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รายงานการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน  จังหวัดนครปฐม 

คร้ังที่ 2 ประจําป งบประมาณ  2563 
วันศุกร'ที่  29 พฤศจิกายน  ๒๕62 

เวลา  09.0๐  น. 
ณ  ห2องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

............................ 
 

รายชื่อผู2เข2าประชุม 
 1. นายบุญเล้ียง  ข�ายม�าน  เกษตรจังหวัดนครปฐม 

2. นายศิริชัย เล้ียงอํานวย   หัวหน$ากลุ�มยุทธศาสตร(และสารสนเทศ 
 3. นายเฉลิมยศ ชัยคุณแสง  หัวหน$ากลุ�มส�งเสริมและพัฒนาการผลิต  
 4. นายประมวล ง$วนพริ้ง   หัวหน$ากลุ�มส�งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
 5. นางสาวชรินทร(เนตรแก$ว  หัวหน$าฝ4ายบริหารทั่วไป 

6. นายสุรพงษ(  บุญยงค(   (แทน) เกษตรอําเภอนครชัยศรี 
 7. นายอรุณ  รุผักชี   (แทน) เกษตรอําเภอดอนตูม 
 8.นางสมลักษณ( ฟ?กป@อม   เกษตรอําเภอสามพราน 
 9. นายกมล แสงสีงาม   เกษตรอําเภอบางเลน 
 10.นางสาวเสาวรส  หมอนวด  (แทน) เกษตรอําเภอกําแพงแสน  

11. นางสาววัฒนา คุ$มครอง  นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
      รักษาราชการแทนเกษตรอําเภอเมืองนครปฐม 
 12. นางโสภา ยอดเกล้ียง   นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
      รักษาราชการแทนเกษตรอําเภอพุทธมณฑล  

13.นายสุรเชษฐ( อยู�สวัสด์ิ    นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
 14.นางณัฐทิยา อชิตกุล   นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ  
 15. นางสาวเรวดี บัวเพชร  นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
 16. นางสาวสุทัศวลี เครือวัลย(  นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ  
 17. นางสาวภารดี เอ่ียมเทศ  นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ  
 18. นางสาวธิดารัตน( ล้ิมต้ิว  นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ    
 19.นางสาวฐานียา  เหลียววัฒนกิจ นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
 20. นางสาววสุกาญจน( ปานขริบ  นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ  
 21. นางสาวกาญจนา คํากองแก$ว  นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    
 22. นางสาววรัทยา เซี่ยงจIง  นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
 23.นายเลิศสิริ ศรีจันทร(โฉม  นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    
 24.นางสุพิศ กีรติวิทยายุต  เจ$าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 25. นางลมิตรา ชัยสิทธ์ิดํารง  เจ$าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 26. นางสาวนุชจรีย( กํามา  เจ$าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
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 27.นายพรชัย แสนคําภา    เจ$าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
28. นางสาวศิริพร ทิพย(พิลา  เจ$าพนักงานธุรการ 

 

รายชื่อผู2ไม8มาประชุม  
 1.นางสาวลําดวน สระทองอินทร(  นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ(ติดราชการ) 
 2. นายวราวุธ สุวรรณรัตน(  นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ (ติดราชการ)  
 3. นายเฉลิม นันทารียะวัฒน(  นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ(ติดราชการ)  
 4. นางสาวกมลพรรณ พิมพา  นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ (ติดราชการ) 
 5. นางสาวสุภาวดี ขําอ่ิม    นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ติดราชการ) 
 6. นางสาวสิริลักษณ( เกิดทรัพย(  เจ$าพนักงานธุรการ(ลา) 
 

เร่ิมประชุม  เวลา  09.00 น. 
 

วาระที่ ๑  เร่ือง  ประธานแจ2งให2ที่ประชุมทราบ 
   เร่ืองแจ2งจากการประชุมกรรมการจังหวัดนครปฐม 
   - แนะนําตัวข$าราชการและผู$ที่ได$รับแต�งต้ังใหม�ประกอบด$วย 
    1. นางสาวศิริพร  เจนศิริสกุล  สรรพากรภาค 6 
    2. นายสันติ  จิตปราณีชัย  คณะกรรมการป@องกันและปราบปรามการทุจริต 
แห�งชาติจังหวัดนครปฐม 
    3. นายสุรไกร  นวลศิริ   สํานักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม 
    4. นางพิสมัย  แก$วแจ�มใส  สํานักงานคลังจังหวัดนครปฐม 
    5. นายสามารถ  ถิรศักด์ิ  สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
    6. นางดารารัตน(  รัตนรักษ(  โรงพยาบาลศูนย(นครปฐม 
    7. พ.อ.ประยูร  วรรณโพธ์ิกลาง  สัสดีจังหวัดนครปฐม 
    8. นายทรรศชน  พุทธรัตนา  พลังงานจังหวัดนครปฐม 
    9. นายประเสริฐ  โฆษิตพิรุณ  อุตสาหกรรมจังหวัดนครปฐม 
   - นายกรัฐมนตรีมามอบนโยบายวันที่ 13 ธันวาคม 2562เรื่องเช็คใบแรกให$แก�
ประชาชน 8,000 รายผู$ที่ถูกเวนคืนที่ดิน 
    - การแต�งกายของเจ$าหน$าที่เวลาไปเข$าร�วมประชุมราชการส�วนหน$าให$แต�งกายให$
เรียบร$อย หากไม�ใส�ชุดข$าราชการสีกากี ก็ให$แต�งเปPนชุดผ$าไทย 
   - กําหนดการลงพื้นที่เหล�ากาชาดจังหวัดนครปฐม  

1) วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ณ การศึกษานอกโรงเรียนสามพราน (บริเวณวัดไร�ขิง)  
2) วันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนนายร$อยตํารวจสามพราน 
3) วันที่ 16 ธันวาคม 2562 ณ โรงพยาบาลสามพราน 

   - การจัดเก็บข$อมูล จปฐ ของจังหวัดนครปฐม พบว�ามีครัวเรือนตกเกณฑ( จํานวน 1 ราย 
คือ อําเภอบางเลน ขอให$สํานักงานเกษตรอําเภอบางเลนร�วมตรวจสอบข$อมูล 
   - การจัดทําป@ายช่ือของเจ$าหน$าที่ให$เปPนอัตลักษณ(ของกรมส�งเสริมการเกษตรโดยให$ทุก
กลุ�มฝ4ายและสํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ จัดทําป@ายช่ือให$กับเจ$าหน$าที่ทุกคน 
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   - วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 น. เกษตรจังหวัดและทีมงาน ลงพื้นที่
เพื่อรับรองผู$ว�าราชการจังหวัดนครปฐม ร$อยตรีพงศธร  ศิริสาคร ในการศึกษาข$อมูลการขอ GI (ส่ิงบ�งช้ีทาง-
ภูมิศาสตร()มะละกอพันธุ(ปลักไม$ลาย บ$านนายสุธรรม  จันทร(อ�อน 
 

   หัวหน2าฝ>ายบริหารแจ2งให2ทีป่ระชุมทราบ 
                    - โครงการ “สืบสานอนุรักษ(ศิลปVผ$าถ่ินไทย ดํารงไว$ในแผ�นดิน” จังหวัดนครปฐม   
                    จังหวัดนครปฐม เชิญชวนทุกส�วนราชการร�วมโครงการ “สืบสานอนุรักษ(ศิลปVผ$าถ่ินไทย 

ดํารงไว$ในแผ�นดิน”เพื่อสืบสานพระราชปณิทานสมเด็จพระนางเจ$าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพัน
ปXหลวง ที่ทรงอนุรักษ( ส�งเสริมและเชิดชูอัตลักษณ(คุณค�าผ$าไทย ให$คงอยู�คู�แผ�นดินและเพิ่มรายได$ให$ผู$ประกอบการ 
OTOP โดยเชิญชวนข$าราชการทุกส�วนแต�งกายด$วยชุดผ$าไทย ในวัน อังคารและวันพฤหัสบดีและในทุกโอกาสที่
เหมาะสม ยกเว$นในวันที่มีการแต�งกายด$วยเครื่องแบบข$าราชการ ส�วนในวันพุทธให$ใส�เส้ือกรมส�งเสริมการเกษตร 
   - กําหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป@นกรณีพิเศษ ในป  2562 
   จังหวัดนครปฐมแจ$งว�า คณะรัฐมนตรีมีมติให$วันจันทร( ที่ 30 ธันวาคม 2562 เปPน
วันหยุดราชการเพิ่มเปPนกรณีพิเศษอีก 1 วัน ในปX 2562 กรณีหน�วยงานใดมีภารกิจในการให$บริการประชาชน 
หรือมีความจําเปPนในส�วนราชการสําคัญ ในวันหยุด ดังกล�าว โดยได$กําหนดหรือนัดหมายไว$ล�วงหน$าแล$ว ให$หัวหน$า
หน�วยงานพิจารณาดําเนินการตามที่เห็นสมควร โดยมิให$เกิดความเสียหายแก�ทางราชการและกระทบต�อการ
ให$บริการประชาชน สําหรับรัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และภาคเอกชน ให$แต�ละแห�งพิจารณาตามความเหมาะสม 
สอดคล$องกับกฎหมายที่เก่ียวข$องในแต�ละกรณี 
 

   - ย2ายข2าราชการ กรมส8งเสริมการเกษตรมีคําส่ังที่ 1764/2562 ลงวันที่ 28 
พฤศจิกายน  2562 ย2ายข2าราชการให2มาดํารงตําแหน8งในจังหวัดนครปฐม จํานวน 3 ราย ดังน้ี 
   1) นายสิทธิชัย  ล้ิมต้ิว นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ จากสํานักงานเกษตร
อําเภอปากท�อ จังหวัดราชบุรี มาดํารงตําแหน�งเลขที่ 4069 สํานักงานเกษตรอําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
   2) นายอนุชิต  ชุมสุข นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ จากสํานักงานเกษตร
อําเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มาดํารงตําแหน�งเลขที่ 4102 สํานักงานเกษตรอําเภอสามพราน จังหวัด
นครปฐม 
   3)นางสาวศิรประภา สุวรรณมณี นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ จาก
สํานักงานเกษตรอําเภอโพนสวรรค( จังหวัดนครพนม มาดํารงตําแหน�งเลขที่ 4114สํานักงานเกษตรอําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

   ๑.2 เร่ืองแจ2งจากการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน2าส8วนราชการ เขตที่ 2 
   - ไม�มี - 
 

วาระที่ ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 1ป งบประมาณ 2563 
   วันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2562  ณ ห2องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 1 ประจําเดือน ตุลาคม 2562  
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วาระที่ 3  เร่ือง  สืบเนื่อง 
   3.1 การปรับปรุงข2อมูลทะเบียนเกษตรกร ป งบประมาณ 2563 
  - ผลการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปXงบประมาณ 2563 
ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน (ตัดยอด ณ วันที่  28 พฤศจิกายน 2562) 
 

 
จังหวัด/อําเภอ 

เป@าหมายปX 2563 
(ครัวเรือน) 

เป@าหมาย 
รอบที่ 1 

(ครัวเรือน) 

ผลการปรับปรุง 
(ครัวเรือน) 
รอบที่ 1 

คิดเปPนร$อยละ 
(รอบที่ 1 ) 

นครปฐม 41,000 10,250 1,215 11.85 
เมืองนครปฐม 8,910 2,230 94 4.21 
กําแพงแสน 7,060 1,765 419 23.73 
นครชัยศรี 4,775 1,195 190 15.89 
ดอนตูม 3,280 820 199 24.26 
บางเลน 10,175 2,540 162 6.37 
สามพราน 5,800 1,450 134 9.44 
พุทธมณฑล 1,000 250 17 6.80 
 

- ผลการวาดแปลงทะเบียนเกษตรกร 
ปXงบประมาณ 2563 (ตัดยอด ณ วันที่ 1 ตุลาคม – 28 พฤศจิกายน 2562) 

 

 
จังหวัด/อําเภอ 

เป@าหมายปX 2562 
(แปลง) 

ผลการวาดแปลง 
(แปลง) 

 
คิดเปPนร$อยละ 

นครปฐม 5,500 2,250 40.92 
เมืองนครปฐม 1,460 453 31.02 
กําแพงแสน 1,020 556 54.50 

นครชัยศรี 585 490 83.76 
ดอนตูม 540 264 48.88 
บางเลน 840 187 22.26 
สามพราน 930 300 32.25 
พุทธมณฑล 125 - - 
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- ผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู2ปลูกข2าวนาป  ตามที่ต้ังแปลง ป  2562/63 
ผ8านระบบทะเบียนเกษตรกรและแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook (ช8วงปลูกของแต8ละจังหวัดตามกรอบ
ระยะเวลาการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป  2562)วันที่ตัดยอดข2อมูล 28 พฤศจิกายน 2562 
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������ 14,229 246,373 14,225 246,186 15 187 14,227 246,326 14,217 246,024 14,204 245,989 

  ��,	�< 758 11,539 758 11,514 1 25 757 11,520 757 11,468 757 11,476 

 ก
�=-�=!� 2,138 24,323 2,137 24,178 6 53 2,138 24,218 2,134 24,162 2,128 24,009 

 �+���>?�/ 1,747 29,780 1,747 29,767 1 13 1,747 29,780 1,744 29,723 1,737 29,528 

�	� &� 1,194 17,873 1,194 17,863 2 10 1,194 17,867 1,194 17,858 1,194 18,035 

����'� 7,482 145,324 7,479 145,239 5 85 7,482 145,324 7,479 145,196 7,480 145,309 

!��-��� 341 5,893 341 5,893 - - 341 5,893 341 5,893 341 5,906 

-��*�AB' 687 11,729 687 11,729 - - 686 11,722 686 11,722 686 11,722 
 

- ตามหนังสือจังหวัดนครปฐม ที่ นฐ 0009/ ว 18491 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เร่ืองการแจ$งป_ดระบบ
ทะเบียนเกษตรกรผู$ปลูกข$าวนาปX ปXการผลิต 2562/63 โดยกรมส�งเสริมการเกษตรได$แจ$งป_ดระบบบันทึกข$อมูล
และบันทึกผลการตรวจสอบข$อมูลข$าวนาปX ปXการผลิต 2562/63 ในวันที่ 15 มกราคม 2563 ของข$าวที่ปลูก
ในช�วง 1 พฤษภาคม – 31 ตุลาคม 2562 
 

- ห$ามแก$ไขข$อมูลวันเก็บเก่ียวและพันธุ(ข$าวในกรณีที่มีการแจ$งข$อมูลผิดพลาด หากต$องการแก$ไขข$อมูล ให$
สํานักงานเกษตรอําเภอทําหนังสือบันทึกข$อความมาถึงสํานักงานเกษตรจังหวัด และสํานักงานเกษตรจังหวัดจะได$
ทําหนังสือแจ$งกรมส�งเสริมการเกษตรเพื่อแจ$งเป_ดระบบละบันทึกแก$ไขข$อมูลของเกษตรกรต�อไป 
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- ผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู$ปลูกปาล(มนํ้ามัน ตามที่ต้ังแปลง ปX 2562/63 
วันที่ตัดยอดข$อมูล 25 พฤศจิกายน 2562 
 

จังหวัด/อําเภอ บันทึก ปX 62(รวม) บันทึกจาก ทบก. บันทึกจาก Farmbook จัดชุดตรวจสอบ ผ�านการตรวจสอบ 
ครัวเรือน พื้นท่ี(ไร�) ครัวเรือน พื้นท่ี(ไร�) ครัวเรือน พื้นท่ี(ไร�) ครัวเรือน พื้นท่ี(ไร�) ครัวเรือน พื้นท่ี(ไร�) 

นครปฐม 17 304.25 17 304.25 - - 17 304.25 17 304.25 
เมืองฯ 6 111.25 6 111.25 - - 6 111.25 6 111.25 
กําแพงแสน 3 36.25 3 36.25 - - 3 36.25 3 36.25 
บางเลน 2 24.25 2 24.25 - - 2 24.25 2 24.25 
สามพราน 6 132.50 6 132.50 - - 6 132.50 6 132.50 

 

3.2 รายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน (รต.) 
- ข2าวนาป  ป การเพาะปลูก 2562/63 
 

 
 

จังหวัด/
อําเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เนื้อท่ีปลูก(ไร�) 

 
เน้ือท่ี 

เสียหาย
(ไร�) 

 
เนื้อท่ีเก็บ

เก่ียว
ผลผลิต(ไร�) 

 
ผลผลิตท่ี 

เก็บเก่ียวได$(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉล่ีย 

(กก./ไร�) 

ราคาท่ี
เกษตรกร

ขายได$เฉล่ีย
(บาท/กก.) 

ทบก. รต. ทบก. GISDA รต.      
นครปฐม 14,229 12,668 246,373 167,726 253,863 - 217,469 175,460,688 806 6.83 
เมืองฯ 758 656 11,539 8,489 10,913 - 4,221 3,279,740 777 7.52 
กําแพงแสน 2,138 2,243 24,232 19,589 26,418 - 15,778 12,332,400 781 7.48 
นครชัยศร ี 1,747 1,788 29,780 23,058 29,717 - 26,134 22,094,138 845 6.94 
ดอนตูม 1,194 1,163 17,873 12,931 16,733 - 7,802 6,322,100 810 7.26 
บางเลน 7,482 5,029 145,324 89,046 151,553 - 145,659 116,875,040 802 6.67 
สามพราน 341 448 5,893 4,465 4,989 - 4,385 3,612,370 823 6.51 
พุทธมณฑล 687 841 11,729 10,149 13,540 - 13,490 10,900,300 808 7.14 

 

หมายเหตุ : ข�อมูลพื้นท่ีปลูกข�าวในระบบทะเบียนเกษตรกร(ทบก.) และข�อมูลที่รายงานในระบบภาวะการผลิตพืช
รายเดือน (รต.) ไม!ตรงกันเน่ืองจากเกษตรกรมีการปลูกข�าวเหล่ือมเวลากัน บางอําเภอปลูกข�าวป'ละ 3 ครั้ง 
 

- ข2าวนาปรัง  ป การเพาะปลูก 2562/63 
 

 
 

จังหวัด/อําเภอ 

 
 

ครัวเรือน
เกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก(ไร�) 

 
เน้ือที่
เสียหาย
(ไร�) 

 
เน้ือที่
เก็บ
เก่ียว
ผลผลิต
(ไร�) 

 
ผลผลิตที่ 
เก็บเก่ียว
ได$(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉล่ีย 
(กก./
ไร�) 

ราคาที่
เกษตรกร
ขายได$
เฉล่ีย
(บาท/
กก.) 

ทบก. รต. ทบก. GISDA รต.      
นครปฐม 29 1,943 447 33,359 32,063 - - - - - 
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เมืองนครปฐม - 53 - 726 194 - - - - - 
กําแพงแสน 3 46 27 838 593 - - - - - 
นครชัยศรี - 196 - 3,274 4,324 - - - - - 
ดอนตูม 23 36 339 658 612 - - - - - 
บางเลน 3 1,370 80 26,361 22,653 - - - - - 
สามพราน - 129 - 372 987 - - - - - 
พุทธมณฑล - 113 - 1,130 2,700 - - - - - 

 

- กล2วยไม2 (ไม2ตัดดอกเมืองร2อน) 
 

 
 
จังหวัด/อําเภอ 

 
 
ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 
เน้ือที่ปลูก (ไร�) 

 
เน้ือที่
ปลูก
ใหม�
(ไร�) 

 
เน้ือที่ 
เก็บเก่ียว
ผลผลิต
(ไร�) 

 
ผลผลิตที่เก็บ
เก่ียวได$ 
(กก./ไร�) 

 
ผลผลิต
เฉล่ีย
(กก.) 

ราคาที่
เกษตรกร
ขายได$
เฉล่ีย
(บาท/
กก.) 

ทบก. รต. ทบก. รต.      
นครปฐม 494 676 6,783 8,427 25 6,083 1,348,121 221.62 62 
เมืองนครปฐม 13 46 215 460 - 310 56,867 183 90 
กําแพงแสน 24 40 278 534 - 534 96,425 180 65 
นครชัยศรี 81 94 1,357 1,593 - 1,330 322,510 242 62 
ดอนตูม 2 12 15 118 - 110 19,000 172 81 
บางเลน 75 131 2,018 2,634 - 1,075 381,402 354 59 
สามพราน 276 305 2,493 2,639 25 2,305 404,317 175 61 
 พุทธมณฑล 27 48 405 448 - 418 67,600 161 57 

 

หมายเหตุ : ข�อมูลพื้นท่ีปลูกกล�วยไม�ในระบบทะเบียนเกษตรกร(ทบก.) และข�อมูลที่รายงานในระบบภาวะการผลิต
พืชรายเดือน (รต.) ไม!ตรงกันเน่ืองจากพื้นที่เพาะปลูกของเกษตรกรและสถานท่ีพักอาศัยตามทะเบียนบ�านอยู!คนละ
สถานท่ีกัน 
 

ประธาน   ขอให�สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอส!งเสริมสนับสนุนให�เกษตรกรท่ีปลูกเล้ียงกล�วยไม� ใช�สาร
ชีวภัณฑ2ในแปลงกล�วยไม� โดยให�ทําแปลงทดลองหรือสลับการใช� เช!น เช้ือราไตรโคเดอร2มา แปลงใหญ!กล�วยไม�ที่
ตําบลบางแก�วฟ7า อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป9นแปลงใหญ!กล�วยไม�ที่มีการใช�สารชีวภัณฑ2อยู!เป9นประจํา 
ควรสนับสนุนให�มีการนําเกษตรกรผู�ปลูกกล�วยไม�ไปศึกษาดูงานและจัดทําเป9นแปลงตัวอย!าง 
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- อ2อยโรงงาน 
 

 
 
จังหวัด/อําเภอ 

 
 
ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 
เน้ือที่ปลูก (ไร�) 

 
เน้ือที่ปลูก
ใหม�(ไร�) 

 
เน้ือที่ 
เก็บเก่ียว
ผลผลิต
(ไร�) 

 
ผลผลิตที่
เก็บเก่ียวได$
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉล่ีย
(กก.) 

ราคาที่
เกษตรกร
ขายได$
เฉล่ีย
(บาท/
กก.) 

ทบก. รต. ทบก. รต.      
นครปฐม 1,200 2,408 20,191 61,218 - - - - - 
เมืองนครปฐม 409 729 7,349 14,021 - - - - - 
กําแพงแสน 793 1,674 12,749 47,136 - - - - - 
นครชัยศรี 2 1 39 36 - - - - - 
ดอนตูม 3 4 42 25 - - - - - 

 

ประธาน   จังหวัดนครปฐมมีพื้นท่ีที่มีการประเมินค!าความร�อนในอากาศสูงกว!าปกติ คือพื้นท่ี อําเภอ
กําแพงแสน และอําเภอ    บางเลน จึงได�มีการจัดทําโครงการลดการเผา จัดงานรณรงค2ลดการเผา โดยกรมส!งเสริม
การเกษตรร!วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร2 คิดค�นเครื่องจักรกลทางการเกษตรท่ีใช�ในการเก็บเก่ียวผลผลิตอ�อย 
ซ่ึงพบว!าเครื่องจักรกลท่ีมีอยู!ไม!สัมพันธ2กับการเก็บเก่ียว เน่ืองจากอ�อยในประเทศไทยมีการพัฒนาสายพันธุ2ให�มีลํา
ปล�องใหญ! 
ประธาน  การอัดฟาง (ใบอ�อย) เพื่อลดการเผา มีป@ญหาเรื่องการขนย�าย เน่ืองจากมีป@ญหาเรื่องการจราจร 
ประธาน การหมักและไถพรวนใบอ�อย โดยมีการส!งเสริมสนับสนุนให�มีการใช�ปุAยชีวภาพช!วยในการย!อยสลายและใช�
จานพรวนดินตัดใบ เพื่อให�ใบอ�อยย!อยสลายได�เร็วข้ึน 
ประธาน สํานักงานปศุสัตว2 มีโครงการลดพื้นท่ีปลูกอ�อยและสนับสนุนให�มีการปลูกข�าวโพดฝ@กอ!อน โดยมีการ
สนับสนุนด�านวัสดุและป@จจัยการผลิตเพื่อให�เกษตรกรที่สนใจสมัครเข�าร!วมโครงการเพิ่มข้ึน 
 

- ส2มโอ 
 

 
 
จังหวัด/อําเภอ 

 
 
ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 
เน้ือที่ปลูก (ไร�) 

 
เน้ือที่
ปลูก
ใหม�
(ไร�) 

 
เน้ือที่ 
เก็บเก่ียว
ผลผลิต
(ไร�) 

 
ผลผลิตที่เก็บ
เก่ียวได$(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉล่ีย
(กก.) 

ราคาที่
เกษตรกร
ขายได$
เฉล่ีย(บาท/
กก.) 

ทบก. รต. ทบก. รต.      
นครปฐม 1,141 1,899 7,445 7,104 - 120 10,000 83 78 
เมืองนครปฐม 2 2 4.5 4 - 1 500 500 35 
กําแพงแสน 8 21 11 24 - - - - - 
นครชัยศรี 148 110 987 807 - - - - - 
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ดอนตูม 10 2 116 102 - - - - - 
บางเลน 16 16 114 128 - - - - - 
สามพราน 952 1,749 6,054 5,900 - - - - - 
พุทธมณฑล 15 15 155 139 - 119 9,500 79 80 

 

ประธาน  เสนอให�ทํา GI(ส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร()ส�มโอโดยเชิญพานิชย2จังหวัดมาร!วมในการช้ีแจง เกษตรกร
จังหวัดนครปฐมเดิมมีเกษตรกรท่ีได�รับ Gi(ส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร()จํานวน 8 ราย แต!ในขณะน้ีอยู!ระหว!างการ
ดําเนินการขอต!ออายุ โดยการขอ GI(ส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร()ส�มโอ จะต�องทําเรื่องราวว!าพันธุ2กับพื้นที่มีความสัมพันธ2
กันอย!างไรและดําเนินการขอ GI(ส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร()ตามข้ันตอน 
ประธาน   โครงการปรับปรุงคุณภาพส�มโอ โดยมีการอบรมเกษตรกรผู�ปลูกส�มโอ จํานวน 150 ราย ในพื้นท่ี
อําเภอสามพราน ขอให�มีการบูรณาการหน!วยงาน วิทยากรให�เหมาะสมกับหลักสูตรการฝJกอบรม 
ประธาน  การขยายพื้นท่ีเพาะปลูกส�มโอในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ขอให�มีการเสนอโครงการขยายพื้นท่ีการ
ปลูกส�มโอในป' 2564 โดยให�เขียนโครงการเตรียมไว� สนับสนุนต�นพันธุ2 บูรณาการหน!วยงานทางวิชาการ เช!น 
สถานีพัฒนาที่ดินในการปรับปรุงสภาพพื้นที่ให�เหมาะสมกับการปลูกส�มโอ 
ประธาน  การฉีดยาปฏิชีวนะเข�าลําต�นส�มโอเพื่อป7องกันโรคกรีนน่ิง ซึ่งมีเพล้ียไก!แจ�ส�มเป9นพาหะนําโรค ทํา
ให�เกิดสารตกค�างในลําต�นและผลผลิต จึงขอให�เลิกใช�สารชีวนะดังกล!าว 
 

- มะพร2าวอ8อน 
 

 
 

จังหวัด/อําเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก (ไร�) 

 
เน้ือที่
ปลูก
ใหม�
(ไร�) 

 
เน้ือที่ 

เก็บเก่ียว
ผลผลิต(ไร�) 

 
ผลผลิตที่เก็บ

เก่ียวได$ 
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉล่ีย
(กก.) 

ราคาที่
เกษตรกร

ขายได$เฉล่ีย
(บาท/กก.) 

ทบก. รต. ทบก. รต.      
นครปฐม 1,329 2,622 7,482 7,752 - 4,723 1,248,690 305 10.42 
เมืองนครปฐม 86 152 593 268 - 192 185,800 967 17.45 
กําแพงแสน 33 48 212 280 - 106 35,900 336 9.07 
นครชัยศรี 222 231 1,029 1,233 - 454 133,370 249 10.76 
ดอนตูม 42 54 351 377 - 62 16,470 265 9.75 
บางเลน 68 134 334 739 - 635 246,750 381 9.81 
สามพราน 845 866 4,835 3,788 - 3,189 808,650 272 9.07 
พุทธมณฑล 37 36 126 135 - 85 28,500 333 6.30 

 

หัวหน�ากลุ�มยุทธศาสตร�ละสารสนเทศ  การขอGI(ส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร() มะพร�าวอ!อนของจังหวัดนครปฐม 
ยังขาดข�อมูลความสัมพันธ2กับพื้นท่ีการปลูกมะพร�าวอ!อนของจังหวัดนครปฐมว!ามีความสัมพันธ2กันอย!างไร โดย
จังหวัดนคปฐม มีชนิดสินค�าทางการเกษตรที่ดําเนินการขอ GI(ส่ิงบ�งช้ีทางภูมิศาสตร() คือ มะพร�าวอ!อน ส�มโอ และ
โคนม 
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- ปาล'มนํ้ามัน 
 

 
 
จังหวัด/อําเภอ 

 
 
ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 
เน้ือที่ปลูก (ไร�) 

 
เน้ือที่
ปลูกใหม�
(ไร�) 

 
เน้ือที่ 
เก็บเก่ียว
ผลผลิต(ไร�) 

 
ผลผลิตที่
เก็บเก่ียวได$ 
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉล่ีย
(กก.) 

ราคาที่
เกษตรกร
ขายได$เฉล่ีย
(บาท/กก.) 

ทบก. รต. ทบก. รต.      
นครปฐม 17 19 304.25 313 - 248 302,200 1,215 2.81 
เมืองฯ 6 6 111.25 111 - 88 66,000 749 2.61 
กําแพงแสน 3 6 36.25 36 - 27 108,000 4,000 2.00 
บางเลน 2 1 24.25 32 - - - - - 
สามพราน 6 6 132.5 133 - 133 128,200 960 3.59 

 

ประธาน  สอบถามช�องทางการจําหน�ายผลผลิตปาล(มนํ้ามันของเกษตรกรว�าจําหน�ายที่ใดในพื้นที่ใกล$เคียง
กับจังหวัดนครปฐม หากเกษตรกรยังไม�มีที่จําหน�ายแนะนําว�าที่อําเภอท�ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี มีโรงรับซื้อ
ผลผลิต 
 

- ข2าวโพดฝUกอ8อน 
 

 
 

จังหวัด/อําเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก (ไร�) 

 
เน้ือที่
ปลูกใหม�
(ไร�) 

 
เน้ือที่ 
เก็บเก่ียว
ผลผลิต
(ไร�) 

 
ผลผลิตที่เก็บ
เก่ียวได$ 
(กก.) 

 
ผลผลิตเฉล่ีย
(กก.) 

ราคาที่
เกษตรกร
ขายได$
เฉล่ีย
(บาท/
กก.) 

ทบก. รต. ทบก. รต.      
นครปฐม 1,148 1,362 3,196 1,328 - 1,115 1,455,00 1,304 5 
เมืองนครปฐม 136 280 278 214 - 5 4,000 800 4 
 กําแพงแสน 1,012 1,082 2,917 1,114 - 1,110 1,451,000 1,307 5 
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- ข2าวโพดรับประทานฝUกสด 
 

 
 
จังหวัด/อําเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก (ไร�) 

 
เน้ือที่
ปลูกใหม�
(ไร�) 

 
เน้ือที่ 
เก็บเก่ียว
ผลผลิต
(ไร�) 

 
ผลผลิตที่เก็บ
เก่ียวได$ 
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉล่ีย(กก.) 

ราคาที่
เกษตรกร
ขายได$
เฉล่ีย
(บาท/
กก.) 

ทบก. รต. ทบก. รต.      
นครปฐม 290 293 700 588 - 61 98,300 1,611 10.10 
เมืองนครปฐม 118 136 284 191 - 36 73,800 2,050 11.46 
กําแพงแสน 122 141 330 385 - 20 20,000 1,000 10.00 
ดอนตูม 44 16 79 12 - 5 4,500 900 10.00 

 

ประธาน  การเฝ@าระวังการระบาดของหนอนกระทู$ fall armyworm ในข$าวโพด เน่ืองจากจังหวัดนครปฐม
มีพื้นที่ปลูกข$าวโพดจํานวนมาก จึงขอให$เฝ@าระวังการระบาดของหนอนกระทู$ดังกล�าว 
 

- พืชผัก 
 

 
 
จังหวัด/อําเภอ 

 
 
ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 
เน้ือที่ปลูก (ไร�) 

 
เน้ือที่ 
ปลูกใหม�(ไร�) 

 
เน้ือที่ 
เก็บเก่ียว
ผลผลิต
(ไร�) 

 
ผลผลิตที่เก็บ
เก่ียวได$ 
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉล่ีย
(กก.) 

 
ราคาที่
เกษตรกร
ขายได$
เฉล่ีย
(บาท/
กก.) 

ทบก. รต. ทบก. รต.      
นครปฐม 8,595 8,937 23,407 21,007 4,725 19,155 8,324,368 434 25.04 
เมืองนครปฐม 4,356 4,185 9,899 7,749 1,219 13,197 4,128,982 312 34.16 
กําแพงแสน 2,650 2,759 8,032 7,005 2,337 3,812 2,416,676 633 15.69 
นครชัยศรี 521 473 1,783 2,544 767 761 937,700 1,232 18.58 
ดอนตูม 401 591 697 894 320 794 657,400 827 11.51 
บางเลน 409 714 2,140 2,301 334 2,202 176,396 428 14.32 
สามพราน 231 52 707 230 82 470 176,000 374 24.98 
พุทธมณฑล 49 163 146 283 - 121 7,601 63 15.17 
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 3.3 การตรวจสอบติดตามการใช2งานครุภัณฑ'งบยุทธศาสตร'การพัฒนาจังหวัด/งบกลุ8มจังหวัด/งบ
ตามแผนพัฒนาภาค 
ประธาน  1) ตามที่จังหวัดนครปฐมได$ดําเนินงานจัดซื้อครุภัณฑ( เพื่อสนับสนุนโครงการต�าง ๆ โดยให$กลุ�ม
เกษตรกรในพื้นที่ 7 อําเภอยืมใช$ประโยชน( ขอให$เกษตรอําเภอและเจ$าหน$าที่ที่เก่ียวข$องทุกคนดําเนินการติดตาม
การใช$งานครุภัณฑ(  บันทึกรายละเอียดการใช$งานครุภัณฑ(ทุกครั้งที่มีการใช$งาน  

2) ติดตามการใช$งานครุภัณฑ(การเกษตรของอําเภอ ขอให$จัดทําเปPนตัวช้ีวัดและลง 
ในวาระการประชุมประจําเดือนของอําเภอ 

3) ติดตามการใช$งานโรงเรือนปลูกพืช ขอให$อําเภอติดตามการใช$งานและรายงาน 
การใช$งานโรงเรือนดังกล�าวให$จังหวัดทราบ 
                      4)  มอบให$กลุ�มยุทธศาสตร(และสารสนเทศทําแบบควบคุมการใช$งานครุภัณฑ(ของแต�ละ
อําเภอว�าแต�ละอําเภอมีครุภัณฑ(รายการใด เพื่อความรวดเร็วในการติดตามการใช$งาน  
   5)  มอบให$สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอดําเนินการติดตามผลการใช$เคร่ืองจักรกล 
โครงการพัฒนาและส�งเสริมนวัตกรรมการเกษตร และโครงการจัดซ้ือครุภัณฑ(อ่ืน ๆ หากตรวจสอบพบว�ากลุ�มหรือ
ชุมชนมิได$ใช$ประโยชน(ตามวัตถุประสงค( หรือไม�มีความจําเปPนต$องใช$งานให$พิจารณาดําเนินการบริหารครุภัณฑ(
ให$กับกลุ�มหรือชุมชนอ่ืนที่มีความจําเปPนต$องการใช$ประโยชน(ต�อไป  โดยให$ทําหนังสือส�งคืนหรือหนังสือขอใช$
ครุภัณฑ(มายังสํานักงานเกษตรจังหวัด เพื่อจะได$พิจารณาการใช$งานของทรัพย(สินให$เกิดความคุ$มค�าตาม
วัตถุประสงค(ของโครงการต�อไปและให$ดําเนินการนําเรื่องการติดตามการใช$งานครุภัณฑ(ดังกล�าว บรรจุลงในระบบ
ส�งเสริมการเกษตร T&V ด$วย 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง  เพื่อทราบ/พิจารณา 

 

   4.1 เร่ืองแจ2งจากฝ>ายบริหารทั่วไป 
         1. รายงานแสดงยอดงบประมาณ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ตัดยอด ณ 
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 
หัวหน2าฝ>ายบริหาร วัสดุ ค�าซ�อมรถ 20,000 บาท ทั้ง 7 อําเภอขอให$สํานักงานเกษตรอําเภอส�งมา
สํานักงานเกษตรจังหวัดภายในเดือนธันวาคม 2562 
ประธาน    ขอให$เกษตรจังหวัดนครปฐมและเกษตรอําเภอกําแพงแสน เตรียมรับเสด็จพระเจ$า 
วรวงค(เธอ พระองค(เจ$าอทิตยาทรกิติคุณ วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เน่ืองในวัน เกษตรกําแพงแสน ครั้งที่ 23 
ประจําปX 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร( วิทยาเขตกําแพงแสน 
หัวหน2าฝ>ายบริหาร  บ$านพักเกษตรของอําเภอใดต$องการจําหน�าย ขอให$ประเมินราคาโดยขอให$ตั้ง
คณะกรรมการข้ึนมาหน่ึงชุดโดยมีนายช�างองค(การบริหารส�วนตําบลในตําบลที่บ$านพักเกษตรตั้งอยู�ร�วมเปPน
คณะกรรมการเพื่อประเมินราคาและแจ$งให$จังหวัดทราบต�อไป 
ประธาน   ขอความร�วมมือเจ$าหน$าที่สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมร�วมจัดนิทรรศการและ
ต$อนรับศาสตราจารย(เกียรติคุณ นายแพทย(เกษมวัฒนชัย องคมนตรี เอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทย ที่จะลง
พื้นที่ตรวจเยี่ยมการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ที่มุ�งเน$นการเสริมศักยภาพเศรษฐกิจชุมชนใน
ด$านการเกษตร ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 ณ ห$องประชุม อาคารสิริวรป?ญญา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม โดย
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ขอให$จัดนิทรรศการมีชีวิต เน$นพืชเศรษฐกิจที่มี GI ได$แก� ส$มโอแปลงใหญ�จากดอนแฝก อําเภอสามพราน 
มะพร$าวนํ้าหอม ฝรั่งกิมจู ลําไยพันธุ(พวงทองจากอําเภอสามพราน กล$วยไม$แปลงใหญ� มะพร$าวแปดเซียน(คว$าน
ผล)จากอําเภอพุทธมณฑล และขอให$เจ$าหน$าที่พร$อมด$วยเกษตรกรร�วมต$อนรับคณะดูงานที่จะลงพื้นที่สวน 
ลุงอุบล การะเวก ในภาคบ�าย 
   2. รายงานผลการใช2งบประมาณรายจ8ายประจําป งบประมาณ พ.ศ.2562 ไปพลาง
ก8อน แยกประเภทตามโครงการ/กิจกรรม/การดําเนินงาน ประจําปXงบประมาณ 2563 สํานักงานเกษตรจังหวัด
นครปฐม 
 

3. สรุปลูกหนี้เงินยืมที่ยังไม8ได2ชดใช2เงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน  
งบกรมส�งเสริมการเกษตร ประจําปXงบประมาณ 2563 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  
ประจําเดือน พฤศจิกายน2562 
 
 

ที ่ สัญญาเลขที่ ผู$ยืม จํานวนเงิน วันที่รับเงินยืม วันที่ครบกําหนดสัญญา 
1 2/2563 นางสาวอุไรทิพย(  ธรรมสา 10,000.00 15 พ.ย. 62 14 ธ.ค.62 
2 3/2563 นางสาวอรวรรณฮกยินดี 6,000.00 26 พ.ย. 62 25 ธ.ค. 62 
3 4/2563 นางสาวจิตติกาญจน(  สมพงศ(นวกิจ 8,000.00 26 พ.ย. 62 25 ธ.ค. 62 

รวม 24,000.00   
 

 ข$อมูล ณ วันที่ 26พฤศจิกายน 2562 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.2 เร่ืองแจ2งจากกลุ8มส8งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
         1. การบริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู2ยืมแก8เกษตรกรและผู2ยากจน 
    สํานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ( แจ$งมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู$ยืมแก�เกษตรกรและผู$ยากจน เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2562 เห็นชอบให$ยกเลิก
คําส่ังที่ 1/2561 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 และเห็นชอบให$แต�งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียน
เพื่อกู$ยืมแก�เกษตรกรและผู$ยากจน ตามคําส่ังที่ 2/2562 ลงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 (รายละเอียดตามเอกสาร
หน2าที่ 20) 
         2. แผนปฏิบัติงานโครงการส8งเสริมการเกษตร (งบกรมฯ) ประจําป งบประมาณ 
พ.ศ.2563 ประจําเดือนธันวาคม 2562 กลุ8มส8งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
    1) โครงการขับเคล่ือนงานอาสาสมัครเกษตร 
        1.1) ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด เป@าหมาย 
15 ราย     
        1.2) ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด เป@าหมาย 11 ราย   
    2) โครงการพัฒนากลุ�มแม�บ$านเกษตรกรเปPนแหล�งเรียนรู$ต$นแบบด$านการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู$ ระยะที่ 1 ตําบลมหาสวัสดิ์ เป@าหมาย 
20 ราย 
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    3) โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ�มแม�บ$านเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร$อมสู� 
Smart Group โดยการจัดกระบวนการเรียนรู$ ระยะที่ 1  
        - ตําบลบัวปากท�า อําเภอบางเลน  เป@าหมาย 10 ราย 
        - ตําบลมหาสวัสด์ิ อําเภอพุทธมณฑล  เป@าหมาย 10 ราย 
        - ตําบลทัพหลวง อําเภอเมืองนครปฐม เป@าหมาย 10 ราย 
    4) ประชุมคณะกรรมการสรรหากรรมการผู$แทนวิสาหกิจชุมชน 
    5) โครงการพัฒนาตลาดสินค$าเกษตรและเครือข�าย เป@าหมาย 45 ราย 
    6) โครงการพัฒนาเกษตรกรรุ�นใหม�ให$เปPน Young Smart Farmer เป@าหมาย 
35 ราย 
      3. โครงการอาสาสมัครเกษตร  

    สํานักงานเกษตรจังหวัดมีแผนการดําเนินงาน ดังน้ี 
    1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด  
ครั้งที่ ๑/256๓ ดําเนินงานในวันที่ ๒๕ ธันวาคม 256๒  ณ ห$องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เวลา 
13.30 น 

  ผู$เก่ียวข$องประกอบด$วย รองผู$ว�าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน$าส�วนราชการสังกัด 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ(ระดับจังหวัด หัวหน$ากลุ�มสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ร�วมจํานวน 20 คน 
    2. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ครั้งที่ ๒/256๓ 
ดําเนินงานในวันที่ ๒๐ ธันวาคม 256๒ ณ ห$องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เวลา 13.30 
    ผู$เก่ียวข$องประกอบด$วย คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ( อกษจ. ) 11 
ท�าน เจ$าหน$าที่ผู$รับผิดชอบงานระดับอําเภอ ๆละ 1 ราย และเจ$าหน$าที่ผู$เก่ียวข$อง  ร�วมจํานวน 20 คน 
    3. กิจกรรมเวทีขับเคล่ือนงานคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอําเภอ ดําเนินงาน
ในวันที่ ๑๐ มกราคม 256๒ ณ ห$องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เวลา 13.30 น.  
    ผู$เก่ียวข$องประกอบด$วย คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (อกษอ.) อําเภอ 
ละ ๆ 4 ราย ร�วม 28 ราย เจ$าหน$าที่ผู$รับผิดชอบงานระดับอําเภอ ๆละ 1 ราย และเจ$าหน$าทีผู่$เก่ียวข$อง รวมจํานวน  
38 คน 
         4. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง 

    กิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให$เปPน Smart Farmer(อําเภอเปPน 
ผู$ดําเนินการจัดอบรมและเบิกจ�ายงบประมาณ) 

    ข้ันตอนการดําเนินงาน 
   เวทีอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให$เปPน Smart Farmer ครั้งที่ ๑ 

   1) อําเภอคัดเลือกเกษตรกรเป@าหมายที่จะเข$าร�วมโครงการ โดยคัดเลือกจาก
เกษตรกรที่เคยเข$าร�วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ของกรมส�งเสริมการเกษตร แต�ยัง
ไม�ผ�านคุณสมบัติเปPน Smart Farmer (SF)กล�าวคือ ยังจัดอยู�ในกลุ�ม Developing Smart Farmer (DSF)หรือ
เกษตรกรทั่วไปที่ประเมินแล$วมีผลการประเมินอยู�ในกลุ�ม DSF จํานวน 20 ราย  
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   2) จัดเวทีวิเคราะห(ศักยภาพและจัดทําแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และ 
เน$นย้ํา ให$เกษตรกร “นําไปปฏิบัติจริง” ในการประกอบอาชีพการเกษตร โดยมีเจ$าหน$าที่เปPนพี่เล้ียงและคอยให$
คําปรึกษาในระหว�างการนําไปปฏิบัติ 
   3) สร$างเครือข�ายการเรียนรู$ร�วมกันของเกษตรกรที่เข$าร�วมโครงการ 
   4) วางแผนการติดตามผลการนําไปปฏิบัติของเกษตรกรที่เข$าร�วมโครงการตาม
ระบบ T&VSystem ในช�วงเดือนกุมภาพันธ( 63 
   5) บันทึกผลการประเมินคุณสมบัติของ SmartFarmerครั้งที่  1 ในช�อง 
“ก�อน” ผ�านทางเว็บไซต(เกษตรกรปราดเปร่ือง (http//:www.thaismartfarmer.net) 

  เวทีอบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให2เป@น Smart Farmer คร้ังที่ ๒ 
   1) อําเภอแจ$งกําหนดการให$เกษตรกรที่เข$าร�วมเวทีครั้งที่ ๑ เข$าร�วมเวที 
   2) สรุปผลหลังจากการฝ�กปฏิบัติตามแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP)  
   3) วางแผนการพัฒนาอาชีพด$านการเกษตรในระยะยาว โดยมี SmartFarmer 
ต$นแบบ เปPนพี่เล้ียง 
   4) วางแผนการติดตามผลการนําไปปฏิบัติของเกษตรกรที่เข$าร�วมโครงการตาม
ระบบ T&VSystem ในช�วงเดือนเมษายน 63 
   5) ทําการประเมินคุณสมบัติของ SmartFarmer ครั้งที่ 2 จากน้ันทําการ
บันทึกผลประเมินคุณสมบัติของ SmartFarmer ในช�อง “หลัง” ผ�านทางเว็บไซต(เกษตรกรปราดเปร่ือง 
(http//:www.thaismartfarmer.net) 
   6) รายงานผลการดําเนินงานโครงการให$สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมทราบ 
จํานวน ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ภายในเดือน กุมภาพันธ( 2563 และครั้งที่ ๒ ภายในเดือน เมษายน 2563 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.3 เร่ืองแจ2งจากกลุ8มส8งเสริมและพัฒนาการผลิต 
 

   1. โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ จังหวัดนครปฐม ป งบประมาณ 2563 
คร้ังที่ 1 จัดงานวันพฤหัสบดี ที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ วัดทรงคนอง ตําบลทรงคนอง อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม  
คร้ังที่ 2 จัดงานวันพฤหัสบดี ที่ 20 กุมภาพันธ( 2563 ณ ศาลาไทยทรงดําบ$านไผ�คอกเน้ือ ตําบลบาง

หลวง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  
คร้ังที่ 3 จัดงานวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563 ณ องค(การบริหารส�วนตําบลสระพัฒนา หมู� 12 

ตําบลสระพัฒนา อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  
คร้ังที่ 4 จัดงาน..............................กรกฎาคม 2563 ณ วัดแค ตําบลวัดแค อําเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม  
    - เชิญประชุมคณะทํางานเตรียมการจัดงาน คลินิกเกษตรเคล่ือนที่  
จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1 ประจําปXงบประมาณ 2563  ในวันอังคารที่ 3 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น.  
ณ ห$องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ขอความร�วมมือเตรียมงานและจัดสถานที่ ในวันพุทธที่ 18 
ธันวาคม 2562 
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   2. การตรวจติดตามการประเมินรายได2โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตสินค2า
เกษตร อาหารปลอดภัย 4.0 ป งบประมาณ 2560ตามกิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม�ตามแนวพระราชดําริและ
กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการผลิตข$าวโพดฝ?กอ�อน 
   3. การดําเนินงานโครงการเกษตรทฤษฎีใหม8(5ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม8 
ถวายในหลวง) ป งบประมาณ พ.ศ. 2563 
ขอให$สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ ติดตามเกษตรกรที่เข$าร�วมร�วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม�การต�อยอดและ
การได$รับผลประโยชน(จากโครงการ ตามแบบตรวจติดตามและรายงานให$จังหวัดทราบ และขอให$สํานักงานเกษตร
อําเภอจัดตั้งกลุ�มเกษตรกรที่เข$าร�วมโครงการอําเภอละ 1 กลุ�มเปPนอย�างน$อย เพื่อเตรียมความพร$อมและสามารถ
ต�อยอดโครงการต�อได$โดยสมาชิกที่เข$าร�วมโครงการจะต$องเข$าร�วมโครงการต้ังแต� ปX 2560 และต$องเข$า
หลักเกณฑ(อย�างน$อย 12 ข$อ  

4. กลุ8มผลิตได2รับแจ2งจากกรมฝนหลวงและการบินเกษตรว8าป`ดการทําฝนหลวงเนื่องจาก
สภาพแวดล2อมไม8เหมาะสม 

                           5. การจัดการตลาดซื้อผลผลิตพืชผักปลอดภัย 
บริษัทเอก-ชัย ดิสทริบิวช่ันซิสเด็ม จํากัด (Tesco Lotus)ได$ประสานแจ$งความประสงค(ในการรับซ้ือ

ผลผลิตพืชผักจากเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดนครปฐม โดยจะรับซ้ือผลผลิตที่ได$การรับรองมาตรฐาน GAP อาคารที่
ใช$คัดบรรจุผลผลิตต$องได$รับรองมาตรฐาน GMP และทางบริษัทจะจัดรถบรรทุกห$องเย็นมารับผลผลิตที่จุดรวบรวม
ผลผลิต 

อาคารคัดแยกผลผลิตตําบลห$วยด$วน อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐมได$เป_ดดําเนินการและรับผลผลิตทาง
การเกษตรจากเกษตรกรในพื้นที่แล$ว รวมถึงอาคารคัดแยกบรรจุภัณฑ(ตําบลทุ�งขวาง อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม ของผู$ใหญ�สุธรรม  จันทร(อ�อน ได$เป_ดรับซ้ือผลผลิตทางการเกษตร ได$แก� มะเขือเปราะ ถ่ัวฝ?กยาว 
กวางตุ$ง คะน$า มะละกอ ทั้งที่ผ�านมาตรฐาน GAP และไม�ผ�านมาตรฐาน GAP  
ประธาน  โรงเรือนปลูกพืชในจังหวัดนครปฐม ขอให$สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอให$ทําตารางการใช$
งานเพื่อดูความคุ$มค�าในการใช$งานของโรงเรือนย$อนไป 2 ปX โดยถ$าเกษตรกรมียอดสะสม รายได$จากการขาย
ผลผลิตที่ 140,000 บาท ถือว�าคุ$มทุน โดยการรายงานขอให$รายงานเปPนยอดสะสมทุกเดือนและสรุปเปPนรอบปX  
คือ ปX 2561 และ ปX 2562 และขอให$สํานักงานเกษตรอําเภอจัดแยกกลุ�มเปPน กลุ�ม A กลุ�ม B และกลุ�ม C ตาม
รายได$ที่เกษตรกรได$รับ 
 

4.4เร่ืองแจ2งจากกลุ8มอารักขาพืช 
1. การรายงานการส8งเสริมการผลิตและใช2ปุbยอินทรีย'และวัสดุอินทรีย' ป งบประมาณ 

2563 
                       ตามที่กรมส�งเสริมการเกษตรได$มอบหมายให$จังหวัดนครปฐมดําเนินการ
ส�งเสริมการผลิตและใช$ปุ�ยอินทรีย(และวัสดุอินทรีย( ปXงบประมาณ 2563น้ัน โดยให$รายงานทั้งในระบบออนไลน( 
http://help.doae.go.th ตั้งแต�วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และรายงานตามแบบรายงานทุกวันที่ 20 ของทุก
เดือนพร$อมส�งไฟล(และรูปภาพในไลน( รายงานอารักขาพืช ขอให$อําเภอเริ่มดําเนินการตามแผนฯ  
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ตัวอย�างแบบรายงานผลการส�งเสริมการผลิตและใช$ปุ�ยอินทรีย(และวัสดุอินทรีย(  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
- การรายงานขอให$สํานักงานเกษตรอําเภอรายงานทุกวันที่ 20 ของเดือน 

 

แบบสรุปผลการส�งเสริมการผลิตและใช$ปุ�ยอินทรีย(และวัสดุอินทรีย( ของแต�ละอําเภอ 
 

 
 

       2. สถานการณ'การระบาดศัตรูพืช 
                                 2.1 จังหวัดนครปฐมได$รับแจ$งจากกรมส�งเสริมการเกษตร ให$เกษตรกรผู$ปลูก
ข$าวเฝ@าระวังการระบาดของโรคไหม$ข$าวเน่ืองจากช�วงน้ีสภาพอากาศมีความแห$งในตอนกลางวันและช้ืนจัด เย็นจัด
ในเวลากลางคืน ทําให$ช�วงนํ้าค$างยาวนานถึงตอนสาย อุณหภูมิต่ําสุดที่ 22-27 องศาเซลเซียส ซ่ึงเหมาะสมต�อการ
เกิดโรค ประกอบกับพบการระบาดของโรคไหม$ข$าวแล$วในหลายพื้นที่  ดังน้ันเพื่อเปPนการป@องกันและควบคุม
สถานการณ(การระบาดของโรคไหม$ข$าวและเพล้ียกระโดดสีนํ้าตาล ไม�ให$เกิดการระบาด ขอให$สํานักงานเกษตร
อําเภอประชาสัมพันธ( เตือนการระบาดของโรคไหม$ข$าวให$เกษตรกรได$ทราบ 

ข$าว อ$อย

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน

เมือง 2,530    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  - 883    743       684      190      30         -  -  -  -  -
บางเลน 2,070    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  - 450 450 450  -  - 360 360  -  -  -
กําแพงแสน 2,070    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  - 390 290 270 210 190 190 180 175 175  -
นครชัยศรี 2,300    362 15.7 362 0 0 0 362 0 0 0 0 368 468    158       83        43        170      400       370   205  20   15  
สามพราน 2,080 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 217 299 522 461 456 125  -  -  -  -
ดอนตูม 1,150    0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 405 405 150 90 70 30  -  -  -  -  -
พทุธมณฑล 690      0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - 160 330 200  -  -  -  -  -

รวม 12,890 362.00 2.81 362 0 0 0 362   0 0.0 0 0 773 2,813 2,090  2,259 1,304 1,076 1,075  910 380 195 15

รายงานผลการส�งเสริมการผลิตและใช$ปุ�ยอินทรีย(
ประจําเดือน  พฤศจิกายน 2562   (ข$อมูล ณ วนัที่ 26 พฤศจิกายน 2562)

อําเภอ

เป@าหมาย
การผลิต

รวม

ปริมาณท่ี
ผลิตได$

คิดเปPน
ร$อยละ

ปรมิา
ณท่ี
ผลิต
ได2ใน
เดือน

น้ี

ปุ�ย
คอก

ปุ�ย
หมัก

ปอเทือง

ไถกลบตอซัง วตัถุดิบ
ในการ
ผลิต
นํ้า

หมัก

แผนการผลิต
ข$าว
 โพด

 ปX 2562  ปX 2563
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    2.2 จังหวัดนครปฐมได$รับแจ$งจากกรมส�งเสริมการเกษตร ให$เกษตรกรผู$ปลูกพืชเฝ@าระวัง
ติดตามสถานการณ(การระบาดของศัตรูพืชและการให$ความช�วยเหลือ โดยขอให$อําเภอติดตามพื้นที่ระบาด พื้นที่
เฝ@าระวัง พื้นที่ให$ความช�วยเหลือและวิธีการช�วยเหลือ(รายละเอียดตามเอกสารหน2าที่ 28) 

 

3. แจ2งปรับปรุงและเพิ่มเติมข2อมูลทําเนียบศูนย'จัดการศัตรูพืชชุมชน 
   กองส�งเสริมการอารักขาพืชและการจัดการดินปุ�ย แจ$งให$สํานักงานเกษตรจังหวัด
นครปฐมดําเนินการสํารวจศูนย(จัดการศัตรูพืชชุมชนภายในจังหวัดนครปฐม สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมจึงขอ
ความร�วมมือสํานักงานเกษตรอําเภอ ดําเนินการสํารวจศูนย(จัดการศัตรูพืชชุมชนที่มีการดําเนินกิจกรรมภายใน
อําเภอที่รับผิดชอบ และส�งข$อมูลทําเนียบศูนย(จัดการศัตรูพืชชุมชนตามแบบ (รายละเอียดตามเอกสารหน2าที่ 
32)ให$สํานักงานเกษตรจังหวัดทราบภายใน วันที่ 8 มกราคม 2563 เพื่อจะได$ทราบข$อมูลที่เปPนป?จจุบัน นําไป
วิเคราะห(แผนงานในการพัฒนา และรายงานกรมส�งเสริมการเกษตรทราบต�อไป 
คุณสุรเชษฐ'  อยู8สวัสดิ์ ขอให$สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ ดําเนินการจัดเก็บข$อมูลศูนย(จัดการศัตรูพืช
ชุมชนตามแบบจัดเก็บข$อมูล หากศูนย(จัดการศัตรูพืชชุมชนใดไม�มีการดําเนินงานขอให$รายงานข$อมูลให$ทางจังหวัด
ทราบด$วย 
คุณสุรเชษฐ'  อยู8สวัสดิ์ ชุดเรียนรู$ด$านดินและปุ�ย สํานักงานเกษตรจังหวัดจะจัดส�งให$สํานักงานเกษตรอําเภอ 
อําเภอละ 5 ชุด โดยเน$นหลักสําหรับเกษตรกรที่สนใจในเรื่องการใช$ปุ�ยอย�างถูกต$อง  กรมส�งเสริมการเกษตรมี
นโยบายขยายศูนย(เรียนรู$ศูนย(จัดการดินปุ�ยชุมชนอําเภอละ 1 จุด ขอให$สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอเตรียม
ความพร$อมในการเป_ดศูนย(จัดการดินปุ�ยชุมชนเพิ่ม 

 

           4. ประชาสัมพันธ'ประกาศควบคุมการขนย2ายต2นพันธุ' ท8อนพนัธุ'มันสําปะหลัง  
ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี 
     จังหวัดนครปฐมได$รับแจ$งจากพาณิชย(จังหวัดนครปฐมในการประชาสัมพันธ(
ประกาศควบคุมการขนย$ายต$นพันธุ( ท�อนพันธุ(มันสําปะหลัง ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี โดยคณะกรรมการส�วนจังหวัดว�า
ด$วยราคาสินค$าและบริการ จังหวัดลพบุรีได$ออกประกาศคณะกรรมการส�วนจังหวัดว�าด$วยสินค$าและบริการ 
จังหวัดลพบุรี ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2562 เรื่องการควบคุมการขนย$ายต$นพันธุ( ท�อนพันธุ(มันสําปะหลัง โดยมีข$อกําหนด
ตามกฎหมาย ดังน้ี 
    1. ห$ามมิให$บุคคลใดขนย$ายต$นพันธุ( ท�อนพันธุ(มันสําปะหลังอย�างใดอย�างหน่ึง
หรือทั้งสองอย�างรวมกัน เข$ามาในท$องที่ลพบุรี เว$นแต�จะได$รับหนังสืออนุญาต 
    2. กําหนดหลักเกณฑ(และวิธีการในการขออนุญาต การอนุญาตการขนย$าย 
และวิธีการขนย$ายต$นพันธุ( ท�อนพันธุ(มันสําปะหลังพร$อมทั้งกําหนดแบบคําขอหนังสืออนุญาต 

 

 - ฝากประชาสัมพันธ(แจ$งข�าวจากศูนย(อารักขาพืชสุพรรณบุรี จัดอบรมเชิง
ปฏิบัติการ ด$านอารักขาพืชวันที่ 11-19 ธันวาคม 2562 เป_ดรับสมัครต้ังแต�วันน้ีถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2562 

 

4.5 เร่ืองแจ2งจากกลุ8มยุทธศาสตร'และสารสนเทศ 
 

   1.แจ2งผลการสํารวจระดับความพร2อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน8วยงานภาครัฐ 
ประจําป  2562 



 

  

19

    ตามที่ สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค(การมหาชน) หรือ สพร.โดยบริษัท 
ไอดีเสิร(ช จํากัด ได$ดําเนินการสํารวจระดับความพร$อมรัฐบาลดิจิทัลสําหรับหน�วยงานภาครัฐของประเทศไทย 
ประจําปX 2562 โดยได$ดําเนินการสํารวจหน�วยงานภาครัฐทั่วประเทศ ทั้งหมด 1,858 หน�วยงาน มีหน�วยงานที่
ตอบแบบสํารวจทั้งส้ิน 1,659 หน�วยงาน (คิดเปPนร$อยละ 89.3) ประกอบด$วย 1. หน�วยงานภาครัฐระดับกรม
หรือเทียบเท�าจํานวน 323 หน�วยงาน ซึ่งมีหน�วยงานตอบแบบสํารวจฯ กลับจํานวน 301 หน�วยงาน (คิดเปPนร$อย
ละ 93.2) 2. หน�วยงานภาครัฐระดับจังหวัดทั้ง 76 จังหวัด (ไม�รวมกรุงเทพฯ) จํานวน 1,533 หน�วยงาน ซ่ึงมี
หน�วยงานตอบแบบสํารวจฯ กลับจํานวน 1,356 หน�วยงาน (คิดเปPนร$อยละ 88.5) และ 3. หน�วยงานระดับ
องค(กรปกครองส�วนท$องถ่ิน 2 หน�วยงาน ซ่ึงมีหน�วยงานตอบแบบสํารวจฯ กลับจํานวน 2 หน�วยงาน (คิดเปPนร$อย
ละ 100) น้ัน 
    ในการน้ี สํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค(การมหาชน) หรือ สพร.โดยบริษัท 
ไอดีเสิร(ช จํากัด จึงขอส�งผลสํารวจระดับความพร$อมรัฐบาลดิจิทัลของหน�วยงานพร$อมข$อเสนอแนะเพื่อยกระดับ
การพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (รายละเอียดตามเอกสารหน2าที่ 33)เพื่อให$ทราบถึงสถานะความพร$อมในป?จจุบันและ
แนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน�วยงาน ทั้งน้ีสามารถดูผลสํารวจของหน�วยงานเพิ่มเติมในรูปแบบ 
Dashboard ได$ที ่https://www.dga.or.th/th/content/1231/13799/ โดยใช� Username :28G102S3-1000
และ Password : fovovyสําหรับ Login เข$าสู�ระบบเพื่อดูผลคะแนนเฉพาะหน�วยงาน 
 

    2. สรุปผลการเบิกจ8ายงบกรมส8งเสริมการเกษตร ประจําเดือน พฤศจิกายน 
2562 (ตามเอกสารหน2าที่ 42)  
 

   3. ติดตามและผลการใช2งานโรงเรือนอัจฉริยะ ( IOT ) 
 

อําเภอ ออนไลน' ออฟไลน' 1-7 วัน ออฟไลน' 8-15 วัน ออฟไลน'มากกว8า 15 วัน 
กําแพงแสน 4 1 0 15 
ดอนตูม 6 1 2 11 
นครชัยศร ี 2 1 1 6 
บางเลน 1 0 0 9 
พุทธมณฑล 1 0 0 5 
เมืองนครปฐม 5 2 1 15 
สามพราน 3 0 2 5 
รวม: 99 โรงเรือน รวม: 22 รวม: 5 รวม: 6 รวม: 66 

 

ประธาน ขอให$สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอมอบหมายให$เจ$าหน$าที่ผู$รับผิดชอบ ติดตามการดําเนินการใช$งาน
ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ ( IOT )โดยจัดทําเปPนตัวช้ีวัด 
หัวหน2ากลุ8มยุทธศาสตร'และสารสนเทศ การติดตามผลการซ�อมแซมโรงเรือนอัจฉริยะอําเภอสามพราน จํานวน 
3 โรงเรือน ขอให$สํานักงานเกษตรอําเภอเร�งติดตามการดําเนินงานเน่ืองจากจะหมดสัญญากับบริษัทผู$ทําสัญญา 
เกษตรอําเภอบางเลน กรณีสํานักงานเกษตรอําเภอบางเลนมีบัญชีตีกลับคืนเงินจากเกษตรกรผู$ปลูกข$าวนาปX 
2562/63 โดยเกษตรอําเภอบางเลนได$ช้ีแจงว�ากรณีดังกล�าวเกษตรกรแจ$งปลูกข$าวผ�านระบบ Farm book แต�ไม�
มีการปลูกข$าวจริง จึงขอให$ดึงเงินจากเกษตรกรดังกล�าวคืนเข$าบัญชีของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ(
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การเกษตร โดยที่ประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอบางเลนได$เตรียมหลักฐานการป_ดประกาศประชาคมเพื่อ
ฟ@องร$องเกษตรกรบุคคลดังกล�าวต�อไป 

 

                 4. รายงานสรุปข8าวประชาสัมพันธ' (รายเดือน) จังหวัดนครปฐม  
ตัดยอดทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน 
 

รายงานสรุปข�าวประชาสัมพันธ(จังหวัดนครปฐม 
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2562 
กลุ�ม/อําเภอ จํานวน line facebook website วิทยุ TV นสพ. รวม 
ยุทธศาสตร( 4               
ส�งเสริมและพัฒนาเกษตรกร                 
ส�งเสริมและพัฒนาการผลิต 5               
อารักขาพืช                 
สามพราน 20               
พุทธมณฑล 20               
นครชัยศร ี                 
เมือง 28               
กําแพงแสน 25               
ดอนตูม 22               
บางเลน 33               
รวม 157               
 
- ขอให$สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ กลุ�มทุกกลุ�ม จัดทําข�าวประชาสัมพันธ( เดือนละ 20 ข�าว 
 

กลุ�ม/อําเภอ พย. 62 ธค. 62 มค. 63 กพ. 63 มีค. 63 
จํานวน เปอร(

เซIนต( 
จํานวน เปอร(เซIนต( จํานวน เปอร(เซIนต( จํานวน เปอร(

เซIนต( 
จํานวน เปอร(

เซIนต( 
ยุทธศาสตร( 4 20                 
ส�งเสริมและพัฒนา
เกษตรกร 

  0                 

ส�งเสริมและพัฒนาการผลิต 5 25                 
อารักขาพืช   0                 
สามพราน 20 100                 
พุทธมณฑล 20 100                 
นครชัยศร ี   0                 
เมือง 28 140                 
กําแพงแสน 25 125                 
ดอนตูม 22 110                 
บางเลน 33 165                 
รวม 157 785                 

 

ประธาน  ขอให$สรุปผลเปPนกราฟและทําตารางเทียบเปPน ระดับจังหวัด เขต ประเทศ และสรุปอันดับ  
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1 – 5 ของประเทศ 
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   6. สรุปผลการจัดส8งรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข2อมูลข8าวสารของ
ราชการ พ.ศ. 2540 จังหวัดนครปฐมเดือนตุลาคม 2562 - 30 มีนาคม 2563 
 
เดือน⁄อําเภอ กําแพงแสน เมือง ดอนตูม นครชัยศรี บางเลน สามพราน พุทธมณฑล 

ตุลาคม ⁄ ⁄ ⁄  ⁄ ⁄ ⁄ 

พฤศจิกายน ⁄ ⁄ ⁄  ⁄ ⁄ ⁄ 

ธันวาคม               

มกราคม               

กุมภาพันธ(               

มีนาคม               
    

7. สรุปผลการจัดส8งรายงานระบบส8งเสริมการเกษตร T&V จังหวัดนครปฐม 
เดือน ตุลาคม 2562 - 30 มีนาคม 2563 
 
เดือน⁄อําเภอ กําแพงแสน เมือง ดอนตูม นครชัยศรี บางเลน สามพราน พุทธมณฑล 

ตุลาคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  ⁄ ⁄ 

พฤศจิกายน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  ⁄ ⁄ 

ธันวาคม               

มกราคม               

กุมภาพันธ(               

มีนาคม               
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง  อ่ืน 
   5.1 คลิปวิดีโอ รายงานผลการปฏิงานของแต8ละอําเภอ 
   5.2 งานยุวเกษตรกรประจําป  2563จะจัดในช�วงเดือนกุมภาพันธ( 2563 ขอให$
สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอเตรียมปลูกพืชผักในภาชนะเพื่อส�งประกวด อําเภอละ 1 ตัวอย�าง และขอให$ 
กลุ�มยุวเกษตรกรอําเภอบางเลนเตรียมความพร$อมในการจัดนิทรรศการในงานดังกล�าว 
 

ป`ดประชุม  เวลา 13.00 น. 
 
 
 
 
 (นางสาวฐานียา  เหลียววัฒนกิจ)   (นายศิริชัย เล้ียงอํานวย) 
          นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ หัวหน$ากลุ�มยุทธศาสตร(และสารสนเทศ 
  ผู$จดรายงานการประชุม  ผู$ตรวจรายงานการประชุม 
ส 


