงาน
ผู้รับผิดชอบ

6. โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ 60 ราย         66,750         66,750  กลุ่มอารักขาพืช

     กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย์ 60  ราย         66,750         66,750 

         1. อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (รายใหม่) 10 ราย           2,000          2,000  สนง.เกษตรจังหวัด ม.1,11 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง  ธ.ค.64

        2. อบรมเกษตรกรเข้าสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และศึกษาดูงาน (รายเดิม ปี 2564) 50 ราย         13,750         13,750  สนง.เกษตรจังหวัด ม.5 ม.7  ต.นาเลียง ม.10 ต.พระซอง อ.นาแก  ธ.ค.64

       

        3. ติดตาม ให้ค าปรึกษา และประเมินแปลงเบ้ืองต้น 60 แปลง           9,000          9,000  สนง.เกษตรจังหวัด  ม.ค.,เม.ย.65

30 แปลง           4,500          4,500 ม.5 ม.7  ต.นาเลียง ม.10 ต.พระซอง อ.นาแก 

30 แปลง           4,500          4,500 ม.1,11 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง

        4. สนับสนุนปัจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย์ 60 แปลง         42,000         42,000  สนง.เกษตรจังหวัด  พ.ค.65

ม.5 ม.7  ต.นาเลียง ม.10 ต.พระซอง อ.นาแก

ม.1,11 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง

7. โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 16 แปลง       632,600       632,600 

     กิจกรรมระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ 16 แปลง       632,600       632,600 

          1. บริหารจัดการการถ่ายทอดความรู้ 16 แปลง 80,000 80,000

1 แปลง           5,000          5,000 อ าเภอปลาปาก 1 แปลงใหญ่มะเขือเทศบ้านโคกสูง   ธ.ค.64 สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

    ม.6 ต.โคกสูง อ.ปลาปาก

1 แปลง           5,000          5,000 อ าเภอปลาปาก 2. แปลงใหญ่สวนแก้วมังกร   ธ.ค.64 สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

    ม.6 ต.นามะเขือ  อ.ปลาปาก

1 แปลง           5,000          5,000 อ าเภอปลาปาก  3. แปลงใหญ่พริก   ธ.ค.64 สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

     ม.9 ต.โคกสูง  อ.ปลาปาก

1 แปลง           5,000          5,000 อ าเภอท่าอุเทน  4. แปลงใหญ่ยางพารากลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง   ธ.ค.64 สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน

     ม.2  ต.พนอม อ.ท่าอุเทน

1 แปลง           5,000          5,000 อ าเภอบ้านแพง  5. แปลงใหญ่ยางพารากลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง   ธ.ค.64 สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง

    ม.7 ต.โพนทอง อ.บ้านแพง
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งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ  ระยะเวลา

โครงการ/กิจกรรม ท้ังส้ิน งบประมาณ หน่วยด าเนินการ บ้าน/หมู่ท่ี/ต าบล/อ าเภอ ด าเนินการ

(บาท) (บาท)

การจัดสรร

ปริมาณงาน
ผู้รับผิดชอบ

1 แปลง           5,000          5,000 อ าเภอบ้านแพง  6. แปลงใหญ่มะเขือเทศกลุ่มผู้ปลูกพืชฤดูแล้ง   ธ.ค.64 สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง

     ม.5 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง

1 แปลง           5,000          5,000 อ าเภอธาตุพนม 7.  แปลงใหญ่ผู้ปลูกผักริมโขง   ธ.ค.64 สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

    ม.4 ต.ธาตุพนม  อ.ธาตุพนม

1 แปลง           5,000          5,000 อ าเภอธาตุพนม  8.  แปลงใหญ่มันแกวหวานเมืองธาตุ   ธ.ค.64 สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

     ม.18  ต.น้ าก่ า อ.ธาตุพนม

1 แปลง           5,000          5,000 อ าเภอธาตุพนม  9.. แปลงใหญ่หอมแบ่งน้ าก่ า   ธ.ค.64 สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

     ม.3 ต.น้ าก่ า อ.ธาตุพนม

1 แปลง           5,000          5,000 อ าเภอธาตุพนม  10. แปลงใหญ่ผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ   ธ.ค.64 สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

      ม.9  ต.ธาตุพนม อ. ธาตุพนม

1 แปลง           5,000          5,000 อ าเภอธาตุพนม  11. แปลงใหญ่ถ่ัวลิสง   ธ.ค.64 สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

      ม.12  ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม

1 แปลง           5,000          5,000 อ าเภอธาตุพนม  12. แปลงใหญ่ผักกาดหอมบ้านน้ าก่ ากลาง   ธ.ค.64 สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

    ม.1 ต.น้ าก่ า  อ.ธาตุพนม  

1 แปลง           5,000          5,000 อ าเภอนาแก  13. แปลงใหญ่ข้าวโพดหวานบ้านน้ าบ่อ-นาฉันทะ   ธ.ค.64 สนง.เกษตรอ าเภอนาแก

     ม.6  ต.นาคู่ อ.นาแก 

1 แปลง           5,000          5,000 อ าเภอศรีสงคราม 14. แปลงใหญ่ยางพารากองทุนสวนยางพาราดงน้อย   ธ.ค.64 สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม

     ม.5  ต.สามผง อ.ศรีสงคราม 

1 แปลง           5,000          5,000 อ าเภอโพนสวรรค์  15. แปลงใหญ่กลุ่มผู้ปลูกมันส าปะหลัง   ธ.ค.64 สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์

      ม.4 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์

1 แปลง           5,000          5,000 อ าเภอวังยาง  16. แปลงใหญ่มันฝร่ัง   ธ.ค.64 สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง

      ม.2  ต.ยอดชาด อ.วังยาง

         2. ส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร (แปลงใหญ่ ปี 2563,2564) 10 แปลง 340,000 340,000

1 แปลง         30,000         30,000 อ าเภอปลาปาก  1. แปลงใหญ่มะเขือเทศบ้านโคกสูง   พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

     ม.6  ต.โคกสูง อ.ปลาปาก

1 แปลง         30,000         30,000 อ าเภอปลาปาก  2. แปลงใหญ่สวนแก้วมังกร   พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

     ม.6  ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก
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งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ  ระยะเวลา

โครงการ/กิจกรรม ท้ังส้ิน งบประมาณ หน่วยด าเนินการ บ้าน/หมู่ท่ี/ต าบล/อ าเภอ ด าเนินการ

(บาท) (บาท)

การจัดสรร

ปริมาณงาน
ผู้รับผิดชอบ

1 แปลง         30,000         30,000 อ าเภอปลาปาก  3. แปลงใหญ่พริก   พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

     ม.9 ต.โคกสูง อ.ปลาปาก

1 แปลง         30,000         30,000 อ าเภอธาตุพนม 4. แปลงใหญ่ผู้ปลูกผักริมโขง   พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

     ม.4 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม

1 แปลง        50,000         50,000 อ าเภอธาตุพนม  5 แปลงใหญ่มันแกวหวานเมืองธาตุ   พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

     ม.18  ต.น้ าก่ า  อ.ธาตุพนม

1 แปลง         30,000         30,000 อ าเภอธาตุพนม  6. แปลงใหญ่หอมแบ่งน้ าก่ า   พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

    ม.3  ต.น้ าก่ า  อ.ธาตุพนม

1 แปลง         30,000         30,000 อ าเภอธาตุพนม  7. แปลงใหญ่ผู้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ   พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

     ม.9 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม

1 แปลง         30,000         30,000 อ าเภอธาตุพนม  8. แปลงใหญ่ถ่ัวลิสง   พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

     ม.12  ต.นาถ่อน อ.ธาตุพนม

1 แปลง         30,000         30,000 อ าเภอธาตุพนม  9. แปลงใหญ่ผักกาดหอมบ้านน้ าก่ ากลาง   พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

      ม.1 ต.น้ าก่ า  อ.ธาตุพนม

1 แปลง        50,000         50,000 อ าเภอนาแก  10. แปลงใหญ่ข้าวโพดหวานบ้านน้ าบ่อ-นาฉันทะ   พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาแก

    ม.6  ต.นาคู่ อ.นาแก

       3. ส่งเสริมการจัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (แปลงใหญ่ปี 2565) 3 แปลง       140,000       140,000 

1 แปลง 60,000 60,000 อ าเภอบ้านแพง  1. แปลงใหญ่มะเขือเทศกลุ่มผู้ปลูกพืชฤดูแล้ง   พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง

    ม.5 ต.บ้านแพง อ.บ้านแพง

      1 แปลง 40,000 40,000 อ าเภอโพนสวรรค์  2. แปลงใหญ่กลุ่มผู้ปลูกมันส าปะหลัง   พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์

     ม.4 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์

1 แปลง 40,000 40,000 อ าเภอวังยาง  3. แปลงใหญ่มันฝร่ัง   พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง

    ม.2  ต.ยอดชาด  อ.วังยาง

นวส.ปฏิบัติการ



8              

งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ  ระยะเวลา

โครงการ/กิจกรรม ท้ังส้ิน งบประมาณ หน่วยด าเนินการ บ้าน/หมู่ท่ี/ต าบล/อ าเภอ ด าเนินการ

(บาท) (บาท)

การจัดสรร

ปริมาณงาน
ผู้รับผิดชอบ

       4. จัดการประชุมเช่ือมโยงการด าเนินงานคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. และแปลงใหญ่ 53,400 53,400 นวส.ปฏิบัติการ

1 คร้ัง 12,600 12,600  สนง.เกษตรจังหวัด ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม ส.ค.65 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม

2 คร้ัง 40,800 40,800

2 คร้ัง 3,400 3,400 อ าเภอเมืองนครพนม สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม ก.พ.,ส.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม

2 คร้ัง 3,400 3,400 อ าเภอปลาปาก สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก ก.พ.,ส.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

2 คร้ัง 3,400 3,400 อ าเภอท่าอุเทน สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน ก.พ.,ส.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน

2 คร้ัง 3,400 3,400 อ าเภอบ้านแพง สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง ก.พ.,ส.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง

2 คร้ัง 3,400 3,400 อ าเภอธาตุพนม สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม ก.พ.,ส.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

2 คร้ัง 3,400 3,400 อ าเภอเรณูนคร สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร ก.พ.,ส.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร

2 คร้ัง 3,400 3,400 อ าเภอนาแก สนง.เกษตรอ าเภอนาแก ก.พ.,ส.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาแก

2 คร้ัง 3,400 3,400 อ าเภอศรีสงคราม สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม ก.พ.,ส.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม

2 คร้ัง 3,400 3,400 อ าเภอนาหว้า สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า ก.พ.,ส.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า

2 คร้ัง 3,400 3,400 อ าเภอโพนสวรรค์ สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์ ก.พ.,ส.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์

2 คร้ัง 3,400 3,400 อ าเภอนาทม สนง.เกษตรอ าเภอนาทม ก.พ.,ส.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาทม

2 คร้ัง 3,400 3,400 อ าเภอวังยาง สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง ก.พ.,ส.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง

       5. การติดตามประเมินผลโครงการ 16 แปลง 19,200 19,200  สนง.เกษตรจังหวัด แปลงใหญ่ในพ้ืนท่ี อ.ปลาปาก อ.ธาตุพนม ธ.ค.64-ก.ย.65 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

 อ.บ้านแพง อ.นาแก อ.โพนสวรรค์

 อ.ศรีสงคราม อ.ท่าอุเทน อ.วังยาง

8. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 252 ราย       451,580       451,580 

     8.1 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 252 ราย       451,580       451,580 

         8.1.1  เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 52 ราย       116,400       116,400 

               1. ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

                     1.1 บริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ ให้แก่เกษตรกร 52 ราย 10,400 10,400

                     26 ราย           5,200          5,200 อ าเภอปลาปาก  ต.โคกสูง อ.ปลาปาก  ธ.ค.64  สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

26 ราย           5,200          5,200 อ าเภอวังยาง  ต.ยอดชาด อ.วังยาง  ธ.ค.64  สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง
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ผู้รับผิดชอบ

                     1.2 จัดท าแปลงขยายผลแปลงต้นแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตมันส าปะหลัง 2 กลุ่ม 106,000 106,000

                         1 กลุ่ม         53,000         53,000 อ าเภอปลาปาก  ต.โคกสูง อ.ปลาปาก  ม.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

1 กลุ่ม         53,000         53,000 อ าเภอวังยาง  ต.ยอดชาด อ.วังยาง  พ.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง

        8.1.2 ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสับปะรด 50 ราย         25,000         25,000  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

              1. จัดท าข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดผลสด และสับปะรดโรงงาน 500 ราย           5,000          5,000  สนง.เกษตรจังหวัด  อ.ท่าอุเทน อ.โพนสวรรค์   ม.ค., มิย.65

 อ.บ้านแพง อ.ศรีสงคราม

              2. พัฒนาศักยภาพเกษตรกร โดยการอบรมถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงาน 50 ราย         20,000         20,000  สนง.เกษตรจังหวัด ม. 9 ต.ท่าจ าปา อ.ท่าอุเทน   ธ.ค.64

        8.1.3 ส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อย 30 ราย         39,680         39,680  สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า

             1. อบรมถ่ายทอดความรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตอ้อยให้แก่เกษตรกร 30 ราย           6,000          6,000 อ าเภอนาหว้า ต.นางัว  อ.นาหว้า   ม.ค.65

             2. จัดท าแปลงเรียนรู้เทคโนดลยีการผลิตอ้อย 1 แปลง         33,680         33,680 อ าเภอนาหว้า ต.นางัว  อ.นาหว้า   ม.ค.65

        8.1.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเล้ียงสัตว์หลังฤดูท านา 20 ราย         13,000         13,000  สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร

              1. อบรมให้ความรู้การปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์หลังฤดูท านาอย่างถูกต้องแก่เกษตรกร 20 ราย           4,000          4,000 อ าเภอเรณูนคร  ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูคร  ธ.ค.64

           2. จัดท าแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเล้ียงสัตว์หลังฤดูท านา 6 ไร่           9,000          9,000 อ าเภอเรณูนคร  ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูคร  ธ.ค.64

       8.1.5 ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไผ่และหวายเพ่ือความย่ังยืน 90 ราย       217,500       217,500 

           1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจ  ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และพัฒนาความรู้จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 90 ราย         36,000         36,000 

นางจารุณี สิงห์พรหม

สาร

              เก่ียวกับการพัฒนาการผลิตไผ่และหวาย 30 ราย         12,000         12,000 อ าเภอนาแก อ. นาแก   ม.ค.,ก.พ.65  สนง.เกษตรอ าเภอนาแก

30 ราย         12,000         12,000 อ าเภอวังยาง อ. วังยาง   ม.ค.,ก.พ.65  สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง

30 ราย         12,000         12,000 อ าเภอปลาปาก อ. ปลาปาก   ม.ค.,ก.พ.65  สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

           2. พัฒนาความรู้ และศักยภาพของเกษตรกรเก่ียวกับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต การตลาด การรวมกลุ่ม

                      2.1 ฝึกอบรมและศึกษาดูงานในพ้ืนท่ีท่ีประสบความส าเร็จ 90 ราย       126,000       126,000 

30 ราย         42,000         42,000 อ าเภอนาแก อ.นาแก จ.นครพนม, ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร   มี.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอนาแก

30 ราย         42,000         42,000 อ าเภอวังยาง อ.วังยาง จ.นครพนม, ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร   มี.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง

30 ราย         42,000         42,000 อ าเภอปลาปาก อ.ปลาปาก จ.นครพนม, ต.สร้างค้อ อ.ภูพาน จ.สกลนคร   มี.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก
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                      2.2 จัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไผ่และหวาย (พันธ์ุ ปุ๋ย ฯลฯ) 3 แปลง 54,000 54,000

                          1 แปลง 18,000 18,000 อ าเภอนาแก อ. นาแก   เม.ย.65  สนง.เกษตรอ าเภอนาแก

1 แปลง 18,000 18,000 อ าเภอวังยาง อ. วังยาง   เม.ย.65  สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง

1 แปลง 18,000 18,000 อ าเภอปลาปาก อ. ปลาปาก   เม.ย.65  สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

               3. ติดตามและประเมิผลการด าเนินงานโครงการ 1 คร้ัง           1,500          1,500 สนง.เกษตรจังหวัด  อ.นาแก อ.วังยาง และ อ.ปลาปาก   เม.ย.65  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

         8.1.6 ส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไม้ดอกไม้ประดับ 10 ราย         40,000         40,000  สนง.เกษตรอ าเภอนาแก

              1. ส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพและมีความหลากหลาย

                      1.1 ส่งเสริมการผลิตไม้ดอกไม้ประดับคุณภาพ

                             1) การจัดประชุม/จัดเวทีชุมชน/จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอนาแก  ต.พิมาน อ.นาแก   ธ.ค.64

                             2) ถ่ายทอดความรู้และศึกษาดูงานแก่เกษตรกร 10 ราย           8,000          8,000 อ าเภอนาแก  ต.มุกดาหาร อ.เมืองมุกดาหาร จ.มุกดาหาร   ม.ค.65

                             3) จุดเรียนรู้ (เทคโนโลยีการผลิต/วิทยาการหลังการเก็บเก่ียว) 1 จุด         30,000         30,000 อ าเภอนาแก  ต.พิมาน อ.นาแก   เม.ย.65

9. โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ 20 ราย         19,000         19,000  สนง.เกษตรอ าเภอนาแก

    กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตแมลงเศรษฐกิจ 20 ราย         19,000         19,000 

         1. จัดเวทีวิเคราะห์ความต้องการในการพัฒนาความรู้ด้านแมลงเศรษฐกิจ 20 ราย           4,000          4,000 อ าเภอนาแก  ต.หนองสังข์ อ.นาแก  ธ.ค.64

         2. ถ่ายทอดความรู้ให้เกษตรกรด้านแมลงเศรษกิจ 20 ราย           7,000          7,000 อ าเภอนาแก  ต.หนองสังข์ อ.นาแก  ธ.ค.64

         3. ศึกษาดูงานตามประเด็นการจัดเวที 20 ราย           8,000          8,000 อ าเภอนาแก  แปลงใหญ่แมลงเศรษฐกิจ (จ้ิงหรีด)  ม.ค.65

ต.โพนทอง อ.เรณูนคร 

10. โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา 50 ราย         40,000         40,000 

    กิจกรรมส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา 50 ราย         40,000         40,000 

         1. การถ่ายทอดความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีและเกษตรกรโดยวิธีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม

                 1.1 หลักสูตรการใช้น้ าอย่างรู้คุณค่าส าหรับเกษตรกร 50 ราย         12,500         12,500 สนง.เกษตรจังหวัด ศพก.เครือข่าย ม.2 ต.นาทม อ.นาทม   ธ.ค.64  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

          2. การจัดท าแปลงเรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา 1 แห่ง         26,000         26,000 อ าเภอนาทม ศพก.เครือข่าย ม.2 ต.นาทม อ.นาทม   มิ.ย.65  สนง.เกษตรอ าเภอนาทม

          3. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานโครงการ           1,500          1,500 สนง.เกษตรจังหวัด ศพก.เครือข่าย ม.2 ต.นาทม อ.นาทม   มิ.ย.65  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
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11. โครงการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 115,000 ครัวเรือน         37,950         37,950 

     กิจกรรมข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 115,000 ครัวเรือน         37,950         37,950 

       1. ปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร

             1.1 ติดตามการจัดเก็บและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน 115,000 ครัวเรือน 37,950 37,950

17,000      5,610          5,610         อ าเภอเมืองนครพนม สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม ธค.64,พ.ค.มิ.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม

10,265      3,385          3,385         อ าเภอปลาปาก สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก ธค.64,พ.ค..65 สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

8,745        2,890          2,890         อ าเภอท่าอุเทน สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน ธค.64,พ.ค..65 สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน

5,500        1,815          1,815         อ าเภอบ้านแพง สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง ธค.64,พ.ค..65 สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง

10,935      3,610          3,610         อ าเภอธาตุพนม สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม ธค.64,พ.ค..65 สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

7,790        2,570          2,570         อ าเภอเรณูนคร สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร ธค.64,พ.ค..65 สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร

13,835      4,565          4,565         อ าเภอนาแก สนง.เกษตรอ าเภอนาแก ธค.64,พ.ค.มิ.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาแก

12,785      4,220          4,220         อ าเภอศรีสงคราม สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม ธค.64,พ.ค.มิ.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม

9,230        3,045          3,045         อ าเภอนาหว้า สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า ธค.64,พ.ค..65 สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า

11,415      3,765          3,765         อ าเภอโพนสวรรค์ สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์ ธค.64,พ.ค.มิ.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์

4,260        1,405          1,405         อ าเภอนาทม สนง.เกษตรอ าเภอนาทม ธค.64,พ.ค..65 สนง.เกษตรอ าเภอนาทม

3,240        1,070          1,070         อ าเภอวังยาง สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง ธค.64,พ.ค..65 สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง

12. โครงการพัฒนาระบบตลาดภายในส าหรับสินค้าเกษตร (ตลาดเกษตรกร) 1 จังหวัด 23,000        23,000        กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

      กิจกรรมตลาดเกษตรกร 1 จังหวัด

          1. พัฒนาความรู้และศักยภาพในการจัดการธุรกิจเกษตรและโลจิสติกส์ 20 ราย 13,000        13,000        สนง.เกษตรจังหวัด ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม ธ.ค.64,เมย.มิย.65

สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม

          2. พัฒนาตลาดเกษตรกร 1 แห่ง 10,000        10,000        สนง.เกษตรจังหวัด ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม พ.ค.65

สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม

13. โครงการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 120 ราย       202,650       202,650  

       กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 120 ราย       202,650       202,650 

       1. สนับสนุนกลไกการด าเนินงานตาม พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

             1.1 ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด 1 คร้ัง 32,400 32,400 สนง.เกษตรจังหวัด ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม   มี.ค. 65 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม
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             1.2 ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด คณะกรรมการสรรหากรรมการ 1 คร้ัง 15,250 15,250

                  ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนจังหวัด หรือคณะท างานท่ีแต่งต้ังโดยคณะกรรมการส่งเสิรมวิสากิจชุมชนจังหวัด 1 คร้ัง 1,200 1,200 อ าเภอเมืองนครพนม สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม ม.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม

1 คร้ัง 1,200 1,200 อ าเภอปลาปาก สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก ม.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

1 คร้ัง 1,200 1,200 อ าเภอท่าอุเทน สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน ม.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน

1 คร้ัง 1,200 1,200 อ าเภอบ้านแพง สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง ม.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง

1 คร้ัง 1,200 1,200 อ าเภอธาตุพนม สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม ม.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

1 คร้ัง 1,200 1,200 อ าเภอเรณูนคร สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร ม.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร

1 คร้ัง 1,200 1,200 อ าเภอนาแก สนง.เกษตรอ าเภอนาแก ม.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาแก

1 คร้ัง 1,200 1,200 อ าเภอศรีสงคราม สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม ม.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม

1 คร้ัง 1,200 1,200 อ าเภอนาหว้า สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า ม.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า

1 คร้ัง 1,200 1,200 อ าเภอโพนสวรรค์ สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์ ม.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์

1 คร้ัง 1,200 1,200 อ าเภอนาทม สนง.เกษตรอ าเภอนาทม ม.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาทม

1 คร้ัง 1,200 1,200 อ าเภอวังยาง สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง ม.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง

                    - ค่าวัสดุส านักงาน 850 850 สนง.เกษตรจังหวัด  สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม ม.ค.65 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

      2. ส่งเสริมและพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน

             2.1 ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

                   1) ประเมินศักยภาพและจัดท าแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน 120 ราย 48,000 48,000

10 ราย 4,000 4,000 อ าเภอเมืองนครพนม สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม ม.ค., ก.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม

10 ราย 4,000 4,000 อ าเภอปลาปาก สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก ม.ค., ก.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

10 ราย 4,000 4,000 อ าเภอท่าอุเทน สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน ม.ค., ก.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน

10 ราย 4,000 4,000 อ าเภอบ้านแพง สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง ม.ค., ก.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง

10 ราย 4,000 4,000 อ าเภอธาตุพนม สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม ม.ค., ก.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

10 ราย 4,000 4,000 อ าเภอเรณูนคร สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร ม.ค., ก.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร

10 ราย 4,000 4,000 อ าเภอนาแก สนง.เกษตรอ าเภอนาแก ม.ค., ก.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาแก

10 ราย 4,000 4,000 อ าเภอศรีสงคราม สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม ม.ค., ก.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม

10 ราย 4,000 4,000 อ าเภอนาหว้า สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า ม.ค., ก.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า



13              

งบประมาณ สถานท่ีด าเนินการ  ระยะเวลา

โครงการ/กิจกรรม ท้ังส้ิน งบประมาณ หน่วยด าเนินการ บ้าน/หมู่ท่ี/ต าบล/อ าเภอ ด าเนินการ

(บาท) (บาท)

การจัดสรร

ปริมาณงาน
ผู้รับผิดชอบ

10 ราย 4,000 4,000 อ าเภอโพนสวรรค์ สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์ ม.ค., ก.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์

10 ราย 4,000 4,000 อ าเภอนาทม สนง.เกษตรอ าเภอนาทม ม.ค., ก.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาทม

10 ราย 4,000 4,000 อ าเภอวังยาง สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง ม.ค., ก.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง

                 2) สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนตามแผนพัฒนากิจการวิสากิจชุมชน 12 แห่ง         72,000         72,000 

1 แห่ง            6,000           6,000 อ าเภอเมืองนครพนม สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม

1 แห่ง            6,000           6,000 อ าเภอปลาปาก สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

1 แห่ง            6,000           6,000 อ าเภอท่าอุเทน สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน

1 แห่ง            6,000           6,000 อ าเภอบ้านแพง สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง

1 แห่ง            6,000           6,000 อ าเภอธาตุพนม สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

1 แห่ง            6,000           6,000 อ าเภอเรณูนคร สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร

1 แห่ง            6,000           6,000 อ าเภอนาแก สนง.เกษตรอ าเภอนาแก เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาแก

1 แห่ง            6,000           6,000 อ าเภอศรีสงคราม สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม

1 แห่ง            6,000           6,000 อ าเภอนาหว้า สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า

1 แห่ง            6,000           6,000 อ าเภอโพนสวรรค์ สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์ เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์

1 แห่ง            6,000           6,000 อ าเภอนาทม สนง.เกษตรอ าเภอนาทม เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาทม

1 แห่ง            6,000           6,000 อ าเภอวังยาง สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง

           2.2 ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน

                  1) สนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 1 แห่ง           5,000          5,000  สนง.เกษตรจังหวัด ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม เม.ย.65 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

     3. ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนต้นแบบ สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม

           3.1 ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่น

                 1) ประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด 1 คร้ัง           6,000          6,000  สนง.เกษตรจังหวัด  ท่ีท าการวิสาหกิจชุมฃนทุกอ าเภอ มี.ค.65 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

      4. สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนวิสาหกิจชุน

            4.1 สนับสนุนการด าเนินงานของนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 12 อ าเภอ         24,000         24,000  สนง.เกษตรจังหวัด  สนง.เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ 12 อ าเภอ  ธ.ค.64 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
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แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาผู้ประกอบการ และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2 แห่ง         75,000         75,000 

     1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูป 2 แห่ง         75,000         75,000  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

         กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป 2 แห่ง         75,000         75,000 

              1. อบรมพัฒนาทักษะวิสาหกิจชุมชนด้านการแปรรูปสินค้าเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ 20 ราย 5,000 5,000  สนง.เกษตรจังหวัด ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม มี.ค.65

                 และการตลาด ให้กับวิสาหกิจชุมชน สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม

              2. พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรแปรรูป เช่น สนับสนุนอุปกรณ์ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ/ 2 แห่ง         70,000         70,000 

                พัฒนากระบวนการผลิต/พัฒนามาตรฐานการผลิตหรือผลิตภัณฑ์ การจัดท าบรรจุภัณฑ์/ 1 แห่ง         35,000         35,000  สนง.เกษตรจังหวัด วิสาหกิจชุมฃน.ศูนย์ข้าวชุมชนต าบลหนองฮี  เม.ย.65

                ฉลากสินค้าต้นแบบ เพ่ือทดสอบทางการตลาด เป็นต้น ม. 2 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก   

1 แห่ง         35,000         35,000  สนง.เกษตรจังหวัด วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร  เม.ย.65

ในเขตปฏิรูปท่ีดิน  ม. 10 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก 

แผนยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม 826 ราย       576,400       576,400 

1. โครงการส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 826 ราย       576,400       576,400 

     กิจกรรมส่งเสริมการด าเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 826 ราย       576,400       576,400 

    (1)  สนับสนุนโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 826 ราย       576,400       576,400 

    1. โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 30 ราย       107,000      107,000  กลุ่มอารักขาพืช

        1.1 ขยายผลโครงการศูนย์ศึกษาฯ สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

              1.1.1 พัฒนายกระดับเกษตรกรต้นแบบ (ปีท่ี 3) สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

                     1) พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบ 5 ราย            2,000           2,000  สนง.เกษตรจังหวัด  สนง.เกษตรอ าเภอนาแก  มี.ค.65

                     2) จัดท าแปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบ 5 ไร่          50,000          50,000  สนง.เกษตรจังหวัด  ต. นาเลียง ต.บ้านแก้ง ต.นาคู่  เม.ย.65

 ต.สีชมพู และ ต.พระซอง อ.นาแก

              1.1.2 ส่งเสริมและพัฒนาเป็นเกษตรกรต้นแบบ

                     1) พัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ผ่านกระบวนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม 25 ราย          10,000          10,000  สนง.เกษตรจังหวัด  สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม  พ.ค.65

                    2) จัดท าแปลงเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเป็นแปลงต้นแบบ 5 ไร่          25,000          25,000  สนง.เกษตรจังหวัด  อ.เมืองนครพนม อ.ท่าอุเทน อ.ปลาปาก  พ.ค.65

 อ.ธาตุพนม และ อ.วังยาง

                    3) จัดท าแปลงเรียนรู้ส่งเสริมการเกษตร 20 ไร่          20,000          20,000  สนง.เกษตรจังหวัด  อ.เมืองนครพนม อ.ท่าอุเทน อ.ปลาปาก  พ.ค.65

 อ.ธาตุพนม และ อ.วังยาง
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    2. โครงการพัฒนาพ้ืนท่ีลุ่มน้ าก่ า จังหวัดนครพนม 50 ราย        96,000        96,000  กลุ่มอารักขาพืช

         2.1 การถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรหลักสูตรการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 50 ราย          10,000          10,000  สนง.เกษตรจังหวัด  ม.4 ต.พระซอง อ.นาแก  ธ.ค.64

         2.2 แปลงเรียนรู้เกษตรกรต้นแบบการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 3 ไร่          36,000          36,000  สนง.เกษตรจังหวัด ต.นาเลียง ต.พระซอง ต.นาคู่ อ.นาแก  เม.ย.65

         2.3 แปลงส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตพืช 50 ไร่          50,000          50,000  สนง.เกษตรจังหวัด ต.นาเลียง ต.พระซอง ต.นาคู่ อ.นาแก  เม.ย.65

    3. โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ        10,000        10,000  กลุ่มอารักขาพืช

         3.1 ดูแลแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ภายในฟาร์ม 5 ไร่         10,000         10,000  สนง.เกษตรจังหวัด  ฟาร์มตัวอย่างตามพระราชด าริ  เม.ย. 65

 ม.8  ต.บ้านแก้ง อ.นาแก

    4. โครงการพัฒนาเพ่ือเสริมความม่ันคงเฉพาะพ้ืนท่ีภูผายล 100 ราย        38,000        38,000  กลุ่มอารักขาพืช

(พ้ืนท่ีจังหวัดสกลนคร นครพนม และจังหวัดมุกดาหาร)

         4.1 ถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตรท่ีเหมาะสมตามศักยภาพพ้ืนท่ี 100 ราย         25,000         25,000  สนง.เกษตรจังหวัด สนง.เกษตรอ าเภอนาแก  ม.ค.65

         4.2 สร้างเกษตรกรต้นแบบปีท่ี 1 (รายใหม่) 1 ราย           5,000          5,000  สนง.เกษตรจังหวัด ต.พิมาน อ.นาแก  เม.ย.65

         4.3 สร้างเกษตรกรต้นแบบปีท่ี 2 (ต่อเน่ืองปี 2564) 2 ราย           6,000          6,000  สนง.เกษตรจังหวัด ต.บ้านแก้ง, ต.นาแก อ.นาแก  เม.ย.65

         4.4 สร้างเกษตรกรต้นแบบปีท่ี 3 (ต่อเน่ืองปี 2563) 1 ราย           2,000          2,000  สนง.เกษตรจังหวัด ต.ค าพ้ี อ.นาแก  เม.ย.65

    5. โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ีในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร 400 ราย        80,000        80,000  กลุ่มอารักขาพืช

       5.1 การด าเนินการเปิดคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี

            5.1.1 จัดคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ไตรมาส 1 100 ราย         20,000         20,000  สนง.เกษตรจังหวัด  ต.หนองแวง อ.บ้านแพง  ธ.ค.64

            5.1.2 จัดคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ไตรมาส 2 100 ราย         20,000         20,000  สนง.เกษตรจังหวัด  ต.วังยาง อ.วังยาง  มี.ค.65

            5.1.3 จัดคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ไตรมาส 3 100 ราย         20,000         20,000  สนง.เกษตรจังหวัด  ต.กุตาไก้ อ.ปลาปาก  พ.ค.65

            5.1.4 จัดคลินิกเกษตรเคล่ือนท่ี ไตรมาส 4 100 ราย         20,000         20,000  สนง.เกษตรจังหวัด  ต.นาหว้า อ.นาหว้า  ก.ค.65

     6. โครงการเกษตรเพ่ืออาหารกลางวัน 96 ราย       203,400      203,400 

         6.1 ถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรให้กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง 96 ราย         38,400         38,400 

24 ราย           9,600          9,600  อ าเภอโพนสวรรค์ สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์  ธ.ค.64 สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์

36 ราย         14,400         14,400  อ าเภอท่าอุเทน สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน  ธ.ค.64 สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน

24 ราย           9,600          9,600  อ าเภอนาทม สนง.เกษตรอ าเภอนาทม  ธ.ค.64 สนง.เกษตรอ าเภอนาทม

12 ราย           4,800          4,800  อ าเภอบ้านแพง สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง  ธ.ค.64 สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง
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         6.2 ส่งเสริมการจัดท าแปลงผลิตพืชในโรงเรียน

               6.2.1 โรงเรียนสังกัด ตชด. 8 โรงเรียน 80,000 80,000

1 โรงเรียน         10,000         10,000  อ าเภอท่าอุเทน  รร.ตชด.ชูทิศวิทยา ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน  ม.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน

1 โรงเรียน         10,000         10,000  อ าเภอท่าอุเทน  รร.ตชด.หาดทรายเพ ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน  ม.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน

1 โรงเรียน         10,000         10,000  อ าเภอท่าอุเทน  ศกร.ตชด.บ้านนากะเสริม ต.พนอม อ.ท่าอุเทน  ม.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน

1 โรงเรียน         10,000         10,000  อ าเภอโพนสวรรค์  รร.ตชด.บ้านหนองดู่ ต.นาใน อ.โพนสวรรค์  ม.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์

1 โรงเรียน         10,000         10,000  อ าเภอโพนสวรรค์  รร.ตชด.คอนราดเฮงเค็ล ต.นาใน อ.โพนสวรรค์  ม.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์

1 โรงเรียน         10,000         10,000  อ าเภอนาทม  รร.ตชด.ช่างกลปทุมวันฯ ต.ดอนเตย อ.นาทม  ม.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอนาทม

1 โรงเรียน         10,000         10,000  อ าเภอนาทม  รร.ตชด.บ้านนาสามัคคี ต.นาทม อ.นาทม  ม.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอนาทม

1 โรงเรียน         10,000         10,000  อ าเภอบ้านแพง  ศกร.ตชด.บ้านปากห้วยม่วง ต.นาเข อ.บ้านแพง  ม.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง

        6.3 ขยายผลการพัฒนาจากโรงเรียนสู่ระดับครัวเรือนอของหมู่บ้านท่ีโรงเรียนต้ังอยู่

             6.3.1 โรงเรียนสังกัด ตชด. 8 หมู่บ้าน         80,000         80,000 

1 หมู่บ้าน         10,000         10,000  อ าเภอท่าอุเทน  ม.8 ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน  เม.ย.65  สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน

1 หมู่บ้าน         10,000         10,000  อ าเภอท่าอุเทน  ม.5 ต.หนองเทา อ.ท่าอุเทน  เม.ย.65  สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน

1 หมู่บ้าน         10,000         10,000  อ าเภอท่าอุเทน  ม.10 ต.พนอม อ.ท่าอุเทน  เม.ย.65  สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน

1 หมู่บ้าน         10,000         10,000  อ าเภอโพนสวรรค์  ม.4,7 ต.นาใน อ.โพนสวรรค์  เม.ย.65  สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์

1 หมู่บ้าน         10,000         10,000  อ าเภอโพนสวรรค์  ม.6 ต.นาใน อ.โพนสวรรค์  เม.ย.65  สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์

1 หมู่บ้าน         10,000         10,000  อ าเภอนาทม  ม.6 ต.ดอนเตย อ.นาทม  เม.ย.65  สนง.เกษตรอ าเภอนาทม

1 หมู่บ้าน         10,000         10,000  อ าเภอนาทม  ม.12 ต.นาทม อ.นาทม  เม.ย.65  สนง.เกษตรอ าเภอนาทม

1 หมู่บ้าน         10,000         10,000  อ าเภอบ้านแพง  ม.2 ต.นาเข อ.บ้านแพง  เม.ย.65  สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง

        6.4 สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี 1 จังหวัด           5,000          5,000 

          1,000          1,000  สนง.เกษตรจังหวัด  โรงเรียน ตชด. 8 โรงเรียนในจังหวัดนครพนม  เม.ย.- พ.ค.65 กลุ่มอารักขาพืช

1 อ าเภอ           1,000          1,000 อ าเภอท่าอุเทน ต.หนองเทา ต.พนอม อ.ท่าอุเทน  เม.ย.65  สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน

1 อ าเภอ           1,000          1,000 อ าเภอโพนสวรรค์ ต.นาใน อ.โพนสวรรค์  เม.ย.65  สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์

1 อ าเภอ           1,000          1,000 อ าเภอนาทม ต.ดอนเตย ต.นาทม อ.นาทม  เม.ย.65  สนง.เกษตรอ าเภอนาทม

1 อ าเภอ           1,000          1,000 อ าเภอบ้านแพง ต.นาเข อ.บ้านแพง  เม.ย.65  สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง
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    7. โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน 150 ราย        42,000        42,000 

         7.1 การอบรมถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีด้านการเกษตร หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพการผลิต 150 ราย 30,000 30,000 สนง.เกษตรอ าเภอนาแก

30 ราย           6,000          6,000 อ าเภอธาตุพนม กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองสะโน  ธ.ค.64  สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

ม.6 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม

30 ราย           6,000          6,000 อ าเภอเรณูนคร กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านเนินน้ าค า  ธ.ค.64  สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร

ม.10 ต.โคกหนแฮ่ อ.เรณูนคร

30 ราย           6,000          6,000 อ าเภอนาแก กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านพิมาน  ธ.ค.64  สนง.เกษตรอ าเภอนาแก

ม.1,3 ต.พิมาน อ.นาแก

30 ราย           6,000          6,000 อ าเภอนาหว้า กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านบะหว้า  ธ.ค.64  สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า

ม.5,7 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า

30 ราย           6,000          6,000 อ าเภอปลาปาก กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านห้วยไหล่  ธ.ค.64  สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

ม.1 ต.มหาชัย อ.ปลาปาก

        7.2 ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพกลุ่ม 1 กลุ่ม         12,000         12,000 อ าเภอธาตุพนม กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองสะโน  ม.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

ม.6 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม

แผนงานยุทธศาสตร์เพ่ือสนับสนุนด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 10 ราย         40,000         40,000 

1. โครงการส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 10 ราย         40,000         40,000 

    กิจกรรมส่งเสริมเคหกิจเกษตรในครัวเรือนเกษตรสูงวัย 10 ราย         40,000         40,000 

      1. ส่งเสริมเคหกิจเกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย นางเชาวณีย์ ศิริสาคร

            1.1 จัดเวทีท่ี 1 สร้างการรับรู้เพ่ือเตรียมความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย และถ่ายทอดความรู้ 10 ราย            2,000           2,000 อ าเภอปลาปาก  ม.2 ต.มหาชัย อ.ปลาปาก  ธ.ค.64  สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

                 ด้านเคหกิจเกษตรเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตในครัวเรือนเกษตรสูงวัย

            1.2 จัดเวทีท่ี 2 ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ศักยภาพตนเองเพ่ือจัดท าแผน 10 ราย            2,000           2,000 อ าเภอปลาปาก  ม.2 ต.มหาชัย อ.ปลาปาก  ม.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

                การจัดการบ้านเกษตรสมบูรณ์ในครัวเรือนเกษตรสูงวัยแบบมีส่วนร่วม

      2. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพ่ือสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย

            2.1 จัดเวทีท่ี 1 ส่งเสริมการรวมกลุ่มการจัดต้ังกองทุนและการจัดท าแผนเพ่ือสร้างรายได้เสริม 10 ราย            2,000           2,000 อ าเภอปลาปาก  ม.2 ต.มหาชัย อ.ปลาปาก  ก.พ.65  สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

                 จากการประกอบอาชีพในกลุ่มผู้สูงวัยแบบมีส่วนร่วม
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            2.2 จัดเวทีท่ี 2 พัฒนาทักษะด้านการเกษตรและเคหกิจเกษตรเพ่ือสร้างรายได้เสริม 10 ราย            4,000           4,000 อ าเภอปลาปาก  ม.2 ต.มหาชัย อ.ปลาปาก  มี.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

                 จากการประกอบอาชีพในกลุ่มเกษตรสูงวัย

            2.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือด าเนินกิจกรรมสร้างรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพ 1 กลุ่ม          30,000          30,000 อ าเภอปลาปาก  ม.2 ต.มหาชัย อ.ปลาปาก  เม.ย..65  สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

                ในกลุ่มเกษตรสูงวัย

แผนยุทธศาสตร์จัดการมลพิษและส่ิงแวดล้อม 360 ราย       146,600       146,600 

1. โครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร 360 ราย       146,600       146,600 

    กิจกรรมส่งเสริมการหยุดการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร 360 ราย       146,600       146,600 

     1. สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา

        1.1 ถ่ายทอดความรู้และพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้สามารถเป็นวิทยากร นางเชาวณีย์  ศิริสาคร นางเชาวณีย์  ศิริสาคร

             ด้านการท าการเกษตรปลอดการเผา

                 1)  พ้ืนท่ีน าร่องกลุ่มใหม่ 60 ราย         12,300         12,300 อ าเภอนาหว้า  ศพก.เครือข่าย ม.6 ต.นาหว้า อ.นาหว้า  ธ.ค.64  สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า

                 2) พ้ืนท่ีน าร่องกลุ่มเดิม (ปี 2563 และ ปี 2564) 300 ราย         61,500         61,500 

60 ราย         12,300         12,300 อ าเภอเมืองนครพนม ศพก.อ าเภอเมืองนครพนม  ม.4 ต.วังตามัว  ธ.ค.64  สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม

 อ.เมืองนครพนม

                      60 ราย         12,300         12,300 อ าเภอปลาปาก  ศพก.อ าเภอปลาปาก ม.12 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก  ธ.ค.64  สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

60 ราย         12,300         12,300 อ าเภอศรีสงคราม  ศพก.เครือข่าย ม.4 ต.นาค า อ.ศรีสงคราม  ธ.ค.64  สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม

60 ราย         12,300         12,300 อ าเภอเรณูนคร  ศพก.เครือข่าย ม.10 ต.นางาม อ.เรณูนคร  ธ.ค.64  สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร

60 ราย         12,300         12,300 อ าเภอโพนสวรรค์  ศพก.เครือข่าย ม.7 ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์  ธ.ค.64  สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์

       1.2 น าร่องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา/ส่งเสริมการปรับเปล่ียน 1 แห่ง         11,000         11,000 อ าเภอนาหว้า  ศพก.เครือข่าย ม.6 ต.นาหว้า อ.นาหว้า  ก.พ.65  สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า

            การปลูกพืชเพ่ือแก้ปัญหาการผาบนพ้ืนท่ีสูงอย่างย่ังยืน โดยจัดการสาธิตเทคโนโลยีการจัดการ

            เศษวัสดุการเกษตรทดแทนการเผา

       1.3 ส่งเสริมการรวมกลุ่ม & สร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา โดยการจัดเวทีชุมชน 6 กลุ่ม         59,400         59,400 

1 กลุ่ม           9,900          9,900 อ าเภอเมืองนครพนม ศพก.อ าเภอเมืองนครพนม  ม.4 ต.วังตามัว  เม.ย.65  สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม

 อ.เมืองนครพนม

1 กลุ่ม           9,900          9,900 อ าเภอปลาปาก  ศพก.อ าเภอปลาปาก ม.12 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก  เม.ย.65  สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

1 กลุ่ม           9,900          9,900 อ าเภอศรีสงคราม  ศพก.เครือข่าย ม.4 ต.นาค า อ.ศรีสงคราม  เม.ย.65  สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม
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โครงการ/กิจกรรม ท้ังส้ิน งบประมาณ หน่วยด าเนินการ บ้าน/หมู่ท่ี/ต าบล/อ าเภอ ด าเนินการ

(บาท) (บาท)

การจัดสรร

ปริมาณงาน
ผู้รับผิดชอบ

1 กลุ่ม           9,900          9,900 อ าเภอเรณูนคร  ศพก.เครือข่าย ม.10 ต.นางาม อ.เรณูนคร  เม.ย.65  สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร

1 กลุ่ม           9,900          9,900 อ าเภอโพนสวรรค์  ศพก.เครือข่าย ม.7 ต.โพนบก อ.โพนสวรรค์  เม.ย.65  สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์

1 กลุ่ม           9,900          9,900 อ าเภอนาหว้า  ศพก.เครือข่าย ม.6 ต.นาหว้า อ.นาหว้า  เม.ย.65  สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า

       1.4 ติดตาม นิเทศ ประเมินผลการด าเนินงาน และสรุปรายงาน 1 โครงการ           2,400          2,400  สนง.เกษตรจังหวัด  อ.เมืองนครพนม, อ.เรณูนคร, อ.โพนสวรรค์  เม.ย.65 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

 อ.ศรีสงคราม ,อ.ปลาปาก และ อ.นาหว้า

แผนงานบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเท่ียว           3,000          3,000 

    1. โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวชุมชน           3,000          3,000  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

        กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเท่ียววิถีเกษตร           3,000          3,000 

         1. ยกระดับแหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 1 แห่ง           3,000          3,000  สนง.เกษตรจังหวัด  แหล่งท่องเท่ียว ต.หนองฮี อ.ปลาปาก  ม.ค.65

แผนงานบูรณาการพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 520 ราย     1,378,600     1,378,600 

1. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร 7 กลุ่ม       118,000       118,000 

      กิจกรรมพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มเกษตรกร 7 กลุ่ม       118,000       118,000 

        1. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร

             1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะท่ี 1 เพ่ือวิเคราะห์ศักยภาพค้นหาความต้องการของกลุ่ม 2 กลุ่ม           6,000          6,000 

 พร้อมท้ังจัดท าแผนพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพ 1 กลุ่ม           3,000          3,000 อ าเภอเมืองนครพนม กลุ่มส่งเสริมอาชีพแปรรูปอาหาร (ปลาร้าบอง)  ม.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม

 ม.12  ต.ท่าค้อ  อ.เมืองนครพนม

1 กลุ่ม           3,000          3,000 อ าเภอนาแก กลุ่มผู้แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ม.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอนาแก

ม.4  ต.ก้านเหลือง ต.นาแก

           1.2 ส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการเบ้ืองต้น และการเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 2 กลุ่ม           6,000          6,000 สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร

ของกลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตร 1 กลุ่ม           3,000          3,000 อ าเภอเมืองนครพนม กลุ่มส่งเสริมอาชีพแปรรูปอาหาร (ปลาร้าบอง)  ก.พ.65  สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม

 ม.12  ต.ท่าค้อ  อ.เมืองนครพนม

1 กลุ่ม           3,000          3,000 อ าเภอนาแก กลุ่มผู้แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  ก.พ.65  สนง.เกษตรอ าเภอนาแก

ม.4  ต.ก้านเหลือง ต.นาแก

          1.3 สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพ่ือการพัฒนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรต้นแบบ 2 กลุ่ม         15,000         15,000 

1 กลุ่ม         10,000         10,000 อ าเภอเมืองนครพนม กลุ่มส่งเสริมอาชีพแปรรูปอาหาร (ปลาร้าบอง)  เม.ย.65  สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม

 ม.12  ต.ท่าค้อ  อ.เมืองนครพนม
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โครงการ/กิจกรรม ท้ังส้ิน งบประมาณ หน่วยด าเนินการ บ้าน/หมู่ท่ี/ต าบล/อ าเภอ ด าเนินการ

(บาท) (บาท)

การจัดสรร

ปริมาณงาน
ผู้รับผิดชอบ

1 กลุ่ม           5,000          5,000 อ าเภอนาแก กลุ่มผู้แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร  เม.ย.65  สนง.เกษตรอ าเภอนาแก

ม.4  ต.ก้านเหลือง ต.นาแก

    2. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร นวส.ช านาญการ

       2.1 พัฒนากลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน

           2.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะท่ี 1 ประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ศักยภาพตนเอง/พ้ืนท่ี 1 กลุ่ม           3,000          3,000 อ าเภอวังยาง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองสะโน   ม.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง

                 และจัดท าแผนพัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจ  ม. 3 ต.วังยาง  อ.วังยาง 

           2.1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะท่ี 2 เพ่ือพัฒนาทักษะการเป็นวิทยากรแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ 1 กลุ่ม           3,000          3,000 อ าเภอวังยาง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองสะโน   ก.พ.65  สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง

                  ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจครัวเรือน  ม. 3 ต.วังยาง  อ.วังยาง 

           2.1.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือพัฒนากลุ่มเป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต 1 กลุ่ม           7,000          7,000 อ าเภอวังยาง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองสะโน   เม.ย.65  สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง

                  และเศรษฐกิจครัวเรือน  ม. 3 ต.วังยาง  อ.วังยาง 

      2.2 พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group  สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า

           2.2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะท่ี 1 เพ่ือประเมินสถานการณ์ วิเคราะห์ ตนเอง/พ้ืนท่ี 1 กลุ่ม           2,000          2,000 อ าเภอนาหว้า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานบ้านหนองหัวงัว  ม.ค.65

                  จัดท าแผนการพัฒนากลุ่มสู่ Smart Group 10 ราย ม.5 ต.นาคูณใหญ่  อ.นาหว้า 

          2.2.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะท่ี 2 เพ่ือพัฒนาศักยภาพสู่ Smart Group 1 กลุ่ม           2,000          2,000 อ าเภอนาหว้า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานบ้านหนองหัวงัว  ก.พ.65

10 ราย ม.5 ต.นาคูณใหญ่  อ.นาหว้า 

          2.2.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือเตรียมความพร้อมสู่ Smart Group 1 กลุ่ม           5,000          5,000 อ าเภอนาหว้า กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจักสานบ้านหนองหัวงัว  เม.ย.65

10 ราย ม.5 ต.นาคูณใหญ่  อ.นาหว้า 

      2.3 พัฒนาศักยภาพผู้น าในการขับเคล่ือนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในชุมชน

           2.3.1 ประชุมการขับเคล่ือนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับอ าเภอ 60 ราย         12,000         12,000 

5 ราย           1,000          1,000 อ าเภอเมืองนครพนม สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม  ธ.ค.64 สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม

5 ราย           1,000          1,000 อ าเภอปลาปาก สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก  ธ.ค.64 สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

5 ราย           1,000          1,000 อ าเภอท่าอุเทน สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน  ธ.ค.64 สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน

5 ราย           1,000          1,000 อ าเภอบ้านแพง สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง  ธ.ค.64 สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง

5 ราย           1,000          1,000 อ าเภอธาตุพนม สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม  ธ.ค.64 สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

5 ราย           1,000          1,000 อ าเภอเรณูนคร สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร  ธ.ค.64 สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร

5 ราย           1,000          1,000 อ าเภอนาแก สนง.เกษตรอ าเภอนาแก  ธ.ค.64 สนง.เกษตรอ าเภอนาแก
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โครงการ/กิจกรรม ท้ังส้ิน งบประมาณ หน่วยด าเนินการ บ้าน/หมู่ท่ี/ต าบล/อ าเภอ ด าเนินการ

(บาท) (บาท)

การจัดสรร

ปริมาณงาน
ผู้รับผิดชอบ

5 ราย           1,000          1,000 อ าเภอศรีสงคราม สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม  ธ.ค.64 สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม

5 ราย           1,000          1,000 อ าเภอนาหว้า สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า  ธ.ค.64 สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า

5 ราย           1,000          1,000 อ าเภอโพนสวรรค์ สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์  ธ.ค.64 สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์

5 ราย           1,000          1,000 อ าเภอนาทม สนง.เกษตรอ าเภอนาทม  ธ.ค.64 สนง.เกษตรอ าเภอนาทม

5 ราย           1,000          1,000 อ าเภอวังยาง สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง  ธ.ค.64 สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง

          2.3.2 จัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้เพ่ิมศักยภาพผู้น าในการขับเคล่ือนงานกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ระดับจังหวัด 20 ราย           8,000          8,000 สนง.เกษตรจังหวัด  ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม  ม.ค.65  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

 สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม

     3. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกร สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

         3.1 เสริมสร้างและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง

                3.1.1 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ (Smart Group Model)

                       1) จัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพกลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ 2 กลุ่ม         12,000         12,000 สนง.เกษตรจังหวัด  ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม  ธ.ค.64

                          (Smart Group Model)  สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม

                       2) สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพ่ือพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรต้นแบบ 2 กลุ่ม 11,000 11,000 สนง.เกษตรจังหวัด   1) ร.ร.พัชรกิติยาภา นพ.1  ม.ค.65

     ม.12 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก    

  2) ร.ร.บ้านค าสว่าง

     ม.2 ต.นาค า อ.ศรีสงคราม

    4. ส่งเสริมความม่ันคงทางด้านอาหารในระดับชุมชน สนง.เกษตรอ าเภอนาทม  สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

        4.1 ส่งเสริมความม่ันคงด้านอาหารระดับชุมชน สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง

              4.1.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะท่ี 1 สร้างการรับรู้วิเคราะห์ศักยภาพตนเอง/ พ้ืนท่ี 1 กลุ่ม           3,000          3,000 อ าเภอปลาปาก ม.12  ต.หนองอี อ.ปลาปาก  ม.ค.65

                     และจัดท าแผนสร้างความม่ันคงด้านอาหารระดับชุมชน 15 ราย

              4.1.2 จัดกระบวนการเรียนรู้ ระยะท่ี 2 พัฒนาทักษะด้านการเกษตร และเคหกิจเกษตร 1 กลุ่ม           3,000          3,000 อ าเภอปลาปาก ม.12 ต.หนองอี อ.ปลาปาก  ก.พ.65

                     เพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหาร ระดับชุมชน 15 ราย

              4.1.3 สนับสนุนปัจจัยการผลิตเพ่ือสร้างแหล่งอาหารระดับชุมชน 1 กลุ่ม         20,000         20,000 อ าเภอปลาปาก ม.12 ต.หนองอี อ.ปลาปาก  พ.ค.65

15 ราย

สนง.เกษตรอ าเภอธาตุ

พนม
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2. โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 360 ราย     1,089,100     1,089,100 

   กิจกรรมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 360 ราย     1,089,100     1,089,100 

       1. พัฒนาศักยภาพของ ศพก.
ว่าท่ี รต.ภัครชานนท์ 
สายแก้ว

            1.1 พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 12 ศูนย์ 45,600 45,600 นวส.ช านาญการ

                 1 ศูนย์           3,800          3,800 อ าเภอเมืองนครพนม ศพก.เมืองนครพนม ม.4 ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม  เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม

 1 ศูนย์           3,800          3,800 อ าเภอปลาปาก  ศพก.ปลาปาก ม.12 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก  เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

 1 ศูนย์           3,800          3,800 อ าเภอท่าอุเทน  ศพก.ท่าอุเทน ม.13 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน  เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน

 1 ศูนย์           3,800          3,800 อ าเภอบ้านแพง  ศพก.บ้านแพง  ม.3 ต.นางัว อ.บ้านแพง  เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง

 1 ศูนย์           3,800          3,800 อ าเภอธาตุพนม  ศพก.ธาตุพนม ม.6  ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม  เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

 1 ศูนย์           3,800          3,800 อ าเภอเรณูนคร  ศพก.เรณูนคร ม.3 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร  เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร

 1 ศูนย์           3,800          3,800 อ าเภอนาแก  ศพก.นาแก ม.3 ต.พิมาน อ.นาแก  เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาแก

 1 ศูนย์           3,800          3,800 อ าเภอศรีสงคราม ศพก.ศรีสงคราม ม.3 ต.นาเด่ือ อ.ศรีสงคราม  เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม

 1 ศูนย์           3,800          3,800 อ าเภอนาหว้า  ศพก.นาหว้า ม.7 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า  เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า

 1 ศูนย์           3,800          3,800 อ าเภอโพนสวรรค์ ศพก.โพนสวรรค์ ม.7 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์  เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์

 1 ศูนย์           3,800          3,800 อ าเภอนาแก  ศพก.นาทม ม.4 ต.หนองซน อ.นาทม  เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาทม

 1 ศูนย์           3,800          3,800 อ าเภอวังยาง  ศพก.วังยาง  ม.2 ต.โคกสี อ.วังยาง  เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง

           1.2 พัฒนาศูนย์เครือข่ายอ่ืนๆ 36 ศูนย์ 136,800 136,800

3 ศูนย์         11,400         11,400 อ าเภอเมืองนครพนม อ าเภอเมืองนครพนม  เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม

3 ศูนย์         11,400         11,400 อ าเภอปลาปาก อ าเภอปลาปาก  เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

3 ศูนย์         11,400         11,400 อ าเภอท่าอุเทน อ าเภอท่าอุเทน  เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน

3 ศูนย์         11,400         11,400 อ าเภอบ้านแพง อ าเภอบ้านแพง  เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง

3 ศูนย์         11,400         11,400 อ าเภอธาตุพนม อ าเภอธาตุพนม  เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

3 ศูนย์         11,400         11,400 อ าเภอเรณูนคร อ าเภอเรณูนคร  เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร

3 ศูนย์         11,400         11,400 อ าเภอนาแก อ าเภอนาแก  เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาแก

3 ศูนย์         11,400         11,400 อ าเภอศรีสงคราม อ าเภอศรีสงคราม  เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม

3 ศูนย์         11,400         11,400 อ าเภอนาหว้า อ าเภอนาหว้า  เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า
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3 ศูนย์         11,400         11,400 อ าเภอโพนสวรรค์ อ าเภอโพนสวรรค์  เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์

3 ศูนย์         11,400         11,400 อ าเภอนาแก อ าเภอนาแก  เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาทม

3 ศูนย์         11,400         11,400 อ าเภอวังยาง อ าเภอวังยาง  เม.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง

      2. กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร

สนง.เกษตรอ าเภอศรี

สงคราม

           2.1 จัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับเกษตรกรผู้น า 360 ราย       216,000       216,000 

สนง.เกษตรอ าเภอนา

หว้า

               30 ราย         18,000         18,000 อ าเภอเมืองนครพนม ศพก.เมืองนครพนม ม.4 ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม  ธ.ค.64,มี.ค.,พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม

30 ราย         18,000         18,000 อ าเภอปลาปาก  ศพก.ปลาปาก ม.12 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก  ธ.ค.64,มี.ค.,พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

30 ราย         18,000         18,000 อ าเภอท่าอุเทน  ศพก.ท่าอุเทน ม.13 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน  ธ.ค.64,มี.ค.,พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน

30 ราย         18,000         18,000 อ าเภอบ้านแพง  ศพก.บ้านแพง  ม.3 ต.นางัว อ.บ้านแพง  ธ.ค.64,มี.ค.,พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง

30 ราย         18,000         18,000 อ าเภอธาตุพนม  ศพก.ธาตุพนม ม.6  ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม  ธ.ค.64,มี.ค.,พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

30 ราย         18,000         18,000 อ าเภอเรณูนคร  ศพก.เรณูนคร ม.3 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร  ธ.ค.64,มี.ค.,พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร

30 ราย         18,000         18,000 อ าเภอนาแก  ศพก.นาแก ม.3 ต.พิมาน อ.นาแก  ธ.ค.64,มี.ค.,พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาแก

30 ราย         18,000         18,000 อ าเภอศรีสงคราม ศพก.ศรีสงคราม ม.3 ต.นาเด่ือ อ.ศรีสงคราม  ธ.ค.64,มี.ค.,พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม

30 ราย         18,000         18,000 อ าเภอนาหว้า  ศพก.นาหว้า ม.7 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า  ธ.ค.64,มี.ค.,พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า

30 ราย         18,000         18,000 อ าเภอโพนสวรรค์ ศพก.โพนสวรรค์ ม.7 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์  ธ.ค.64,มี.ค.,พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์

30 ราย         18,000         18,000 อ าเภอนาแก  ศพก.นาทม ม.4 ต.หนองซน อ.นาทม  ธ.ค.64,มี.ค.,พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาทม

30 ราย         18,000         18,000 อ าเภอวังยาง  ศพก.วังยาง  ม.2 ต.โคกสี อ.วังยาง  ธ.ค.64,มี.ค.,พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง

           2.2 พัฒนาประธานศูนย์เครือข่าย ศพก. 120 ราย         24,000         24,000 

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอเมืองนครพนม ศพก.เมืองนครพนม ม.4 ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม  พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอปลาปาก  ศพก.ปลาปาก ม.12 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก  พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอท่าอุเทน  ศพก.ท่าอุเทน ม.13 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน  พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอบ้านแพง  ศพก.บ้านแพง  ม.3 ต.นางัว อ.บ้านแพง  พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอธาตุพนม  ศพก.ธาตุพนม ม.6  ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม  พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอเรณูนคร  ศพก.เรณูนคร ม.3 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร  พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอนาแก  ศพก.นาแก ม.3 ต.พิมาน อ.นาแก  พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาแก

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอศรีสงคราม ศพก.ศรีสงคราม ม.3 ต.นาเด่ือ อ.ศรีสงคราม  พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม
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10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอนาหว้า  ศพก.นาหว้า ม.7 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า  พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอโพนสวรรค์ ศพก.โพนสวรรค์ ม.7 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์  พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอนาแก  ศพก.นาทม ม.4 ต.หนองซน อ.นาทม  พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาทม

10 ราย           2,000          2,000 อ าเภอวังยาง  ศพก.วังยาง  ม.2 ต.โคกสี อ.วังยาง  พ.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง

     3. กิจกรรมสนับสนุนการให้บริการของ ศพก. และเครือข่าย

สนง.เกษตรอ าเภอปลา

ปาก

          3.1 จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือเร่ิมต้นฤดูกาลผลิตใหม่  (Field day) 1 จังหวัด 108,000 108,000

สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุ

เทน

1  อ าเภอ           9,000          9,000 อ าเภอเมืองนครพนม ศพก.เมืองนครพนม ม.4 ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม   มี.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม

1  อ าเภอ           9,000          9,000 อ าเภอปลาปาก  ศพก.ปลาปาก ม.12 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก   มี.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

1  อ าเภอ           9,000          9,000 อ าเภอท่าอุเทน  ศพก.ท่าอุเทน ม.13 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน   มี.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน

1  อ าเภอ           9,000          9,000 อ าเภอบ้านแพง  ศพก.บ้านแพง  ม.3 ต.นางัว อ.บ้านแพง   มี.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง

1  อ าเภอ           9,000          9,000 อ าเภอธาตุพนม  ศพก.ธาตุพนม ม.6 ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม   มี.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

1  อ าเภอ           9,000          9,000 อ าเภอเรณูนคร  ศพก.เรณูนคร ม.3 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร   มี.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร

1  อ าเภอ           9,000          9,000 อ าเภอนาแก  ศพก.นาแก ม.3 ต.พิมาน อ.นาแก   มี.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาแก

1  อ าเภอ           9,000          9,000 อ าเภอศรีสงคราม ศพก.ศรีสงคราม ม.3 ต.นาเด่ือ อ.ศรีสงคราม   มี.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม

1  อ าเภอ           9,000          9,000 อ าเภอนาหว้า  ศพก.นาหว้า ม.7 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า   มี.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า

1  อ าเภอ           9,000          9,000 อ าเภอโพนสวรรค์ ศพก.โพนสวรรค์ ม.7 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์   มี.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์

1  อ าเภอ           9,000          9,000 อ าเภอนาแก  ศพก.นาทม ม.4 ต.หนองซน อ.นาทม   มี.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาทม

1  อ าเภอ           9,000          9,000 อ าเภอวังยาง  ศพก.วังยาง  ม.2 ต.โคกสี อ.วังยาง   มี.ค.65 สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง

      4. กิจกรรมบริหารจัดการเพ่ือขับเคล่ือนการด าเนินงาน

สนง.เกษตรอ าเภอโพน

สวรรค์

            4.1 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด (รูปแบบปกติ) 24 ราย 33,600 33,600 สนง.เกษตรจังหวัด ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม พ.ย.64,ก.พ.65 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม พ.ค.65

            4.2 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด (รูปแบบ Online) 5 ราย 1,900 1,900 สนง.เกษตรจังหวัด ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม ก.พ.,ก.ย.65 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม

            4.3 ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับอ าเภอ (รูปแบบปกติ) 120 ราย 48,000 48,000

10 ราย 4,000 4,000 อ าเภอเมืองนครพนม ศพก.เมืองนครพนม ม.4 ต.วังตามัว อ.เมืองนครพนม  ธ.ค.64,มิ.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม
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10 ราย 4,000 4,000 อ าเภอปลาปาก  ศพก.ปลาปาก ม.12 ต.หนองฮี อ.ปลาปาก  ธ.ค.64,มิ.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

10 ราย 4,000 4,000 อ าเภอท่าอุเทน  ศพก.ท่าอุเทน ม.13 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน  ธ.ค.64,มิ.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน

10 ราย 4,000 4,000 อ าเภอบ้านแพง  ศพก.บ้านแพง  ม.3 ต.นางัว อ.บ้านแพง  ธ.ค.64,มิ.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง

10 ราย 4,000 4,000 อ าเภอธาตุพนม  ศพก.ธาตุพนม ม.6  ต.ดอนนางหงส์ อ.ธาตุพนม  ธ.ค.64,มิ.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

10 ราย 4,000 4,000 อ าเภอเรณูนคร  ศพก.เรณูนคร ม.3 ต.ท่าลาด อ.เรณูนคร  ธ.ค.64,มิ.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร

10 ราย 4,000 4,000 อ าเภอนาแก  ศพก.นาแก ม.3 ต.พิมาน อ.นาแก  ธ.ค.64,มิ.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาแก

10 ราย 4,000 4,000 อ าเภอศรีสงคราม ศพก.ศรีสงคราม ม.3 ต.นาเด่ือ อ.ศรีสงคราม  ธ.ค.64,มิ.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม

10 ราย 4,000 4,000 อ าเภอนาหว้า  ศพก.นาหว้า ม.7 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า  ธ.ค.64,มิ.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า

10 ราย 4,000 4,000 อ าเภอโพนสวรรค์ ศพก.โพนสวรรค์ ม.7 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์  ธ.ค.64,มิ.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์

10 ราย 4,000 4,000 อ าเภอนาทม  ศพก.นาทม ม.4 ต.หนองซน อ.นาทม  ธ.ค.64,มิ.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอนาทม

10 ราย 4,000 4,000 อ าเภอวังยาง  ศพก.วังยาง  ม.2 ต.โคกสี อ.วังยาง  ธ.ค.64,มิ.ย.65 สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง

      5. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ศพก. 6 คร้ัง         18,000         18,000 สนง.เกษตรจังหวัด ศพก. ทุกอ าเภอ 12 อ าเภอ  ธ.ค.64,เม.ย.-ส.ค.65 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต

      6. พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานและการให้บริการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)

            6.1 พัฒนา ศจช. ต้นแบบด้านการจัดการศัตรูพืชโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 1 ศูนย์         16,000         16,000  สนง.เกษตรจังหวัด ม.5 ต.ยอดชาด อ.วังยาง  ธ.ค.64-มี.ค.65 กลุ่มอารักขาพืช

            6.2 จัดท าแปลงเรียนรู้โรงเรียนเกษตรกร 1 แปลง         20,000         20,000  สนง.เกษตรจังหวัด ม.5 ต.ยอดชาด อ.วังยาง  ธ.ค.64-ม.ค.65 กลุ่มอารักขาพืช

            6.3 จัดกระบวนการเรียนรู้แก่เกษตรกร เพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพ คจช. 12 ศูนย์         72,000         72,000 

1 ศูนย์           6,000          6,000 อ าเภอเมืองนครพนม ม.9 ต.บ้านผ้ึง อ.เมืองนครพนม   พ.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม

1 ศูนย์           6,000          6,000 อ าเภอปลาปาก ม.3 หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก   พ.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

1 ศูนย์           6,000          6,000 อ าเภอท่าอุเทน ม.7 ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน   พ.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน

1 ศูนย์           6,000          6,000 อ าเภอบ้านแพง ม. 14 ต.หนองแวง อ.บ้านแพง   พ.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง

1 ศูนย์           6,000          6,000 อ าเภอธาตุพนม ม.4 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม   พ.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

1 ศูนย์           6,000          6,000 อ าเภอเรณูนคร ม.7 ต.โคกหินแฮ่ อ.เรณูนคร   พ.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร

1 ศูนย์           6,000          6,000 อ าเภอนาแก ม.6 ต.นาแก อ.นาแก   พ.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอนาแก

1 ศูนย์           6,000          6,000 อ าเภอศรีสงคราม ม.10 ต.บ้านข่า อ.ศรีสงคราม   พ.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม

1 ศูนย์           6,000          6,000 อ าเภอนาหว้า ม.5 ต.เหล่าพัฒนา อ.นาหว้า   พ.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า

1 ศูนย์           6,000          6,000 อ าเภอโพนสวรรค์ ม.6 ต.บ้านค้อ อ.โพนสวรรค์   พ.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์
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1 ศูนย์           6,000          6,000 อ าเภอนาทม ม.9 ต.หนองซน อ.นาทม   พ.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอนาทม

1 ศูนย์           6,000          6,000 อ าเภอวังยาง ม.1 ต.วังยาง อ.วังยาง   พ.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง

           6.4 สนับสนุนวัสดุปัจจัยควบคุมศัตรูพืช

                   1) สนับสนุวัสดุผลิตเช้ือจุลินทรีย์พร้อมใช้ 12 ศุนย์         60,000         60,000  สนง.เกษตรจังหวัด  ก.พ.65 กลุ่มอารักขาพืช

ม.6 ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม

ม.8 ต.นามะเขือ อ.ปลาปาก

ม.6 ต.พะทาย อ.ท่าอุเทน

ม.4 ต.นางัว อ.บ้านแพง

ม.3 ต.พระกลางทุ่ง อ.ธาตุพนม

ม.10 ต.นางาม อ.เรณูนคร

ม.4 ต.พุ่มแก อ.นาแก

ม.6 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม

ม.2 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า

,ม. 3 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์

ม. 4 ต.ดอนเตย อ.นาทม

ม.6 ต.วังยาง อ.วังยาง

         6.5 สนับสนุนการส ารวจและติดตามสถานการณ์ศัตรูพืช

                   1) สนับสนุนการส ารวจ ติดตามสถานการณ์ศัตรูพืชใน ศจช. และพ้ืนท่ีเส่ียง 38 แปลง         15,200         15,200  สนง.เกษตรจังหวัด ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมฃน (ศจช.) 12 อ าเภอ  ม.ค.65 กลุ่มอารักขาพืช

          6.6 ประชุมคณะกรรมการขับเคล่ือน ศจช. และแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด 1 จังหวัด           5,000          5,000  สนง.เกษตรจังหวัด ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม  เม.ย.65 กลุ่มอารักขาพืช

สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม

          6.7 ประกวด ศจช.ดีเด่น

                    1) ระดับจังหวัด 1 จังหวัด         10,000         10,000  สนง.เกษตรจังหวัด ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมฃน (ศจช.) 12 อ าเภอ  ก.ค.65 กลุ่มอารักขาพืช

     7. กิจกรรมการพัฒนาศูนย์เครือข่าย (ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน)

         7.1 ขับเคล่ือนการพัฒนาศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชนและการเช่ือมโยงเครือข่าย

                 1) ประชุมเครือข่ายเจ้าหน้าท่ี ศดปช. ระดับจังหวัด/อ าเภอ 1 จังหวัด           5,000          5,000  สนง.เกษตรจังหวัด ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม  เม.ย.65 กลุ่มอารักขาพืช

สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม
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                 2) จัดเวทีถอดบทเรียน ศดปช. 12 ศูนย์         36,000         36,000 

1 ศูนย์           3,000          3,000 อ าเภอเมืองนครพนม ม.3 ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม  พ.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม

1 ศูนย์           3,000          3,000 อ าเภอปลาปาก ม.1 ต.โคกสูง อ.ปลาปาก  พ.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

1 ศูนย์           3,000          3,000 อ าเภอท่าอุเทน ม.9 ต.พนอม อ.ท่าอุเทน  พ.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน

1 ศูนย์           3,000          3,000 อ าเภอบ้านแพง ม.3 ต.นางัว อ..บ้านแพง  พ.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง

1 ศูนย์           3,000          3,000 อ าเภอธาตุพนม ม.4 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม  พ.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

1 ศูนย์           3,000          3,000 อ าเภอเรณูนคร ม.4 ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร  พ.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร

1 ศูนย์           3,000          3,000 อ าเภอนาแก ม.3 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก  พ.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอนาแก

1 ศูนย์           3,000          3,000 อ าเภอศรีสงคราม ม.6 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม  พ.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม

1 ศูนย์           3,000          3,000 อ าเภอนาหว้า ม.7 ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า  พ.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า

1 ศูนย์           3,000          3,000 อ าเภอโพนสวรรค์ ม.15 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์  พ.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์

1 ศูนย์           3,000          3,000 อ าเภอนาทม ม.5 ต.ดอนเตย อ.นาทม  พ.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอนาทม

1 ศูนย์           3,000          3,000 อ าเภอวังยาง ม. 4 ต.โคกสี อ.วังยาง  พ.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง

               3) ประกวดศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน 1 หน่วยงาน         10,000         10,000  สนง.เกษตรจังหวัด ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมฃน (ศดปช.) 12 อ าเภอ ก.ค.65 กลุ่มอารักขาพืช

               4) ปรับปรุงฐานข้อมูล ศดปช. ใน Application รู้ดินรู้ปุ๋ย 1 จังหวัด           5,000          5,000  สนง.เกษตรจังหวัด สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม ม.ค. 65 กลุ่มอารักขาพืช

        7.2 พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ย น.ส.ชไมพร พรหมจรรย์

              1) สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 12 ศูนย์       120,000       120,000  สนง.เกษตรจังหวัด ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมฃน (ศดปช.) 12 อ าเภอ มี.ค. 65 กลุ่มอารักขาพืช

                  2) สนับสนุนการจัดท าสถานีเรียนรู้ เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการจัดการดินและปุ๋ย 1 จังหวัด         10,000         10,000  สนง.เกษตรจังหวัด ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมฃน (ศดปช.) 12 อ าเภอ พ.ค.65 กลุ่มอารักขาพืช

              3) จัดท าแปลงเรียนรู่ด้านการจัดการดินและปุ๋ย 12 แปลง         60,000         60,000 

1 แปลง           5,000          5,000 อ าเภอเมืองนครพนม ม.3 ต.อาจสามารถ อ.เมืองนครพนม เม.ย..65  สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม

 1 แปลง           5,000          5,000 อ าเภอปลาปาก ม.1 ต.โคกสูง อ.ปลาปาก เม.ย..65  สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

1 แปลง           5,000          5,000 อ าเภอท่าอุเทน ม.9 ต.พนอม อ.ท่าอุเทน เม.ย..65  สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน

1 แปลง           5,000          5,000 อ าเภอบ้านแพง ม.3 ต.นางัว อ..บ้านแพง เม.ย..65  สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง

1 แปลง           5,000          5,000 อ าเภอธาตุพนม ม.4 ต.ธาตุพนม อ.ธาตุพนม เม.ย..65  สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

1 แปลง           5,000          5,000 อ าเภอเรณูนคร ม.4 ต.เรณูใต้ อ.เรณูนคร เม.ย..65  สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร

1 แปลง           5,000          5,000 อ าเภอนาแก ม.3 ต.บ้านแก้ง อ.นาแก เม.ย..65  สนง.เกษตรอ าเภอนาแก
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1 แปลง           5,000          5,000 อ าเภอศรีสงคราม ม.6 ต.สามผง อ.ศรีสงคราม เม.ย..65  สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม

1 แปลง           5,000          5,000 อ าเภอนาหว้า ม.7 ต.นาคูณใหญ่ อ.นาหว้า เม.ย..65  สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า

1 แปลง           5,000          5,000 อ าเภอโพนสวรรค์ ม.15 ต.โพนสวรรค์ อ.โพนสวรรค์ เม.ย..65  สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์

1 แปลง           5,000          5,000 อ าเภอนาทม ม.5 ต.ดอนเตย อ.นาทม เม.ย..65  สนง.เกษตรอ าเภอนาทม

1 แปลง           5,000          5,000 อ าเภอวังยาง ม. 4 ต.โคกสี อ.วังยาง เม.ย..65  สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง

        8. เสริมสร้างความรู้และทักษะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี นวส.ช านาญการ

               8.1 ขับเคล่ือนการด าเนินงานและการให้บริการคลินิกพืชระดับพืชท่ี 13 ราย         13,000         13,000  สนง.เกษตรจังหวัด ทุกอ าเภอ 12 อ าเภอ  พ.ค.65 กลุ่มอารักขาพืช

3. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer) 160 ราย       171,500       171,500 

   3.1 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer และ Young Smart Farmer) 160 ราย       148,000       148,000 

         1. การพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่

              1.1 พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้เป็น Young Smart Farmer

                    1) อบรมหลักสูตรพัฒนาเกษตรกรรุ่นให้เป็น Young Smart Farmer 40 ราย         64,000         64,000 สนง.เกษตรจังหวัด  ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม  ธ.ค.64,ม.ค.65  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

                      สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม

         2. การพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

              2.1 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer

                    1) อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer 120 ราย 48,000 48,000

                        (จัดฝึกอบรม 2 คร้ัง) 10 ราย           4,000          4,000 อ าเภอเมืองนครพนม  สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม  ม.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอเมืองนครพนม

10 ราย           4,000          4,000 อ าเภอปลาปาก  สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก  ม.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอปลาปาก

10 ราย           4,000          4,000 อ าเภอท่าอุเทน  สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน  ม.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอท่าอุเทน

10 ราย           4,000          4,000 อ าเภอบ้านแพง  สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง  ม.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอบ้านแพง

10 ราย           4,000          4,000 อ าเภอธาตุพนม  สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม  ม.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอธาตุพนม

10 ราย           4,000          4,000 อ าเภอเรณูนคร  สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร  ม.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอเรณูนคร

10 ราย           4,000          4,000 อ าเภอนาแก  สนง.เกษตรอ าเภอนาแก  ม.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอนาแก

10 ราย           4,000          4,000 อ าเภอศรีสงคราม  สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม  ม.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอศรีสงคราม

10 ราย           4,000          4,000 อ าเภอนาหว้า  สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า  ม.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอนาหว้า
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10 ราย           4,000          4,000 อ าเภอโพนสวรรค์  สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์  ม.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอโพนสวรรค์

10 ราย           4,000          4,000 อ าเภอนาทม  สนง.เกษตรอ าเภอนาทม  ม.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอนาทม

10 ราย           4,000          4,000 อ าเภอวังยาง  สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง  ม.ค.65  สนง.เกษตรอ าเภอวังยาง

              2.2 พัฒนาเพ่ิมศักยภาพ Smart Farmer สู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ

                   1) อบรมพัฒนาเพ่ิมศักยภาพ Smart Farmer สู่การเป็น Smart Farmer ต้นแบบ 20 ราย         16,000         16,000 สนง.เกษตรจังหวัด ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม  เม.ย..65  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

                      และสร้างเครือข่าย ระดับจังหวัด สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม

             2.3 พัฒนา  Smart Farmer และ Young Smart Farmer ด้วยกระบวนการกลุ่ม

                  1) อบรมเพ่ิมทักษะ Smart Farmer และ Young Smart Farmer  ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม 10  ราย           8,000          8,000 สนง.เกษตรจังหวัด กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดต าบลนางัว  เม.ย..65  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

ม.6 ต าบลนางัว อ.บ้านแพง 

                 2) สนับสนุนปัจจัยเพ่ือการพัฒนา Smart Farmer และ Young Smart Farmer 1 กลุ่ม         12,000         12,000 สนง.เกษตรจังหวัด กลุ่มส่งเสริมอาชีพเพาะเห็ดต าบลนางัว  เม.ย.65  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

                     ด้วยกระบวนการกลุ่ม ม.6 ต าบลนางัว อ.บ้านแพง 

    3.2 กิจกรรมพัฒนา Smart Farmer สู่ผู้ประกอบการช้ันน า (Agri-biz idol)         23,500         23,500 

            1. การพัฒนาผู้ประกอบการช้ันน า

                 1.1 อบรมหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพการด าเนินงานศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ 10 ราย           8,000          8,000 สนง.เกษตรจังหวัด ศูนย์สารสนเทศยางพารานครพนม  พ.ค.65  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

สนง.เกษตรจังหวัดนครพนม

                 1.2 สนับสนุนวัสดุการเกษตรเพ่ือการพัฒนาผู้ประกอบการเกษตรช้ันน า 1 แห่ง         15,500         15,500 สนง.เกษตรจังหวัด  ศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่  มิ.ย.65  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร

และเครือข่ายศูนย์บ่มเพาะเกษตรกรรุ่นใหม่


