
                   - ผลิตหญ้าแฝกเพื่อปลูก
                   - ผลิตหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย

E N

ชัยภูมิ เมือง โคกสูง โสกตลับ  ม.2          175,000 บ้านเขว้า ตลาดแร้ง หลุบโพธิ์ ม.5 807687 1748081 175,000      437.5 หนองบัวแดง ถ้ําวัวแดง 6,12

หนองบัวแดง นางแดด 3,10,18

เมือง กุดตุ้ม หนองเขื่อง ม.16            75,000 เมือง กุดตุ้ม หนองเขื่อง  ม.16 193550 1745910 175,000      437.5 เมือง บ้านค่าย โค้งน้ําตับ ม.5 100,000            

เมือง กุดตุ้ม ผือ  ม.17          100,000 รวม 200,000           

ภูเขียว ธาตุทอง หนองบัวคํา ม.8          175,000 ภูเขียว ธาตุทอง ธาตุทอง ม.9 199820 1795630 175,000      437.5

เนินสง่า รังงาม ดอนเปล้า  ม.7          175,000 เนินสง่า หนองฉิม ริมบึงพัฒนา ม.13 175,000      437.5

         700,000       700,000        1,750

เมือง ห้วยต้อน คําน้อย ม.5          165,000

เมือง หนองนาแซง หนองนาแซง ม.11          170,000 ภักดีชุมพล แหลมทอง 1,2,5,6,7 30,000              

เมือง นาฝาย หนองหญ้าปล้อง  ม.5          340,000 ภักดีชุมพล วังทอง 1,2,5,8,9,10 28,200              

เมือง นาฝาย พลัง  ม.10          675,000 ภักดีชุมพล บ้านเจียง 3,2,4,5,6,7,8,10 70,800              

ภูเขียว ธาตุทอง หนองบัวคํา  ม.8          675,000 บ้านเขว้า ภูแลนคา  1,2,4,5,7,8 44,400              

เมือง ห้วยต้อน ใหม่สามพันตา  ม.11          675,000 บ้านเขว้า ชีบน 3,4,10,12 37,400              

เมือง          300,000 บ้านเขว้า ตลาดแร้ง 1,3,5,,16,17 49,200              

รวม       3,000,000 บ้านเขว้า ลุ่มลําชี 1,6,19 13,800              

บ้านเขว้า โนนแดง 1-8 37,800              

100,000            

สถานีพัฒนาที่ดินชัยภูมิ

รวม

สถานที่ขยายพันธุ์หญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย

รวม (จํานวนกล้าหญ้าที่เตรียมไว้สําหรับแจกจ่าย หน่วยงานที่สนใจ และประชาชนทั่วไป)

อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน กล้า

กล้า ไร่ อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน กล้าตําบล หมู่บ้าน
เป้าหมาย 

(กล้า)
อําเภอ หมู่บ้าน

พิกัด
ตําบล

แบบฟอร์มตามคํารับรองการปฏิบัติราชการระดับหน่วยงาน (IPA) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖

แผนงานส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคเกษตร
กิจกรรมหลัก  :  ฟื้นฟูและป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน

กิจกรรมย่อย  :  รณรงค์และส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก

สํานักงานพัฒนาที่ดินเขต........3........

สพด

สถานที่ขยายพันธุ์หญ้าแฝก เป้าหมายหญ้าแฝกเพื่อปลูก เป้าหมายหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย (พื้นที่เป้าหมายในการรณรงค์ส่งเสริมฯ)

อําเภอ



E N
กล้า ไร่ อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน กล้าตําบล หมู่บ้าน

เป้าหมาย 

(กล้า)
อําเภอ หมู่บ้าน

พิกัด
ตําบล

สพด

สถานที่ขยายพันธุ์หญ้าแฝก เป้าหมายหญ้าแฝกเพื่อปลูก เป้าหมายหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย (พื้นที่เป้าหมายในการรณรงค์ส่งเสริมฯ)

อําเภอ

บ้านเขว้า บ้านเขว้า 1,5,7,8,11,12,15,16,18,19 20,400              

หนองบัวระเหว โสกปลาดุก 1-5 48,600              

หนองบัวระเหว ห้วยแย้ 1,3,7,9,11,13 10,800              

หนองบัวระเหว วังตะเฆ่ 1,3,5,6,12,15,16,18 20,400              

หนองบัวแดง กุดชุมแสง 11,13,17 28,800              

หนองบัวแดง นางแดด 1-810,11,12,13,14,15

หนองบัวแดง นางแดด 20,21,22,16,17

หนองบัวแดง วังชมภู 1-11 27,200              

หนองบัวแดง ถ้ําวัวแดง 4,6,8,10,11,12 27,200              

หนองบัวแดง คูเมือง 1,6,8,13,17 27,000              

หนองบัวแดง ท่าใหญ่ 2-5,8,11 23,200              

หนองบัวแดง หนองแวง 3,5,7,9,10-12,13,15,18 32,200              

หนองบัวแดง หนองบัวแดง 7,14 4,800                

ภูเขียว ธาตุทอง 1,2,4,8,9,10,11,13 94,800              

ภูเขียว กวางโจน 2,-4,7,10-12,14,15,17,18 42,000              

ภูเขียว บ้านเพชร 3-7 24,600              

ภูเขียว บ้านดอน 3,7 8,400                

ภูเขียว กุดยม 5,8 2,400                

ภูเขียว โอโล 2,5,8,9,12 22,200              

บ้านแท่น บ้านแท่น 1-10 63,600              

บ้านแท่น บ้านเต่า 1,2,3,5 39,600              

บ้านแท่น สระพัง 14 9,600                

บ้านแท่น สามสวน 1,2,6,7,8,9,10,11,17,8 35,400              

เกษตรสมบูรณ์ หนองข่า 1,2,3,4,6,7,8,9,10,12 28,800              

เกษตรสมบูรณ์ โนนกอก 1,2,3,5,7,8,9,10 16,800              

เกษตรสมบูรณ์ บ้านเป้า 1,2,5,6,7,10,11,13,14 55,800              

75,600              



E N
กล้า ไร่ อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน กล้าตําบล หมู่บ้าน

เป้าหมาย 

(กล้า)
อําเภอ หมู่บ้าน

พิกัด
ตําบล

สพด

สถานที่ขยายพันธุ์หญ้าแฝก เป้าหมายหญ้าแฝกเพื่อปลูก เป้าหมายหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย (พื้นที่เป้าหมายในการรณรงค์ส่งเสริมฯ)

อําเภอ

เกษตรสมบูรณ์ บ้านเดื่อ 1,2,11,12,14,15,16,19,20 64,800              

เกษตรสมบูรณ์ กุดเลาะ 2,5,6,9,10 22,800              

เกษตรสมบูรณ์ สระโพนทอง 2 6,000                

เกษตรสมบูรณ์ โนนทอง 1,2,8,11,17 18,000              

เกษตรสมบูรณ์ บ้านหัน 1,2,3,4,5,8,10,15 37,200              

คอนสาร โนนคูณ 1-5,7-11 50,400              

คอนสาร ดงบัง 1,3,4,8,9 18,600              

คอนสาร ห้วยยาง 2,5,6,7,8,10,11,12 78,000              

คอนสาร ดงกลาง 1,2,3,4,6 45,000              

คอนสาร ทุ่งนาเลา 4,5,6,8,10 7,200                

คอนสาร ทุ่งพระ 5,9 4,200                

คอนสาร คอนสาร 1,4,5,7,8 16,800              

คอนสาร ทุ่งลุยลาย 1,2,5,6,7 13,200              

จัตุรัส กุดน้ําใส 2,9,6,10 20,400              

จัตุรัส บ้านขาม 8,5,3 1,800                

จัตุรัส หนองบัวบาน 5,12,8 1,800                

จัตุรัส หนองโดน 7,8,1,1 21,000              

จัตุรัส ส้มป่อย 4,2,13 19,200              

จัตุรัส บ้านกอก 17,13,6 18,000              

จัตุรัส หนองบัวโคก 3,8,9,6 18,600              

จัตุรัส หนองบัวใหญ่ 9,6,2 4,800                

จัตุรัส ละหาน 7,18,4 12,000              

เนินสง่า หนองฉิม 1,12,5,3,9,7 28,200              

เนินสง่า ตาเนิน 1,2,7,9,6 24,600              

เนินสง่า กะฮาด 6,5,1,7 22,800              

เนินสง่า รังงาม 4,8,1,5 14,400              



E N
กล้า ไร่ อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน กล้าตําบล หมู่บ้าน

เป้าหมาย 

(กล้า)
อําเภอ หมู่บ้าน

พิกัด
ตําบล

สพด

สถานที่ขยายพันธุ์หญ้าแฝก เป้าหมายหญ้าแฝกเพื่อปลูก เป้าหมายหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย (พื้นที่เป้าหมายในการรณรงค์ส่งเสริมฯ)

อําเภอ

ซับใหญ่ ซับใหญ่ 4,7 19,200              

ซับใหญ่ ท่ากูบ 5,7,4,11 25,200              

ซับใหญ่ ตะโกทอง 1,2,8,10 15,600              

บําเหน็จณรงค์ หัวทะเล 2,3,12 2,400                

บําเหน็จณรงค์ เกาะมะนาว 6,8,7,3,4,5 29,400              

บําเหน็จณรงค์ บ้านตาล 5,6,12,7,3,10,8 31,200              

บําเหน็จณรงค์ โคกเพชรพัฒชรนา 3,4,9,11 25,200              

บําเหน็จณรงค์ บ้านชวน 9,6,12,17,10,16,2,4,6 24,000              

บําเหน็จณรงค์ บ้านเพชร 14 24,000              

บําเหน็จณรงค์ โคกเริงรมย์ 5,7,12,1 8,400                

เทพสถิต โป่งนก 12,6,8,3,2,10 34,200              

เทพสถิต ห้วยยายจิ๋ว 3,13,4,11 22,200              

เทพสถิต บ้านไร่ 2,3,5,6 18,600              

เทพสถิต นายางกลัก 17,1,4,15,10 30,000              

เทพสถิต วะตะแบก 6,15,20,22 15,000              

เมืองชัยภูมิ นาเสียว 1,2,4,8,9,10,11 22,800              

เมืองชัยภูมิ ห้วยบง 1-5,7,8,12 42,000              

เมืองชัยภูมิ กุดตุ้ม 1-10,12,14,15,16,19 86,400              

เมืองชัยภูมิ ห้วยต้อน 1,2,7,8,11 24,000              

เมืองชัยภูมิ ลาดใหญ่ 1-4,7,8 54,000              

เมืองชัยภูมิ ชีบอง 2,3,8,9,11,12 1,500                

เมืองชัยภูมิ โพนทอง 2-4,7-11 36,600              

เมืองชัยภูมิ นาฝาย 3,8,10,14,16 17,400              

เมืองชัยภูมิ ในเมือง 4,5,9 4,200                

เมืองชัยภูมิ หนองไผ่ 6 9,600                

แก้งคร้อ โคกกุง 2,3,4,7,8,9,10,11 79,800              



E N
กล้า ไร่ อําเภอ ตําบล หมู่บ้าน กล้าตําบล หมู่บ้าน

เป้าหมาย 

(กล้า)
อําเภอ หมู่บ้าน

พิกัด
ตําบล

สพด

สถานที่ขยายพันธุ์หญ้าแฝก เป้าหมายหญ้าแฝกเพื่อปลูก เป้าหมายหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย (พื้นที่เป้าหมายในการรณรงค์ส่งเสริมฯ)

อําเภอ

แก้งคร้อ หนองสังข์ 2,5,6,8,9,10,11,144,16 30,000              

แก้งคร้อ หนองไผ่ 1,3,8,9,10 21,000              

แก้งคร้อ หนองขาม 2,3,7,8,9 22,200              

แก้งคร้อ หลุบคา 4,5,6 21,600              

แก้งคร้อ บ้านแก้ง 2,3,4,5,12 20,000              

แก้งคร้อ ช่องสามหมอ 1,10 1,200                

แก้งคร้อ นาหนองทุ่ม 3,4,9,10,11,12,14,19 20,000              

คอนสวรรค์ ศรีสําราญ 5,6,8,11 20,400              

คอนสวรรค์ โคกมั่งงอย 2,3,4,6,8,9,10,11,12 57,700              

คอนสวรรค์ ห้สวยไร่ 2,5,8 12,000              

คอนสวรรค์ โนนสะอาด 1,2,3,4,8,9 40,000              

คอนสวรรค์ ยางหวาย 1-6,9 12,000              

คอนสวรรค์ หนองขาม 5,6,8,11 29,400              

คอนสวรรค์ ช่องสามหมอ 1,4,6-8 29,200              

คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ 2,8,9-11,15 34,000              

คอนสวรรค์ บ้านโสก 3,7,8,9 34,800              

          2,800,000

                                                                                                       2 . จํานวนกล้าที่เตรียมไว้สําหรับแจกจ่ายหน่วยงานที่สนใจ และประชาชนทั่วไป  (หากยังไม่ทราบพื้นที่ ให้ระบุจํานวนกล้าที่ได้เตรียมไว้)

รวม

     หมายเหตุ : เป้าหมายหญ้าแฝกเพื่อแจกจ่าย ให้แยกออกเป็น 2 ส่วนคือ   1. พื้นที่เป้าหมายในการรณรงค์ส่งเสริมฯ เช่น จัดงานรณรงค์แล้วเชิญประชาชน ภาครัฐ เอกชนท้องถิ่นมาร่วมกัน


