
 

สรุปข่าวกรมส่งเสริมการเกษตร ประจำวันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 
  

ส่วนกลาง 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

เกษตรอินทรีย์ 1.กลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรีมุ่งผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยสร้างความมั่นคงด้าน
อาหาร 

สถานีวิทยุเพ่ือการเกษตร 
AM1386 

ส่วนภูมิภาค 
ประเด็น หัวข้อข่าว ช่องทางการเผยแพร่ 

แปลงใหญ่ 2.จังหวัดนครพนม รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม 4 โครงการเกษตรแปลงใหญ่ สำนักข่าวกรม
ประชาสัมพันธ์ 

แล้ง 3.สนง.เกษตร จ.ลำปาง ติดตามการใช้ระบบน้ำหยด 
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ำในไร่นา ลดปัญหาผลกระทบน้ำแล้ง 

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 

โครงการ 1 
ตำบล 1 กลุ่ม

เกษตรกรทฤษฎี
ใหม่ 

4.นครพนม เตรียมรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกร
ทฤษฎีใหม่ 

สำนักข่าวความมั่นคง 

แปลงใหญ่ 5.เกษตรจังหวัดนครพนม เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วม 4 โครงการหลัก รวมกลุ่มเป็น
เกษตรแปลงใหญ่ 

77 ข่าวเด็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กลุ่มเกษตรอนิทรีย์ร่มเย็นราชบุรีมุ่งผลติสินค้าเกษตรปลอดภัยสร้างความมั่นคงด้าน
อาหาร 

 
นายเข้มแข็ง ยุติธรรมด ารง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ปัจจุบนัสถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ประชาชน
ทัว่ไปไดม้องเห็นความส าคญัในเร่ืองความมัน่คงดา้นอาหารและความปลอดภยัของอาหารท่ีเพ่ิมมากขึ้นอย่างท่ีไม่เคยมีมาก่อน นอกจากนั้นการ
ท่ีประชาชนบางส่วนถูกเลิกจา้งและใหอ้อกจากงาน ท าให้ประชาชนบางส่วนเดินทางกลบัภูมิล  าเนาเพ่ือหนักลบัไปท าเกษตรกรรมเพ่ิมมากขึ้น 

กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดราชบุรีได้เล็งเห็นถึงความสำคัญเรื่องความมั่นคงด้านอาหารและตั้งใจผลิตอาหารที่
ปลอดสารพิษ มีใจรักในการผลิตและไม่ต้องการผลิตเพ่ือหวังผลกำไรจนลืมใส่ใจนึกถึงสุขภาพของผู้บริโภคและ
ของตนเอง จึงได้มีการรวมกลุ่มกันภายใต้ชื่อว่า “กลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรี” โดยทำการผลิตพืชและ
สัตว์ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ซึ่งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรี จะมีการประชุมร่วมกันทุกเดือน เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลข่าวสาร ปริมาณผลผลิตของสมาชิกในกลุ่มแต่ละแปลง วางแผนการผลิต แนะนำ
สมาชิกใหม่ และการเพ่ิมช่องทางการตลาด ซึ่งการประชุมแต่ละครั้งจะหมุนเวียนกันไปประชุมที่แปลงของ
สมาชิกในกลุ่ม เพ่ือให้สมาชิกได้ทำความรู้จักกันเพิ่มมากขึ้น เยี่ยมชม และแลกเปลี่ยนแนวทางการปฏิบัติงาน
ในแปลงของสมาชิก 

ผลผลิตมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรี ได้แก่ เห็ดสดและแปรรูป มะพร้าว
น้ำหอม กล้วย ผักสวนครัวและผักสลัด ผลไม้ตามฤดูกาล เนื้อหมูสดและแปรรูป นมแพะไข่ไก่และไข่เป็ด 
สำหรับตลาดหลักท่ีสมาชิกในกลุ่มจะนำผลผลิตที่ได้ไปขาย คือ ตลาดสุขใจ อ.สามพราน จ.นครปฐม แต่
ผู้บริโภคท่ีสนใจผลผลิตของกลุ่มสามารถเข้าไปติดตามและสั่งซื้อสินค้าจากสมาชิกกลุ่มได้ที่เพจเฟซบุ๊ก“กลุ่ม
เกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรี” โดยทางสมาชิกกลุ่มจะเข้าไปประชาสัมพันธ์ผลผลิตและหมายเลขโทรศัพท์
ติดต่อที่สามารถสั่งซื้อสินค้าได้ 
 
กลุ่มเกษตรอินทรีย์ร่มเย็นราชบุรี จึงนับเป็นอีกหนึ่งกลุ่มตัวอย่างในการผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ประสบความสำเร็จ 
โดยความร่วมมือของคนในชุมชนและการสนับสนุนจากภาครัฐ ทั้งในระดับอำเภอและระดับจังหวัด ในการ
ขับเคลื่อนการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์อย่างจริงจัง เพ่ือเป็นแรงจูงใจในการปรับทิศทางของภาคเกษตรให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ประชาชนต้องตระหนักถึงความปลอดภัยของอาหารและความม่ันคงด้าน
อาหาร ซึ่งต้องมีเพียงพอและสามารถเข้าถึงได้มากยิ่งข้ึน 



 

จังหวัดนครพนม รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม 4 โครงการเกษตร
แปลงใหญ ่

 
  วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม นายวินัย คงยืน หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า รัฐบาลมีความมุ่งม่ันที่จะยกระดับรายได้
และคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน จึงได้มีนโยบายในการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานด้านการเกษตรและสหกรณ์ในรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ออกมา ซึ่งจะเป็นการ
ปรับกลไกบริหารจัดการสินค้าในระดับจังหวัดให้มีเอกภาพ เริ่มตั้งแต่การวางแผนบริหารจัดการในการผลิต
สินค้าเกษตรในพ้ืนที่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า มีพลัง
อำนาจในการต่อรองกับตลาด สามารถพ่ึงพาตนเองได้ แก้ไขปัญหาผลผลิตไม่ได้คุณภาพ ราคาผลผลิตตกต่ำ 
นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งและมั่นคง โดยมีหน่วยงานต่างๆ บูรณางานร่วมกันส่งเสริม
สนับสนุน โดยจังหวัดนครพนมจะเน้นการส่งเสริมการเกษตรที่ยึดพื้นที่และสินค้าเป็นหลัก ตั้งแต่การผลิต การ
ควบคุมคุณภาพผลผลิต การเก็บเก่ียว การบริหารจัดการโลจิสติกส์และการตลาด โดยปัจจุบันมีเกษตรแปลง
ใหญ่ทั้งสิ้น 71 แปลงใน 12 อำเภอ ประกอบด้วยประเภทสินค้าข้าว สับปะรด หวาย ผักชีฝรั่ง จิ้งหรีด โคเนื้อ 
เป็นต้น และในช่วงนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมมีโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือยกระดับรายได้
ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่แปลงใหญ่หลายตัวด้วยกันออกมา เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรจึงอยากจะเชิญ
ชวนให้ทุกคนได้มาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไผ่เชิงการค้าและรองรับการ
จัดงานมหกรรมไหลเรือไฟ เป้าหมายเกษตรกร 600 ราย ซึ่งตัวเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับความรู้
และการสนับสนุนต้นพันธุ์ไผ่และปุ๋ย ต่อมาคือกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน โดยกิจกรรมนี้เกษตรกรต้องรวมกลุ่มแปลงละ 24 คน เพื่อร่วมกัน
พัฒนาพื้นที่ของตนเองให้เป็นแหล่งเรียนรู้ จำนวน 5 แห่ง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ถ่ายทอดความรู้ในการ
ปฏิบัติทั้งยังจะได้รับการสนับสนุนเกี่ยวกับการปลูกพืชผัก ไม้ผล สุกร ไก่พ้ืนเมือง และปลาดุกบิ๊กอุย กิจกรรม
ส่งเสริมสมาชิกแปลงใหญ่ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ กิจกรรมนี้มีเป้าหมายสมาชิกแปลงละ 20 ราย รวม 
260 คน โดยจะได้รับความรู้และการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักเช่นเดียวกัน และสุดท้ายคือกิจกรรมส่งเสริมการ



ปลูกครามด้วยระบบการเกษตรที่ดีและเหมาะสม เป้าหมาย 100 ราย พ้ืนที่ 200 ไร่ โดยเกษตรกรจะได้รับ
ความรู้ในการเพาะปลูกและการสนับสนุนเมล็ดครามและปุ๋ย  
 
        สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงาน
เกษตรจังหวัดนครพนม โทร 042-511276 หรือ 096-6385486 หรือจะสอบถามและส่งใบสมัครเข้าร่วม
โครงการตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง 30 พฤศจิกายน 2563 กับสำนักงานเกษตรอำเภอได้เช่นเดียวกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สนง.เกษตร จ.ลำปาง ติดตามการใช้ระบบน้ำหยด 
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ำในไร่นา ลดปัญหาผลกระทบน้ำแล้ง 

 

นายชำนาญ  เมืองลอง นักวิชาการส่งเสรมิการเกษตรชำนาญการ กลุ่มอารักขาพืช 
ร่วมกับสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองปาน ติดตามแปลงเรียนรู้ การใช้น้ำอย่างมี
ประสิทธิภาพระบบการให้น้ำแบบน้ำหยด โครงการส่งเสริมการเพิม่ประสิทธิภาพการ
ใช้น้ำในระดับไร่นา ที่แปลงของ นางธนัญญา  ชัยนุวงศ ์เกษตรกรตำบลทุ่งกว๋าว 
อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 
 
     สำหรับการทำการเกษตรนั้น ปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งอย่างสำหรับอาชีพน้ี คือ น้ำ 
การวางแผนจัดการน้ำโดยทำการเกษตรทีด่ีนั้น จะช่วยลดผลกระทบจากปัญหาภัย
แล้ง และฝนท้ิงช่วง ซึง่เป็นปัญหาหลักที่ภาคการเกษตรตอ้งเผชิญในทุกปี ทางด้าน
กรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดทำโครงการดังกล่าวข้ึน เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้น้ำ
อย่างประสิทธิภาพสูงสดุในการทำเกษตร  ทั้งยังเป็นการส่งเสรมิให้เกษตรกรวาง
แผนการเพาะปลูกพืชอย่างเหมาะสม เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถผลติสินค้าเกษตรทีม่ี
คุณภาพ ลดต้นทุนการผลิต ตลอดจนมีชีวติความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นจากการประกอบ
อาชีพการเกษตร 

 
 
 



 

นครพนม เตรียมรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม โครงการ 1 

ต าบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ 
 

 
นครพนม เตรียมรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วม โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ 

วนัท่ี 4 พฤศจิกายน 2563 ท่ีห้องประชุมส านกังานเกษตรและสหกรณ์จงัหวดันครพนม นายไกรสร กองฉลาด ผูว่้าราชการจงัหวดันครพนม 
เป็นประธานการประชุมร่วมกบัคณะหวัหนา้ส่วนราชการ คณะท างาน เจา้หนา้ท่ีหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อเตรียมความพร้อมในการด าเนินงาน 
รองรับการจดัสรรงบประมาณโครงการภายใตแ้ผนฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โครงการ 1 ต าบล 1 กลุม่เกษตรกรทฤษฎีใหม่ ซ่ึง
ด าเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และโครงการพฒันาพ้ืนท่ีตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวิตตามหลกัทฤษฎีใหม่ ประยกุตสู่์ โคก 
หนอง นา โมเดล ซ่ึงด าเนินการโดยกรมพฒันาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ร่วมกบักรมราชทณัฑ ์กระทรวงยติุธรรม ท่ีไดม้ีการลงนามบนัทึก
ขอ้ตกลงความร่วมมือ เพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์ในการบูรณาการสืบสานพระราชปณิธานและนอ้มส านึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จพระวชิระเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลท่ี 10 ซ่ึงทรงพระราช ทานโครงการ “โคกหนองนาแห่งน ้ าใจและความหวงั กรมราชทณัฑ”์ 

โดยในการประชุมในคร้ังน้ีไดม้ีการเตรียมความพร้อมท่ีจะเปิดรับสมคัรเกษตรกรท่ีขึ้นทะเบียนกบักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือเกษตรกร
ทัว่ไป หรือทายาท หรือแรงงานคืนถิ่น หรืออาสาสมคัรเกษตรกร ท่ีมีอายรุะหว่าง 18 – 60 ปี ท่ีมีสัญชาติไทย มีเอกสารสิทธ์ิในพ้ืนท่ีดินไม่
นอ้ยกว่า 3 ไร่ท่ีเป็นผืนเดียวกนั และตอ้งยินยอมให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใชป้ระโยชน์จากท่ีดินเพื่อด าเนินโครงการเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 
7 ปี เขา้ร่วมโครงการ 1 ต าบล 1 กลุม่เกษตรทฤษฎีใหม ่โดยผูส้มคัรและพ้ืนท่ีท่ีใชส้มคัรตอ้งไม่อยูใ่นโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ่(5 

ประสาน) ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงจะเปิดรับสมคัรทั้งส้ิน 944 ราย และจา้งงาน 472 ราย โดยระยะท่ี 1 รับสมคัรระหว่างวนัท่ี 
27 สิงหาคม – 9 กนัยายน 2563 และถา้มีจ านวนผูส้มคัรไม่ครบจ านวนเน่ืองจากมีคุณสมบติัไม่ตรงตามท่ีก าหนด ก็จะมีการเปิดรับเพ่ิมเติม
ในระยะท่ี 2 ระหว่างวนัท่ี 14 – 22 กนัยายน 2563 และระยะท่ี 3 วนัท่ี 8 – 22 ตุลาคม 2563 ซ่ึงก็จะมีการปรับคุณสมบติัใหม่ 

ดงันั้นเกษตรกรท่ีสนใจสามารถสมคัรผา่นระบบออนไลน์ หรือย่ืนใบสมคัรกบัเจา้หนา้ท่ีเกษตรกรต าบล หรือท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอไดต้ามวนั
เวลาท่ีก าหนด ขณะท่ีโครงการพฒันาพ้ืนท่ีตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวิตตามหลกัทฤษฎีใหม่ประยกุตสู่์ โคก หนอง นา โมเดล จะมีการพฒันา
ครัวเรือนกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 81 ครัวเรือน ทั้งการฝึกอบรมเพ่ิมทกัษะการพฒันากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา 
โมเดล การพฒันาพ้ืนท่ีตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวิตตามหลกัทฤษฎีใหม่ การสร้างงานสร้างรายไดร้ายเดือน ให้แก่ เกษตรกร บณัฑิตจบใหม่ 
กลุ่มแรงงานท่ีอพยพกลบัทอ้งถิ่นและชุมชน การกระตุน้การบริโภคภาคครัวเรือนและเอกชนผา่นกิจกรรมการพฒันาและสนบัสนุนพ้ืนท่ี
ครัวเรือนตน้แบบการพฒันาคุณภาพชีวิตระดบัครัวเรือน การต่อยอดทางธุรกิจร่วมกบัภาคเอกชนในพ้ืนท่ี การสร้างมาตรฐานผลผลิต การแปรรูป
และการตลาดตามมาตรฐานอินทรียวิ์ถีไทย และการสร้างระบบโปรแกรมและระบบฐานขอ้มูลพฒันาระบบ Digital รองรับ Local 

Economy โดยจะมีการสนบัสนุนวสัดุอุปกรณ์ ส าหรับการฝึกปฏิบติัร่วมกนัในแปลงของครัวเรือนดว้ย 



 

เกษตรจังหวดันครพนม เชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วม 4 โครงการหลกั 
รวมกลุ่มเป็นเกษตรแปลงใหญ่ 

 
 

วนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 ท่ีส านกังานเกษตรจงัหวดันครพนม นายวินยั คงยนื หวัหนา้กลุ่มส่งเสริมและ
พฒันาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจงัหวดันครพนม เปิดเผยวา่ รัฐบาลมีความมุ่งมัน่ท่ีจะยกระดบั
รายไดแ้ละคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยใหมี้ความมัน่คง มัง่คัง่ และยัง่ยนื จึงไดมี้นโยบายในการขบัเคล่ือน
การด าเนินงานดา้นการเกษตรและสหกรณ์ในรูปแบบการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ออกมา ซ่ึงจะ
เป็นการปรับกลไกบริหารจดัการสินคา้ในระดบัจงัหวดัให้มีเอกภาพ 

เริ่มตั้งแต่การวางแผนบริหารจัดการในการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า มีพลังอำนาจในการต่อรองกับตลาด สามารถพึ่งพาตนเอง
ได้ แก้ไขปัญหาผลผลิตไม่ได้คุณภาพ ราคาผลผลิตตกต่ำ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็ง
และม่ันคง โดยมีหน่วยงานต่าง ๆ บูรณางานร่วมกันส่งเสริมสนับสนุน 
 
โดยจังหวัดนครพนมจะเน้นการส่งเสริมการเกษตรที่ยึดพื้นที่และสินค้าเป็นหลัก ตั้งแต่การผลิต การควบคุม
คุณภาพผลผลิต การเก็บเกี่ยว การบริหารจัดการโลจิสติกส์และการตลาด ปัจจุบันใน 12 อำเภอ มีเกษตร
แปลงใหญ่ทั้งสิ้น 71 แปลง ประกอบด้วยประเภทสินค้าข้าว สับปะรด หวาย ผักชีฝรั่ง จิ้งหรีด โคเนื้อ เป็น
ต้น 
 
และในช่วงนี้สำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนม ก็มีโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อยกระดับรายได้
ให้กับเกษตรกรในพื้นที่แปลงใหญ่หลายตัวด้วยกันออกมา เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกร จึงอยากจะ



เชิญชวนให้ทุกคนได้มาเข้าร่วมโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมส่งเสริมการปลูกไผ่เชิงการค้าและ
รองรับการจัดงานมหกรรมไหลเรือไฟ เป้าหมายเกษตรกร 600 ราย ซ่ึงตัวเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการจะ
ได้รับความรู้และการสนับสนุนต้นพันธุ์ไผ่และปุ๋ย 
ต่อมาคือกิจกรรมส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชน โดยกิจกรรมนี้เกษตรกรต้องรวมกลุ่มแปลงละ 24 คน เพื่อร่วมกันพัฒนาพื้นที่ของตนเองให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ จำนวน 5 แห่ง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ถ่ายทอดความรู้ในการปฏิบัติทั้งยังจะได้รับการ
สนับสนุนเกี่ยวกับการปลูกพืชผัก ไม้ผล สุกร ไก่พื้นเมือง และปลาดุกบิ๊กอุย 
 
กิจกรรมส่งเสริมสมาชิกแปลงใหญ่ปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ กิจกรรมนี้มีเป้าหมายสมาชิกแปลงละ 20 
ราย รวม 260 คน โดยจะได้รับความรู้และการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักเช่นเดียวกัน และสุดท้ายคือ
กิจกรรมส่งเสริมการปลูกครามด้วยระบบการเกษตรที่ดีและเหมาะสม เป้าหมาย 100 ราย พ้ืนที่ 200 ไร่ 
โดยเกษตรกรจะได้รับความรู้ในการเพาะปลูกและการสนับสนุนเมล็ดครามและปุ๋ย 
 
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สำนักงาน
เกษตรจังหวัดนครพนม โทร 042-511276 หรือ 096-6385486 หรือจะสอบถามและส่งใบสมัครเข้า
ร่วมโครงการตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง 30 พฤศจิกายน 2563 กับสำนักงานเกษตรอำเภอก็ได้เช่นเดียวกัน 
 


