แผนงานโครงการ ฯ ของสานั กงานเกษตรอาเภอสากเหล็ก
ปี ง บประมาณ 2558
โครงการ/กิ จกรรม/ขั้นตอน/วิ ธีก าร
งานโครงการส่งเสริมการเกษตรประจาปีงบประมาณ 2558
1. การขึน้ ทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปี 2557/58
กิจกรรม - ตรวจวัดพืน้ ที่จริงฯ
- ตรวจเยีย่ มการปลูกวัดแปลง
2. โครงการอาสาสมัครเกษตร
กิจกรรม : เวทีแลกเปลีย่ นเรียนรู้/สร้างและพัฒนาสูค่ วามเป็น Smart Farmer ต้นแบบ
3. โครงการบริห ารจัดการเขตเศรษฐกิจสาหรับสิน ค้ าเกษตรที่ สาคั ญ
กิจกรรม 1 : ดาเนินงานจัดระบบการผลิตพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมฯ
กิจกรรม 2 : บริหารจัดการและขับเคลือ่ นการดาเนินงานโครงการ
4. โครงการพัฒนาคุณภาพสิน ค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน
4.1 เพิ่มประสิท ธิภาพและลดต้ น ทุน การผลิตสิน ค้ าเกษตร
4.1.1 ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยเพือ่ ลดต้นทุนการผลิต
กิจกรรม 1 สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
กิจกรรม 2 จัดทาฐานข้อมูลศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
กิจกรรม 3 จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านดินปุ๋ยและการใช้ปุ๋ยเพือ่ ลดต้นทุนการผลิต
กิจกรรม 4 จัดทาแปลงเรียนรู้และจุดสาธิตการใช้ปุ๋ยเพือ่ ลดต้นทุนการผลิตสาธิต
การวิเคราะห์ดินและให้คาแนะนาปุ๋ย
กิจกรรม 5 จัดงานวันเก็บเกี่ยว
กิจกรรม 6 จัดกระบวนการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยอินทรีย์
กิจกรรม 7 จัดทาแปลงเรียนรู้และจุดสาธิตและใข้ปุ๋ยอินทรีย์
4.2 ลดความเสีย่ งเกษตรกรจากการระบาดศั ตรูพืช
4.2.1 พัฒนาศักยภาพศูนย์จัดการศัตรูพชื ชุมชน
กิจกรรม 1 จัดกระบวนการเรียนรู้ ให้แก่ ศจช. ระดับอาเภอเพือ่ พัฒนาเป็น ศจช. หลัก
4.2.2 จัดทาเขตควบคุมแมลงวันผลไม้ตามมาตรฐานการส่งออก
กิจกรรม 1. พัฒนาเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีรังสีเพือ่ ควบคุมแมลงวันผลไม้
กิจกรรม 2. สารวจประเมินสถานการณ์โครงการพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสูม่ าตรฐาน
4.3 เพิ่มประสิท ธิภาพการส่งเสริมการเกษตร
4.3.1 ขับเคลือ่ นการดาเนินงานสานักงานเกษตรอาเภอ Smart Office
- อุปกรณ์กระจายสัญญาณฯ
- จ้างเหมาเดินสายสัญญาณ ระบบเครือข่าย UTP
- จอภาพ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว
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เครื่องอ่าน Smart Card
เครื่องอ่าน Barcode
กล้อง Web Camera
สายหรืออุปกรณ์แยกสัญญาณ จอภาพแบบ 1 input 2 output
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