งบหนาโครงการสงเสริมการเกษตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2557
สํานักงานเกษตรจังหวัดอุดรธานี
ที่

งาน/โครงการ

1 โครงการเตรียมความพรอมผลไมไทยกาวไกลสูประชาคม
อาเซียน
1) เตรียมความพรอมเกษตรกร
2) พัฒนาเกษตรกรสู$ ASEAN GAP
2 โครงการพัฒนาเป6นศูนย7กลางการผลิตเมล็ดพันธุ7พืชรองรับ
ประชาคม อาเซียน
1) ถ$ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ3ถั่วเหลืองตามแนว
โรงเรียนเกษตรกร
2) ศูนย3ผลิตเมล็ดพันธุ3ถั่วเหลือง
3) ประชุมเชื่อมโยงเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุ3กับเกษตรกรผู
ปลูกถั่วเหลืองฤดูแลง
4) จัดทําคู$มือและสื่อประชาสัมพันธ3
5) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตถั่วเหลืองฤดูแลง
6) ถ$ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ3ถั่วลิสงตามแนว
โรงเรียนเกษตรกร
7) ศูนย3ผลิตเมล็ดพันธุ3ถั่วลิสง
8) ประชุมเชื่อมโยงเกษตรกรผูผลิตเมล็ดพันธุ3กับเกษตรกรผู
ปลูกถั่วลิสง
3 โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน(ไมผล)
1) ถ$ายทอดเทคโนโลยีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไมผล
คุณภาพดีผ$านกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
2) อบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน
3) พัฒนากลุ$มผูผลิตพืชอินทรีย3
4 โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน(สมุนไพร)
1) ถายทอดความรูแกเกษตรกร
1.1) ถ$ายทอดความรูแก$เกษตรกร หลักสูตรการเตรียมความ
พรอมเขาสูม$ าตรฐานการผลิตและผลิตภัณฑ3สมุนไพร
1.2) ถ$ายทอดความรูแก$เกษตรกร หลักสูตรการผลิต
และการปรับปรุงคุณภาพสมุนไพร
1.3) พัฒนากลุ$มผูผลิตเพื่อปรับปรุงคุณภาพพืชสมุนไพร
2) เตรียมเกษตรกรเขาสูม$ าตรฐานเกษตรอินทรีย3
2.1) อบรมเกษตรกรและศึกษาดูงาน
2.2) พัฒนากลุ$มผูผลิตพืชอินทรีย3

งบประมาณ พื้นที่ดําเนินการ

เจาหนาที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ระดับจังหวัด

28,000
16,000 อ.หนองวัวซอ นางฉวีวรรณ อินทรายศ
12,000 อ.หนองวัวซอ นางฉวีวรรณ อินทรายศ
192,000
16,000

อ.น้ําโสม

นายนรินทร3 บุญกานตง

58,000
8,000

อ.น้ําโสม
อ.น้ําโสม

นายนรินทร3 บุญกานตง
นายนรินทร3 บุญกานตง

4,000 จังหวัดอุดรธานี นายนรินทร3 บุญกานตง
20,000 อ.น้ําโสม นายนรินทร3 บุญกานตง
16,000
อ.กุดจับ นายนรินทร3 บุญกานตง
62,000
8,000

อ.กุดจับ
อ.กุดจับ

นายนรินทร3 บุญกานตง
นายนรินทร3 บุญกานตง

106,000
60,000 อ.หนองวัวซอ นางฉวีวรรณ อินทรายศ
อ.กุมภวาปG
16,000 อ.หนองวัวซอ นางฉวีวรรณ อินทรายศ
30,000 อ.หนองวัวซอ นางฉวีวรรณ อินทรายศ
195,000
57,000
12,000 อ.เมืองอุดรธานี, นางฉวีวรรณ อินทรายศ
อ.บานดุง
15,000 อ.หนองแสง นางฉวีวรรณ อินทรายศ
30,000
138,000
48,000

อ.หนองแสง นางฉวีวรรณ อินทรายศ

อ.บานดุง, นางฉวีวรรณ อินทรายศ
หนองแสง และ
อ.ทุ$งฝน
90,000 อ.บานดุง, นางฉวีวรรณ อินทรายศ
หนองแสง และ
อ.ทุ$งฝน
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งาน/โครงการ

5 โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน(พืชผัก)
1) จัดกระบวนการเรียนรูการผลิตผักปลอดภัยและ GAP
1.1) จัดกระบวนการเรียนรูสําหรับเกษตรกร
1.2) พัฒนากลุ$มผูผลิตผักปลอดภัยจากสารพิษ
6 โครงการพัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐานดานความ
ปลอดภัยจากสารเคมี
1) เสวนาศูนย3จัดการพืชชุมชน
7 โครงการลดความเสี่ยงเกษตรกรจากการระบาดศัตรูพชื
1) พัฒนาสมาชิกศูนย3จดั การพืชชุมชน
2) สนับสนุนวัสดุอบรมผลิตขยายฯ
3) สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ3ผลิตขยายให ศจช.
4) อบรม Training on the job
5) จัดประกวด ศจช. ระดับจังหวัด
6) แปลงติดตามสถานการณ3ศัตรูพืช
8 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
1) จัดระบบการตลาดสินคาเกษตรและโลจิสติกส3
1.1) พัฒนาและถ$ายทอดความรูใหกับเกษตรกรดานการ
จัดระบบตลาดสินคาเกษตรและโลจิสติกส3
โครงการพัฒนาองค7กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
9 โครงการพัฒนาศักยภาพผูนํากลุ$มส$งเสริมอาชีพการเกษตร
10 โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมยุวเกษตรกร
1) สงเสริมและพัฒนากลุมยุวเกษตรกร (ขั้นบมเพาะ/
ตนแบบ) (1 อําเภอ 1 กลุ$มยุวเกษตรกร)
1.1) อบรมถ$ายทอดความรูและฝ]กทักษะกระบวนการกลุ$ม
ยุวเกษตรกร
1.2) สาธิตและฝ]กอาชีพการเกษตรและเคหกิจ
2) เสริมสรางความเขมแข็งใหยุวเกษตรกรสูความเป6น
ผูนําการเกษตร
2.1) อบรมหลักสูตร Young Smart Farmer
11 โครงการสงเสริมและพัฒนากลุมแมบานเกษตรกร
1) สงเสริมและพัฒนาการเชื่อมโยงเครือขายผลิตภัณฑ7
กลุมแมบานเกษตรกร
1.1) จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข$ายผลิตภัณฑ3กลุ$มแม$บานระดับ
อําเภอ
1.2) จัดเวทีเชื่อมโยงเครือข$ายผลิตภัณฑ3กลุ$มแม$บานระดับ
จังหวัด
2) คัดสรรเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรดีเดน
2.1) ระดับจังหวัด

งบประมาณ พื้นที่ดําเนินการ
173,000
173,000
160,000
13,000
24,000

เจาหนาที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ระดับจังหวัด

ทุกอําเภอ นายสมบัติ อินทมา
อ.หนองแสง นายสมบัติ อินทมา

24,000 สนง.กษจ.อุดรธานี น.ส.รุจิรัตน3 วงษ3จันทร3แดง
452,000
270,000 20 อําเภอ นายวิกลม ไชยเวช
12,000 สนง.กษจ.อุดรธานี นายวิกลม ไชยเวช
100,000 20 อําเภอ นายวิกลม ไชยเวช
20,000 สนง.กษจ.อุดรธานี นายวิกลม ไชยเวช
10,000 20 อําเภอ นายวิกลม ไชยเวช
40,000 20 อําเภอ นายวิกลม ไชยเวช
15,000
15,000
15,000 หนองวัวซอ นายสมบัติ อินทมา
796,285
40,000 จังหวัดอุดรธานี นายปกภณ เครือแกว
250,000
190,000
120,000

20 อําเภอ นางกาญจนา วิเทห3

70,000
60,000

20 อําเภอ นางกาญจนา วิเทห3

60,000 สนง.กษจ.อด นางกาญจนา วิเทห3
67,000
46,000
40,000 จังหวัดอุดรธานี น.ส.อรนุช ดีมั่น
6,000 จังหวัดอุดรธานี น.ส.อรนุช ดีมั่น
21,000
21,000 จังหวัดอุดรธานี นายปกภณ เครือแกว
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ที่

งาน/โครงการ

12 โครงการพัฒนาศักยภาพองค7กรเกษตรกรและแหลงเรียนรู
ดานเคหกิจเกษตร
1) อบรมเกษตรกร
13 โครงการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
1) ประชุมคณะกรรมการส$งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
2) ประชุมคณะอนุกรรมการส$งเสริมวิสาหกิจชุมชน ที่แต$งตั้ง
โดยคณะกรรมการฯจังหวัด
3) ส$งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับแหล$งเรียนรูวิสาหกิจ
ชุมชนดีเด$น
4) ค$าใชจ$ายในการจัดเก็บขอมูลพืน้ ฐานระบบสารสนเทศ
วิสาหกิจชุมชน
14 โครงการสรางขีดความสามารถในการแขงขันสําหรับ
ผลิตภัณฑ7แปรรูป
1) อบรมเกษตรกร
2) พัฒนาบรรจุภัณฑ3
15 โครงการสายใยรักแหงครอบครัว
1) พัฒนาอาชีพตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
16 โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห7ฯ
(1.1) จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ตามแผนของจังหวัด
1) ประชุมคณะทํางานจัดงานโครงการระดับจังหวัด
2) ติดตามการใหบริการอย$างต$อเนื่อง
(1.2) จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคลายวันประสูติ
พระเจาหลานเธอพระองค3เจาทีปcงกรรัศมีโซติ
1) ประชุมคณะทํางานจัดงานโครงการระดับจังหวัด
2) ติดตามการใหบริการอย$างต$อเนื่อง
(1.3) จัดคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ เนื่องในวันคลายวันพระ
ราชสมภพสมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามกุฏราชกุมาร
1) ประชุมคณะทํางานจัดงานโครงการระดับจังหวัด
2) ติดตามการใหบริการอย$างต$อเนื่อง
17 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน
(1.1) อบรมครู - นักเรียนและกลุม$ แม$บาน
(1.2) จัดทําแปลงผลิตพืชในโรงเรียน
(1.3) ส$งเสริมการปลูกผักในหมู$บาน
(1.4) ส$งเสริมการแปรรูปในชุมชน
(1.5) ส$งเสริมทักษะโรคและแมลง
(1.6) ส$งเสริมการทํางานเปfนทีม

งบประมาณ พื้นที่ดําเนินการ

เจาหนาที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ระดับจังหวัด

24,000
24,000 สนง.กษจ.อด น.ส.อรนุช ดีมั่น
415,285
61,600 จังหวัดอุดรธานี นายปกภณ เครือแกว
233,685 20 อําเภอ นายปกภณ เครือแกว
80,000

20 อําเภอ นายปกภณ เครือแกว

40,000

20 อําเภอ นายปกภณ เครือแกว

86,000
36,000
50,000
50,000
50,000
374,500
67,500
20,000

20,000

น.ส.อรนุช ดีมั่น
น.ส.อรนุช ดีมั่น
อ.กุมภวาปG น.ส.อรนุช ดีมั่น

อ.ทุ$งฝน

นายปbยะ ทองมณี

อ.กุดจับ

นายปbยะ ทองมณี

20,000 อ.หนองวัวซอ นายปbยะ ทองมณี

3,000 สนง.กษจ.อด
4,500 สนง.กษจ.อด
223,000 ร.ร.ในโครงการฯ
20,000 6 อําเภอ นายปbยะ ทองมณี
73,000 6 อําเภอ นายปbยะ ทองมณี
20,000
อ.นายูง นายปbยะ ทองมณี
40,000
อ.นายูง นายปbยะ ทองมณี
50,000 6 อําเภอ นายปbยะ ทองมณี
20,000
อ.นายูง นายปbยะ ทองมณี

-4ที่

งาน/โครงการ

18 โครงการหนึ่งใจ...เกษตรกร
(1.1) อบรมเกษตรกร
(1.2) จัดทําเวทีชุมชน
(1.3) ศึกษาดูงานของเกษตรกร
(1.4) จัดทํา/พัฒนาจุดเรียนรูการทําการเกษตรผสมผสาน
ตนแบบ
รวมทั้งสิ้น 18 โครงการ

งบประมาณ พื้นที่ดําเนินการ
84,000
6,000
4,000
24,000
50,000

2,491,785

อ.น้ําโสม
อ.น้ําโสม
อ.น้ําโสม
อ.น้ําโสม

เจาหนาที่รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ระดับจังหวัด
นายนรินทร3 บุญกานตง
นายนรินทร3 บุญกานตง
นายนรินทร3 บุญกานตง
นายนรินทร3 บุญกานตง

