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รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือน   
ครั้งที่ 10 /2564 

วันจันทร์ที่  2  สิงหาคม  ๒๕64 
เวลา  09.3๐  น. 

ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ Application Zoom 
...................................................... 

 
รายช่ือผู้มาประชุม 
 
 1. นายศิริขัย  เลี้ยงอ านวย  เกษตรจังหวัดนครปฐม 
 2. นายเฉลิมยศ ชัยคุณแสง  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
 3. นายประมวล ง้วนพริ้ง   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร    
 4. นางพลัศริญญา  อมรพันธุ์ศักดิ์  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
 5. นางสาวชรินทร์  เนตรแก้ว  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

6. นางสมลักษณ์  ฟักป้อม  เกษตรอ าเภอสามพราน  
7. นายกมล  แสงสีงาม                         เกษตรอ าเภอบางเลน 
8. นางสาววัฒนา  คุ้มครอง                    เกษตรอ าเภอนครชัยศรี 

 9. นางสาวล าดวน  สระทองอินทร์   เกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม 
10. นายกิติศักดิ์  สิทธิประเสริฐ  เกษตรอ าเภอพุทธมณฑล 
11. นายสุรพงศ์  บุญยงค์   เกษตรอ าเภอก าแพงแสน 
12. นายอรุณ  รุผักชี   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

          ปฏิบัติราชการแทนเกษตรอ าเภอดอนตูม 
13. นายวราวุธ  สุวรรณรัตน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
      ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
14. นางสาวณัฐทิยา  อชิตกุล  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
15. นางสาวฐานียา เหลียววฒันกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
16. นางสาวภารดี  เอี่ยมเทศ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

 17. นางสาววรัทยา  เซี่ยงจ๊ง           นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 18. นายเลิศสิริ  ศรีจันทร์โฉม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

    
เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 
 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ       
   ๑.๑ เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด 
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ประธาน  จากการประชุม กรรมการจังหวัด เน้นย้ าเรื่องการขับข่ีรถจักรยานยนต์ ให้สวมใส่หมวกกันน็อคและ
ปฏิบัติตามกฎจราจรหากผู้ใดไม่ปฏิบัติตามขอให้ว่ากล่าวตักเตือน หากโดนจับและทราบว่าสังกัดหน่วยงานใด หัวหน้า
ส่วนหน่วยงานนั้นต้องรับผิดชอบและถือว่ามีความผิดด้วย  

/ประธาน... 
ประธาน  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid - 19 ที่มีการแพร่ระบาดอย่างมาก ทางจังหวัด จึงมี
นโยบายให้ work from home 100% โดยผู้ที่ work from home จะต้องมีการท าบันทึกข้อตกลงกับหัวหน้ากลุ่ม/
ฝ่ายว่าตัวชี้วัดและผลงานที่ปฏิบัติคืออะไรขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนท าบันทึก ดังกล่าวด้วยและขอให้เจ้าหน้าที่หลีกเลี่ยง
ในการลงพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงของโรคติดเชื้อไวรัส covid - 19 และผู้ที่มีความเสี่ยงขอให้อย่าปิดบังข้อเท็จจริงเพ่ือเป็น
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid - 19 
 

   ๑.2 เรื่องแจ้งจากการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เขตที่ 2 
ประธาน  เขตเน้นย้ าเรื่องการขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ส าหรับจังหวัดนครปฐมผ่านตัวชี้วัดดังกล่าวแล้ว 
ประธาน  เน้นย้ าอ าเภอที่ยังปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไม่ได้ตามเป้าหมายขอให้ไปปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
ให้ได้ครบตามเป้าหมายโดยตัดยอดท่ี 22 สิงหาคม 2564 
ประธาน  งานประชาสัมพันธ์จากเขตผ่านเว็บไซต์เรื่องของผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร  

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุม 
ประธาน      เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างรายงานการประชุมครั้งที่ 9/2564 ประจ าปีงบประมาณ           

พ.ศ. 2564 เมื่อวันพุธ ที่ 30 กรกฎาคม 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัด   
นครปฐม  อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  

        
 

มติที่ประชุม       เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่9/2564 เมื่อวันพุธ ที่ 30 กรกฎาคม 
                           2564 โดยไม่มีข้อแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  สืบเนื่อง 
    3.1 การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ 2564 
          ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ 2564 

      ตามสถานที่ข้ึนทะเบียน               
 
 
 
 
 
 

/ผลการข้ึนทะเบียน… 
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ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ 2564 

ตามสถานที่ข้ึนทะเบียน 
                                                            (ตัดยอด ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564) 
 

จังหวัด/อ าเภอ เป้าหมายปี 2564 
(ครัวเรือน) 

ผลการปรับปรุง 
รอบท่ี1 

คิดเป็นร้อยละ 
(รอบท่ี1) 

คะแนนตัวชี้วัด 

นครปฐม 41,000 30,538 74.48 5 
เมืองนครปฐม 8,795 5,793 65.86 4 
ก าแพงแสน 8,100 6,393 78.92 5 
นครชัยศรี 5,075 3,451 68.00 4 
ดอนตูม 2,850 1,416 49.68 2 
บางเลน 8,970 8,228 91.72 5 

สามพราน 6,195 4,396 70.96 5 
พุทธมณฑล 1,015 861 84.27 5 

คะแนนที่ 1 น้อยกวา่ร้อยละ 40 คะแนนที่ 2 ร้อยละ 41 – 50  คะแนนที่ 3 ร้อยละ 51 - 60  
   คะแนนที่ 4 ร้อยละ 61 – 70  คะแนนที่ 5 มากกว่าร้อยละ 70 

 
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ตามที่ตั้งแปลง ปี 2564/65 

ผ่านระบบทะเบียนเกษตรกรและแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook 
(ช่วงปลูกของแต่ละจังหวัดตามกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563) 

  (ตัดยอด ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564) 

 

 
จังหวัด/อ าเภอ 

บันทึก(รวม) บันทึกจาก ทบก. บันทึกจาก Farmbook จัดชุดตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ 

ครัวเรือน พื้นที่(ไร่) ครัวเรือน พื้นที่(ไร่) ครัวเรือน พื้นที่(ไร่) ครัวเรือน พื้นที่(ไร่) ครัวเรือน พื้นที่(ไร่) 

นครปฐม 9,484 177,146 2,759 47,612 6,893 129,534 7,84 148,556 478 7,682 
เมืองฯ 161 2,895 147 2,585 14 304 75 1,352 - - 

ก าแพงแสน 369 5,932 74 1,262 306 4,670 322 5,267 20 430 
นครชัยศร ี 428 7,290 409 7,022 19 267 1 21 1 21 
ดอนตูม 818 12,285 198 2,607 657 9,677 390 5,865 146 1,994 
บางเลน 6,939 134,762 1,545 27,594 5,491 107,167 6,562 126,962 249 4,304 

สามพราน 244 4,060 239 3,957 5 103 89 1,428 15 193 
พุทธมณฑล 575 9,920 155 2,582 430 7,338 429 7,659 47 736 

 
 
 

/ผลการวาดแปลง… 
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ผลการวาดแปลงทะเบียนเกษตรกร  ปีงบประมาณ 2564 
 

    (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 –  22 กรกฎาคม 2564) 
 

จังหวัด/อ าเภอ เป้าหมายปี 2564 ผลการวาดแปลง (แปลง) คิดเป็นร้อยละ 

นครปฐม 7,000 8,475 121.07 
เมืองนครปฐม 1,276 1,265 99.13 
ก าแพงแสน 1,232 1,517 123.78 
นครชัยศรี 903 1,179 130.56 
ดอนตูม 525 554 105.52 
บางเลน 1,767 2,636 149.17 
สามพราน 1,052 1,030 97.90 
พุทธมณฑล 245 294 120.00 

 

3.2 รายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน (รต.) 
 

    ข้าวนาปรัง  ปีการเพาะปลูก 2563/64 
                                   (ตัดยอด ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564) 
 

 

 
 

จังหวัด/
อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก(ไร่) 

 
เน้ือที่

เสียหาย
(ไร่) 

 
เน้ือที่เก็บ

เกี่ยว
ผลผลิต

(ไร่) 

 
ผลผลิตท่ี 

เก็บเกี่ยวได้
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย 
(กก./
ไร่) 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได้
เฉลี่ย
(บาท/
กก.) 

ทบก. รต. ทบก. GISDA รต.      
นครปฐม 11,362 12,564 210,282 261,191 228,829  - 226,999 178,894,359 788 7.98 
เมืองนครปฐม 236 448 4,121 5,656 6,301 - 6,301 5,632,200 893 7.61 
ก าแพงแสน 362 814 6,250 5,801 12,767 - 12,678 10,139,600 799 6.94 
นครชัยศร ี 1,665 1,684 27,789 31,742 28,525  - 28,425 23,732,292 834 7.00 
ดอนตูม 891 1,170 13,170 17,214 16,070  - 16,070 12,632,000 786 7.86 
บางเลน 7,306 7,390 142,033 180,346 147,599  - 145,949 112,287,200 769 8.33 
สามพราน 321 337 5,462 5,949 5,586  - 5,586 4,315,362 772 7.41 
พุทธมณฑล 686 721 11,453 14,483 11,980  - 11,980 10,155,905 847 8.00 

 

 
 

/ข้าวนาปี... 



 5 

ข้าวนาปี  ปีการเพาะปลูก 2564/65 
 

 
 

จังหวัด/
อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก(ไร่) 

 
เน้ือที่

เสียหาย
(ไร่) 

 
เน้ือที่เก็บ

เกี่ยว
ผลผลิต

(ไร่) 

 
ผลผลิตท่ี 

เก็บเกี่ยวได้
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย 
(กก./
ไร่) 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได้
เฉลี่ย
(บาท/
กก.) 

ทบก. รต. ทบก. GISDA รต.      
นครปฐม 9,884 11,413 177,146 142,399 208,406  -  -  -  -  - 
เมืองนครปฐม 161 381 2,895 1,822 4,674 - - - - - 
ก าแพงแสน 369 488 5,932 4,545 7,665 - - - - - 
นครชัยศร ี 428 1,547 7,290 25,169 25,067  -  -  -  -  - 
ดอนตูม 818 974 12,285 9,391 13,446  -  -  -  -  - 
บางเลน 6,939 7,182 134,762 86,567 141,972  -  -  -  -  - 
สามพราน 244 281 4,060 3,780 5,171  -  -  -  -  - 
พุทธมณฑล 575 560 9,920 11,125 10,410  -  -  -  -  - 

 

ฐานียา  ข้อมูลข้าวนาปีทะเบียนเกษตรกรของอ าเภอเมืองมีความแตกต่างกัน 
เกษตรอ าเภอเมือง  อ าเภอเมืองคาดว่าจะปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้แล้วเสร็จภายในเดือน
สิงหาคม 2564 

 
อ้อยโรงงาน ปี 2563/64 

 

 
 

จังหวัด/อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก (ไร่) 

 
เน้ือที่ 

ปลูกใหม ่
(ไร่) 

 
เน้ือที่

เสียหาย
(ไร่) 

 
เน้ือที่ 

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต 

(ไร่) 

 
ผลผลิตท่ี

เก็บเกี่ยวได้ 
(กก./ไร)่ 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย

(กก./ไร)่ 

ราคาท่ี
เกษตรกร

ขายได้เฉลี่ย
(บาท/กก.) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(ก.ค.64) 

ทบก. 
(ปี 64) 

รต. 
(ก.ค.64) 

      

นครปฐม 1,030 1,959 10,314 53,299 -  -  -  -  -  - 

เมืองนครปฐม 217 337 2,705 13,508 -  -  -  -  -  - 

ก าแพงแสน 813 1,616 7,528 39,695 -  -  -  -  -  - 

นครชัยศรี 1 1 36 36 -   -  -  -  -  - 

ดอนตูม - 3 - 20 -  -  -  -  -  - 

บางเลน 2 2 44 40 -  -  -  -  -  - 
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/กล้วยไม้... 
กล้วยไม้ (ไม้ตัดดอกเมืองร้อน) 

  (ตัดยอด ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564) 

 

 
 

จังหวัด/อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก (ไร่) 

 
เน้ือที่ 

ปลูกใหม ่
(ไร่) 

 
เน้ือที่

เสียหาย
(ไร่) 

 
เน้ือที่ 

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต 

(ไร่) 

 
ผลผลิตท่ีเก็บ

เกี่ยวได้ 
(กก./ไร)่ 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย

(กก./ไร)่ 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได้
เฉลี่ย

(บาท/กก.) 
ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(ก.ค.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(ก.ค.64) 

      

นครปฐม 411 762 5,835 10,767  3 - 7,914 1,303,674 164 47 

เมืองนครปฐม 30 65 567 738 - - 518 80,917 156 47 

ก าแพงแสน 36 55 687 807 - - 651 85,120 130 46 

นครชัยศรี 73 134 1,244 2,079 - - 1,441 254,650 176 46 

ดอนตูม 5 17 170 420 - - 400 75,000 187 42 

บางเลน 44 183 1,137 4,057 - - 2,767 422,333 152 48 

สามพราน 200 274 1,667 2,221 3 - 1,693 302,954 178 50 

พุทธมณฑล 26 34 346 443 - - 443 82,700 186 46 
 

ส้มโอ 
    (ตัดยอด ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564) 

 

 
 
 

จังหวัด/อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก (ไร่) 

 
เน้ือที่
ปลูก

ใหม่(ไร่) 

 
เน้ือที่

เสียหาย
(ไร่) 

 
เน้ือที่ 

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต(ไร่) 

 
ผลผลิตท่ีเก็บ

เกี่ยวได้ 
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย
(กก.) 

ราคาท่ี
เกษตรกร

ขายได้เฉลี่ย
(บาท/กก.) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(ก.ค.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(ก.ค.64) 

      

นครปฐม 736 1,725 3,776 6,715 - - 1,603 2,252,750 1,405 65 
เมืองฯ 16 15 19.5 20 - - 2 1,050 381 51 

ก าแพงแสน 9 15 21 29 - - 2 500 250 40 
นครชัยศร ี 143 196 539 1,010 - - 247 286,900 1,161 66 
ดอนตูม 10 10 163 170 - - 157 11,500 73 65 
บางเลน 14 47 84 243 - - - - - - 

สามพราน 539 1,428 2,885 5,132 - - 1,145 1,928,300 1,684 64 
พุทธมณฑล 5 14 62 110 - - 49 24,500 497 77 
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/มะพร้าวอ่อน... 
มะพร้าวอ่อน 

  (ตัดยอด ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564) 

 

 
 

จังหวัด/อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก (ไร่) 

 
เน้ือที่ 

ปลูกใหม่
(ไร่) 

 
เน้ือที่

เสียหาย
(ไร่) 

 
เน้ือที่ 

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต

(ไร่) 

 
ผลผลิตท่ีเก็บ

เกี่ยวได้ 
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย
(กก.) 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได้
เฉลี่ย
(บาท/
กก.) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(ก.ค.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(ก.ค.64) 

      

นครปฐม 1,620 2,142 8,213 10,816 - - 5,089 867,226 170 15 

เมืองนครปฐม 144 274 1,100 1,630 - - 847 152,650 180 15 

ก าแพงแสน 73 86 251 397 - - 144 21,150 146 16 

นครชัยศรี 273 467 1,307 2,093 - - 830 161,204 194 15 

ดอนตูม 32 61 172 1,383 - - 54 9,500 175 15 

บางเลน 34 52 249 287 - - 190 29,200 153 18 

สามพราน 1,046 1,130 5,028 4,843 - - 2,973 484,422 162 15 

พุทธมณฑล 21 72 79 183 - - 51 9,100 178 17 

 
ข้าวโพดฝักอ่อน 

  (ตัดยอด ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564) 

 

 
 

จังหวัด/อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก (ไร่) 

 
เน้ือที่ 

ปลูกใหม่
(ไร่) 

 
เน้ือที่

เสียหาย
(ไร่) 

 
เน้ือที่ 

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต

(ไร่) 

 
ผลผลิตท่ีเก็บ

เกี่ยวได้ 
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย
(กก.) 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได้
เฉลี่ย
(บาท/
กก.) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(ก.ค.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(ก.ค.64) 

      

นครปฐม 683 1,134 1,639 4,447 1,292 - 1,388 2,119,500 1,527 4.28 

เมืองนครปฐม 89 281 178 182 22 - 53 74,500 1,405 4.00 

ก าแพงแสน 594 853 1,400 4,265 1,270 - 1,335 2,045,500 1,531 4.29 
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/ข้าวโพดรับประทานฝักสด… 
ข้าวโพดรับประทานฝักสด 

  (ตัดยอด ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564) 

 

 
 

จังหวัด/อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก (ไร่) 

 
เน้ือที่
ปลูก

ใหม่(ไร่) 

 
เน้ือที่

เสียหาย
(ไร่) 

 
เน้ือที่ 

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต

(ไร่) 

 
ผลผลิตท่ีเก็บ

เกี่ยวได้ 
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย
(กก.) 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได้
เฉลี่ย
(บาท/
กก.) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(ก.ค.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(ก.ค.64) 

      

นครปฐม 151 264 272 486 132 - 155 133,0045 858 10 

เมืองนครปฐม 83 173 152 204 50 - 30 32,000 1,066 10 

ก าแพงแสน 54 43 101 167 47 - 90 71,045 789 10 

ดอนตูม 11 48 8 115 35 - 35 30,000 857 9 

       บางเลน 1 - 4 - - - - - - - 

นครชัยศรี 2 - 6 - - - - - - - 

 
พืชผัก 

  (ตัดยอด ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2564) 

 

 
จังหวัด/อ าเภอ 

 
ครัวเรือนเกษตรกร 

 
เน้ือที่ปลูก (ไร่) 

 
เน้ือที่ 

ปลูกใหม่
(ไร่) 

  
เน้ือที่ 

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต

(ไร่) 

 
ผลผลิตท่ีเก็บ

เกี่ยวได้ 
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย
(กก.) 

 
ราคาท่ี

เกษตรกร
ขายได้เฉลี่ย
(บาท/กก.) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(ก.ค.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(ก.ค.64) 

      

นครปฐม 5,729 9,236 12,892 25,101 5,053 - 10,792 8,521,725 789 19 

เมืองนครปฐม 2,198 4,240 3,949 7,376 1,408 - 3,703 2,423,613 654 24 

ก าแพงแสน 2,288 2,611 4,972 8,373 1,433 - 3,001 2,547,036 848 7 

นครชัยศรี 422 541 890 3,768 945 - 1,135 978,200 861 20 

ดอนตูม 185 954 223 2,276 811 - 939 1,493,600 1,590 33 

บางเลน 366 748 2,276 2,965 419 - 1,812 1,049,860 579 13 

สามพราน 249 31 500 184 33 - 143 16,718 116 28 

พุทธมณฑล 25 81 67 159 4 - 64 12,698 198 18 
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/ประธาน...  

ประธาน  วัตถุประสงค์ของการชี้แจงข้อมูลพืชเศรษฐกิจให้ทุกคนทราบคือให้วิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวว่าถูกต้อง
หรือไม่ตามพ้ืนที่ที่ปลูกจริงเพ่ือให้เกษตรอ าเภอช่วยตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของรายงานดังกล่าวและวิเคราะห์
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น เช่น หากพ้ืนที่ใดมีการปลูกข้าวโพดฝักอ่อน หรือข้าวโพดรับประทานผักสด มีอายุในการเก็บ
เกี่ยวกี่วัน และศัตรูพืชที่ระบาดคืออะไร จะได้ประสานหน่วยงานภายใน คือกลุ่มอารักขาพืช ในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันการระบาดของศัตรูพืชหรือการปลูกข้าวนาปีมีพ้ืนที่ปลูกเท่าไหร่และต้องเฝ้าระวังในเรื่องใดบ้างโดยแต่ละกลุ่ม/
ฝ่ายต้องเตรียมการอย่างไร ในการป้องกันหรือเฝ้าระวังในเรื่องดังกล่าว เพื่อให้ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าวอย่าง
แท้จริง และจากการประชุมพืชเศรษฐกิจของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรในเรื่องข้อมูลเอกภาพจะต้องมีการยืนยัน
ข้อมูลที่สอดคล้องกับความเป็นจริง 
ประธาน  ฝากอ าเภอก าแพงแสนช่วยดูข้อมูลการปลูกปาล์มน้ ามันของอ าเภอว่ามีผลผลิตเฉลี่ยเท่าไหร่โดยให้
ทางคุณสุทัศน์วลีช่วยดูข้อมูลดังกล่าวและประสานกับทางส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยดูพื้นที่ปลูกใหม่และพ้ืนที่
ให้ผลผลิตแล้ว เนื่องจากกรรมการระดับเขตไม่รับรองข้อมูลปาล์มน้ ามัน ของอ าเภอก าแพงแสนจึงขอให้เสนอข้อมูลไป
ใหม่เพ่ือท ามติเวียนคณะกรรมการเพ่ือจะได้ทราบพ้ืนที่ปลูกท่ีแท้จริง โดยขอให้ทุกคนปรับปรุงระบบการรายงานข้อมูล
ขอให้มีความแม่นย าในการรายงานข้อมูลในพ้ืนที่ 
                           3.3 แผนการนิเทศงานและติดตามการใช้งานครุภัณฑ์ประจ าเดือน สิงหาคม  2564     
                                   ในเดือนสิงหาคม 2564 ไม่มีแผนการนิเทศงาน จะมีอีกครั้งใน เดือน กันยายน 2564  
ฐานียา  แผนติดตามการนิเทศงานเหลืออีก 1 ครั้ง และจะมีการติดตามนิเทศงานอีกครั้งในเดือนกันยายน 2564 
 

                           3.4 การใช้งานอุปกรณ์ควบคุมภายในโรงเรือนปลูกพืช (โรงเรือนอัจฉริยะ) 
    - การใช้ประโยชน์โรงเรือนปลูกพืช โครงการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหาร 

ปลอดภัย 4.0 และ โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนพฤษภาคม 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แบบรายงาน... 
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แบบรายงานผลการประโยชน์โรงเรือนปลูกพืช 
โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 และ  

โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มิถุนายน 2564 

/3.5 แผนภูมิแสดงรายได.้.. 

สะสม ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563

(เม.ย.61-ส.ค.

63)
(เม.ย.61-ก.ย.61) (ต.ค.61-ก.ย.62)(ต.ค.62-ก.ย.63) ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64

รวม

1 เมืองนครปฐม 111 3,551,204       579,154         971,604        1,232,243    43,393      67,700      72,500      138,750    156,625    75,115      63,025      80,725      70,370      768,203        

2 ก ำแพงแสน 100 3,727,772       147,872         1,179,560     1,344,950    107,450    124,150    107,290    116,700    105,200    127,100    125,000    120,500    122,000    1,055,390     

3 นครชยัศรี 50 1,137,523       117,348         144,955        360,340       52,315      38,400      50,730      72,950      65,870      51,955      62,340      60,505      59,815      514,880        

4 ดอนตูม 99 3,476,096       520,224         870,097        1,213,015    85,630      77,630      86,205      134,180    110,375    133,320    69,480      88,465      87,475      872,760        

5 บำงเลน 52 1,087,224       33,764           94,820          484,390       90,700      38,700      41,400      47,750      60,900      52,900      58,300      47,500      36,100      474,250        

6 สำมพรำน 50 1,673,869       85,154           194,870        734,825       129,590    281,290    26,350      35,835      45,775      31,570      43,960      26,050      38,600      659,020        

7 พทุธมณฑล 50 2,705,236       143,013         725,160        949,983       76,440      95,090      79,640      83,890      88,590      114,030    126,400    112,500    110,500    887,080        

512 17,358,924     1,507,611      4,181,066     6,319,746    585,518    722,960    464,115    630,055    633,335    585,990    548,505    536,245    524,860    5,231,583     รวม

แบบรายงานผลการประโยชน์โรงเรือนปลกูพืช

โครงการเพ่ิมศักยภาพสนิค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 และ โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทนุของกลุม่จงัหวัดภาคกลางตอนลา่ง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดอืน มิถุนายน 2564

ที ่ อ าเภอ
จ านวน

โรงเรอืน

รายได้ (บาท)

ปี 2564
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                           3.5 แผนภูมิแสดงรายได้จากการใช้ประโยชน์โรงเรือนปลูกพืช 
                                 โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 
 

 
 

 

 
 

/รายได้... 
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/รายได้... 
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/รายได้... 
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สิทธิชัย   อ าเภอบางเลนมีโรงเรือนทั้งหมด 52 โรงเรือนไม่ใช่ 100 โรงเรือน 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  จะตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวและขอให้อ าเภอช่วยตรวจสอบข้อมูล
โรงเรือนที่ไม่ประสงค์จะด าเนินการต่อขอให้อ าเภอช่วยรายงานแล้วแจ้งให้กลุ่มผลิตทราบด้วย 
 
 
 

/3.6 รายงานผล... 
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3.6 รายงานผลรถบริการเคลื่อนที่เร็ว (ด้านอารักขาพืช) ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564  
       1.  สถานการณโ์รคพืชและแมลงศัตรูพืชในโรงเรือนปลูกพืชประจ าเดือน กรกฎาคม 2564 

  
 
 
 

 

             2.  สถานการณ์โรคพืชและแมลงศัตรูพืชในโรงเรือนปลูกพืชประจ าเดือน กรกฎาคม 2564 
      

 
/3..7 ผลการติดตาม...

สถานการณ์โรคพืชและแมลงศัตรูพืชในโรงเรือนปลูกพืช  

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564 

โรงเรือนทั้งหมด 129 
พบโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 29 
โรคพืช 1 
แมลงศัตรูพืช 28 
ไม่พบโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 72 
แนะน าการเตรียมดิน 17 
ยังก่อสร้างไมเ่สร็จ 3 
พักแปลงนานเกิน 3 เดือน 8 

สถานการณ์โรคพืชและแมลงศัตรูพืชในโรงเรือนปลูกพืช  

ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564 
พบโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 29 
โรคพืช 1 
แมลงศัตรูพืช 28 
โรครากเน่า 1 
เพลี้ยแป้ง 1 
แมลงหวี่ขาว 2 
หนอนกระทู้ผัก 2 
หนอนชอนใบ 2 
เพลี้ยไฟ 4 
ด้วงหมัดผัก  4 
หนอนใยผัก 6 
เพลี้ยอ่อน 7 
ไม่พบโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 72 
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สถานการณ์โรคพืชและแมลงศัตรพูืชในโรงเรือนปลูกพืช
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564
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สถานการณ์โรคพืชและแมลงศัตรพูืชในโรงเรือนปลูกพืช
ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564
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3..7  ผลการติดตามเกษตรกรผู้เขา้ร่วมโครงการยกระดับเกษตรกรมุ่งสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการเพิ่มศักยภาพสินคา้เกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0)  
    ของ รถหน่วยบริการเคลื่อนที ่(อารักขาพืช) ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม

1 นายพงศ์อมร    บญุสร้าง 3 หว้ยพระ คะนา้/กวางตุ้ง/ผักบุง้ ขายเอง/แจก 1,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 092-2834062

2 นายสมบติั     แซ่โง้ว 9 หว้ยพระ คะนา้ พ่อค้าคนกลาง 1,500 P หนอนใยผัก/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 095-5894782

3 นายภูชิตพงษ์ ค ากรองแก้ว 6 หว้ยพระ -

4 นายวชิาญ     แสนค า 9 หว้ยพระ ชะอม ขายเอง 2,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 087-8411135

5 นายอนนัต์     มารศรี 8 หว้ยพระ วอเตอร์เครส/คะนา้ ทานเอง/แจก - P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 098-2549679

6 นายนวิงค์  เปล่ียนสุวรรณ 5 หว้ยพระ องุ่น/มะเขือเทศ ขายเอง 8,000  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง -

7 นางปราณี     บวังาม 4 หว้ยพระ คะนา้ ขายเอง 5,000  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง -

8 นายสุทนิ       ชูชาติไทย 3 ดอนพุทรา คะนา้/กวางตุ้ง ขายเอง 3,000  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง -

9 น.ส.สุจิตรา    บญุสุวรรณ์ 5 ดอนพุทรา ผักกาดขาว/กวางตุ้ง พ่อค้าคนกลาง 2,500  เพล้ียอ่อน/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 086-3982836

10 น.ส.ประภา    เลิศวจิิตรสกุล 5 ดอนพุทรา 086-8134089

11 นายรุจิเรก     ทตัตานนท์ 10 ดอนพุทรา 081-9324209

12 นายทว ี     โพธิบ์างหวาย 2 ดอนพุทรา เมล่อน พ่อค้าคนกลาง 10,000  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 084-7085928

13 นางอารีย์   โพธิบ์างหวาย 2 ดอนพุทรา เมล่อน พ่อค้าคนกลาง 10,000  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 084-0084296

14 นายทศันยั   โพธิบ์างหวาย 2 ดอนพุทรา 083-8905335

15 นางบงัอร  หนพูร 2 ดอนพุทรา ผักกาดขาว ผู้ใหญ่สุธรรม 4,000  เพล้ียอ่อน/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 084-3531073

16 นายธนากร     หว้ยกรดวฒันา 3 บา้นหลวง ผักกาดขาว/คะนา้ พ่อค้าคนกลาง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-9411553

17 นางยุบล        แจ่มนยิม 1 บา้นหลวง กวางตุ้ง ขายเอง 0  แนะน าการเตรียมดิน 092-7723934

18 นายชอบ       ช้าเบญ็จา 1 บา้นหลวง คะนา้/กวางตุ้ง ขายเอง 1,000  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 086-7681512

19 นายธรีเดช     พันธุค์ง 5 บา้นหลวง ผักกาดขาว/คะนา้ พ่อค้าคนกลาง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 092-1953626

20 น.ส.ฉลวย     อินทสด 1 บา้นหลวง คะนา้ 23/6/64 15 24/8/64 ขายเอง 2,000  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-3645146

21 นางสมพร     แปน้อินทร์ 1 บา้นหลวง คะนา้/ผักบุง้ ขายเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-3645146

22 นางจ าป ี     เล็กมาบแค 1 บา้นหลวง คะนา้/กวางตุ้ง/ผักบุง้ ขายเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-3645146

23 นายชลอ      เรืองวชิา 1 บา้นหลวง คะนา้/ผักกาดขาว ขายเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 089-0317268

24 นายธวชัชัย    เล็กมาบแค 1 บา้นหลวง คะนา้/กวางตุ้ง พ่อค้าคนกลาง 0  แนะน าการเตรียมดิน 081-3645146

เก็บผลผลิตแล้ว

เตรียมดิน ปลูก ๒๐/๗/๖๔

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง

พึ่งสร้างโรงเรือนเสร็จ

เร่ิมปลูก 15/7/๒๕๖๔

ยังก่อสร้างโรงเรือนไม่เสร็จ

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2564

ต ำบล ชนิดพืช วันที่ปลูก
อำยุขณะ

ติดตำม(วัน)
วันที่เก็บ

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง (ปว่ย)

พักแปลง (ประสบอุบติัเหตุ พักรักษาตัว)

เก็บผลผลิตแล้ว

ผลกำรติดตำมเกษตรกรผู้เข้ำรว่มโครงกำรยกระดับเกษตรกรมุ่งสู่มำตรฐำนเกษตรอินทรยี ์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
(โครงกำรเพ่ิมศักยภำพสินค้ำเกษตรและอำหำรปลอดภัย 4.0) ของ รถหน่วยบรกิำรเคลื่อนที ่(อำรกัขำพืช)

ที่ ช่ือ  -  สกุล
ที่ต้ังแปลง ชนิดพืช มำตรฐำน

ตลำด
ผลผลิตคิด
เป็นรำยได้

GAP IFOAM
เบอร์โทรorganic 

thailand
วิถีเกษตร
อินทรีย์

(สิง่ที่พบ/สิง่ที่แนะน ำ/แลกเปลีย่น)หมูท่ี่

พักแปลง

พักแปลง

เตรียมดิน

เตรียมดิน

พักแปลง

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง

พักแปลง

/ผลการติดตาม.. 
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25 นางส้มจีน      ล่าบา้นหลวง 1 บา้นหลวง คะนา้ 23/6/64 15 24/8/64 ขายเอง 2,000  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-3645146

26 นางยุพา        สะสมทรัพย์ 2 บา้นหลวง คะนา้/ผักบุง้ พ่อค้าคนกลาง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-3645146

27 นางสุรีย์รัตน ์   อินทร์ใหญ่ 3 บา้นหลวง ชะอม พ่อค้าคนกลาง 3,500  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 080-0240653

28 นายวนัชาติ     ล่ิวเวหา 2 บา้นหลวง กวางตุ้ง พ่อค้าคนกลาง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-3645146

29 นายแทน  ปรุะพันธ์ 6 ล าลูกบวั ขายเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง -

30 น.ส.ลดาวลัย์  อนนัถาวร 1 ล าลูกบวั คะนา้ ขายเอง 1,000  หนอนใยผัก/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 065-5539590

31 น.ส.จีรนนัทร์   อนนัถาวร 1 ล าลูกบวั คะนา้ ขายเอง 1,000  หนอนใยผัก/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 081-6406157

32 นายสิน   ตรีอินทอง 2 ล าลูกบวั ขายเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-7510775

33 นางประตินนัท ์ บญุเรืองยศศิริ 3 สามง่าม องุ่น ทานเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 099-4496155

34 นายณัฐวฒัน ์ บญุเรืองยศศิริ 3 สามง่าม เมล่อน พ่อค้าคนกลาง 5,000  แนะน าการเตรียมดิน 081-3193497

35 นางเฉลิม       รุ่งทวชีัย 4 สามง่าม ขายเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง -

36 นางสวา่งจิตร  ตันติสิริสมบรูณ์ 9 สามง่าม มะเขือเทศ ผู้ใหญ่สุธรรม 2,500  เพล้ียอ่อน/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 098-8509267

37 นายชัยรัตน ์    แซ่จึง 4 สามง่าม ขายเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง -

38 น.ส.หทยัชนก    โสมกุล 11 สามง่าม ผักชี/กวางตุ้ง พ่อค้าคนกลาง 800  ด้วงหมัดผัก/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 080-2477320

39 นางสมรัตน ์ สามงามเขียว 11 สามง่าม กวางตุ้ง ขายเอง 2,000  โรครากเนา่/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 081-5722385

40 น.ส.รุ่งนภา  ทองภาภูมิปรีดา 11 สามง่าม กวางตุ้ง พ่อค้าคนกลาง 5,000  ด้วงหมัดผัก/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 086-1670454

41 นายพรชัย    ตรีเดชา 11 สามง่าม กวางตุ้ง พ่อค้าคนกลาง 500  ด้วงหมัดผัก/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 086-1670454

42 นายกิตติพงค์    นาคสมกุล 5 สามง่าม 086-1670454

43 นายยุทธนา     ยอดแก้ว 11 สามง่าม กวางตุ้ง พ่อค้าคนกลาง 500  ด้วงหมัดผัก/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 086-1670454

44 นายสมบติั     ข ายินดี 11 สามง่าม กวางตุ้ง 14/6/64 32 20/7/64 ขายเอง 3,000  หนอนใยผัก/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 085-2917510

45 น.ส.เดือนเพ็ญ    สามพ่วงบญุ 11 สามง่าม กวางตุ้ง 14/6/64 32 20/7/64 ขายเอง 3,000  หนอนใยผัก/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 081-9432243

46 น.ส.แสง   พุ่มพูล 11 สามง่าม ถั่วฟักยาว ขายเอง 600  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 080-0502413

47 นางกุศลิน   จีนพงษ์พันธ์ 1 ดอนตูม ถั่วฟักยาว ขายเอง 500  แมลงหวีข่าว/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 092-2837421

48 นางสุจินต์   ศรีสืบมา 1 ดอนตูม ขายเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 093-3034314

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

วิถีเกษตร
อินทรีย์

ตลำด
ผลผลิตคิด
เป็นรำยได้

GAP IFOAM organic 
thailand

เก็บผลผลิตแล้ว

ผลกำรติดตำมเกษตรกรผู้เข้ำรว่มโครงกำรยกระดับเกษตรกรมุ่งสู่มำตรฐำนเกษตรอินทรยี ์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
(โครงกำรเพ่ิมศักยภำพสินค้ำเกษตรและอำหำรปลอดภัย 4.0) ของ รถหน่วยบรกิำรเคลื่อนที ่(อำรกัขำพืช)

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2564

ที่ ช่ือ  -  สกุล
ที่ต้ังแปลง ชนิดพืช มำตรฐำน

เบอร์โทร
หมูท่ี่ (สิง่ที่พบ/สิง่ที่แนะน ำ/แลกเปลีย่น)ต ำบล ชนิดพืช วันที่ปลูก

อำยุขณะ
ติดตำม(วัน)

วันที่เก็บ

พักแปลง

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง

1 เดือน

เตรียมดิน ปลูก 7/8/64

พักแปลง

1 เดือนคร่ึง

พักแปลง

1 เดือนคร่ึง

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

โรงเรือนล้มก าลังซ่อม

เก็บผลผลิตแล้ว

/ผลการติดตาม.. 
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49 นางฉลอม   มีสุขดี 3 ดอนตูม ถั่วฟักยาว พ่อค้าคนกลาง 1,000  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-4897815

50 นางอโรชา   มีสุขดี 3 ดอนตูม มะเขือเทศ พ่อค้าคนกลาง 1,500  เพล้ียไฟ/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 081-4897815

51 นายธนพล   เทยีมประวติั 3 ดอนตูม มะเขือเทศ พ่อค้าคนกลาง 1,500  เพล้ียไฟ/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 081-4897815

52 นายซ้อน ถิ่นเมาลี 6 ดอนตูม อัญชัน พ่อค้าคนกลาง 10,500  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 094-7958434

53 นายพิชัย ชินราษี 6 ดอนตูม มะเขือเทศ ขายเอง 8,000  หนอนชอนใบ/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 086-1601393

54 นายประยงค์ วงษ์สกุล 6 ดอนตูม มะเขือเทศ ขายเอง 8,000  หนอนชอนใบ/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 086-1601393

55 นางวรรณา มาเผือก 7 ดอนตูม ถั่วฟักยาว ขายเอง 1,500  แนะน าการเตรียมดิน 085-1905028

56 นายเสมา มาเผือก 7 ดอนตูม ถั่วฟักยาว ขายเอง 1,500  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 085-1905028

57 นายสมทรง ทนิอยู่วงษ์ 5 ดอนตูม ขายเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง -

58 นางสาวบญุล่ า ชิณราศรี 5 ดอนตูม ขายเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง -

59 นายมานะ  หสัสจู 5 ดอนตูม ฟ้าทลายโจร ทานเอง 0  แนะน าการเตรียมดิน 081-8119912

60 นายสมาน รักษาพราหมณ์ 5 ดอนตูม ฟ้าทลายโจร ทานเอง 0  แนะน าการเตรียมดิน 081-8119912

61 นางสลิลรัตน ์สามพวงทอง 5 ดอนตูม คะนา้ ขายเอง/แจก 500  หนอนใยผัก/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 083-7733890

62 นายวฒิุชัย สามกองงาม 5 ดอนตูม 081-9305411

63 นายปรานอม ชาโรจน์ 5 ดอนตูม 087-1100163

64 นายสมศักด์ิ ชินราษี 5 ดอนตูม ขายเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 062-8840358

65 นายมนเทยีร ชินวงษ์จุ้ย 5 ดอนตูม ขายเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 089-0290417

66 นายถวลิ ทองกอบเหมือน 5 ดอนตูม ขายเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 089-0290417

67 นางสาวสมพร ดายังหยุด 5 ดอนตูม พริก/มะระ/ถั่วฟักยาว ทานเอง 0  เพล้ียอ่อน/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 081-1438275

68 นายเดชา สามกองงาม 5 ดอนตูม พริก/มะเขือ ขายเอง 1,000  แนะน าการเตรียมดิน 086-1696982

69 นางสาวอังคณา มาเปีย่ม 5 ดอนตูม ขายเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง -

70 นำยทองวฒิุ นำคแกมทอง 10 นรำภริมย์ ขำยเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง -

71 นำงสวำท เปล่ียนเทีย่งธรรม 10 นรำภริมย์ ขำยเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง -

72 นำยธรีะพัฒน ์ศรีสังวำลย์ 5 บำงปลำ ใบพลู พ่อค้ำคนกลำง 1,500  เพล้ียอ่อน/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 089-2302884

ผลกำรติดตำมเกษตรกรผู้เข้ำรว่มโครงกำรยกระดับเกษตรกรมุ่งสู่มำตรฐำนเกษตรอินทรยี ์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
(โครงกำรเพ่ิมศักยภำพสินค้ำเกษตรและอำหำรปลอดภัย 4.0) ของ รถหน่วยบรกิำรเคลื่อนที ่(อำรกัขำพืช)

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2564

ที่ ช่ือ  -  สกุล
ที่ต้ังแปลง ชนิดพืช มำตรฐำน

เบอร์โทร
หมูท่ี่ IFOAM organic 

thailand
วิถีเกษตร
อินทรีย์

(สิง่ที่พบ/สิง่ที่แนะน ำ/แลกเปลีย่น)ต ำบล ชนิดพืช วันที่ปลูก
อำยุขณะ

ติดตำม(วัน)
วันที่เก็บ ตลำด

เก็บผลผลิตแล้ว

65 วนั

พักแปลง

ผลผลิตคิด
เป็นรำยได้

GAP

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

65 วนั

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง

พักแปลง

เตรียมดิน ปลูก 27/7/64

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง (เสียชีวติ)

พักแปลงเกิน 3 เดือน (ววัปว่ย)

พักแปลง

พักแปลง

เตรียมดิน ปลูก 27/7/64

14 วนั

14 วนั

พักแปลง

เตรียมดิน ปลูก 5/8/64

พักแปลง

พักแปลง

พักแปลง

    

/ผลการติดตาม.. 

/ผลการติดตาม.. 
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กิจกรรม

73 นำงนกนอ้ย ศรีนวลมำก 7 คลองนกฯ ขำยเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-0166227

74 นำงสำวขวญัเรือน พวงล ำภู 9 คลองนกฯ กะเพรำ/โหระพำ ขำยเอง 11,000  แนะน าการเตรียมดิน 089-9113755

75 นำยธงชัย อังเพชร 7 ไผ่หชู้ำง ขำยเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง -

76 นำยยุทธนำ โชคสวำ่งจิตต์ 6 ไผ่หชู้ำง มะเขือเทศ พ่อค้ำคนกลำง 1,000  แนะน าการเตรียมดิน 087-4079798

77 นำยสิทธกิร โชคสวำ่งจิตต์ 6 ไผ่หชู้ำง มะเขือเทศ พ่อค้ำคนกลำง 1,000  แนะน าการเตรียมดิน 087-4079798

78 นำยนคร สุเวยีรพันธุ์ 4 บำงหลวง พริกขี้หนู ทำนเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-1952509

79 นำยโชคชัย เลิศล้ ำพิทกัษ์กุล 4 บำงหลวง มะเขือเปรำะ ขำยเอง 1,800  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-1952509

80 นำยชำตรี พรำมณี 4 บำงหลวง ขำยเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 096-9475013

81 นำยอนชุำติ เตำะเจริญสุข 14 บำงหลวง 091-4815995

82 นำยเกรียงศักด์ิ ร่ืนนสุำร 4 บำงหลวง ขำยเอง 0  แนะน าการเตรียมดิน 086-0905150

83 นำงเบญญทพิย์ แซ่ใหล 4 บำงหลวง 089-6100498

84 นำยวชิระ คงชนเกษมกุล 14 บำงหลวง ขำยเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง -

85 นำยสุทนิ พิทยำนนท์ 14 บำงหลวง ขำยเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 089-0890102

86 นำงพรเพ็ญ  สุขสมกิจ 4 บำงหลวง มะเขือเทศ/เมล่อน ขำยเอง 12,000  แนะน าการเตรียมดิน 089-1453735

87 นำงสำวนพรัตน ์สำยสอำด 4 บำงหลวง มะเขือเทศ ขำยเอง 9,000  แนะน าการเตรียมดิน 086-0236433

88 นำยสุบนิ สุขสมกิจ 4 บำงหลวง มะเขือเทศ ขำยเอง 9,000  หนอนกระทูผั้ก/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 086-0236433

89 นำยสัญญำ  แซ่ล้ิม 4 บำงหลวง พริก/ผักกำดขำว ทำนเอง 0  หนอนกระทูผั้ก/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 081-8482409

90 นำงบงัอร  จูเกตุ 15 บำงหลวง มะนำว แจก 0  เพล้ียอ่อน/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 080-4226131

91 นำยวรวฒิุ หอมเนยีม 4 บำงหลวง กระชำย ทำนเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 083-7813959

92 นำงสำวอรสำ  สุขสวสัด์ิ 4 หนิมูล พริก/มะเขือเปรำะ ขำยเอง 16,000  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 085-1848352

93 นำยศักด์ิชัย คิมหนัต์อ ำไพ 9 หนิมูล ขำยเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 065-0481090

94 นำงอ ำพัน ล้ิมสกุล 19 บำงหลวง ขำยเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 098-8276983

95 นำยสัณหช์ัย  สิชฌรังษี 3 บำงไทรปำ่ 062-5155255

96 นางเบญจา  ร้ิวทองชุ่ม 3 หนองงูเหลือม ถั่วฟักยาว/คะนา้ ส่งออนไลน์ 7,500  แนะน าการเตรียมดิน 061-4129939

ผลกำรติดตำมเกษตรกรผู้เข้ำรว่มโครงกำรยกระดับเกษตรกรมุ่งสู่มำตรฐำนเกษตรอินทรยี ์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
(โครงกำรเพ่ิมศักยภำพสินค้ำเกษตรและอำหำรปลอดภัย 4.0) ของ รถหน่วยบรกิำรเคลื่อนที ่(อำรกัขำพืช)

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2564

ที่ ช่ือ  -  สกุล
ที่ต้ังแปลง ชนิดพืช มำตรฐำน

เบอร์โทร
หมูท่ี่ (สิง่ที่พบ/สิง่ที่แนะน ำ/แลกเปลีย่น)ต ำบล ชนิดพืช วันที่ปลูก

อำยุขณะ
ติดตำม(วัน)

วันที่เก็บ ตลำด
ผลผลิตคิด
เป็นรำยได้

GAP IFOAM organic 
thailand

วิถีเกษตร
อินทรีย์

พักแปลง

พักแปลง

พักแปลง ปลูก 14/8/64

พักแปลง

พักแปลง ปลูก 17/8/64

พักแปลง ปลูก 17/8/64

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง

พักแปลงเกิน 3 เดือน

เตรียมดิน

พักแปลงเกิน 3 เดือน

เตรียมดิน ปลูก 25/7/64

พักแปลง

พักแปลง ปลูก 17/8/64

เตรียมดิน ปลูก 20/8/64

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

2 ปี

1 เดือน

1 เดือน

พักแปลง

พักแปลง

พักแปลงเกิน 3 เดือน

/ผลการติดตาม.. 

/ผลการติดตาม.. 
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กิจกรรม

97 นายไกรศร   สุรธรรมจรรยา 3 หนองงูเหลือม ขายเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง -

98 น.ส.เรไร  แสงสวา่ง 9 หนองงูเหลือม ฟ้าทลายโจร ทานเอง 3,000  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 085-4254268

99 นายสุรศักด์ิ  แสงสวา่ง 9 หนองงูเหลือม กวางตุ้ง/คะนา้ ทานเอง 2,000  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 085-4254268

100 นางเสริมสุข   บญุรักษา 9 หนองงูเหลือม กวางตุ้ง/คะนา้ ทานเอง 1,000  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 085-4254268

101 นายพงษ์ชัยพัฒน ์   แจ่มจ ารัส 3 หนองงูเหลือม องุ่น ขายเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-8895042

102 น.ส.ธนทัเกตนน์กิา  ราศีวสุิทธิ์ 3 หนองงูเหลือม ต้นหอม/จิงจูฉ่าย ทานเอง 0  เพล้ียอ่อน/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 099-2291959

103 นายนคร  บบุวเิศษ 4 หนองงูเหลือม กุหลาบ/ผักชีฝร่ัง พ่อค้าคนกลาง 3,000  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 086-3631508

104 นายนขิิต  จันทร์ค า 3 หนองงูเหลือม ขายเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง -

105 นางแนง่นอ้ย  ไวทยานนท์ 9 หนองงูเหลือม ผักสลัด ขายเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 094-4812900

106 น.ส.คันธนา  นวมหทัธนานนท์ 6 หนองงูเหลือม มะเขือเทศ ขายเอง 3,000  เพล้ียแปง้/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 064-2924282

107 น.ส.มุกดา    ฉลาดแพทย์ 3 หนองงูเหลือม คะนา้/กวางตุ้ง แจก 0  แนะน าการเตรียมดิน 081-9159958

108 นางล ายวง  เนตรธวุกุล 10 หนองงูเหลือม ขายเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง -

109 นายวศิาล   เก้าล้ิม 4 หนองงูเหลือม ขายเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 080-8172627

110 นางวาสนา    มีบญุ 10 หนองงูเหลือม องุ่น แจก/ขายเอง 2,500  เพล้ียไฟ/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 086-8090607

111 นางสาวชลธชิา  มีบญุ 10 หนองงูเหลือม องุ่น แจก/ขายเอง 2,500  เพล้ียไฟ/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 086-8090607

112 นายตรีเนตร  รอดโพธิท์อง 6 หนองงูเหลือม ขายเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 093-6519686

113 นายวนิจิ  เจริญสุข 1 หนองงูเหลือม ขายเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 093-6519686

114 นายวริิยะ  แก้วมหา 7 หนองงูเหลือม กวางตุ้ง/คะนา้ ขายเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 089-7683366

115 นายกฤศ   ภธูนววิรรธน์ 10 หนองงูเหลือม มันเทศ 19/7/64 5 20/12/64 ขายเอง 2,000  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 087-6624807

116 นายนขิิต   จันทร์ค า 3 หนองงูเหลือม ขายเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง -

117 น.ส.กุลิสรา   เทยีนทอง 2 หนองงูเหลือม ขายเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 089-7898966

118 นายวสันต์  เก้าล้ิม 4 หนองงูเหลือม มะเขือเปราะ ขายเอง 5,000  แนะน าการเตรียมดิน 061-9164592

119 น.ส.นพรัตน ์   ณัฐพูลวฒัน์ 4 หนองงูเหลือม ขายเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง -

120 นางสมจิตร   ลิมปน์ธิธินากุล 4 หนองงูเหลือม ขายเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 094-8839173

ผลกำรติดตำมเกษตรกรผู้เข้ำรว่มโครงกำรยกระดับเกษตรกรมุ่งสู่มำตรฐำนเกษตรอินทรยี ์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564
(โครงกำรเพ่ิมศักยภำพสินค้ำเกษตรและอำหำรปลอดภัย 4.0) ของ รถหน่วยบรกิำรเคลื่อนที ่(อำรกัขำพืช)

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2564

ที่ ช่ือ  -  สกุล
ที่ต้ังแปลง ชนิดพืช มำตรฐำน

เบอร์โทร
หมูท่ี่ วิถีเกษตร

อินทรีย์
(สิง่ที่พบ/สิง่ที่แนะน ำ/แลกเปลีย่น)ต ำบล ชนิดพืช วันที่ปลูก

อำยุขณะ
ติดตำม(วัน)

วันที่เก็บ ตลำด

เก็บผลผลิตแล้ว

ผลผลิตคิด
เป็นรำยได้

GAP IFOAM organic 
thailand

พักแปลง

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

5 เดือน

1 อาทติย์

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เตรียมดิน ปลูก 18/7/64

พักแปลง

พักแปลง

4 เดือน

4 เดือน

พักแปลง

พักแปลง

พักแปลง

พักแปลง

เตรียมร้ือแปลง

พักแปลง

พักแปลง

/ผลการติดตาม.. 
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หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช   รถโมบายมีการติดตามทางโทรศัพท์ทั้งหมด 129 โรงเรือนโดยสามรถตรวจสอบข้อมูลได้จากตารางที่ 2 และในเดือนสิงหาคม 2564 ก็จะมีการท า
แผนติดตามทางโทรศัพท์เช่นเดียวกัน เนื่องจากการสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ยังไม่คลี่คลาย 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระ... 

กิจกรรม

121 นายสันติสุข   เทยีนทอง 2 หนองงูเหลือม เมล่อน ขายปลีก 0  แนะน าการเตรียมดิน 082-1697953

122 น.ส.อรุณี   อ านวยทรัพย์ 4 หนองงูเหลือม 089-6092151

123 นางปราณี   รอบจังหวดั 1 หนองงูเหลือม ขายเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง -

124 นางเตือนจิตด์   มีบญุ 9 หนองงูเหลือม คะนา้ ทานเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 085-2123458

125 นางปอระดา   จงหอมขจร 9 หนองงูเหลือม ขายเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง -

126 น.ส.พิมภา   สุนทร 9 หนองงูเหลือม ขายเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 098-8202344

127 นายธนวฒัน ์  ณัฐพูลวฒัน์ 4 หนองงูเหลือม ต้นกล้าพริก ส่งออนไลน์ 6,000  แมลงหวีข่าว/แนะน าการใช้ชีวภณัฑ์ 093-6519686

128 นางพัทธนนัท ์  ศักด์ินรีชาศรี 3 หนองงูเหลือม ขายเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง -

129 นายณัฎฐกิตต์ิ   อ านวยทรัพย์ 4 หนองงูเหลือม ขายเอง 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 063-5415652

ผลกำรติดตำมเกษตรกรผู้เข้ำรว่มโครงกำรยกระดับเกษตรกรมุ่งสู่มำตรฐำนเกษตรอินทรยี ์ประจ ำปีงบประมำณ พ .ศ. 2564
(โครงกำรเพ่ิมศักยภำพสินค้ำเกษตรและอำหำรปลอดภัย 4.0) ของ รถหน่วยบรกิำรเคลื่อนที ่(อำรกัขำพืช)

ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2564

ที่ ช่ือ  -  สกุล
ที่ต้ังแปลง ชนิดพืช มำตรฐำน

เบอร์โทร
หมูท่ี่ (สิง่ที่พบ/สิง่ที่แนะน ำ/แลกเปลีย่น)ต ำบล ชนิดพืช วันที่ปลูก

อำยุขณะ
ติดตำม(วัน)

วันที่เก็บ ตลำด
ผลผลิตคิด
เป็นรำยได้

GAP IFOAM organic 
thailand

วิถีเกษตร
อินทรีย์

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง

พักแปลง

พักแปลง ปลูก 2/8/64

พักแปลงเกิน 6 เดือน

พักแปลง

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง

พักแปลง
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เพื่อทราบ/พิจารณา 
 

   4.1 เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหารทั่วไป 
                                   1. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ 2564 ณ วันที่           
27 กรกฎาคม 2564 จากระบบ GFMIS มีรายละเอียดดังนี้    
                                       1.1  รายละเอียดร้อยละผลเบิกจ่ายแยกตามโครงการการ  
ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท่ี 1)  

 
             2. การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการเฉพาะกิจ 
             ด้วยส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ได้รับจัดสรรกรอบอัตราก าลังพนักงาน
ราชการเฉพาะกิจ จ านวน 4 อัตรา ได้แก่ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร จ านวน 3 อัตรา และต าแหน่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 1 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 1 ปี ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน 2565 ซึ่งอยู่ระหว่าง
ด าเนินการสรรหาฯ 
 
 
 
 

/3. ก าหนด… 

งบประมาณ รับ ใบสั่งซ้ือ/สัญญา เบิกจา่ย เบิกจ่ายรอ้ยละ งบประมาณคงเหลอื หมายเหตุ

งบประมาณจากกรมสง่เสริมการเกษตร ภาพรวม ประจ าปี 2564 16,587,879.00            653,690.00           12,818,355.05             81.22               3,115,833.95        -ข้อมลูจำกระบบ GFMIS 

  - งบบุคลำกร 7,300,494.00               6,035,592.00               82.67                 1,264,902.00       

  - งบด ำเนินงำน 7,267,564.00               53,690.00             5,362,942.05               74.53                 1,850,931.95       

  - งบลงทุน 2,019,821.00               600,000.00            1,419,821.00               100.00               -                   

  - งบรำยจ่ำยอืน่ -                   

งบประมาณเบิกแทนกัน ประจ าปี 2564 61,000.00                  -                     45,730.00                   74.97                15,270.00           

  - งบเบิกแทนกนั 61,000.00                  -                     45,730.00                   74.97                 15,270.00           เบิกแทนกรมกำรข้ำว

งบประมาณรายจา่ยอ่ืน(COVID) 8,280,130.00              -                     8,242,270.00               99.54                37,860.00           

   - งบด ำเนินงำน (กนัไวเ้บิกเหล่ือมป)ี 5,820.00                    5,820.00                     100.00               -                   

   - งบด ำเนินงำน 2564 8,039,310.00               8,001,450.00               99.53                 37,860.00           

   - งบลงทุน (เคร่ืองผสมปุย๋) 235,000.00                 235,000.00                 100.00               -                   

งบกรมสง่เสริมการเกษตร+งบเบิกแทน+งบกลางปี 24,929,009.00            653,690.00           21,106,355.05             87.29                3,168,963.95       

เป้าหมายเบิกจา่ยสิน้ไตรมาศ 3 ณ วันที ่30 มิถุนายน ร้อยละ 77.00                 

เบิกจา่ยสงูกว่าเป้าหมาย ร้อยละ 4.22                  

699,378.22         บาท

หมายเหตุ

1. คืนงบประมาณเหลอืจา่ย งบประมาณจากกรมสง่เสริมการเกษตร (งบด าเนินงาน)

    - โครงกำรระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ ำนวน 15,130 บำท เมือ่วนัที ่2/7/2564
    - โครงกำรขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร  ค่ำอนิเตอร์เน็ต Tablet จ ำนวน 52,674.60 บำท เมอืวนัที ่12/7/2564

2. คืนงบประมาณเหลอืจา่ย งบประมาณรายจา่ยอ่ืน(COVID) (งบด าเนินงาน)

    - โครงกำรยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมยัใหมแ่ละเชื่อมโยงตลำด (ด้ำนพชื) จ ำนวน 15,000 บำท เมือ่วนัที ่2/7/2564

รายงานแสดงยอดงบประมาณ ส านักงานเกษตรจังหวดันครปฐม

ตดัยอด   ณ  วนัที่ 27 กรกฎาคม  2564  (เวลา 12.00 น.)

หมำยเหตุ : เบิกจ่ำยสูงกวำ่เป้ำหมำย
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     3. ก าหนดช่วงเวลาในการย้ายข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติงานหรือต าแหน่งที่ไม่ได้ 
ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหาร 
            กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ก าหนดช่วงเวลาในการย้ายข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติ หรือ
ต าแหน่งที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหาร ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญการ และ
ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน และระดับช านาญงาน ทั้งการย้ายภายในจังหวัดและการย้ายข้ามหน่วยงาน  
และเพ่ือให้การปฏิบัติในการยื่นค าร้องขอย้ายของข้าราชการที่มีความประสงค์จะขอย้าย เป็นไปตามช่วงเวลาที่ชัดเจน 
และสอดคล้องกับการบริหารงานบุคคลในภาพรวม จึงก าหนดช่วงเวลาในการย้ายข้าราชการระดับผู้ปฏิบัติ            
หรือต าแหน่งที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ทางการบริหาร ดังนี้ 
           3.1 กรณีย้ายภายในหน่วยงาน  ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการย้ายได้ปีละ 2 ครั้ง 
ตามช่วงระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด และแจ้งให้หน่วยงานด าเนินการ ยกเว้น กรณีการขอย้าย
สับเปลี่ยน ดังนี้ 
      ครั้งที่ 1  ให้ด าเนินการภายในเดือน มกราคม 
       ครั้งที่ 2  ให้ด าเนินการภายในเดือน กรกฎาคม 
           3.2 กรณีการย้ายข้ามหน่วยงานก าหนดช่วงเวลาพิจารณาการย้าย ปีละ 2 ครั้ง  
ตามช่วงระยะเวลาที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด และแจ้งให้หน่วยงานด าเนินการ ยกเว้น กรณีการขอย้าย
สับเปลี่ยน ดังนี้ 
      ครั้งที่ 1 ให้ข้าราชการยื่นค าร้องขอย้ายในระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
จัดการองค์กร ภายในเดือนกันยายนและกรมส่งเสริมการเกษตรจะพิจารณาให้ย้ายภายในเดือนตุลาคม หรือ 
พฤศจิกายน 
      ครั้งที่ 2 ให้ข้าราชการยื่นค าร้องขอย้ายในระบบสารสนเทศด้านการบริหาร
จัดการองค์กรภายในเดือนมีนาคมและกรมส่งเสริมการเกษตรจะพิจารณาให้ย้ายภายในเดือนเมษายนหรือ 
พฤษภาคม ทั้งนี้ ช่วงระยะเวลาการย้ายทั้ง 2 กรณี อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้เป็นครั้งคราวในกรณี ที่กรมส่งเสริม
การเกษตรมีนโยบายในการบริหารต าแหน่งในช่วงเวลาดังกล่าว โดยให้ยึดถือตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร
เป็นส าคัญ  
 

4. ให้ข้าราชการรักษาการในต าแหน่ง 
                ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรได้มีค าสั่ง ที่ 954/2564 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 
2564 ให้ข้าราชการจังหวัดนครปฐมรักษาการในต าแหน่ง จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
       1. นายสุรเชษฐ์ อยู่สวัสดิ์ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม รักษาการในต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
พิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 4074 ส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
       2. นายวุฒิกร สุวรรณมิ่ง ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองรักษาการในต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 
4086 ส านักงานเกษตรอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

/3. นายเกียรติศักดิ์… 
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       3. นายเกียรติศักดิ์ เกอะประสิทธิ์ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ช านาญการ ส านักงานเกษตรอ าเภอบางเลน รักษาการในต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 
ต าแหน่งเลขท่ี 5956 ส านักงานเกษตรอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

5. หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงและผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนัก 
บริหารระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ ก.พ. รับรอง 
        ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้แจ้งหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 1013/99 
ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงและผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหาร
ระดับสูงที่จัดโดยส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ ก.พ. รับรอง มาเพ่ือทราบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 2) 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  สอบถามความก้าวหน้าส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสน เรื่องการก่อสร้างรั้ว
ส านักงานขอให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน ปีงบประมาณ 2564 ได้หรือไม่ 
เกษตรอ าเภอก าแพงแสน  ด าเนินการเกือบจะแล้วเสร็จแล้วเหลือเก็บงานอีกไม่มากและคาดว่าจะส่งมอบงาน
ได้ในเดือนสิงหาคม 2564 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  หากด าเนินการเรียบร้อยแล้วขอให้ส่งหลักฐานมายังส านักงานเกษตรจังหวัด 
วรัทยา  ชี้แจงการเบิกจ่ายงบประมาณงบใดไม่สามารถเบิกจ่ายได้ขอให้แจ้งกลับมาที่เจ้าของงานเพ่ือ
ด าเนินการคืนงบประมาณรายละเอียดตามเอกสารแนบและหากขอคืนขอให้ใช้เหตุผลในการขอคืนงบประมาณด้วย
เนื่องจากแต่ละอ าเภอสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 มีความรุนแรงไม่เท่ากนั (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบที่ 3) 
ประธาน  ขอให้คุณวรัทยาท าหนังสือสรุปทุกโครงการ ที่แต่ละอ าเภอรับไว้ว่าจะด าเนินการให้แล้วเสร็จเมื่อใด
และแจ้งกลับไปท่ีอ าเภออีกครั้งโดยเฉพาะเจ้าของโครงการจะต้องทราบว่าอ าเภอด าเนินการเบิกแล้วหรือยังและ
ประสานกับเจ้าของโครงการแต่ละโครงการเพ่ือป้องกันงบคงค้างในระบบโดยให้ท าหนังสือตามมติวันที่ประชุมเกษตร
อ าเภอที่รับปากในที่ประชุม โดยท าเป็นบันทึกข้อตกลง 
ประธาน  ฝากเรื่องการประสานงานโครงการขอให้อ าเภอประสานมาที่จังหวัดก่อนและจังหวัดจะประสานกรม
ตามข้ันตอนหากมีการประสานข้ามถือว่าหัวหน้ากลุ่มมีความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ในการประสานงานไม่ดูแล
อ าเภอ ในเรื่องการด าเนินงานแก้ไขปัญหาให้กับอ าเภอเป็นหน้าที่ของผู้รับผิดชอบงานระดับจังหวัดและหัวหน้ากลุ่ม
โดยตรง 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.2 เรื่องแจ้ง... 
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 4.2 เรื่องแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

 

 1. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 
     1.1 การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับเขต ประจ าปี 2564  
              ตามที่ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้ด าเนินการ
จัดประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับเขตเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Web Conference 
Application Zoom ซึ่งจังหวัดนครปฐม ได้ส่งแปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1 ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
เป็นตัวแทนแปลงใหญ่ของจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประกวดในระดับเขต โดยมีผลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับเขต 
ประจ าปี 2564 ดังนี้   

              รางวัลชนะเลิศ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4,6,7 ต าบลไร่มะขาม หมู่ 5 ต าบลถ้ ารงค์ 
อ าเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี  

          รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม            บ้าน
สะพานพัฒนา อ าเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี  

         รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 แปลงใหญ่ ข้าว หมู่  1 ต าบลทุ่ งขวาง           
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

          รางวลัชมเชย แปลงใหญ่มะพร้าว ต าบลเหมืองใหม่ อ าเภออัมพวา      
จังหวัดสมุทรสงคราม (รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 4) 
             1.2 การจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ ประจ าปี 2564   
                   ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมได้รับหนังสือแจ้งจากกรมส่งเสริม
การเกษตรให้ด าเนินการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ ประจ าปี 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลเบื้องต้นผลการ 
ด าเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพ่ือก าหนดแนวทางการพัฒนา และการปรับปรุงการด าเนินงานของ
แปลงใหญ่ ในปี 2561 -2563 พร้อมทั้งบันทึกผลการจัดชั้นลงในระบบ https://co-farm.doae.go.th/rank    
และด าเนินการถอดบทเรียนแปลงใหญ่ ปี 2561 จ านวน 1 แปลง ดังนั้น กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จึงได้
ก าหนดแผนการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ ของจังหวัดนครปฐม ในระหว่างวันที่ 23 26 และ 27 สิงหาคม 2564 
ผ่านระบบออนไลน์ และทดสอบระบบการจัดชั้นผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 โดยให้มอบหมาย
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และประสานเกษตรกรร่วมการจัดชั้นคุณภาพ และทดสอบระบบ ในวันและเวลา ดังกล่าว     
ณ ที่ตั้งแปลงของตนเอง ทั้งนี้ แปลงใหญ่ที่ต้องด าเนินการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ ปี 2564 มีจ านวน 22 แปลง  
ประกอบด้วย 
                  - แปลงปี 2561 จ านวน 14 แปลง  
     - แปลงปี 2562 จ านวน 5 แปลง 
     - แปลงปี 2563 จ านวน 3 แปลง 
โดยม ี(รายละเอียดตามเอกสารแนบที ่5)  
    1.3 โครงการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง ประจ าปี 2564   
        ตามท่ีกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้มีหนังสือแจ้งอ าเภอและขอให้ส่ง     

    /ใบสมัคร... 

https://co-farm.doae.go.th/rank%20%20%20%20และ
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ใบสมัครของเกษตรกร จ านวน 19 ราย โดยจะมีแผนการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 9 13 และวันที่ 16 สิงหาคม 
2564 
 ผ่านระบบออนไลน์ จึงขอมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ อ าเภอละ 1 คน เป็นพี่เลี้ยงเกษตรกรในการเข้าร่วมอบรม
เป็นผู้จัดการแปลง ประจ าปี 2564  ในระหว่างวันที่  9 13 และวันที่ 16 สิงหาคม 2564 โดยจะมีการทดสอบ 
ระบบการอบรมวันที่ 6 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 น. ของให้อ าเภอประสานเกษตรกรเข้าร่วมอบรมและทดสอบ
ระบบในวันเวลาดังกล่าว  
            1.4 ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเชื่อมโยงตลาด จังหวัดนครปฐม   
         ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ได้ด าเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วย
เกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 5 กลุ่ม งบประมาณทั้งสิ้น 
12,342,024 บาท (สิบสองล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันยี่สิบบาทถ้วน) ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ได้แต่งตั้ง
คณะท างานขับเคลื่อนโครงการ ฯ เพ่ือติดตามให้ค าแนะน า การด าเนินงานจัดซื้อเครื่องจักรกรการเกษตร และปัจจัย
การผลิต ของแปลงใหญ่ทั้ง 5 กลุ่ม ให้ถูกต้องตามระระเบียบราชการ พร้อมทั้งได้รับความร่วมมือจากส านักงานตรวจ
บัญชีสหกรณ์นครปฐม เพ่ือเป็นที่ปรึกษาในการท าบัญชีพร้อมทั้งตรวจหลักฐานที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างตาม
ระเบียบราชการ จนสิ้นสุดโครงการ ซึ่งขณะนี้ การจัดซื้อจัดจ้างของแปลงใหญ่ทั้ง 5 กลุ่ม ในภาพรวมด าเนินการใน
ส่วนเครื่องจักรกลการเกษตรและปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ด าเนินการแล้ว 90 เปอร์เซ็นต์ กิจกรรมที่อยู่ระหว่าง 

การด าเนินงานคือการส่งสินค้าและตรวจรับของคณะกรรมการ คาดว่าจะด าเนินการเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2564 
ส่วนกิจกรรมการก่อสร้างอาคารอยู่ระหว่างการจ้างงานปรับสถานที่ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน 2564   

                              

                                       2. เป้าหมายแผนการด าเนินงานจีพีเอพีและอินทรีย์ปี 65 โครงการส่งเสริมการ 
ผลิตสินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 6) 
 

ประธาน  เรื่องงบ covid แปลงใหญ่ยกระดับค่าบริหารจัดการ งบ 37,900 บาท มีแผนท าอะไร ฝากถาม
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
 ณัฐทิยา   เป็นค่าจัดประชุมของจังหวัด และอ าเภอในส่วนของอ าเภอจะมีเพ่ิมเติมในส่วนของการลงพ้ืนที่
ติดตามและให้ค าปรึกษากับเกษตรกร จ านวน 3 แปลง ที่เหลืออ่ืนๆทางกลุ่มผลิตได้ท าเรื่องคืนเงินแล้ว และมีแผนการ 
ใช้เงินครบตามจ านวนเงิน และเบิกจ่ายถึง 30 กันยายน 2564 และให้อ าเภอจัดประชุมปิดโครงการเนื่องจากได้
ด าเนินการ เรียบร้อยแล้ว 
ประธาน  ขอให้ท า Time – line แผนการด าเนินงานลงไปและควรเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 15 
กันยายน 2564 เนื่องจากป้องกันความผิดพลาด 
  - การจดทะเบียนรถยนต์ทางจังหวัดจะเป็นผู้ประสานให้ว่าจะด าเนินการอย่างไร 
ณัฐทิยา  จะด าเนินการปรับแผนใหม่เพ่ือให้การด าเนินการแล้วเสร็จตาม Time - line ที่ตั้งไว้โดยไม่เกินวันที่ 
15 กันยายน 2564 
ประธาน  สอบถามเรื่องงบเบิกจ่ายแทนกันกรมการข้าว 15,000 บาท 

/เลิศสิริ… 
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เลิศสิร ิ  งบเบิกจ่ายแทนกันของกรมการข้าวเป็นงบติดตามทั้งหมดแผนก าหนดไว้ใช้ได้ถึง สิงหาคม 2564 
และสอบถามว่าจังหวัดได้ก าหนดวันสุดท้ายของการเบิกจ่ายในวันที่เท่าไหร่ของเดือนกันยายน 2564 
ประธาน  ให้เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2564 และอย่างช้าที่สุดในวันที่ 20 กันยายน 
2564 โดยขอให้พิจารณาด าเนินการให้ทันเวลารวมถึงงบประมาณด าเนินการที่ไม่มีการใช้จ่ายขอให้ทุกอ าเภอช่วย
ตรวจสอบและด าเนินการคืนเงินภายในก าหนดระยะเวลาที่ก าหนด 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ทาง
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตได้รับหนังสือแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตรจะจัด VDO Conference ในวันที่ 5 
สิงหาคม 2564 เรื่องแนวทางในการด าเนินงานโครงการดังกล่าว 
ประธาน  ขอให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเตรียมความพร้อมในเรื่องดังกล่าว 
ณัฐทิยา  การจัดประชุมปิดโครงการว่าอ าเภอใดด าเนินการโครงการจัดซื้อจัดจ้างทุกอย่างเรียบร้อยแล้วขอ
ความร่วมมืออ าเภอจัดประชุมปิดโครงการได้เลย โดยให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 20 กันยายน 254 
ทั้งหมด 2 อ าเภอ 5 แปลง 
ประธาน  การอบรมปิดโครงการมีใครบ้างที่จะต้องมาร่วมในการอบรมและสามารถด าเนินการจัดอบรมได้
หรือไม่และมีแนวทางในการจัดอบรมอย่างไรขอให้ชี้แจงแผนการท างาน 
ณัฐทิยา  ขอชี้แจงว่า ไม่ใช่เป็นการอบรมแต่เป็นการประชุมเพ่ือปิดโครงการ ซ่ึงมีคณะกรรมการ คือ
คณะกรรมการบริหารระดับอ าเภอ มีนายอ าเภอเป็นประธาน ในส่วนของจังหวัดก็เช่นเดียวกันจะต้องมีการประชุมเพ่ือ
ปิดโครงการเช่นเดียวกัน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานโดยวางแผนเป็นการจัดประชุมแบบออนไลน์ 
ประธาน  จ าเป็นไหมที่จะต้องด าเนินการจัดประชุมดังกล่าว 
ณัฐทิยา  เป็นการรายงานให้คณะกรรมการรับทราบว่าได้ด าเนินการโครงการเรียบร้อยแล้วตามแผนการ
ด าเนินงาน หากไม่สามารถจัดได้จริงก็จะจัดเป็นการประชุมเวียนเพื่อให้คณะกรรมการรับทราบ 
ประธาน  เสนอให้ใช้หนังสือเป็นมติเวียนเนื่องจากไม่มีมติข้อพิจารณาโครงการท าให้ไม่สามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ให้ดูว่าเป็นมติเพ่ือทราบหรือมติเพ่ือพิจารณา 
ณัฐทิยา  หากไม่สามารถด าเนินการได้ก็จะท าหนังสือคืนเงิน 
ประธาน  ฝากคณุวรัทยา เรื่องตัวชี้วัดแปลงใหญ่ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมได้แจ้งทางอ าเภอไปแล้วหรือ
ยังฝากในเรื่องดังกล่าวด้วย 
  - ตัวชี้วัดของผู้ว่าราชการจังหวัดทางกลุ่มผลิตได้น ามาปรับเป็นตัวชี้วัดของเกษตรอ าเภอเป็นตัวชี้วัด
เพ่ิมเติมโครงการแปลงใหญ่ท าให้ครอบคลุมทั้งหมดทั้งของกรมส่งเสริมการเกษตรและของผู้ว่าราชการจังหวัด 
ภารด ี  เป้าหมายแผนด าเนินงานปี 65 ที่แจ้งให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบแล้ว GAP ที่อ าเภอส่งมา 191 
รายเป็นแปลงทั่วไปไม่อยู่ในแปลงใหญ่ ประกอบด้วยเกษตรอินทรีย์ 3 ราย ของอ าเภอนครชัยศรี และส ารวจ GAP 
เชิงรุกเป็นเป้าหมาย GAP ปี 65 เรียบร้อยแล้ว การตรวจแปลง GAP เบื้องต้น 146 ราย ขณะนี้ กรมวิชาการเกษตร
เข้าตรวจแล้วในครั้งท่ี 1 และได้ออกไปประเมินแปลงไปแล้ว และรอประเมินอีกครั้งหนึ่ง แตเ่นื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid - 19 ท าให้การลงพ้ืนที่ของเจ้าหน้าที่ไม่สะดวกในการลงพื้นที่ตรวจแปลงดังกล่าว
ท าให้เกิดความล่าช้า หากมีข้อซักถามของเกษตรกรในพ้ืนที่  ก็ขอให้ตอบข้อซักถามให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

/4.3 เรื่องแจ้ง… 



 28 

4.3 เรื่องแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  
 

            1. โครงการคัดเลือกเกษตรกรส านึกรักบ้านเกิด 
     กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันส านึกรักบ้านเกิดได้จัด
โครงการคัดเลือกเกษตรกรส านึกรักบ้านเกิดประจ าปี 2564 เพ่ือยกย่องประกาศเกียรติคุณเกษตรกรต้นแบบจังหวัด
นครปฐม จึงขอความร่วมมือเกษตรอ าเภอด าเนินการดังนี้  
              1.1 ประชาสัมพันธ์โครงการเพื่อสนับสนุนให้เกษตรกรสมัครเข้าร่วมโครงการ 
อย่างน้อยอ าเภอละ 1 ราย  
    1.2 ส่งใบสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการถึงส านักงานเกษตรจังหวัดภายในวันที่ 
25 สิงหาคม 2564 รายละเอียดตามหนังสือแจ้งแล้ว 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร   การสนับสนุนขอให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยอ าเภอ
ละ 1 รายโดยให้ส่งข้อมูลถึงส านักงานเกษตรจังหวัดภายในวันที่ 25 สิงหาคม 2564 จึงขอความร่วมมือเกษตร
อ าเภอทุกอ าเภอ 
          2. MOU ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงกลาโหม 
     เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเรื่อง
การรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรและการสนับสนุนพ้ืนที่จ าหน่ายและกระจายผลผลิตทางการเกษตรระหว่างกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงกลาโหมเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบในกรณีผลผลิตทางการเกษตรล้น
ตลาดจากสถานการณ์ต่างๆ โดยส านักงานเกษตรจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการส ารวจพื้นที่ร่วมกับโรงเรียนการบิน
ก าแพงแสน หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และการจัดท าปฏิทิน แผนกระจายผลผลิตการเกษตร
ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ ในช่วงระยะเวลา 3 เดือนเริ่ม กรกฎาคม - กันยายน 2564 และจัดส่งให้กรม
ส่งเสริมการเกษตรต่อไป 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  การท า MOU ระหว่างกระทรวงเกษตรกับกระทรวงกลาโหม ใน
เรื่องการส ารวจและจัดเก็บข้อมูลด้านการเกษตร ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดโดยให้ส ารวจความ
ต้องการในการรับซื้อผลผลิตทางด้านการเกษตรและสนับสนุนพื้นที่จ าหน่ายและกระจายผลผลิตทางการเกษตร
ระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กับกระทรวงกลาโหม โดยการขับเคลื่อนมีกิจกรรมขับเคลื่อน ดังนี้ 
      1) ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ได้ประสานกับโรงเรียนการบินก าแพงแสน
พ้ืนที่เป้าหมายซ่ึงพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในการจ าหน่ายและกระจายสินค้าเกษตร 
      2) มีการจัดประชุมเพ่ือสร้างความรับรู้สร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานโดยมี
ผู้แทนของหน่วยงานในการเข้าร่วมประชุมในส่วนนี้ได้ด าเนินการไปแล้ว  
      3) ทางส านักงานเกษตรจังหวัดได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ไปส ารวจ
สินค้าและจัดท าปฏิทินแผนการกระจายสินค้าในช่วงระยะเวลา 3 เดือน คือ ตั้งแต่กรกฎาคม - กันยายน 2564 และ 
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รายงานให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบต่อไป ในส่วนนี้ได้ด าเนินการส ารวจไปเรียบร้อยแล้ว โดยการส ารวจจะส ารวจ
ครบทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านพืช ด้านปศุสัตว์และด้านประมง ด้านปศุสัตว์คาดว่าจะมีผลผลิตที่ล้นตลาด คือ นมสดและ  
ไข่ไก ่ส่วนด้านประมง สินค้าที่คาดว่าจะล้นตลาด คือ กุ้งขาว กุ้งก้ามกราม และปลานิล  
      4) มีการลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับซื้อผลผลิตทางด้าน
การเกษตรและจ าหน่ายผลผลิตด้านการเกษตร ผลการส ารวจพบว่าพ้ืนที่ดังกล่าว ใกล้ตลาด มีสิ่งอ านวยความสะดวก 
มีอาคารถาวรไฟฟ้า น้ าประปา ร้านอาหาร มีศักยภาพในการจ าหน่ายและกระจายสินค้าเกษตรได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และได้รายงานข้อมูลในส่วนนี้ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบแล้ว ส่วน
ในเรื่องการรับซื้อสินค้าทางด้านการเกษตรทราบว่าโรงเรียนการบินรับซื้อสินค้าทางการเกษตรของหลายหน่วยงาน 
โดยรับ Order มาจากกองก าลังพลที่ 1 ชุมชนในหมู่บ้านรอบๆ ข้าราชการบุคลากรในหน่วยงาน การรับซื้อ รับซื้อ
โดยพรีออเดอร์ ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการสั่งสินค้าเกษตรต้องสั่งล่วงหน้าก่อน 1 สัปดาห์ โดยได้ลงนาม MOU 
เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ตัวชี้วัดรอบ 2 ปี 2564 ของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
คือการด าเนินงานขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 3 ก และวิสาหกิจชุมชนสู่
การปฏิบัติในระดับพื้นท่ีปี 2564 จากการตรวจสอบเอกสารพบว่าขาดความสมบูรณ์บางส่วนขอให้อ าเภอกลับไป
ทบทวนตัวชี้วัดดังกล่าวอีกครั้งหนึ่ง 
ประธาน  ขอให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรและกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ประสานเรื่องเกษตรกร
ผู้ปลูกหน่อไม้ฝรั่งที่ประสบปัญหาไม่สามารถส่งออกผลผลิตได้จะมีแนวทางในการช่วยเหลือหรือแก้ปัญหาให้เกษตรกร
ได้อย่างไรเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid - 19 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  จะติดตามและประสานงานไปยังเกษตรอ าเภอและกลุ่มเกษตรกร
และโรงเรียนการบินก าแพงแสนเพ่ือหาช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร 
 
    4.4 เรื่องแจ้งจากกลุ่มอารักขาพืช 
 

          1. สัมมนาเครือข่ายคณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับเขตปี 2564       
        ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี แจ้งจังหวัดนครปฐมก าหนดจัดสัมมนาเครือข่าย
คณะกรรมการศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับเขตประจ าปีงบประมาณ 2564 (สัมมนาออนไลน์ผ่านระบบ
แอปพลิเคชั่น ZOOM) ระหว่างวันที่ 2-3 สิงหาคม 2564 ตามก าหนดการ  (รายละเอียดตามเอกสารแนบที ่6) 
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เป้าหมายผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ  ดังนี้  
ล าดับที่  สังกัด จ านวนผู้เข้าร่วมฯ 
เจ้าหน้าผู้รับผิดชอบงาน ศจช. 
1 เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 2 คน 
2 เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม 1 คน 
3 เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสน 1 คน 
4 เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอบางเลน 1 คน 
5 เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอนครชัยศรี 1 คน 

เกษตรกรผู้เข้าร่วมสัมมนาฯ 
6 ประธาน/ผู้แทน ศจช. อ าเภอเมืองนครปฐม 1 คน 
7 ประธาน/ผู้แทน ศจช. อ าเภอก าแพงแสน 1 คน 
8 ประธาน/ผู้แทน ศจช. อ าเภอบางเลน 1 คน 
9 ประธาน/ผู้แทน ศจช. อ าเภอนครชัยศรี 1 คน 

 

           โดยขอให้อ าเภอจัดเตรียมข้อมูลการด าเนินงานขับเคลื่อนศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและ 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานศูนย์ เพื่อเข้าร่วมสัมมนาฯ  

 

                2. การจัดระดับชั้นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและปรับปรุงท าเนียบศูนย์จัดการ 
ศัตรูพืชชุมชน ปี 2564    
 - ขอให้ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการจัดระดับชั้นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ทุกศจช.ที่มีอยู่ในพื้นที่อ าเภอ) 
รวมทั้งปรับปรุงท าเนียบศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนปี 2564 และรายงานผลตามแบบฟอร์มฯ (ได้ส่งหนังสือและ
แบบฟอร์มต่างๆให้อ าเภอเรียบร้อยแล้ว) ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบ ภายในวันที่ 13 สิงหาคม 2564  
 

         3. ผลการคัดเลือก ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน,ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนและ 
ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน(ศดปช.) สู่การพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อชุมชน 1 จังหวัด 1 โมเดลธุรกิจ    
ดีเด่นระดับเขตประจ าปี 2564 

   ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้แจ้งผลการคัดเลือก 
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) สู่การพัฒนาธุรกิจบริการ
ดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชน 1 จังหวัด 1 โมเดลธุรกิจ ดีเด่นระดับเขต ดังนี้ 
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                      1. ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2564 
 อันดับที่ 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลเดิมบาง อ าเภอเดิมบางนงบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 อันดับที่ 2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลห้วยสัตว์ใหญ ่อ าเภอหวัหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์
 อันดับที่ 3 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลนางตะเคียน อ าเภอเมืองสมุทรสงคราม  
   จังหวัดสมุทรสงคราม 
 ชมเชย ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองบัว อ าเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 
   ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
   ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบางแก้ว อ าเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
   ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลประสาทสิทธิ์ อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
            2. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนดีเด่นระดับเขต ปี 2564 
 อันดับที่ 1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลท่าตะคร้อ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
 อันดับที่ 2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลเนินพระปรางค์ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 อันดับที่ 3 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลวัดประดู่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 ชมเชย ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลหนองไผ่ อ าเภอด่านมะขามเตื้ย จังหวัดกาญจนบุรี 
   ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านยาง อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
   ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลปราณบุรี อ าเภอปราบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
   ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลบ้านคา อ าเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 
   ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลหนองนกไข่ อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
            3. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) สู่การพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพื่อ
ชุมชน 1 จังหวัด 1 โมเดลธุรกิจ ดีเด่นระดับเขต ปี 2564 

อันดับที่ 1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านหนองตาจ่า ต าบลก าเนิดนพคุณ อ าเภอบางสะพาน 
   จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 อันดับที่ 2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลท่าตะคร้อ อ าเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี 
 อันดับที่ 3 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลวัดประดู่ อ าเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
 ชมเชย   ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลหนองไผ่ อ าเภอด่านมะขามเตื้ย จังหวัดกาญจนบุรี 
   ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านยาง อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
   ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลเนินพระปรางค์ อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 
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         4. โรคใบด่างมันส าปะหลัง 
             ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตรถึง

สถานการณ์การระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลังว่าได้พบการระบาดของโรคใบด่างมันส าปะหลังในพ้ืนที่ที่มีการ
ปลูกมันส าปะหลังในหลายจังหวัดจึงขอให้อ าเภอที่มีการปลูกมันส าปะหลัง ส ารวจการระบาด หากพบการระบาดให้
รีบก าจัดและแจ้งส านักงานเกษตรจังหวัด 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช   ขอให้อ าเภอตรวจสอบพ้ืนที่ปลูกมันส าปะหลังหากพบว่ามีพ้ืนที่ปลูกขอให้ส ารวจ
และแจ้งรายงานผลให้จังหวัดทราบเพ่ือเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดให้เป็นไปตามแนวทางนโยบายในการป้องกัน
ก าจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 

 

                   5. การด าเนินกิจกรรมอบรมเกษตรกรเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน 
             กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ก าหนดด าเนินงานโครงการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมเข้าสู่มาตรฐานและอัตลักษณ์จังหวัดนครปฐม (Made in NakhonPathom) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรมอบรมเกษตรกรเพ่ือส่งเสริมการรวมกลุ่มการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เนื่องด้วย
สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้ทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง และจังหวัด
นครปฐมเปน็พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดพ้ืนที่ควบคุมสูงสุด พ้ืนที่ควบคุม และพ้ืนที่เฝ้าระวัง เพื่อค านึงถึงความ 
ปลอดภัยของเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน กลุ่มอารักขาพืชได้ด าเนินการ คืนงบประมาณกิจกรรมอบรม
เกษตรกรการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน แต่ยังด าเนินกิจกรรมสนับสนุนการจัดท าจุดเรียนรู้การใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์
ดิน โดยขอให้อ าเภอแจ้งกลุ่มเกษตรกรเตรียมสถานที่รับวัสดุสนับสนุนกิจกรรม (แม่ปุ๋ยและกระบะพลาสติกผสมปุ๋ย) 
พร้อมแจ้งพิกัดให้กลุ่มอารักขาพืชทราบทาง Line : รายงานอารักขาพืชนครปฐม  
            ส าหรับกิจกรรม อบรมเกษตรกรการใช้ปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดิน เมื่อสถานการณ์แพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดีขึ้น กลุ่มอารักขาพืชขอความร่วมมือจากอ าเภอร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมให้
บรรลุวัตถุประสงค์ 

          6. การติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช 
     6.1 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยกีารเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ส่งข่าว 

เตือนการระบาด ศัตรูพืช ได้แก่ 1. ระวังหนอนเจาะเมล็ดทุเรียน จึงขอแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรหมั่น
ส ารวจแปลงอยู่เสมอ หากพบการระบาดสามารถขอค าปรึกษาในการป้องกันได้ที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรีและกลุ่มอารักขาพืชส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 
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    6.2 กลุ่มอารักขาพืช แจ้งเตือนพยากรณ์และการเตือนการระบาดของศัตรูพืช 4  
เรื่อง ได้แก่ 1. เตือนภัยระวังด้วงงวงกล้วย 2 .สวนมะนาวเตรียมรับมือเพลี้ยไก่แจ้ส้ม 3. สวนพรกิระวังโรคเน่าเปียก
หรือโรคขนแมว 4.เตือนเกษตรกรระวังโรคราน้ าค้างในข้าวโพดฝักสด จึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรหมั่นส ารวจแปลงอยู่
เสมอ หากพบการระบาดสามารถขอค าปรึกษาในการป้องกันได้ท่ีกลุ่มอารักขาพืชส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 
 

                7. รายงานผลการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์  
ปีงบประมาณ 2564 
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7. รายงานผลการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2564 

ประจ าเดือน กรกฎาคม  2564   (ข้อมูล ณ วันที่ 28 กรกฎาคม 2564  ) 

ปุ๋ยพชืสด

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

ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน

เมือง 720     728   928.25 128.92 857.25 77.0       71.0      49   78    36    617.25  - 136 12 6  68  226  195 121 73     - 689    5    5   5   10 14 

บางเลน 720     720   808.50 112.29 808.50 590.5     -         -  -  - 805  -  - 3.5  -  -  - 288 288 144   - 720     -  -  -  -  -

ก าแพงแสน 720     720   720.50 100.07 719.50 34.0       1.0        210 143 14.5 333  -  - 20  -  - 120 120 120 120 120 600    120  -  -  -  -

นครชยัศรี 720     720   741.00 102.92 741.00 470.5     -         -  -  - 741  -  -  -  -  -  - 258 462  -  - 720     -  -  -  -  -

สามพราน 720     720   761.25 105.73 761.25 -         -        115 152 20 429  -  - 45  -  - 300 240 135 45  - 720     -  -  -  -  -

ดอนตูม 600     600   607.50 101.25 503.50 -         104.0     -  -  - 607.5  -  -  -  -  -  - 240 360  -  - 600     -  -  -  -  -

พทุธมณฑล 600     600   640.00 106.67 479.00 479.0     161.0    20 38  - 582  -  -  -  -  -  - 80 320 200   - 600     -  -  -  -  -

รวม 4,800 4,808 5,207.00 108.48 4,870.00 3,339.8  337.0    394.0 411.0 70.5 4,115.00 0 136 80.5 6   68   646  1,421 1,806 582 120 4,649  125 5 5 10 14

รำยงำนผลกำรส่งเสรมิกำรผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรยีแ์ละวสัดุอินทรยี ์ปีงบประมำณ 2564

ประจ ำเดือน  กรกฎำคม  2564   (ข้อมูล ณ วนัที ่28 กรกฎำคม 2564  )

อ าเภอ

เปา้หมาย
การผลิต

รวม

 อ าเภอ
ส่งแผน

ปริมาณท่ี
ผลิตได้ท้ังหมด

คิดเปน็
ร้อยละ

ปริมาณท่ีผลิต
ได้สะสมถงึ
เดือนกอ่น

ปริมาณท่ี
ผลิตได้ใน
เดือนกอ่น

ปรมิำณที่
ผลิตได้ใน
เดือนน้ี

ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก

ไถกลบตอซัง วตัถุดิบใน
การผลิต
น้ าหมกั
ชีวภาพ

แผนการผลิต

ปอเทือง ขา้ว
ขา้ว
โพด

ออ้ย
 ป ี2564

/8.รายงานการระบาด... 
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8. รายงานการระบาดศัตรูพืช ฯ (ปศ.) ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 

  
/แบบรายงาน... 

อ ำเภอ ชนิดพืช
ระยะกำร

เจรญิเติบโต
ศัตรพืูชที่
ระบำด

วธิีกำรช่วยเหลือ
ปรมิำณ

แหล่งช่วยเหลือ ผู้ส่งรำยงำน
วนัทีส่่ง
รำยงำน

เกษตรกร
(รำย)

พ้ืนที่
 (ไร)่

เกษตรกร
(รำย)

พ้ืนที่
 (ไร)่

เกษตรกร
(รำย)

พ้ืนที ่
(ไร)่

(รำย)

สามพราน มะพร้าว 10ปี ด้วงแรด 1 5 1 5 1 5 พบการระบาดเล็กน้อย แนะน าใหท้ าความสะอาดคอมะพร้าว 1 ราย สนง.กษอ.สามพราน 19-ก.ค.-64
ก าจัดกองวสัดุ ซากพชืท่ีเปน็แหล่งอาศัยของหนอนด้วงแรด

มะพร้าว 10ปี หนอนหวัด า 1 10 1 10 1 10 พบการระบาดเล็กน้อย แนะน าใหท้ าความสะอาดสวนและหมั่นส ารวจ 1 ราย สนง.กษอ.สามพราน 19-ก.ค.-64
ศัตรูพชื หากพบการระบาดใหใ้ชศั้ตรูธรรมชาติแตนเบยีนหนอนบราคอน
มาปล่อย

เมืองนครปฐม มะพร้าวแก่ อายุ 5-20ปี หนอนหวัด า 3 15 3 15 3 15 ใหค้ าแนะน าโดยการใชศั้ตรูธรรมชาติ แตนเบยีนหนอนบราคอนปล่อย 3 ราย สนง.กษอ.เมือง 19-ก.ค.-64
ในสวนที่พบการระบาดอตัรา 200ตัว/ไร่ 

ดอนตูม คะน้า 15 วนั หนอนใยผัก 1 1 1 1 1 1 ใชส้ารชวีภัณฑ์ บทีี.ฉดีพน่ 2 ราย สนง.กษอ.ดอนตูม นายอรุณ รุผักชี 19-ก.ค.-64
คะน้า 10วนั ด้วงหมัดผัก 1 1 1 1 1 1 ใชส้ารชวีภัณฑ์ เชื้อราเมตาไรเซ่ียมฉดีพน่ 1 ราย

ก าแพงแสน ขา้วโพด อายุ 5-60 วนั หนอนกระทู้  -  -  -  -  -  - ใหค้ าแนะน าโดยใหเ้กษตรกรหมั่นส ารวจแปลงกอ่นเพือ่ดูปริมาณศัตรูพชื  - สนง.กษอ.ก าแพงแสน 19-ก.ค.-64
หากพบศัตรูน้อยใหใ้ชว้ธิกีล (ใชม้ือจับ)ไปท าลาย หากพบปริมาณมาก
ใหใ้ชส้ารเคมีฟลูเบนไดอะไมด์ หรือสารคลอแรนทรานิลิโพรล 
หรือสารคลอร์ฟนิาเพอร์ สารอนิดอกซาคาร์บ และควรสลัลกลุ่มสารเคมี
ฉดีพน่ ไม่ใชส้ารเคมีกลุ่มเดิมซ้ ากนัหลายคร้ังเพราะจะท าใหศั้ตรูพชื
ด้ือยา

นครชยัศรี มะพร้าวออ่น 5ปี หนอนหวัด า 2 15 2 15 2 15 หมั่นส ารวจและท าความสะอาดแปลง โดยการตัดหญ้าในแปลง และเกบ็ 2ราย สนง.กษอ.นครชยัศรี 19-ก.ค.-64
ทางมะพร้าว ตัดแต่งทางใบท่ีมีการระบาดลงมาเผาท าลาย

ส้มโอ 4ปี แมลงวนัทอง 1 5 1 5 1 5 แนะน าใหใ้ชส้ารล่อแมลงวนัทอง ท ากบัดักล่อ 1ราย สนง.กษอ.นครชยัศรี 19-ก.ค.-64

น.ส.อมราภรณ์ 
ไทยทวี

น.ส.อมราภรณ์ 
ไทยทวี

นางสาวจุมพติา
 สืบพนั์โกย

นางสาวองัสณา
 ชั้นประเสริฐ

นายโยธนิ ธวุะ
ชาวสวน
นายโยธนิ ธวุะ
ชาวสวน

แบบรำยงำนกำรระบำดศัตรพืูชและกำรใหค้วำมช่วยเหลือ
ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2564

จังหวดันครปฐม

พ้ืนทีร่ะบำด พ้ืนทีเ่ฝ้ำระวงั
พ้ืนทีใ่หค้วำม

ช่วยเหลือ
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อ ำเภอ ชนิดพืช
ระยะกำร

เจรญิเติบโต
ศัตรพืูชที่
ระบำด

วธิีกำรช่วยเหลือ
ปรมิำณ

แหล่งช่วยเหลือ ผู้ส่งรำยงำน
วนัทีส่่ง
รำยงำน

เกษตรกร
(รำย)

พ้ืนที่
 (ไร)่

เกษตรกร
(รำย)

พ้ืนที่
 (ไร)่

เกษตรกร
(รำย)

พ้ืนที ่
(ไร)่

(รำย)

บางเลน ขา้วเจ้า แตกกอ หนอนม้วนใบ  -  - 3 13 3 13 หมั่นส ารวจแปลงทุกสัปดาห ์โดยสุ่มตรวจแมลงท้ังต้น 3 ราย สนง.กษอ.บางเลน   นายสุธ ี       
  ภู่อร่าม 19-ก.ค.-64

แบบแนวสลับฟนัปลา การปอ้งกนัก าจัด
 1) ในพืน้ท่ีท่ีมีการระบาดเปน็ประจ าควรปลูกขา้ว 2
พนัธุข์ึ้นไป โดยปลูกสลับพนัธุก์นั จะชว่ยลดความรุนแรงของ
การระบาด
2) ก าจัดพชือาศัย เชน่ หญ้าขา้วนก หญ้านกสีชมพู
หญ้าปล้อง หญ้าไซ หญ้าชนักาด และขา้วปา่
 3) ไม่ควรใชส้ารฆ่าแมลงชนิดเม็ดและสารกลุ่มไพรี
ทรอยด์สังเคราะหห์รือสารผสมสาร ไพรีทรอยด์สังเคราะห ์ใน
ขา้วอายุหลังหวา่น 40 วนั เพราะศัตรูธรรมชาติจะถกูท าลาย
ท าใหเ้กดิการระบาดของหนอนหอ่ใบขา้วรุนแรงได้ในระยะ
ขา้วต้ังทอ้ง-ออกรวง
4) เมื่อเร่ิมมีการระบาดของหนอนหอ่ใบในแปลงขา้ว
ไม่ควรใชปุ้๋ยไนโตรเจนเกนิ 5 กโิลกรัมต่อไร่ หรือปุ๋ยยูเรียไม่เกนิ
10 กโิลกรัมต่อไร่ ควรแบง่ใส่ปุ๋ยในชว่งขา้วก าลังเจริญเติบโต
และลดปริมาณปุ๋ยท่ีใส่ โดยปุ๋ยสูตร 16-20-0 ใส่ไม่เกนิ 30
กโิลกรัมต่อไร่
5) เมื่อตรวจพบผีเส้ือหนอนหอ่ใบขา้ว 4-5 ตัวต่อตารางเมตร
และพบใบขา้วถกูท าลายมากกวา่ 15 เปอร์เซ็นต์
ในขา้วอายุ 15-40 วนั ใชส้ารฆ่าแมลงประเภทดูดซึม
เชน่ ฟโิปรนิล  สารเบนซัลแทป (แบนคอล 50% ดับบลิวพ)ี
สาร คาร์โบซัลแฟน (พอสซ์ 20% อซีี)
 เฉพาะพืน้ท่ีมีใบถกูท าลายจนเหน็รอยขาวๆ
      

บางเลน บวับก เกบ็เกีย่ว เพล้ียแปง้  -  - 2 4 2 4 หมั่นส ารวจแปลงทุกสัปดาห ์โดยสุ่มตรวจแมลงท้ังต้น แบบแนวสลับ 2 ราย สนง.กษอ.บางเลน   นายสุธ ี       
  ภู่อร่าม 19-ก.ค.-64

ฟนัปลา ถา้พบการระบาดใหใ้ช้
 - thiamethoxam (Actara 25 % WG) อตัรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร
- imidacloprid (Provado 70 % WG) อตัรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร
- dinotefuran (Starkle 10 % WP) อตัรา 40 กรัม/น้ า 20 ลิตร

แบบรำยงำนกำรระบำดศัตรพืูชและกำรใหค้วำมช่วยเหลือ
ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2564

จังหวดันครปฐม

พ้ืนทีร่ะบำด พ้ืนทีเ่ฝ้ำระวงั
พ้ืนทีใ่หค้วำม

ช่วยเหลือ

/แบบรายงาน... 
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อ ำเภอ ชนิดพืช
ระยะกำร

เจรญิเติบโต
ศัตรพืูชที่
ระบำด

วธิีกำรช่วยเหลือ
ปรมิำณ

แหล่งช่วยเหลือ ผู้ส่งรำยงำน
วนัทีส่่ง
รำยงำน

เกษตรกร
(รำย)

พ้ืนที่
 (ไร)่

เกษตรกร
(รำย)

พ้ืนที่
 (ไร)่

เกษตรกร
(รำย)

พ้ืนที ่
(ไร)่

(รำย)

บางเลน มะนาว ออกดอก เพล้ียแปง้  -  - 1 0.3 1 0.3 หมั่นส ารวจแปลงทุกสัปดาห ์โดยสุ่มตรวจแมลงท้ังต้น แบบแนวสลับ 1 ราย สนง.กษอ.บางเลน   นายสุธ ี       
  ภู่อร่าม 19-ก.ค.-64

ติดผล ฟนัปลา ถา้พบการระบาดใหใ้ช้
 - thiamethoxam (Actara 25 % WG) อตัรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร
- imidacloprid (Provado 70 % WG) อตัรา 4 กรัม/น้ า 20 ลิตร
- dinotefuran (Starkle 10 % WP) อตัรา 40 กรัม/น้ า 20 ลิตร

บางเลน ตะไคร้ แตกกอ หนอนเจาะล าต้น  -  - 5 15 5 15 หมั่นส ารวจแปลงทุกสัปดาห ์โดยสุ่มตรวจแมลงท้ังต้น แบบแนวสลับ 5 ราย สนง.กษอ.บางเลน   นายสุธ ี       
  ภู่อร่าม 19-ก.ค.-64

ฟนัปลา ถา้พบหนอน1ตัว/1ต้น หรือใบถกูท าลาย10% แนะน าใหใ้ช้
สารเคมี เชน่ อมิาเม็กตินเบนโซเอต 1.92% EC หรือลูเฟนนรอน 5%

EC หรือคลอร์ฟลูอาซูรอน 5% EC หรือเมทท็อกซ่ีฟโินไซด์ 24% SC
หรือแกมมาไซฮาโลทริน 1.5% SC หรือแลมบด์าไซฮาโลทริน 2.5% 
SC
 เลือกชนิดใดชนิดหนึ่งพน่ติดต่อกนั 2 คร้ัง หา่งกนั 7 วนั

บางเลน มะพร้าวออ่น เกบ็เกีย่ว ด้วงแรด  -  - 1 8 1 8 หมั่นส ารวจแปลงทุกสัปดาห ์ถา้พบการระบาด วธิกีารปอ้งกนัก าจัด 1 ราย สนง.กษอ.บางเลน
19-ก.ค.-64

1.  กำรควบคุมโดยวธิเีขตกรรม คือกำรก ำจัดแหล่งขยำยพนัธุ ์

ซ่ึงเปน็วธิท่ีีดีที่สุด ลงทุนน้อย และสะดวกเพราะอยู่บนพืน้ดิน
สามารถก าจัดไข ่หนอน ดักแด้และตัวเต็มวยั ไม่ใหเ้พิม่ปริมาณได้ โดย

ยึดหลักปฏิบติัดังนี้
 - เผำหรือฝังซำกล ำต้นหรือตอของมะพร้ำว

 - เกล่ียกองซากพชื กองมูลสัตวใ์หก้ระจายออกโดยมีความสูงไม่เกนิ
15 เซนติเมตร
 - ถำ้มีควำมจ ำเปน็ต้องกองมูลสัตวน์ำนเกนิกวำ่ 2-3 เดือนควรหมั่นพลิก 

กลับกอง หรือน ำใส่ในถงุปุ๋ยผูกปำกใหแ้น่นและน ำไปเรียงซ้อนกนัไว้

2.  กำรควบคุมโดยวธิกีล หมั่นท ำควำมสะอำด

บริเวณคอมะพร้ำวหรือปำล์ม ตำมโคนทำงใบ หำก

พบรอยแพล เปน็รูใชเ้หล็กแหลมแทงหำด้วงแรดเพือ่ก ำจัดเสีย

3.  กำรควบคุมโดยใชก้บัดักล่อฟโีรโมน ล่อจับตัว

เต็มวยั และน ำมำท ำลำย

4.  การควบคุมโดยชวีวธิ ีใชเ้ชื้อราเขยีวและเชื้อ
ไวรัสชว่ยท ำลำยหนอนและตัวเต็มวยัด้วงแรด

  นายสุธ ี       
  ภู่อร่าม

แบบรำยงำนกำรระบำดศัตรพืูชและกำรใหค้วำมช่วยเหลือ
ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2564

จังหวดันครปฐม

พ้ืนทีร่ะบำด พ้ืนทีเ่ฝ้ำระวงั
พ้ืนทีใ่หค้วำม

ช่วยเหลือ

/แบบรายงาน... 
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อ ำเภอ ชนิดพืช
ระยะกำร

เจรญิเติบโต
ศัตรพืูชที่
ระบำด

วธิีกำรช่วยเหลือ
ปรมิำณ

แหล่งช่วยเหลือ ผู้ส่งรำยงำน
วนัทีส่่ง
รำยงำน

เกษตรกร
(รำย)

พ้ืนที่
 (ไร)่

เกษตรกร
(รำย)

พ้ืนที่
 (ไร)่

เกษตรกร
(รำย)

พ้ืนที ่
(ไร)่

(รำย)

บางเลน มะพร้าวออ่น เกบ็เกีย่ว กระรอก  -  - 1 5 1 5 หมั่นส ารวจแปลงทุกสัปดาห ์ถา้พบการระบาด 1 ราย สนง.กษอ.บางเลน
19-ก.ค.-64

วธิีกำรป้องกัน
1. ต้องก ำจัดแหล่งอำศัยท้ังบริเวณโคนต้นจะก ำจัดวชัพชื กองทำง

 มะพร้ำวไม่ใหเ้ปน็ท่ีหลบซ่อนของหนู และบนยอดมะพร้ำว

จะต้องไม่รกเปน็ท่ีอำศัย ท ำรังของท้ังหนูและกระรอก

2. บริเวณรอบๆ แปลงสวน ด้ำนท่ีติดกบัต้นไม้ปำ่จะต้องตัดออก 

เพือ่ ไม่ใหห้นูและกระรอกกระโดดเขำ้มำ

3. ใชแ้ผ่นสังกะสีเรียบกวำ้ง 30 - 35 เซนติเมตร

ตีคำดรอบโคนต้นสูง จำกพืน้ดิน 1 เมตร จะชว่ยไม่ใหห้นูปนีขึ้นต้น

ไปท ำลำยผลผลิตได้

วธิีการก าจัด

1. ใชก้บัดักชนิดต่ำงๆ เชน่ กบัดักตีตำย บว่งลวด กรงดัก 

น ำมำดัก ก ำจัดท้ังหนูและกระรอก

2. กำรใชส้ำรเคมี ใชส้ำรออกฤทธิเ์ร็ว ได้แก ่ซิงค์ฟอสฟำยด์ 80 % 

เปน็ผง ผสมกบัขำ้วสำรหรือผลไม้เปน็เหยื่อพษิ อตัรำ 0.8 – 1 % 

วำงเปน็จุดๆ หรือใชส้ำรออกฤทธิช์ำ้ ได้แก ่ไดฟทิิอำโลน

 ชนิดกอ้นขี้ผ้ึง ก ำจัดหนูโดยกำรใส่สำรชนิดนี้ลงในท่อพวีซีี

ขนำดเส้นผ่ำนศูนยก์ลำง 7 เซนติเมตร

ลงชื่อ  นายปริวตัร ไพรศรจันทร์       ผู้รายงาน
        (นายปริวตัร  ไพรศรีจันทร์)
ต าแหน่ง  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
        27 กรกฎาคม 2564

  นายสุธ ี ภู่
อร่าม

แบบรำยงำนกำรระบำดศัตรพืูชและกำรใหค้วำมช่วยเหลือ
ประจ ำเดือน กรกฎำคม 2564

จังหวดันครปฐม

พ้ืนทีร่ะบำด พ้ืนทีเ่ฝ้ำระวงั
พ้ืนทีใ่หค้วำม

ช่วยเหลือ

/4.5 เรื่องแจ้ง... 
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4.5 เรื่องแจ้งจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 

               1. สรุปผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รายงานผลกล่อง
แสดงความคิดเห็น และการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ   
พ.ศ. 2558  (ข้อมูลเดือน เมษายน 2564 - 30 กันยายน 2564) 
 

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564) 
 

เดือน⁄อ าเภอ ก าแพงแสน เมือง ดอนตูม นครชัยศร ี บางเลน สามพราน พุทธมณฑล 

เมษายน ⁄ พรบ.58,40 ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

พฤษภาคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

มิถุนายน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

กรกฎาคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

สิงหาคม        

กันยายน        

 

       2. รายงานการประชุมของอ าเภอที่ส่งมายังส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  
(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564) 

 

เดือน⁄อ าเภอ ก าแพงแสน เมือง ดอนตูม นครชัยศรี บางเลน สามพราน พุทธมณฑล 

เมษายน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

พฤษภาคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

มิถุนายน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

กรกฎาคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

สิงหาคม        

กันยายน        

 

          
 

/3. แจ้งบันทึก… 
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           3. แจ้งบันทึก แผน – ผลรายงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V 
           เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้แต่ละจังหวัดทดลองใช้ระบบการบันทึกข้อมูลตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร จึงขอให้เจ้าหน้าที่เข้าระบบและด าเนินการบันทึกข้อมูลตามขั้นตอนที่ทางกลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศเคยส่งคู่มือให้หรือรายละเอียดตาม QR -  Codeด้านล่างนี้ 
 

 
 

      
 

   
   4. เรื่องตัวชี้วัด ขอให้ด าเนินการจัดท าและจัดส่งหลักฐานตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ประธาน  ขอให้เร่งรัด การด าเนินการเรื่องตัวชี้วัด 
วราวุธ  แจ้งเรื่องศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรเรื่องคืนเงินโครงการกิจกรรม
สนับสนุน ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
วราวุธ  กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดสรรงบประมาณพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตรหลักมาให้เพ่ิมเติมเป็นศูนย์และ 2,500 บาทโดยจังหวัดจะจัดสรรให้อ าเภอโดยจัดซื้อวัสดุที่ไม่ใช่
คุรุภัณฑ์ 
ประธาน  แจ้งว่าเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาผู้ตรวจราชการลงพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมและเน้นย้ าให้จัดท าข้อมูลที่ไม่เป็น
ปัจจุบัน ปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน สอบถามว่าสามารถใช้งบประมาณในส่วนนี้มาปรับปรุงข้อมูลของศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรได้หรือไม่ 
วราวุธ   สามารถท าได้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  อ่ืนๆ 
 

ประธาน  โครงการปี 65 ทีส่ านักงานเกษตรจังหวัดไดเ้สนอขอไปและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
เห็นชอบแล้ว ได้แก่โครงการผลิตอาหารปลอดภัยงบประมาณ 3 ล้านกว่าบาท ได้แก่ การอบรม GAP เกษตรอินทรีย์ 
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน การอบรมเกษตรแบบผสมผสาน อบรมการป้องกันก าจัดศัตรูพืช เรื่องการใช้ปุ๋ยตามค่า
วิเคราะห์ดิน สนับสนุนเอกสารทางวิชาการ รวมถึงงบประมาณในการจ้างงานของเจ้าหน้าที่ประจ ารถโมบายกลุ่ม
อารักขาพืช  งบในส่วนนี้ใช้ได้ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 
  - งบเงินกูโ้ควิดทางจังหวัดได้คืนไปหมดแล้วจึงน าเรียนให้ทุกท่านทราบ 
 
 
 

/- ฝากเรื่องสถานการณ์… 
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  - ฝากเรื่องสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ขอให้เกษตรอ าเภอช่วยดูแลน้องๆ 
เจ้าหน้าที่ อย่าไปในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยงและให้ work from home และอย่าปิดบังข้อมูลหากมีความเสี่ยง เพ่ือป้องกัน
การระบาดของโรคติดเชื้อดังกล่าว 
ฐานียา  ฝากเรื่องการนิเทศงานผ่านระบบซูมในวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ขอเชิญหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายเข้าร่วมใน
การรนิเทศงานผ่านระบบ Zoom Meeting ในเวลา 13.00 น. 
ภารด ี  สอบถามเรื่องการ work from home 
ประธาน  การ work from home ต้องท าบันทึกข้อตกลงระหว่างหัวหน้างานกับเจ้าหน้าที่ว่ารับงานอะไรไป
ท าและให้ด าเนินการให้ถูกต้องตามข้ันตอน 
 
เลิกประชุม   เวลา 13.30 น. 
 
 
               ฐานียา  เหลียววฒันกิจ                                     วราวุธ  สุวรรณรัตน์ 
  (นางสาวฐานียา  เหลียววัฒนกิจ)       (นายวราวุธ  สุวรรณรัตน์) 
 นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ         นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
            ผู้จดรายงานการประชุม          ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


