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รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือน   

ครั้งที่ 5  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันพฤหัสบดีที่  25  กุมภาพันธ์  ๒๕64 

เวลา  13.0๐  น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

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

รายช่ือผู้มาประชุม 
 
 1. นายศิริขัย  เลี้ยงอ านวย  เกษตรจังหวัดนครปฐม 
 2. นายเฉลิมยศ ชัยคุณแสง  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
 3. นายประมวล ง้วนพริ้ง   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร    

4. นางศศิธร  ชาญประเสริฐ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 5. นางพลัศริญญา  อมรพันธุ์ศักดิ์  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
 6. นางสาวชรินทร์  เนตรแก้ว  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  

7. นายศักดา  อรุณรุ่งโรจน์  เกษตรอ าเภอดอนตูม  
8. นางสมลักษณ์  ฟักป้อม  เกษตรอ าเภอสามพราน  
9. นายกมล  แสงสีงาม                         เกษตรอ าเภอบางเลน 

 10. นางสาวจิตติมา กิรณะวัฒน์  เกษตรอ าเภอก าแพงแสน  
 11. นายกิตติศักดิ์  สิทธิประเสริฐ            เกษตรอ าเภอพุทธมณฑล 
 12. นางสาววัฒนา  คุ้มครอง  เกษตรอ าเภอนครชัยศรี 

13. นางสาวล าดวน  สระทองอินทร์ เกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม 
14. นางสาวฐานียา เหลียววฒันกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

 15. นายปริวัตร  ไพรศรีจันทร์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 16. นางสาวภารดี  เอี่ยมเทศ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
  17. นางสาววรัทยา  เซี่ยงจ๊ง           นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

18. นายพรชัย  แสนค าภา           เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
19.นายเลิศสิริ  ศรีจันทร์โฉม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
20. นางสาวกมลพรรณ  พิมพา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

  

เริ่มประชุมเวลา   13.00 น. 
 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

เรื่องก่อนวาระการประชุม เรื่องแจ้งจากท่ีประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  
ประธาน    สอบถามเรื่อง วาระการประชุมเกษตรอ าเภอ นับตามปีปฏิทินหรือนับตามปีงบประมาณ 
ให้ยึดตามระเบียบใด 

 

/ที่ประชุม... 
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ที่ประชุม เสนอให้ยึดตามปีงบประมาณ 
มติที่ประชุม รับทราบ                                
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ       
   ๑.๑ เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด 
ประธาน  เรื่องประชุมหัวหน้าส่วนราชการการเบิกจ่ายงบประมาณ งบลงทุน งบทั่วไป งบเงินกู้ในส่วนของงบ
เงินกู ้ส านักงานเกษตรจังหวัดได้คืนไปแล้ว จึงไม่มีงบคงค้าง ส่วนการเบิกจ่ายอ่ืนๆเป็นไปตามแผนน่าจะอยู่ที่ล าดับที่ 
8 ของประเทศ อยู่ในระดับกลาง ในเรื่องโรคติดต่อไม่ค่อยมีส่วนที่เกี่ยวข้องและส านักงานเกษตรจะเกี่ยวข้องในส่วน 
ของการควบคุมโรคเป็นส่วนใหญ่และขณะนี้ได้ปลดระวางระดับความเข้มข้นลง ยังมีส่วนจังหวัดสมุทรสาครที่ยังตรวจ
ควบคุมเข้มอยู่โดยผู้ที่มาจากจังหวัดสมุทรสาครจะต้องแจ้งและรายงานตัวให้เจ้าหน้าที่ควบคุมโรคติดต่อส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดทราบ 
ประธาน  แจ้งเรื่องการเปิดสถานศึกษาในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควดิ – 19) 
ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด 
เกษตรอ าเภอสามพราน  มีเจ้าหน้าที่ที่เดินทางมาปฏิบัติราชการในส านักงานเกษตรอ าเภอสามพรานในเขต
พ้ืนที่เสี่ยงคือจังหวัดสมุทรสาครแต่ก็มีการแจ้งและแบบตามเกณฑ์ข้ันตอนที่กระทรวงสาธารณสุขก าหนด  
 

   ๑.2 เรื่องแจ้งจากการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เขตที่ 2 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  จากการที่ได้รับมอบหมายไปประชุมที่เขตในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 
2564 เรื่องการข้ึนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรจังหวัดนครปฐมได้ยอดเกินเป้าหมาย การด าเนินการส่งเสริม
การเกษตรเชิงพ้ืนที่ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมเลือกส านักงานเกษตรอ าเภอบางเลน โดยมีการเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ 3 ครั้ง ครั้งที่ 1 ได้ด าเนินการไปแล้วและจะจัดเวทีในพ้ืนที่อีก 3 ครั้งและเรียนออนไลน์ในครั้งที่ 2 และสรุป
ผ่านการเรียนออนไลน์ในครั้งที่ 3  

- เรื่องการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรทางผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและ 
พัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจราชการ และเรื่องการสัมมนาเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับเขต RW ทางเขตได้ก าหนดให้จัดในวันที่ 24 - 25 มีนาคม 2564 ที่ศูนย์เยาวชนอาเซียน
จังหวัดกาญจนบุรี และเขตมีก าหนดการนิเทศงานตามระบบส่งเสริมเกษตรในวันที่ 16 มีนาคม 2564 โดยแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ในช่วงเช้า - เที่ยง คณะมิเทศงานจะนิเทศงาน ณ ส านักงานเกษตรจังหวัด ส่วนภาคบ่ายจะลง
พ้ืนที่อ าเภอและให้อ าเภอเป็นผู้ก าหนดเองว่าจะ ไปดูกิจกรรมกลุ่มใดเพ่ือสอบถามความต้องการ ความช่วยเหลือใน
ส่วนที่อ าเภอต้องการให้ช่วยเหลือ เช่น Smart office หรือต้องการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ใด  

- เรื่องของการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการเกษตรที่เป็นประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ผ่านระบบ  
Video Conference ได้ด าเนินงานและส่งให้เขตเรียบร้อยแล้ว เรื่องการด าเนินงานโครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ทางเขตจะพิจารณาคัดเลือกและลงพ้ืนที่ 4 จุดและจะ
ส่งผลการคัดเลือกให้กรมส่งเสริมการเกษตร ทราบภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554 จ านวน 3 ระดับและจะแจ้งให้
จังหวัดที่ได้รับการคัดเลือกทราบ 

- เรื่องการอบรมหลักสูตรการผลิตสื่อและการเขียนข่าวประชาสัมพันธ์ที่ทางส านักส่งเสริม 
และพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรีเป็นผู้จัด ในวันที่ 24 - 25 กุมภาพันธ์ 2564  ส านักงานเกษตรจังหวัด
นครปฐมได้ส่ง คุณวราวุธ เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้  

/-ประกวด... 
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- ประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นประจ าปี 2564 ทางเขตขอให้จังหวัดด าเนินการประกวดแปลง 

ใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดและส่งผลการประกวดกลุ่มท่ีชนะเลิศให้เขตภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2554 เพ่ือเขตจะได้
พิจารณาคัดเลือกแปลงใหญ่ระดับเขตต่อไปในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

- โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดเป็นโครงการภายใต้ 
กรอบเงินกู้สี่แสนล้านของแปลงใหญ่ โดยกลุ่มที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการจะต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ซึ่ง จังหวัด
นครปฐม ที่พร้อมด าเนินการและมีสมบัติเหลือเพียง 4 กลุ่ม และจากการที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดประชุมผ่าน
ระบบ Video Conference เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ทางอ าเภอสามารถเข้าไปดูรายละเอียดย้อนหลังการเข้า
ร่วมโครงการได้ และต้องด าเนินการบันทึกผ่านระบบภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 จังหวัดนครปฐมมีข้อมูล
ทั้งหมด 15 แปลง วงเงินงบประมาณ 30 ล้าน บาทแยกเป็นแปลงใหญ่ข้าว 5 แปลงแปลงใหญ่กรมส่งเสริม
การเกษตร 8 แปลง และแปลงใหญ่ปศุสัตว์ 2 แปลง และหากแปลงใหญ่ แปลงไหนที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์ขอให้เจ้าหน้าที่
ไปถอนออกจากระบบ แต่ขณะนี้ที่ผ่านหลักเกณฑ์จริงๆ มีทั้งหมด 4 แปลง แต่ข้อมูลที่ค้างอยู่ในระบบมี 8 แปลง
ขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบช่วยตรวจสอบในส่วนนี้ด้วย 
ฐานียา  การพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพโดยเขตได้แจ้งให้ประชาสัมพันธ์รับสมัครเจ้าหน้าที่ที่มีอายุ
ราชการ 2 - 7 ปี สมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ และขณะนี้เขตได้ประกาศรายชื่อ ผู้ที่
ผ่านการคัดเลือกและทางส านักงานเกษตรจังหวัด ได้ท าหนังสือแจ้งอ าเภอ แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วม
โครงการเรียบร้อยแล้วและขอให้เจ้าหน้าที่ท่ีมีรายชื่อตอบแบบตอบรับ การเข้าร่วมโครงการและส่งกลับมายัง
ส านักงานเกษตรจังหวัดภายในวันที่ 2 มีนาคม 2564 เพ่ือที่จังหวัดจะได้ส่งแบบตอบรับฉบับจริงส่งให้เขตภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดคือวันที่ 3 มีนาคม 2564 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  การประกาศรับสมัครข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนัก
บริหารส่งเสริมการเกษตรจ านวน 2 หลักสูตร คือ หลักสูตรนักบริหารส่งเสริมการเกษตรระดับกลาง (นสก.) จ านวน 2 
รุ่น คือ รุ่นที่ 17 และ 18 รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม ถึง วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2554 และหลักสูตรนัก
ส่งเสริมการเกษตร ระดับต้น (นสต.) รุ่นที่ 1 และ 2 รับสมัครวันที่ 10 -21 กุมภาพันธ์ 2564 ขอให้จังหวัดแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและจัดล าดับและส่งข้อมูลให้เขตทราบต่อไป 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  การคัดเลือกเกษตรกรและบุคลากรทางการเกษตร และสถาบัน
เกษตรกรดีเด่นประจ าปีงบประมาณ 2564 จากที่ประชุมเขตได้มีการให้ปรับเลื่อนขยายระยะเวลาในการประกวด
ออกไป ถึงเดือนมีนาคม 2564 เนื่องจากเขตจะส่งผลการประกวดให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในเดือนพฤษภาคม 
2564 และมีปัญหาในเรื่องของการประกวดยุวเกษตรกร เนื่องจากขณะนี้โรงเรียนอยู่ระหว่างช่วงปิดภาคเรียนทาง
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศได้มอบหมาย ให้คุณฐานียา ประสานไปยังเขตต่อไปเพ่ือหารือและแนวทางแนวทางใน
การด าเนินงาน 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรได้ประสานไปที่เขต
เรียบร้อยแล้วและทางเขตยืนยันให้ส่งรายงานผลการประกวด ภายในเดือนมีนาคม 2564 เช่นเดิม ดังนั้นทางกลุ่ม
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรก็จะด าเนินการประสานโรงเรียนและประกวดให้แล้วเสร็จตามก าหนด แต่
กลุ่มยุวเกษตรกรจะไม่มีกิจกรรมให้ตรวจเนื่องจากเป็นช่วงที่โรงเรียนมีการปิดเทอมและผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) 
ประธาน  เรื่องเกษตรสมัยใหม่ที่ต้องด าเนินการต่อทั้ง 4 กลุ่มฝากไปยังกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตส าหรับ
กลุ่มท่ียังคงค้างอยู่ในระบบขอให้น าข้อมูลออกจากระบบเพ่ือป้องกันการคงค้างของข้อมูลและงบผูกพันที่จะต้อง 

/ด าเนินการ... 
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ด าเนินการโดยการโอนเงินผ่านระบบและการด าเนินงานในส่วนแปลงที่เหลือท้ัง 4 แปลงที่จะด าเนินการต่อ จะต้อง
น าเข้าคณะกรรมการระดับอ าเภอ คณะกรรมการระดับจังหวัดให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2564 หาก
ด าเนินการไม่แล้วเสร็จ และเลยกรอบระยะเวลาจะไม่ได้รับการสนับสนุนเงินโครงการ โดยให้เข้าประชุม
คณะกรรมการระดับอ าเภอ ให้มีการผ่านการเห็นชอบและน าเข้าประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดและผ่านการ
เห็นชอบและจัดส่งให้ กรมส่งเสริมการเกษตรต่อไป และกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้โอนเงินให้กับทางกลุ่มโดยตรง 
และอ าเภอจะต้องศึกษาข้อมูลในเรื่องการด าเนินการโครงการเพ่ือพ่ีเลี้ยงให้กับเกษตรกร เช่น การเปิดบัญชี ตลอดจน
ขั้นตอนการด าเนินการ ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนตามที่กรมก าหนด 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประธาน   เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2564 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่ประชุมพิจารณา  

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่5/2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2564 โดยไม่มีข้อแก้ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  สืบเนื่อง 
    3.1 การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ 2564 
          ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ 2564 

      ตามสถานที่ข้ึนทะเบียน               (ตัดยอด ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564) 
 

จังหวัด/อ าเภอ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

(ครัวเรือน) 

เป้าหมาย ปี 2564 
รอบที่1(ต.ค.63-มี.ค.64)  

(ครัวเรือน) 

ผลการปรับปรุง
รอบท่ี1 

คิดเป็นร้อยละ 
(รอบท่ี1) 

นครปฐม 41,000 10,250 14,506 141.52 
เมืองนครปฐม 8,795 2,198 1,380 62.78 
ก าแพงแสน 8,100 2,025 792 39.11 
นครชัยศรี 5,075 1,268 1,778 140.22 
ดอนตูม 2,850 715 816 114.12 
บางเลน 8,970 2,242 7,529 335.81 

สามพราน 6,195 1,548 1,468 94.83 
พุทธมณฑล 1,015 254 743 292.51 

 

ประธาน  การข้ึนทะเบียนเกษตรกร ฝากอ าเภอที่ยอดยังไม่ถึง เช่น อ าเภอก าแพงแสนอ าเภอเมือง ให้ติดตาม 
และตรวจสอบในเรื่องนี้ด้วย 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  มีอ าเภอเมืองและอ าเภอก าแพงแสนที่มียอดเป้าหมายยังไม่ได้
ตามท่ีก าหนด 
ประธาน  ฝากในเรื่องนี้ด้วย 
 

/ผลการข้ึนทะเบียน… 
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ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ตามที่ตั้งแปลง ปี 2563/64 

ผ่านระบบทะเบียนเกษตรกรและแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook 
(ช่วงปลูกของแต่ละจังหวัดตามกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563) 

                         (ตัดยอด ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 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 14,086 243,322 14,084 243,263 7 59 14,086 243,312 14,082 243,205 

เมืองฯ 712 10,818 712 10,818 - - 712 10,818 712 10,811 
ก าแพงแสน 2,071 23,369 2,070 23,345 4 23 2,071 23,369 2,070 23,345 
นครชัยศรี 1,758 29,322 1,758 29,322 - - 1,758 29,322 1,758 29,322 
ดอนตูม 1,145 17,024 1,145 17,024 - - 1,145 17,024 1,145 17,024 
บางเลน 7,457 144,920 7,456 144,884 3 36 7,457 144,910 7,454 144,833 

สามพราน 357 5,933 357 5,933 - - 357 5,933 357 5,933 
พุทธมณฑล 713 11,935 713 11,935 - - 713 11,975 713 11,975 

 

อ้อยโรงงาน ปี 2563/64 
 

 
 

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. 

 
รต. 

 
ทบก. 

 
รต.       

นครปฐม 22 2}411 187 70,363 12,176 - 59,983 807,437,145 13,461 0.75 

เมืองนครปฐม 11 715 87 20,661 4,275  - 13,791 187,934,745 13,627 0.75 

ก าแพงแสน 11 1,690 100 49,606 7,845  - 41,136 618,718,400 13,410 0.73 

นครชัยศรี - 1  36 36  - 36 504,000 14,000 0.70 

ดอนตูม - 3  20 20  - 20 280,000 14,000 0.75 

บางเลน - 2  40   - - - - - 
 
 

/ผลการวาด... 
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ผลการวาดแปลงทะเบียนเกษตรกร  ปีงบประมาณ 2564 
 

    (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 –  23 กุมภาพันธ์  2564) 
 

จังหวัด/อ าเภอ เป้าหมายปี 2564 ผลการวาดแปลง (แปลง) คิดเป็นร้อยละ คะแนนตัวช้ีวัด 
นครปฐม 7,000 6,915 98.78 5 
เมืองนครปฐม 1,276 1,260 98.74 5 
ก าแพงแสน 1,232 1,067 86.60 5 
นครชัยศรี 903 1,198 132.66 5 
ดอนตูม 525 606 115.42 5 
บางเลน 1,767 1,601 90.60 5 
สามพราน 1,052 974 92.58 5 
พุทธมณฑล 245 209 85.30 5 

 
 

3.2 รายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน (รต.) 
      ข้าวนาปี  ปีการเพาะปลูก 2563/64 

           (ตัดยอด ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 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 14,086 12,364 243,322 265,325 260,896 - 260,896 211,029,437 808 7.68 
เมืองนครปฐม 712 777 10,818 4,831 13,064 - 13,064 10,277,950 786 7.77 
ก าแพงแสน 2,071 2,098 23,369 15,535 24,910 - 24,910 20,073,100 805 7.21 

นครชัยศรี 1,758 1,823 29,322 37,356 34,326  - 34,326 28,420,289 827 7.03 

ดอนตูม 1,145 1,103 17,024 15,915 17,542  - 17,542 13,010,900 741 7.35 

บางเลน 7,457 5,409 144,920 170,994 152,773  - 152,773 124,861,411 817 7.92 

สามพราน 357 454 5,933 4,957 6,115  - 6,115 4,841,087 791 7.57 

พุทธมณฑล 713 700 11,935 15,737 12,615  - 12,165 9,544,700 784 7.90 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ตั้งข้อสังเกต เรื่องข้อมูลพื้นที่ปลูก รต. มีพื้นท่ีปลูกมากกว่าทบก. 
เกษตรอ าเภอนครชัยศรี   สาเหตุมาจากเกษตรกรยังไม่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
ประธาน  แสดงให้เห็นว่าเกษตรกรยังไม่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรอีกเป็นจ านวนมาก 

- ข้อสังเกตพ้ืนที่ปลูกข้าวนาปรังใน รต. มีข้อมูลสูงกว่าข้อมูลการปรับขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
/สาเหตุ... 
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สาเหตุเนื่องจากการข้ึนทะเบียนเกษตรกรต้องท าการเพาะปลูกข้าวก่อน 15 วันจึงจะมาแจ้งขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้
ใช่หรือไม่ 
ประธาน  ในช่วงการเพาะปลูกข้าวนาปรังเนื่องจากมีประกาศให้ไม่มีการเพาะปลูกพืชที่มีการใช้น้ ามากหากมี
ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรเสียหาย ทางราชการก็ไม่สามารถช่วยเหลือเยียวยาในส่วนนี้ได้ ขอให้แต่ละอ าเภอ
เตรียมข้อมูลหลักฐานการประชาสัมพันธ์การรับรู้รับทราบเพ่ือใช้ป้องกันกรณีเกิดการร้องเรียนพืชผลทางการเกษตร
เสียหาย เนื่องจากไม่มีน้ าใช้ในระบบการเพาะปลูกและน าเรื่องดังกล่าวเข้าท่ีประชุมในเวทีประชุมก านันผู้ใหญ่บ้าน 
 

ข้าวนาปรัง  ปีการเพาะปลูก 2563/64 
  (ตัดยอด ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

 
 

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 10,280 8,195 191,714 180,838 209,041  - 7,285 5,972,888 819 7.69 

เมืองนครปฐม 92 402 1,690 2,915 5,181 - 150 120,000 800 7.80 
ก าแพงแสน 227 193 4,018 6,295 3,790 - 30 24,000 800 7.00 
นครชัยศรี 1,314 1,624 22,022 2,822 26,265  - 1,545 1,378,888 892 6.99 

ดอนตูม 706 1,133 10,710 11,196 15,370  - - - - - 
บางเลน 7,101 3,842 137,785 123,542 141,568  - 4,480 3,584,000 800 8.31 

สามพราน 273 280 4,517 3,908 4,886  - 1,080 866,000 801 6.20 

พุทธมณฑล 654 721 10,969 11,160 11,980  - - - - - 
 
 
 
 
 
 
 
 

/กล้วยไม้... 
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กล้วยไม้ (ไม้ตัดดอกเมืองร้อน) 

(ตัดยอด ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 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.พ.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(ก.พ.64) 

 

      

นครปฐม 110 716 1,436 9,788 162 - 6,767 1,878,769 276 52 

เมืองนครปฐม 16 65 447 778 - - 518 194,237 374 34 

ก าแพงแสน 2 54 33 777 - - 257 30,430 118 54 

นครชัยศรี 10 134 179 2,079 - - 1,165 265,300 227 44 

ดอนตูม 3 17 137 420 - - 184 65,000 353 30 

บางเลน 12 138 174 3,117 162 - 2,955 1,024,225 346 64 

สามพราน 66 274 449 2,172 - - 1,686 296,877 176 33 

พุทธมณฑล 1 34 16 443 - - 27 2700 100 65 
 

ส้มโอ 
 

  (ตัดยอด ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 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.พ.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(ก.พ.64) 

      

นครปฐม 134 1,722 758 6,951 - - 157 5,500 35 65 
เมืองนครปฐม 14 13 17 19.5 - - - - - - 

ก าแพงแสน 1 15 2 29 - - - - - - 

นครชัยศรี 17 196 68 1,010 - - - - - - 

ดอนตูม 10 10 163 170 - - 157 5,500 35 65 

บางเลน 4 46 36 243 - - - - - - 

สามพราน 84 1,428 413 5,369 - - - - - - 

พุทธมณฑล 4 14 57 110 - - - - - - 

/มะพร้าวอ่อน.. 
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มะพร้าวอ่อน 

  (ตัดยอด ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 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.พ64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(ก.พ.64) 

      

นครปฐม 455 2,123 2,522 10,585 - - 5,187 992,914 191 9.11 

เมืองนครปฐม 52 270 442 1,318 - - 461 100,950 217 8.38 

ก าแพงแสน 2 86 2 397 - - 58 11,500 198 8.5 

นครชัยศรี 44 467 231 2,093 - - 877 198,490 170 8.00 

ดอนตูม 32 61 172 1,383 - - 54 13,200 244 8.61 

บางเลน 8 37 57 251 - - 183 37,400 204 8.17 

สามพราน 307 1,130 1,598 4,960 - - 3,386 597,374 165 9.63 

พุทธมณฑล 10 72 18 183 - - 165 34,000 206 9.85 

 
ข้าวโพดฝักอ่อน 

                (ตัดยอด ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 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.พ.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(ก.พ.64) 

      

นครปฐม 3 1,052 5.75 2,335 - - 469 630,400 1,344 4.61 

เมืองนครปฐม 2 281 3.75 393 - - 269 430,400 1,600 4.89 

ก าแพงแสน 1 771 2 1,942 - - 200 200,000 1,000 4 
 
 
 
 

/ข้าวโพด.. 
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ข้าวโพดรับประทานฝักสด 

  (ตัดยอด ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 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.พ.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(ก.พ.64) 

      

นครปฐม 6 238 9 531 128 - 192 387,675 2,008 10.72 

เมืองนครปฐม 6 1168 9 396 118 - 182 379,675 2,074 10.73 

ก าแพงแสน - 47 - 90 10 - 10 8,000 800 10.00 

ดอนตูม - 23 - 45 - - - - - - 

 
 

พืชผัก 
  (ตัดยอด ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 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.พ.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(ก.พ.64) 

      

นครปฐม 620 8,755 1,820 21,562 2,587 - 16,906 7,793,736 460 15.01 

เมืองนครปฐม 290 4,002 492 7,078 655 - 10,900 3,170,911 290 15.50 

ก าแพงแสน 9 2,486 15 5,919 89 - 1,308 721,600 415 19.55 

นครชัยศรี 74 517 175 3,616 763 - 903 1,214,300 1,344 18.78 

ดอนตูม 19 894 34 1,767 451 - 711 1,419,800 1,966 9.71 

บางเลน 150 894 872 2,813 604 - 2,249 1,187,460 527 13.10 

สามพราน 64 33 156 194 25 - 156 26,280 167 21.12 

พุทธมณฑล 14 94 46 174 238 - 251 53,385 212 19.49 

                        
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
/3.3 แผนการ... 
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                           3.3 แผนการติดตามการใช้งานครุภัณฑ์ประจ าเดือน มีนาคม 2564     
                                   ครุภัณฑ์งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด/งบตามแผนพัฒนาภาค      
โดยให้รายงานผลให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบเป็นประจ าทุกเดือนโดยใช้แบบรายงานการตรวจสอบ/ติดตาม
ครุภัณฑ์งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด/งบตามแผนพัฒนาภาคซึ่งได้ด าเนินการจัดรายการครุภัณฑ์
เป็นรายอ าเภอ  
 

แผนติดตามการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V) ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 
ที ่ กลุ่ม วันที่ อ าเภอ 

ทีมท่ี 1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 12 มี.ค. 2564 บางเลน 
ทีมท่ี 2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 8 มี.ค. 2564 เมืองนครปฐม 
ทีมท่ี 2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 12 มี.ค. 2564 นครชัยศรี 
ทีมท่ี 3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 12 มี.ค. 2564 สามพราน 
ทีมท่ี 3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 15 มี.ค. 2564 พุทธมณฑล 
ทีมท่ี 4 กลุ่มอารักขาพืช 8 มี.ค. 2564 ดอนตูม 
ทีมท่ี 4 กลุ่มอารักขาพืช 15 มี.ค. 2564 ก าแพงแสน    

 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ขอมติที่ประชุมเรื่องแผนติดตามนิเทศงานของอ าเภอ ติดตาม
คุรุภัณฑใ์นประเด็นติดตามครุภัณฑ์ขอให้คงไว้เหมือนเดิม แต่เพ่ิมประเด็นการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริม
การเกษตรเข้าไปด้วย 
ประธาน  เสนอให้ทีมน้องๆ ลงไปติดตามงานในพ้ืนที่ระดับอ าเภอและหากมีปัญหาติดขัดประการใดก็ขอให้ลง
ไปช่วย โดยที่หัวหน้าทีมไม่ต้องลงไปด้วย ให้หัวหน้ากลุ่มเป็นผู้วางแผนการด าเนินงาน ให้ลองปรับใหม่ให้เหมาะสม 
ประธาน  ทีมคณะท างานที่มาจากกลุ่ม/ฝ่ายใด ก็ต้องทราบงานในกลุ่มของตนเองและสามารถชี้แจง หลักการ
ในกลุ่ม/ฝ่ายของตนเองได้ 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ตามท่ีกลุ่มยุทธศาสตร์ได้จัดท าประเด็นหัวข้อการนิเทศงานของ
แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย การนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรมีการปรับแผนใหม่ให้สอดคล้องตามกรมส่งเสริม
การเกษตร คือ 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง 
ประธาน  เสนอว่าการนิเทศงานตามระบบนิเทศงาน คือ 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง แต่น้องๆ ทีมคณะนิเทศงาน
สามารถลงไปช่วยอ าเภอได้ เช่น อ าเภอจัดอบรมก็ขอให้ทีมน้องๆลงพ้ืนที่ไปช่วยในการจัดงานเป็นต้น 
เกษตรอ าเภอสามพราน  ต้องดูด้วยว่าเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดว่างที่จะลงไปช่วยในส่วนของอ าเภอได้ไหม
เพราะโครงการกิจกรรมต่างๆที่น้องๆแต่ละคนรับผิดชอบก็มีอยู่ 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  ช่วงนี้อยู่ระหว่างการปลดล็อคผ่อนคลายสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) เจ้าหน้าที่ ต่างก็ต้องเร่งด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้หากหัวหน้ากลุ่มทีม
นิเทศสามารถลงพ้ืนที่ได้ก็จะลงไปช่วย 
เกษตรอ าเภอบางเลน  เสนอว่าแผนติดตามนิเทศงานก็ขอให้เป็นไปตามแผนโดยมีหัวหน้าทีมหัวหน้ากลุ่ม
ลงพื้นที่ไปพร้อมกันเพราะจะมีความน่าเชื่อถือความน่าศรัทธามากขึ้น เกิดความเกรงใจเรื่องการติดตามงานของแต่ละ
กลุ่มงานจังหวัดรู้แผนงานอยู่แล้วดังนั้นจังหวัดจะต้องวางแผนงานให้ลงตัวและลงพ้ืนที่ไปติดตามงานตามแผนที่มีอยู่
แล้วในส่วนของระดับอ าเภอมีการปฏิบัติตามแผนอยู่แล้ว 

/ประธาน... 
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ประธาน  เสนอให้มีการวางแผนงานแต่ละงานไม่ให้เกิดความซ้ าซ้อนในวันเดียวกัน เช่น การอบรมยุว
เกษตรกรทั้ง 7 อ าเภอ ก็ไม่ควรอบรมในวันเดียวกันทั้ง 7 อ าเภอ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะได้ลงพื้นที่ไปช่วยได้ 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  ขณะนี้มกีารด าเนินงานที่ต้องรอส่วนกลางอนุมัติงบประมาณลงมาและในการออก
นิเทศงานวันที่ก าหนดอาจซ้ าซ้อนกับงานที่วางแผนไว้เดิมจึงต้องปรับแผนใหม่ เพ่ือให้สามารถลงพ้ืนที่ติดตามงาน
นิเทศงานแต่ละกลุ่มได้ 
ประธาน  การลงพ้ืนที่เพ่ือติดตามนิเทศงาน ท าให้เจ้าหน้าที่รู้ปัญหาของอ าเภอ 
เกษตรอ าเภอบางเลน  ปัญหาของการท างานบางครั้งรอให้ทีมนิเทศงานลงไปช่วยแก้ไข จะไม่ทันการ โดย
จะมีการประสานงานระหว่างเจ้าหน้าที่กับเจ้าของงานโดยตรงจะท าให้การท างานรวดเร็วกว่า 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  การนิเทศงานในรอบนี้จะมีการลงพ้ืนที่ไปสุ่มตรวจเอกสาร
ประกอบตัวชี้วัดของเจ้าหน้าที่ในระดับอ าเภอ โดยเอกสารประกอบตัวชี้วัดของเกษตรอ าเภอให้ส่งมาที่ส านักงาน
เกษตรจังหวัด ส่วนเจ้าหน้าที่ในระดับอ าเภอ ขอให้จัดท าเอกสารประกอบตัวชี้วัดและเก็บไว้ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ
เพ่ือให้ทีมนิเทศงานลงพ้ืนที่ไปสุ่มตรวจ 
เกษตรอ าเภอนครชัยศรี  ขอความกรุณาเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ให้ลงพื้นที่ไปช่วยตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับ
การปรับปรุงรั้วส านักงานเกษตรอ าเภอนครชัยศรี 
ประธาน  ขอให้ฝ่ายบริหารจัดทีมลงพ้ืนที่โดยเฉพาะเพ่ือไปติดตามในเรื่องดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักการแบบ
แผนที่ทางราชการก าหนดไว้ เพ่ือให้งานเสร็จสมบูรณ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
ประธาน  เรื่องตัวชี้วัดในส่วนของอ าเภอให้อ านาจเกษตรอ าเภอในการตรวจสอบเอกสารและให้คะแนน
เนื่องจากเกษตรอ าเภอมีอ านาจเต็มในการดูแลเจ้าหน้าที่และรู้ดีกว่าเกษตรจังหวัดและตัวชี้วัดแต่ละตัวมีความยากง่าย
ไม่เท่ากันให้อ านาจเกษตรอ าเภอในการพิจารณาในส่วนที่ทีมนิเทศงานลงไปสุ่มตรวจเนื่องจากเกรงว่าเจ้าหน้าที่ใน
ระดับอ าเภอแต่ละคนจะไม่มีการท าเอกสารประกอบตัวชี้วัด 
 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

/3.4 การใช้งาน... 
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                            3.4 การใช้งานอุปกรณ์ควบคุมภายในโรงเรือนปลูกพืช (โรงเรือนอัจฉริยะ) 
 

                                  1.) การใช้ประโยชน์โรงเรือนปลูกพืช โครงการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 และ
โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจ าเดือน มกราคม 2564 

จ านวนผู้ใช้งาน (ราย) ระบบควบคุมในโรงเรือนปลูกพืช (โรงเรือนอัจฉริยะ) 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน 

เดือน มกราคม 2564 

อ าเภอ จ านวน 
สภาพอุปกรณ์ 1 การใช้งาน 2  

ใช้งานได้ ใช้งาน
ไม่ได้ 

ออนไลน์ ออฟไลน์ 
1-7 วัน 

ออฟไลน์ 
8-15 วัน 

ออฟไลน์>15 
วัน 

เมือง
นครปฐม 

23 21 2 4 0 0 19 

ก าแพงแสน 20 8 12 3 0 0 17 
ดอนตูม 20 9 11 1 0 1 18 
นครชัยศรี 10 0 10 0 0 0 10 
สามพราน 10 6 4 2 1 0 7 
บางเลน 10 3 7 0 0 0 10 
พุทธมณฑล 6 5 1 0 0 0 6 

รวม 99 44 55 10 1 1 87 
หมายเหตุ 1 ข้อมูล ณ เดือน พฤศจิกายน 2563 
             2 ข้อมูล ณ วันที่ 18 มกราคม 2564 จาก  
http://www.nakhonpathomkaset.com/smartfarmadmin/home 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

/แจ้งเรื่อง... 
 
 
 

http://www.nakhonpathomkaset.com/smartfarmadmin/home
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แจ้งเรื่องการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมภายในโรงเรือนปลูกพืช (โรงเรือนอัจฉริยะ) โครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้าน
อุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน เดือน กุมภาพันธ์ 2564 
 - เว็บไซต์ไม่สามารถใช้ได้ บริษัทผู้รับผิดชอบแจ้งว่าสิ้นสุดระยะเวลารับประกัน ธ.ค. 62 แล้ว 
                                  2.) การใช้งานอุปกรณ์ควบคุมภายในโรงเรือนปลูกพืช (โรงเรือนอัจฉริยะ)         
โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมการค้า และการลงทุน เดือนมกราคม 2564 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
/แบบรายงาน… 

 
 

เมอืงนครปฐม ก ำแพงแสน ดอนตูม นครชยัศรี สำมพรำน บำงเลน พุทธมณฑล
นางแนง่นอ้ย ไวทยานนท์ นางวิรัตน ์สระทองโดย นายพงศ์อมร บุญสร้าง - นายจิณณเกยีรติ มาลัยทอง - -
น.ส.เกษกาญจน ์อิม่จิตร นายวิชัย สระทองโดย - - นายบุญส่ง สุขโหมด - -
น.ส.ธนทัเกตนน์ภิา ราศีวิสุทธ์ิ นายอ าพล จันทโชติ - - - -
นายอนรุิจน ์แซ่กวย - - - - - -

ออฟไลน์ 1-7 วัน - - - - นายสมศักด์ิ ทัดแช้ม - -

ออฟไลน์ 8-15 วัน - - นางนกเล็ก ผุยรอด - - - -
นายวิริยะ แกว้มหา นางบุญรวม มาตรทอง นายชลอ วันดี นายช านาญ ศรีทองค า นางนารี ป้อมงาม นายสัญญา แซ่ล้ิม นายพรภิรมย์ ออ่นสัมพันธ์ุ
นายวิศาล มัน่คง นายเสนาะ จ้อยร่อย นายณัฐวัฒน ์บุญเรืองยศศิริ นายประมขุ เพิ่มทองเผือก น.ส.บุษบา หลงสมบุญ นายทองวุฒิ นาคแกมทอง นายเกรียงไกร สวัสด์ิจุ้น
นายวิศาล เกา้ล้ิม นางสมปอง สุขสวัสด์ิ นายทองใบ บรรเทาวงศ์ นางมะลิ ลาภลมลู นางปุณณภา วิเศษสรการ นายโชคชัย เลิศล้ าพิทักษ์ นางกรกมล แกว้ตา
น.ส.ฉันทนา หิตการุณ นายดอกไม ้ พิมพา นางส าเนยีง ศรีสุวัฒนานนัท์ นางกนกลักษณ์ ตุ้มทองค า นายบุญสม ประเสริฐมรรค นายมนเทียร ชินวงษ์จุ้ย นายแพ ป๋อพร้ิง
น.ส.กลิุสรา เทียนทอง นายชลอ ทองดอนโพธ์ น.ส.กญัญารัตน ์เหล่าสิม นายอ านวยชัย หนนูนัท์ นายสิทธิเดช เมง้เกร็ด นายมานะ หัสสชู นายบรรจง หล ารอด
นายสามารถ ร้ิวทองชุ่ม นางลัดดา แกว้วิชิต นางชาลี ศรีสุวัฒนานนัท์ นางนภาพร เชื่อมสามคัคี นายธันฑ์สพัฒน ์ ธรรมธนจิตต์ นายสมาน รักษาพราหมณ์ นางยุภา ทองสัมฤทธ์ิ

นายนคร บุบวิเศษ นายสุรเดช คัมภีร์ นายวีระชัย สุขแจ่ม นางวรรณี รักตัว นายจเด็จ ย้ิมถนอม นายอนชุาติ เตาะเจริญสุข -
นายสุทิน ศิริคงสุข นายรณรงค์ จวนรุ่ง นายหงษ์ ศิริพิน นางปพิชญา สุขสบาย - นางสลิลรัตน ์สามพวงทอง -
นายนพดล นาคราช นายสุวิทย์ มคีลองแบ่ง นายพงษ์ชัย แจ้งธรรมา น.ส.บุปผา บารมี - นายเสมา มาเผือก -
นางวาสนา มบีุญ นางรัตนาภรณ์ ว่องเกษฏา นางปราณี บัวงาม นายโอภาส ค าหอม- - นายประยงค์ วงษ์สกลุ -

นางพัทธนนัท์ ศักด์ินริชาศรี นายสายยันต์ จันทรา นายกบิล ป้องกงลาด - - - -
นายวัชระ เครือวัลย์ นายรังสรรค์ แจ่มกระจ่าง นางประภา เลิศวิจิตสกลุ - - - -
น.ส.อรุณี อ านวยทรัพย์ นางเสาวณีย์ ประจิม นายเพ็ญ พ่วงกนั - - - -
นายณัฎฐกติต์ิ อ านวยทรัพย์ นายอ าพร สระทองพูล นายพรศักด์ิ เนยีมเกาะเพชร - - - -
น.ส.ชลธิชา มบีุญ นายสุธรรม จันทร์ออ่น นายสุทิน พูนภิญโญ - - - -
น.ส.สายหยุด แย้มสรวล นายณรงค์ชาญ รอดดอนไพร นางบังอร หนพูร - - - -
น.ส.เรไร แสงสว่าง นายกมิฉิน จานมิติร นางสุจิตรา บุญสุวรรณ - - - -
น.ส.ณารินทร์ ทองย่ีสุ่น - นายสมบัติ บุญทัศนา - - - -
นายสันติสุข เทียนทอง - - - - - -

ออฟไลน์>15 วัน

หมำยเหตุ  ข้อมลู ณ วันที่ 18 มกราคม 2564 จาก http://www.nakhonpathomkaset.com/smartfarmadmin/home

รำยชือ่ผู้ใชง้ำนระบบควบคุมในโรงเรอืนปลกูพืช (โรงเรอืนอัจฉรยิะ)
โครงกำรเพ่ิมขดีควำมสำมำรถด้ำนอุตสำหกรรมกำรค้ำและกำรลงทุน

เดือน มกรำคม 2564

กำรใชง้ำน
อ ำเภอ

ออนไลน์
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แบบรายงานผลการประโยชน์โรงเรือนปลูกพืช 
โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 และ  

โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มกราคม 2564 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3.5 แผนภูมิแสดงรายได้ 
 
 

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

รวม
1 เมอืงนครปฐม 111 2,783,001    579,154          971,604         1,232,243     43,393    67,700    72,500    138,750 183,593     
2 ก าแพงแสน 100 2,672,382    147,872          1,179,560     1,344,950     107,450 124,150 107,290 116,700 338,890     
3 นครชัยศรี 50 622,643       117,348          144,955         360,340         52,315    38,400    50,730    72,950    141,445     
4 ดอนตูม 99 2,603,336    520,224          870,097         1,213,015     85,630    77,630    86,205    134,180 249,465     
5 บางเลน 52 612,974       33,764            94,820           484,390         90,700    38,700    41,400    47,750    170,800     
6 สามพราน 50 1,014,849    85,154            194,870         734,825         129,590 281,290 26,350    35,835    437,230     
7 พทุธมณฑล 50 1,818,156    143,013          725,160         949,983         76,440    95,090    79,640    83,890    251,170     

512 12,008,423 1,507,611      4,181,066     6,319,746     585,518 722,960 464,115 630,055 1,772,593 รวม

ที่ อ าเภอ จ านวนโรงเรือน

แบบรำยงำนผลกำรประโยชน์โรงเรอืนปลกูพืช
โครงกำรเพ่ิมศักยภำพสนิค้ำเกษตรและอำหำรปลอดภัย 4.0 และ โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำและกำรลงทุนของกลุม่จงัหวัดภำคกลำงตอนลำ่ง 

ประจ ำปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 เดือน มกรำคม 2564

ปี 2564
รายได้ (บาท)
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                           3.5 แผนภูมิแสดงรายได้จากการใช้ประโยชน์โรงเรือนปลูกพืช 
                                 โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 
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/รายได้... 
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/รายได้... 

 

 
 

/รายได้... 
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มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

/3.6 รายงาน... 
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3.6 รายงานผลรถบริการเคลื่อนที่เร็ว (ด้านอารักขาพืช) ประจ าเดือน มกราคม 2564  
      1. สถานการณ์โรคพืชและแมลงศัตรูพืชในโรงเรือนปลูกพืชประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

 
  
          
                                                     2.  สถานการณโ์รคพืชและแมลงศัตรูพืชในโรงเรือนปลูกพืชประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

/3. ผลการ.

สถานการณ์โรคพืชและแมลงศัตรพูืชในโรงเรือนปลูกพืช  

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

โรงเรือนทั้งหมด 119 

พบโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 26 

โรคพืช 2 

แมลงศัตรูพืช 24 

ไม่พบโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 63 

แนะน าการเตรียมดิน 23 

เคลื่อนย้ายโรงเรือน 2 

พักแปลงนานเกิน 3 เดือน 5 

สถานการณ์โรคพืชและแมลงศัตรพูืชในโรงเรือนปลูกพืช  

ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564 

พบโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 26 

โรคพืช 2 

แมลงศัตรูพืช 24 

เพลี้ยอ่อน 2 

เพลี้ยไฟ 8 

หนอนกระทู้ผัก 1 

หนอนชอนใบ 1 

หนอนใยผัก 4 

ด้วงหมัดผัก  3 

แมลงหวี่ขาว 2 

เพลี้ยแป้ง 1 

เพลี้ยจักจั่น 1 

ตั๊กแตนหนวดสั้น 1 

119

26
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23
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สถานการณ์โรคพืชและแมลงศัตรพูืชในโรงเรือนปลูกพืช
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564



 

  

21 
3.  ผลการติดตามเกษตรกรผูเ้ข้าร่วมโครงการยกระดับเกษตรกรมุ่งสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0)  
    ของ รถหนว่ยบริการเคลื่อนที ่(อารักขาพืช) ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

   

/ผลการติดดาม.. 

กิจกรรม

1 นายสมศักด์ิ  พรหมสุรินทร์ 8 คลองโยง คะนา้/ต้ังโอ๋/ขึ้นฉ่าย ตลาดสุขใจ 1,500 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 088-4577295

2 นางสาวอุไรพร  สวัสด์ิแดง 8 คลองโยง P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง -

3 นางสมบติั  สวัสด์ิสรเดช 8 คลองโยง มะเขือเทศ ######## 60 15/02/64 พ่อค้าคนกลาง 6,000 P แมลงหว่ีขาว/แนะน าการใช้สารชีวภณัฑ์ 081-2940115

4 นางวันทนา  เอี่ยมสุวรรณ 8 คลองโยง ใบบวับก/ต้นหอม/กวางตุ้ง ขายเอง 3,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 089-0151525

5 นางสาวต๊ิว  เกตุบญุลือ 1 คลองโยง กะเพรา/พริก/มะระขี้นก ขายเอง 1,000 P เพล้ียไฟ/แนะน าการใช้สารชีวภณัฑ์ 092-8069941

6 นางสาวสุนนัท ์ อ่อนสัมพันธ์ 1 คลองโยง คะนา้/กวางตุ้ง/ผักกาดขาว ขายเอง 1,000 P แนะน าการเตรียมดิน 086-8339003

7 นางสมทรง  ม่วงพารา 1 คลองโยง คะนา้/กวางตุ้ง/ผักกาดขาว ขายเอง 1,000 P แนะน าการเตรียมดิน 086-8339004

8 นางสาวสมรัก  อ่อนสัมพันธ์ 1 คลองโยง คะนา้/กวางตุ้ง/ผักกาดขาว 20/12/63 14 22/4/64 ขายเอง 1,500 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 061-8395937

9 นายพรภริมย์  อ่อนสัมพันธ์ุ 1 คลองโยง คะนา้ ขายเอง 2,000 P แนะน าการเตรียมดิน 089-9915058

10 นายสังเวียง  เทีย่งสมพงษ์ 1 คลองโยง ผักชีฝร่ัง พ่อค้าคนกลาง 4,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 068-1715546

11 นางสาวส าอางค์  ดวงสร้อยทอง 1 คลองโยง P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 082-5664249

12 นางส ารวย  ประสิทธิแพทย์ 8 คลองโยง มะเขือเทศ/ผักบุง้ ขายเอง 1,500 P แนะน าการเตรียมดิน 062-3759294

13 นายธนากร  ร่วมสุข 8 คลองโยง มะเขือเทศ/ผักบุง้ ขายเอง 1,500 P แนะน าการเตรียมดิน 062-3759294

14 นายสุดใจ  เอี่ยมสุวรรณ 8 คลองโยง คะนา้/กวางตุ้ง พ่อค้าคนกลาง 5,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 085-1438221

15 นายวิชัย  ฤทธ์ิค ารพ 5 คลองโยง โหระพา พ่อค้าคนกลาง 3,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 089-5472207

16 นายชุมพล  ฤทธ์ิค ารพ 5 คลองโยง กะเพรา/โหระพา/พริก ขายเอง 5,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 089-0954619

17 นางโสภา  รัตนพ์ุฒ 5 คลองโยง เมลอน 1/1/64 30 5/4/64 ขายเอง 8,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 089-8229396

18 นายแพ  ปอ๋พร้ิง 5 คลองโยง แคตตัส พ่อค้าคนกลาง 5,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 080-5804464

19 นายศิริ  ปอ๋พร้ิง 5 คลองโยง แคตตัส พ่อค้าคนกลาง 5,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 080-5804464

20 นายเพิ่มศักด์ิ  แจ้งเสม 6 คลองโยง ฟักทอง/แตงกวา 20/12/63 40 10/4/64 แจก/ทานเอง 0 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-9244924

21 นายสมควน  จันทราภาส 5 คลองโยง คะนา้/ผักชี ขายเอง 3,000 P หนอนใยผัก/แนะน าการใช้สารชีวภณัฑ์ 089-8262154

22 นายวุฒนา  ยุรสมุทรกุล 5 คลองโยง คะนา้ ขายเอง 3,000 P หนอนใยผัก/แนะน าการใช้สารชีวภณัฑ์ 091-0754054

23 นายธ ารง  นาคเรืองศรี 5 คลองโยง บวบ/ผักชี/ขึ้นฉ่าย ขายเอง 2,000 P หนอนชอนใบ/แนะน าการใช้สารชีวภณัฑ์ 089-4486233

24 นายบรรจง  หล ารอด 5 คลองโยง องุ่น แจก 0 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 089-2226398

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

ชนิดพืช

ที่ตัง้แปลง

เก็บผลผลิตแล้ว

เบอร์โทรorganic 
thailand

วิถีเกษตร
อินทรีย์

(สิง่ที่พบ/สิง่ที่แนะน ำ/แลกเปลีย่น)วันที่เก็บ

มำตรฐำน

ตลำด
ผลผลิตคิด
เป็นรำยได้

GAP IFOAM

เก็บผลผลิตแล้ว

พึ่งเร่ิมเพาะเล้ียง

พึ่งเร่ิมเพาะเล้ียง

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 14/2/64

พักแปลง ปลูก 10/2/64

เตรียมแปลง ปลูก 10/2/65

พักแปลง ปลูก 20/2/64

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 14/2/64

เก็บผลผลิตแล้ว

วันที่ปลูก
อำยุขณะ

ตดิตำม(วัน)

พักแปลงเกิน 3 เดือน (ปว่ย)

พักแปลงเกิน 3 เดือน (ผ่าตัดหวัใจ)

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เตรียมแปลง ปลูก 10/2/64

ชนิดพืช
ที่ ชือ่  -  สกุล

หมูท่ี่ ต ำบล
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25 นายสมศักด์ิ  ฤทธ์ค ารพ 5 คลองโยง P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 089-7656404

26 นางนติ  พันธุลาภ 7 คลองโยง กวางตุ้ง/สลัด/มะเขือเทศ แจก/ทานเอง 0 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 086-8865524

27 นางอรวรรณ  ช้างงาม 4 คลองโยง ผักชี/ถั่วฟักยาว/แตงกวา ขายเอง 2,000 P แนะน าการเตรียมดิน 062-5249408

28 นางสาวแสวง  ฆอ้นเทีย่งธรรม 4 คลองโยง ข่า ขายเอง 500 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 080-4240801

29 นางจ าป ีมินาบรูณ์ 3 คลองโยง ผักชีฝร่ัง/พริก/ขึ้นฉ่าย ขายเอง 2,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 086-0513422

30 นางสาวสุกัญญา  ด้วงโสน 4 คลองโยง ผักชี/ใบบวับก/สะระแหน่ ทานเอง 0 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 086-5069945

31 นายจิณณะ  สุดส้ิน 5 คลองโยง องุ่น ขายเอง 5,000 P โรคราน้ าค้าง/แนะน าการใช้สารชีวภณัฑ์ 061-9697897

32 นายเฉลิม  ปอ้มสา 5 คลองโยง องุ่น ขายเอง 4,000 P โรคราน้ าค้าง/แนะน าการใช้สารชีวภณัฑ์ 089-7977109

33 นายเชี่ยวชาญ  แอบเนยีม 5 คลองโยง พริก/สะระแหน่ ขายเอง 4,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 086-7843660

34 นางสุกัญญา  สุนทรหา้ว 6 คลองโยง ถั่วฟักยาว ขายเอง 2,000 P เพล้ียไฟ/แนะน าการใช้สารชีวภณัฑ์ 089-1495247

35 นายสิทธิโชค  ฤทธ์ิค ารพ 6 คลองโยง องุ่น ขายเอง 4,000 P แนะน าการเตรียมดิน 089-1495248

36 นางสาวยุพา  ศรศาสตร์ 5 คลองโยง คะนา้/กวางตุ้ง ทานเอง 0 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 089-4130084

37 นางยุพา  ทองสัมฤทธ์ิ 5 ศาลายา คะนา้/กวางตุ้ง/ต้นหอม แจก/ขายเอง 5,000 P แนะน าการเตรียมดิน 081-4999827

38 นางล าพึง  ศรีสาหร่าย 5 ศาลายา คะนา้เคล 4/12/63 60 10/5/64 ขายเอง 12,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 086-7610141

39 นายชัยศรี  หลุนเลิศผล 1 มหาสวัสด์ิ กวางตุ้ง/มะเขือเทศ/จิงจูฉ่าย ขายเอง 5,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 087-5583978

40 นางสังวาลย์  ดวงสร้อยทอง 1 มหาสวัสด์ิ ฟักทอง ขายปลีก 3,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 087-9314657

41 นางทศพร  สุจิตโตสกุล 3 มหาสวัสด์ิ คะนา้เคล ขายเอง 4,000 P แนะน าการเตรียมดิน 092-9905946

42 นายเกรียงไกร  สวัสด์ิจุ้น 3 มหาสวัสด์ิ ดอกขจร/กวางตุ้ง/ผักชี ขายเอง 3,000 P เพล้ียแปง้/แนะน าการใช้สารชีวภณัฑ์ 098-9099519

43 นางวรรณา  ค าคม 3 มหาสวัสด์ิ คะนา้/กวางตุ้ง 1/2/64 2 5/4/64 แจก/ทานเอง 0 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-4986340

44 นายวันชัย  สวัสด์ิแดง 3 มหาสวัสด์ิ องุ่น/ผักกูด 20/1/64 15 25/4/64 ขายเอง 7,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-4986340

45 นายนกิร  สวัสด์ิจุ้น 4 มหาสวัสด์ิ ต้นเล็บครุฑ ขายเอง 10,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-7438848

46 นางละเอียด  เนือ่งศรี 4 มหาสวัสด์ิ มะเขือเทศ/กะเพรา ขายเอง 5,000 P เพล้ียจักจั่น/แนะน าการใช้สารชีวภณัฑ์ 085-5374557

47 นางสาวกรกมณ  แก้วตา 4 มหาสวัสด์ิ กวางตุ้ง/คะนา้ 2/1/64 60 4/4/64 แจก/ทานเอง 0 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 094-4084640

48 นายอ านวย  มานะธรากุล 4 หว้ยด้วน ผักชี/น้ าเต้า ขายเอง 2,000 P แนะน าการเตรียมดิน 097-1137888พักแปลง ปลูก 1/3/64

(สิง่ที่พบ/สิง่ที่แนะน ำ/แลกเปลีย่น)ต ำบล ชนิดพืช

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 27/2/64

เตรียมแปลง ปลูก 10/2/64

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

อำยุขณะ
ตดิตำม(วัน)

วันที่เก็บ ตลำด

พักแปลง เตรียมร้ือ

เก็บผลผลิตแล้ว

ที่ ชือ่  -  สกุล
ชนิดพืช มำตรฐำน

เบอร์โทร
หมูท่ี่ IFOAM

organic 
thailand

วิถีเกษตร
อินทรีย์

ที่ตัง้แปลง
ผลผลิตคิด
เป็นรำยได้

GAP

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง เตรียมร้ือ

วันที่ปลูก

พักแปลง เตรียมร้ือ

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลงเกิน 3 เดือน

พักแปลง ปลูก 25/2/64

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว
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49 นางสงัด     สอนพา 7 หว้ยด้วน พริก ขายเอง 1,000 P เพล้ียไฟ/แนะน าการใช้สารชีวภณัฑ์ 096-7984365

50 น.ส.รจนา     สอนพา       7 หว้ยด้วน พริก ขายเอง 1,000 P เพล้ียไฟ/แนะน าการใช้สารชีวภณัฑ์ 096-7984365

51 น.ส.วชรกมล     มากงลาด     7 หว้ยด้วน พริก ขายเอง 1,000 P เพล้ียไฟ/แนะน าการใช้สารชีวภณัฑ์ 063-9264550

52 นายรัตนศักด์ิ     ฝุ่นทอง    7 หว้ยด้วน คะนา้/กวางตุ้ง/ผักกาดขาว ขายเอง 1,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 096-7984365

53 นายทรงพล    ผุยรอด 5 หว้ยด้วน กวางตุ้ง ขายเอง 4,500 P แนะน าการเตรียมดิน 086-1640800

54 นายด ารงค์     ดามะกุล   5 หว้ยด้วน องุ่น/บวบ/พริก/ผักชี 25/12/63 40 10/4/64 ขายเอง 3,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 087-1529102

55 นายกบลิ     ปอ้งกงลาด 5 หว้ยด้วน องุ่น/บวบ/พริก/ผักชี 25/12/63 40 10/4/64 ขายเอง 3,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 087-1529102

56 นายพฤหสั     บมุี 6 หว้ยด้วน มะเขือเทศ ขายเอง 2,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-1966954

57 นายนพดล     กัลยา 5 หว้ยด้วน ถั่วฟักยาว ขายเอง 5,000 P แนะน าการเตรียมดิน 081-1966954

58 นายณัฐพล     แซ่อึ้ง 5 หว้ยด้วน ถั่วฟักยาว/กวางตุ้ง 6/1/64 60 10/4/64 ขายเอง 1,000 P เพล้ียอ่อนถั่ว/แนะน าการใช้สารชีวภณัฑ์ 089-2549219

59 นายวิทยา     ภญิโญ 6 หว้ยด้วน ถั่วฟักยาว ขายเอง 3,000 P แนะน าการเตรียมดิน 086-1654599

60 นายประสิทธ์ิ  นาคโสมกุล 6 หว้ยด้วน คะนา้ 25/12/63 45 10/2/64 ทานเอง/แจก 0 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง -

61 นายสมนกึ     สนเภา 1 หว้ยด้วน พริก ทานเอง/แจก 0 P เพล้ียไฟ/แนะน าการใช้สารชีวภณัฑ์ 089-0214791

62 นายบตุร     พุ่มพยอม 1 หว้ยด้วน มะเขือเทศ ทานเอง/แจก 0 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 085-8491698

63 นางสุคนธ์     ปติมานรัุกษ์ 1 หว้ยด้วน ขึ้นฉ่าย ขายเอง 1,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง -

64 นายหลง     นาคโสมกุล 2 หว้ยด้วน ผักบุง้ 25/1/64 10 20/3/64 ส่งบ.ชัชวาล 2,800 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 086-1751643

65 นายพนม     นาคโสมกุล 2 หว้ยด้วน P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 094-2511006

66 นายเสริม     นาคจีนวงษ์   3 หว้ยด้วน ต้ังโอ๋ ขายเอง 1,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 086-1692913

67 นายชาญ     นาคจีนวงษ์ 3 หว้ยด้วน พริก/ฟักทอง ขายเอง/แจก 3,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 086-1692913

68 นายชาติ     พาค า 3 หว้ยด้วน P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-1969154

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

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

71 นายภชูิตพงษ์ ค ากรองแก้ว 6 หว้ยพระ P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง -

72 นายวิชาญ     แสนค า 9 หว้ยพระ ชะอม ขายเอง 2,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 087-8411135

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 5/3/64

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 2/3/64

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 26/2/64

ผลผลิตคิด
เป็นรำยได้

GAP

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 15/3/64

พักแปลง ปลูก 15/3/64

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลงเกิน 3 เดือน

พักแปลงเกิน 3 เดือน

ยังก่อสร้างโรงเรือนไม่เสร็จ

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

วันที่ปลูก
อำยุขณะ

ตดิตำม(วัน)
วันที่เก็บ ตลำด

พักแปลง ปลูก 15/3/64

ที่ ชือ่  -  สกุล
ที่ตัง้แปลง ชนิดพืช มำตรฐำน

เบอร์โทร
หมูท่ี่ IFOAM

organic 
thailand

วิถีเกษตร
อินทรีย์

(สิง่ที่พบ/สิง่ที่แนะน ำ/แลกเปลีย่น)ต ำบล ชนิดพืช
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73 นายอนนัต์     มารศรี 8 หว้ยพระ วอเตอร์เครส/คะนา้ ทานเอง/แจก - P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 098-2549679

74 นายนวิงค์  เปล่ียนสุวรรณ 5 หว้ยพระ องุ่น/มะเขือเทศ 2/8/63 180 10/9/64 ขายเอง 8,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง -

75 นางปราณี     บวังาม 4 หว้ยพระ คะนา้ ขายเอง 5,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง -

76 นายสุทนิ       ชูชาติไทย 3 ดอนพุทรา คะนา้/กวางตุ้ง ขายเอง 3,000 P แนะน าการเตรียมดิน -

77 น.ส.สุจิตรา    บญุสุวรรณ์ 5 ดอนพุทรา กวางตุ้ง/ผักชี/ถั่วฟักยาว พ่อค้าคนกลาง 2,000 P แนะน าการเตรียมดิน 085-3783786

78 น.ส.ประภา    เลิศวิจิตรสกุล 5 ดอนพุทรา P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 086-8134089

79 นายรุจิเรก     ทตัตานนท์ 10 ดอนพุทรา P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-9324209

80 นายทวี      โพธ์ิบางหวาย 2 ดอนพุทรา เมลอน พ่อค้าคนกลาง 10,000 P แนะน าการเตรียมดิน 084-7085928

81 นางอารีย์   โพธ์ิบางหวาย 2 ดอนพุทรา เมลอน พ่อค้าคนกลาง 10,000 P แนะน าการเตรียมดิน 084-0084296

82 นายทศันยั   โพธ์ิบางหวาย 2 ดอนพุทรา P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 083-8905335

83 นางบงัอร  หนพูร 2 ดอนพุทรา เรดโอ๊ค ขายเอง 3,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 084-3531073

84 นายทองใบ      บรรเทาวงษ์ 1 ดอนรวก ผักชี ส่ง CP 3,000 P แนะน าการเตรียมดิน 061-4044474

85 นายวิเชียร      ภจู าปา 1 ดอนรวก กะเพรา/พริก/ผักชี พ่อค้าคนกลาง 600 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 086-1740413

86 นายฉลอง       เณรตาก้อง 1 ดอนรวก ถั่วฟักยาว/คะนา้/กะเพรา ขายเอง 2,000 P เพล้ียไฟ/แนะน าการใช้สารชีวภณัฑ์ 085-1113154

87 น.ส.กัญญารัตน ์ เหล่าสิม 1 ดอนรวก ผักบุง้ ส่ง CP 2,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 095-2543049

88 นายชาญชัย    บรรเทาวงษ์ 2 ดอนรวก ผักชี/พริก 1/1/64 65 20/2/64 พ่อค้าคนกลาง 1,500 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 089-7712804

89 นางส าเนยีง    ศรีสุวัฒนานนัท์ 2 ดอนรวก ขึ้นฉ่าย/คะนา้ ขายเอง 2,500 P หนอนใยผัก/แนะน าการใช้สารชีวภณัฑ์ 081-4336757

90 นางชาลี        ศรีสุวัฒนานนัท์ 2 ดอนรวก ผักกาดขาว/กวางตุ้ง 20/12/63 70 18/2/64 ขายเอง 2,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-4336757

91 นางโชติกานต์    แซ่อึ้ง 2 ดอนรวก มะละกอ/ฟักทอง 10/12/63 90 14/4/64 ขายเอง 3,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 065-5579263

92 นายเพ็ญ        พ่วงกัน 5 ดอนรวก P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-8577684

93 นายสมควร    แพทย์ประสิทธ์ิ 3 ดอนรวก ผักขมสร้อย 3/2/64 15 5/4/64 พ่อค้าคนกลาง 1,050 P ด้วงหมัดผัก/แนะน าการใช้สารชีวภณัฑ์ 086-7660147

94 นางสาวนกเล็ก    ผุยรอด 3 ดอนรวก คะนา้ ขายเอง 1,000 P แนะน าการเตรียมดิน 087-1669554

95 นางล าภ ู      ค าสิงห์ 3 ดอนรวก ผักขมสร้อย พ่อค้าคนกลาง 2,000 P ด้วงหมัดผัก/แนะน าการใช้สารชีวภณัฑ์ 061-6412500

96 นายหงษ์      ศิริพิน  3 ดอนรวก คะนา้ 3/2/64 13 5/5/64 ส่ง CP 3,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-0161171

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 20/2/64

พักแปลง ปลูก 10/4/65

พักแปลง (พึ่งท าเร่ืองย้ายโรงเรือน)

เก็บผลผลิตแล้ว

ร้ือแปลง ปลูก 10/3/64

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลงเกิน 3 เดือน (ปว่ย)

ร้ือแปลง ปลูก 1/3/64

IFOAM
organic 
thailand

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เตรียมแปลง ปลูก 20/2/64

วันที่เก็บ ตลำด

พักแปลงเกิน 3 เดือน (ปว่ย)

ผลผลิตคิด
เป็นรำยได้

GAP

พักแปลง ปลูก 10/3/64

พักแปลงเกิน 3 เดือน (ประสบอุบติัเหตุ พักรักษาตัว)

ที่ ชือ่  -  สกุล
ที่ตัง้แปลง ชนิดพืช มำตรฐำน

เบอร์โทร
หมูท่ี่

วิถีเกษตร
อินทรีย์

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

ตดิตำม(วัน)
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มติที่ประชุม   รับทราบ 
/ระเบียบ... 

กิจกรรม

97 นายวีระชัย    สุขแจ่ม 6 ดอนรวก ผักกาดขาว 13/1/64 30 15/4/64 ส่ง CP 4,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-0161171

98 นางแผ่ว      แตงอ่อน 4 ดอนรวก ถั่วฟักยาว/คะนา้ ขายเอง 2,000 P แนะน าการเตรียมดิน 085-1774320

99 นายทองม้วน    สังข์จันทร์ 4 ดอนรวก ถั่วฟักยาว/คะนา้ ขายเอง 2,000 P แนะน าการเตรียมดิน 085-1774320

100 นายชลอ   วันดี    4 ดอนรวก โหระพา/พริก/กะเพรา พ่อค้าคนกลาง 2,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-8801143

101 นายสมบติั     บญุทศันา 4 ดอนรวก โหระพา/พริก/กะเพรา พ่อค้าคนกลาง 2,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 095-1148248

102 นางสมศรี     นลิพุฒ 4 ดอนรวก P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 088-4936502

103 นายสมจิตร์     สังเกิดสุข 4 ดอนรวก พริกหยวก ขายเอง 2,500 P เพล้ียไฟ/แนะน าการใช้สารชีวภณัฑ์ 098-3328194

104 นายพงษ์ชัย    แจ้งธรรมมา 2 ล าเหย มะเขือเทศ/โหระพา ทานเอง 0 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 087-1560269

105 นายพรศักด์ิ    เนยีมเกาะเพชร 2 ล าเหย ผักชี/คะนา้/กวางตุ้ง แจก/ทานเอง 0 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 086-0276244

106 นายปฐม       แจ้งธรรรมมา 5 ล าเหย ผักชี/กวางตุ้ง แจก/ทานเอง 0 P แนะน าการเตรียมดิน 085-8090506

107 นายปกรณ์     บญุมี 6 ล าเหย คะนา้ 20/1/64 25 25/3/64 ขายเอง 2,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 082-7220508

108 นายเวา        ขุนแก้ว 10 ล าเหย ขึ้นฉ่าย/กะเพรา ขายเอง 2,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 087-1594388

109 นายสุทนิ       พูนภญิโญ 13 ล าเหย P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-8805209

110 นายปรีชา     ใจพันธ์ 15 ล าเหย คะนา้ ขายเอง 2,500 P แนะน าการเตรียมดิน 098-4688191

111 นายแทน  ปรุะพันธ์ 6 ล าลูกบวั กวางตุ้ง ขายเอง 5,000 P หนอนกระทูผั้ก/แนะน าการใช้สารชีวภณัฑ์ -

112 นางประตินนัท ์ บญุเรืองยศศิริ 3 สามง่าม เมลอน 15/1/64 30 20/4/64 พ่อค้าคนกลาง 10,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 099-4496155

113 นายณัฐวัฒน ์   บญุเรืองยศศิริ 3 สามง่าม องุ่น 8/3/63 10 เดือน 10/5/64 พ่อค้าคนกลาง 10,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-3193497

114 น.ส.ลดาวัลย์     อนนัถาวร 1 ล าลูกบวั เมลอน/คะนา้ แจก/ทานเอง 0 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 065-5539590

115 น.ส.จีรนนัทร์     อนนัถาวร 1 ล าลูกบวั มะเขือเปราะ/คะนา้ ขายเอง 1,000 P แมลงหว่ีขาว/แนะน าการใช้สารชีวภณัฑ์ 081-6406157

116 นายสิน          ตรีอินทอง 2 ล าลูกบวั ถั่วฟักยาว/ต้นหอม/ผักบุง้ แจก/ทานเอง 0 P ต๊ักแตนหนวดส้ัน/แนะน าการใช้สารชีวภณัฑ์ 081-7510775

117 นางเฉลิม       รุ่งทวีชัย 4 สามง่าม ผักกาดขาว/คะนา้/กวางตุ้ง ตลาดสุขใจ 2,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง -

118 นางสว่างจิตร    ตันติสิริสมบรูณ์ 9 สามง่าม ขึ้นฉ่าย ตลาดสุขใจ 2,000 P เพล้ียอ่อน/แนะน าการใช้สารชีวภณัฑ์ 098-8509267

119 นายชัยรัตน ์    แซ่จึง 4 สามง่าม ผักกาดขาว/คะนา้ 3/1/64 55 5/3/64 ขายเอง 1,000 P ด้วงหมัดผัก/แนะน าการใช้สารชีวภณัฑ์ -

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

ร้ือแปลง ปลูก 1/3/64

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลงเกิน 3 เดือน (มุง้พังยังไม่ซ่อม)

ร้ือแปลง ปลูก 1/3/64

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

IFOAM
organic 
thailand

พักแปลง ปลูก 26/2/64

พักแปลง ปลูก 26/2/64

เก็บผลผลิตแล้ว

วันที่เก็บ ตลำด

เก็บผลผลิตแล้ว

ผลผลิตคิด
เป็นรำยได้

GAP

เก็บผลผลิตแล้ว

ยังประกอบโรงเรือนไม่เสร็จ

ที่ ชือ่  -  สกุล
ที่ตัง้แปลง ชนิดพืช มำตรฐำน

เบอร์โทร
หมูท่ี่

วิถีเกษตร
อินทรีย์

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

ตดิตำม(วัน)
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เพื่อทราบ/พิจารณา 

 

   4.1 เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหารทั่วไป 
                                   1. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ 2564 ณ วันที่           
23 กุมภาพันธ์ 2564 จากระบบ GFMIS มีรายละเอียดดังนี้               
  

            

                    1.1  รายละเอียดร้อยละผลเบิกจ่ายแยกตามโครงการการ ณ วันที่ 25        
มกราคม 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ฝบร.1 เอกสารแนบ 2)   
 

                                   2. เลื่อนข้าราชการ 
            กรมส่งเสริมการเกษตรมีค าสั่งที่ 194/2564 ลงวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เลื่อน
ข้าราชการ นางสาวล าดวน สระทองอินทร์ ต าแหน่งเกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ)     
ด ารงต าแหน่งเกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ) ต าแหน่งเลขท่ี 4042 ส านักงานเกษตร
อ าเภอเมืองนครปฐม   
 
 
 
 

     /3.  ย้ายข้าราชการ... 
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     3.  ย้ายข้าราชการ 
 กรมส่งเสริมการเกษตรมีค าสั่งย้ายข้าราชการจังหวัดนครปฐม จ านวน  2 ราย ดังนี้ 
  1. นางสาวจิตติมา กิระณวัฒน์ ต าแหน่งเกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริม 

การเกษตรช านาญการพิเศษ) ต าแหน่งเลขท่ี 4072 ส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปด ารง 
ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 9281 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร  
    2. นางสิรินันท์ สระทองยอด ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ต าแหน่งเลขท่ี 4075 ส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ไปด ารงต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ 1194 กลุ่มคุณภาพและมาตรฐานสินค้าเกษตร ส านักพัฒนาคุณภาพสินค้า
เกษตร (ส านักส่งเสริมและจัดการสินค้าเกษตร) กรมส่งเสริมการเกษตร 
 

         4.  หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น 
    - กรมส่งเสริมการเกษตรมีประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง 

ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการ เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 
2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3)  

    - ประกาศ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เรื่อง ประสบการณ์ในงานที่ 
หลากหลายตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งประเภทอ านวยการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก้ไขเพ่ิมเติมฉบับที่ 2 
ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) 
ประธาน  เรื่องงบติดตามจากโครงการต่างๆ ขอให้วางแผนเบิกจ่ายให้สอดคล้องกับงานเพราะเมื่อสิ้น
ปีงบประมาณจะได้ไม่มีงบเหลือจ่ายและคืนเงินซึ่งจะท าให้ตัวชี้วัดตก โดยสามารถเบิกควบคู่กับเบี้ยเลี้ยงปกติก็ได้หรือ
หากไม่ประสงค์จะเบิกก็ขอให้ท าเรื่องคืนกรมไปเลยโดยเน้นให้เบิก งบติดตามเป็นอันดับแรกงบเบี้ยเลี้ยง และงบปกติ
เบิกเป็นอันดับที่ 2 
เกษตรอ าเภอบางเลน  งบติดตามของอ าเภอบางเลนโครงการ GAP จะมีการแบ่งการเบิก เนื่องจากจะต้อง
ลงไปติดตามงานก่อนถึงจะเบิกได้และทางเจ้าของงาน คือ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตได้ก าหนดช่วงในการเบิกให้
อ าเภอทราบแล้ว 
ประธาน  ก็ขอให้เบิกจ่ายตามแผนและระยะเวลาด้วยจะได้ ไม่มีงบเหลือจ่าย 
 

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 
 

                                  4.2 เรื่องแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
 

      1. โครงการเยียวยาเกษตรกรชาวสวนล าไย ปี 2563  
- กรมส่งเสริมการเกษตรได้แจ้งรายชื่อเกษตรกรที่ ธ.ก.ส ไม่สามารถโอนเงิน 

โครงการฯ ได้ เนื่องจาก ไม่พบบัญชี/พบบัญชีแต่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่สามารถโอนเงินได้ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นาย
ธวัชชัย พินทอง บ้านเลขท่ี 83 หมู่ 8 ต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน ที่ตั้งแปลง หมู่ 8 ต าบลคลองจินดา อ าเภอ
สามพราน พื้นที่เข้าร่วมโครงการ 1 ไร่  ขอให้แจ้งเกษตรกรด าเนินการตรวจสอบบัญชีธนาคารโดยด่วน 
          2. ประชาสัมพันธ์การจ าหน่ายสับปะรด จังหวัดภูเก็ต 
 ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐมแจ้งประชาสัมพันธ์การจ าหน่ายสับปะรดภูเก็ตเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ 

/ผลกระทบ... 



 

  

28 
ผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ผู้สนใจติดต่อได้ที่ ส านักงานพาณิชย์
จังหวัดภูเก็ต 076 219 586, 076 212 017 หรือ ติดต่อ วสช.สับปะรดภูเก็ต 042 612 870 ใบสั่งซื้อ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5 ) 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  แจ้งเรื่องโครงการเยียวยาชาวสวนล าไยที่ทางราชการไม่สามารถ
โอนเงินให้กับทางเกษตรกรได้ 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ซึ่งมีเป้าหมาย 300 คนเกิน
กว่าที่ทางจังหวัดอนุญาตให้จัดงานได้ ท าให้ไม่สามารถด าเนินการได้ต้องรอให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) คลี่คลายลงไปก่อนจึงจะจัดงานได้ ซึ่งผ่านมาแล้วรวมทั้งหมด 2 ไตรมาส 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต    แจ้งเรื่องการขอ GAP และ GI ส้มโอ มีส้มโอ จ านวน 2 พันธุ์ ที่
สามารถเข้าร่วมโครงการได้ คือ ส้มโอพันธุ์ทองดี และส้มโอพันธุ์ขาวน้ าผึ้ง ส่วนพันธุ์อ่ืนๆ ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการ
ได้โดยจะต้องครบหลักเกณฑ์ทั้ง 2 หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ ต้องตรงตามพันธุ์ และได้รับมาตรฐาน GAP จึงจะได้รับ
การรับรองมาตรฐาน GI ส้มโอนครปฐม 
ประธาน  ในการวางแผนขั้นต้นท าไมถึงน าข้อมูลจีเอพีมาเชื่อมโยงกับ GAP เพราะหากไม่ผ่านคุณสมบัติใด
คุณสมบัติหนึ่ง เกษตรกรก็ไม่สามารถน ามาตรฐาน GI ไปใช้ได้ ท าให้การขับเคลื่อนงานเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
การรับรองมาตรฐานจีเอพีก็อยู่ที่กรมวิชาการเกษตรจึงไม่สามารถควบคุมได้ ดังนั้นในการเขียนคู่มือควรเขียนให้เอ้ือ
ประโยชน์กับเกษตรกรให้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้และเปิดโอกาสให้เกษตรกรทั่วไปด้วย 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต   แจ้งเรื่องการยื่นขอ GI ข้าวหอมนครชัยศรี พ้ืนที่ปลูก 300 ไร่
เป็นการอนุรักษ์เชิงท่องเที่ยว เป็นพื้นถิ่นเป็นแหล่งต้นก าเนิดพันธุ์ข้าวดังกล่าวและเป็นข้าวไวแสง 
 

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 
 

4.3 เรื่องแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  

                 1. การด าเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรที่จัดตั้งใหม่          
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

  อ้างถึงหนังสือจังหวัดนครปฐม ที่ นฐ 0009/ ว 15148 ลงวันที่ 28 ตุลาคม  
2563 ตามหนังสือที่อ้างถึง จังหวัดนครปฐมได้ให้อ าเภอด าเนินการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกรที่จัดตั้งใหม่ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และไม่เคยได้รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร เพ่ือจังหวัดจะด าเนินการคัดเลือก
กลุ่มยุวเกษตรกร จ านวน 1 กลุ่ม เพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มยุวเกษตรกรที่จัดตั้งใหม่ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ร่วมกับมูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี นั้น 

      ในการนี้ จังหวัดนครปฐม ได้ด าเนินการคัดเลือกกลุ่มยุวเกษตรกร                
จ านวน 1 กลุ่ม เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว คือ กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านหัวอ่าว อ าเภอสามพราน                
จังหวัดนครปฐม 

 

            2. เรื่องประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖4 
        ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมได้พิจารณาแลว้ เพ่ือให้การด าเนินงานกิจกรรม 

/ประชุม... 
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ประชุมคณะกรรมการบริหารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวัด และกิจกรรมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด 
โครงการอาสาสมัครเกษตร ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.2564 เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงาน ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายโครงการที่วางไว้ จึงก าหนดแผนการด าเนินงาน ทั้ง 2 กิจกรรม ดังนี ้
       2.1 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการบรหิารงานอาสาสมัครเกษตรจังหวดั ก าหนด
ด าเนินงานในวันที ่9 มีนาคม 2564 เวลา 13.30 น. – 16.00 น.  ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวดันครปฐม 
อ าเภอเมอืงนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
       2.2 กิจกรรมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวดั ก าหนดด าเนินการใน
วันที่ ๙ มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม อ าเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม และ เวลา 13.00 น. – 16.00 น. ณ ลานกิจกรรม ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  
จังหวัดนครปฐม  ขอความรว่มมืออ าเภอแจ้งให้ คณะกรรมการอาสาสมัครจังหวดั (อกษจ.) 
ตามรายชื่อที่ได้รับการแต่งตั้ง และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้เกี่ยวข้องระดับอ าเภอ ทราบและเข้าร่วมประชุม และ
ร่วมจัดนิทรรศการอาสาสมัครเกษตร ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวต่อไป 
 

    3. เรื่องการด าเนนิงานคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ( อกม.) แทนต าแหน่ง 
ที่ว่าง ประจ าปี 2564 ครั้งที่ 1                           
                           ตามทีจ่ังหวัดนครปฐม ขอใหอ้ าเภอด าเนินการชี้แจงท าความเข้าใจเบื้องต้นให้แก่
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านที่เข้าข่ายเป็นผู้ด ารงต าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนจากภาครัฐ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
ได้รับทราบประเด็นดังกล่าว และสามารถด าเนนิการปรบัเปลีย่นอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพ่ือให้มีสิทธิได้รับเงิน 
ค่าป่วยการจากการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการฯ ได้แต่ต้องให้เปน็ไปตามความสมัครใจของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) 
รายละเอียดแจง้แลว้ นั้น  
                            ในการนี ้เพ่ือให้มีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) ท าหน้าที่เป็นตัวแทนและ
ประสานงานระหว่างอาสาสมัครเกษตรแตล่ะประเภทในท้องถิ่นให้บรรลุตามวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ จังหวัด
นครปฐมจึงให้อ าเภอด าเนนิการคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมูบ่้าน (อกม.) แทนต าแหน่งที่ว่าง ประจ าป ี2564 ครั้งที่ 1 
ตามระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าดว้ยการบริหารงานอาสาสมัครเกษตร พ.ศ. 2563 หมวด 2 ข้อ 11 และ
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วธิีการและเงื่อนไข การคัดเลือกอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน ข้อ ๒ 
และ ข้อ ๔ และรายงานผลการด าเนินงานใหส้ านักงานเกษตรจงัหวัดนครปฐม ทราบภายในวันที่  ๔ มีนาคม 2564 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาดว้ย 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  แจ้งรื่องอาสาสมัครเกษตรที่มีต าแหน่งเป็นผู้น าในชุมชน เช่น 
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หากประสงค์ท่ีจะด ารงต าแหน่งอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) จะไม่มีค่าตอบแทนให ้
 

    4. การเปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและ
พลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนครปฐม เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนเพื่อ
ส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 2564  
 

        ด้วยส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากส านักงานพลังงานจังหวัด
นครปฐม เรื่องการเปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจ
ฐานรากของจังหวัดนครปฐม เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 มีกรอบระยะเวลาการเสนอโครงการตั้งแต่วันที่ 22 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 31  

/มีนาคม... 
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มีนาคม 2564 ภายในเวลา 16.30 น. โดยให้วันที่จัดส่งเอกสารทางระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นวันที่ยื่นค าขอ ทั้งนี้
หากยื่นเสนอไม่ทันภายในระยะเวลาที่ก าหนด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาข้อเสนอโครงการ ส านักงานเกษตรจังหวัด 
นครปฐมจึงขอความร่วมมือส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการประชาสัมพันธ์ให้วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกร ใน
พ้ืนที่ได้รับทราบ และสามารถสอบถามรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ที่ส านักงานพลังงานจังหวัดนครปฐม หมายเลขโทรศัพท์ 
0 3434 0355 ตอ่ 103 หรอื 104 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท่ี 6) 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ได้รับการประสานจากทางพลังงานจังหวัดนครปฐมเรื่องการ
เปิดรับข้อเสนอโครงการ ภายใต้กลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์พลังงานและพลังงานทดแทนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด
นครปฐม เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณของกองทุนเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจ าปีงบประมาณ 
2564 งบประมาณ 25 ล้านบาท โดยทางพลังงานจังหวัดขอความร่วมมือมายังส านักงานเกษตรจังหวัดขอความ
ร่วมมือไปยังกลุ่มต่างๆ ที่มีความต้องการเข้าร่วมโครงการ แต่ต้องด าเนินการผ่านองค์การบริหารส่วนต าบล หรือ
องคก์ารปกครองส่วนท้องถิ่น 
/ 
 

                                      5. สถานการณ์น้ าจังหวัดนครปฐม  
  สถานการณ์น้ าและแนวโน้มโดยรวมของจังหวัดนครปฐม อยู่ในเกณฑ์น้ าน้อย 

ปัจจุบันระดับน้ าในแม่น้ าท่าจีน ช่วงตอนบนอยู่ในระดับน้ าน้อยและตอนล่างระดับเฝ้าระวังจากการได้รับอิทธิพลจาก
น้ าทะเลหนุนค่าความเค็มของแม่น้ าท่าจีนอยู่ในเกณฑ์สูงจึงขอสรุปสถานการณ์น้ าจังหวัดนครปฐมดังนี้ 
         1. ปริมาณน้ า 2 เขื่อนหลัก รวม 16,809 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็น 65 
เปอร์เซ็นต์ ปริมาณน้ าที่สามารถน าไปใช้ได้ 3,532 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 27 เปอร์เซ็นต์  
        2. ค่าความเค็มที่วัดได้  
           - ปากคลองจินดา อ าเภอสามพราน ระยะทาง 53.6 กิโลเมตรจากปากน้ า 
วัดได้ 3.41 กรัมต่อลิตร  

      - วังท่าพุด อ าเภอสามพราน ระยะห่าง 67.5 กิโลเมตรจากปากน้ าวัดได้  
1.51 กรัมต่อลิตร 

      - อ าเภอนครชัยศรีระยะห่าง 85.1 กิโลเมตร จากปากน้ าวัดได้ 0.52 กรัมต่อลิตร  
    - วัดเกษมสุริยัมนาจ อ าเภอบางเลน ระยะห่าง 85.1 กิโลเมตรจากปากน้ าวัด 

ได้ 0.13 กรัมต่อลิตร  
  3. เกณฑ์เฝ้าระวัง 
      - กล้วยไม้ 0.50 - 0.75 กรัมต่อลิตร  
      - ข้าว ไม่เกิน 1 กรัมต่อลิตร  
      - ไม้ผล 1.5 - 2.0 กรัมต่อลิตร  
      - พืชผัก 0.8 - 1 กรัมต่อลิตร 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม สอบถามเรื่องบ่อพักน้ าของผู้
ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้มีทั้งหมดกี่บ่อ และบ่อบาดาลมีทั้งหมดกี่บ่อ และการให้น้ าใช้ระบบการให้น้ าแบบใด ฝากเกษตร
อ าเภอสามพราน อ าเภอพุทธมณฑล และเกษตรอ าเภอนครชัยศรี ขอให้อ าเภอที่เกี่ยวข้องช่วยส ารวจข้อมูลในส่วนนี้
และจัดท ารายงานส่งส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ภายในวันที่ 5 มีนาคม 2564 เพ่ือรายงานให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดนครปฐมทราบในการประชุมครั้งต่อไป  

/6.การเตรียม... 
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                                      6. การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้งปี 2564 

         กองอ านวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดนครปฐม (กอปภ)        
ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด าเนินการดังนี้  

      1. ติดตามสถานการณ์น้ าและสถานการณ์ภัยแล้งในพ้ืนที่ รณรงค์ไม่ปลูกข้าวนา
ปรังทั้งระบบ และให้เป็นวาระหลักในการประชุมอ าเภอ  

  2. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจและขอความร่วมมือเกษตรกรงด 
การปลูกข้าวนาปรังในฤดูแล้งและให้ปรับเปลี่ยนวิธีการปลูกให้มีการใช้น้ าอย่างประหยัด  

  3. ขอความร่วมมือเกษตรกรที่ท าการประมงและเลี้ยงสัตว์ให้มีการใช้น้ าอย่าง 
ประหยัด  

  4. รายงานผลการปฏิบัติ ให ้กอปภ. จังหวัดนครปฐมทราบทางอีเมล์  
ddpmnpt340241@gmail.com 
 

7. ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่องการป้องกันและแก้ไขมลพิษในอากาศอัน 
เนื่องมาจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และ pm 10       

               1. มาตรการควบคุมการเผา  
        1.1 ให้ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้สู่ประชาชนในการ 

งดเผาทุกชนิดในจังหวัดนครปฐม  
        1.2 ให้งดการกระท าใดๆที่ก่อให้เกิดกลิ่น แสง ฝุ่นละออง เขม่า เถ้าหรือ 

กรณีอ่ืนจนเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพตามมาตรา 25 แห่ง พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 
แก้ไขเพ่ิมเติม หากฝ่าฝืนค าสั่งต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับไม่เกิน 25,000 บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับตาม
มาตรา 74  

        1.3 ให้งดเผาเศษวัสดุวัชพืชหญ้าขยะและวัสดุอื่นใดทั้งในเขตชุมชนพ้ืนที่ 
การเกษตร ริมทาง เขตไหล่ทาง โดยเด็ดขาดหากผู้ใดกระท าการเผาจนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้แก่วัสดุใดๆแม้เป็นของ
ตนเอง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ดปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท ตามมาตรา 220 แห่งประมวลกฎหมาย
อาญา (รายละเอียดตามเอกสารแนบท่ี 7) 
 

7. การจัดกิจกรรมเนื่องในงาน “เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศ
หล้านภาลัยประจ าปี 2564” ณ จังหวัดสมุทรสงคราม  

     กิจกรรมที่ 1 การประกวดต าพริกแกงเผ็ดบางช้าง วันที่ 2 มีนาคม 2564    
ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 

     กิจกรรมที่ 2 การประกวดพริกมันบางช้างในกระถางหรือภาชนะ วันที่         
4 มีนาคม 2564 ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 

     กิจกรรมที่ 3 การประกวดพืชผักสวนครัวในภาชนะ วันที่ 4 มีนาคม 2564  
ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 
 
 

/4.4 เรื่องแจ้ง... 
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    4.4 เรื่องแจ้งจากกลุ่มอารักขาพืช 
 

      1. แผนอบรมเกษตรกรการป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีผสมผสาน 
              ก าหนดการกิจกรรมอบรมเกษตรกรการป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้ด้วยวิธี
ผสมผสาน กิจกรรม ส่งเสริมการป้องกันก าจัดแมลงวันผลไม้ด้วยวิธีผสมผสานภายใต้กิจกรรมพัฒนาศักยภาพเกษตร
อินทรีย์และการผลิตแบบผสมผสาน โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมเข้าสู่มาตรฐาน และอัตลักษณ์จังหวัด
นครปฐม (Made in NakhonPathom) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

    ครั้งที่ 1 
    วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต. โคกพระเจดีย์          
อ. นครชัยศรี จ. นครปฐม 
    วันที่ 8 มีนาคม 2564 อบต. คลองใหม่ หมู่ที่ 3 ต.คลองใหม่ อ. สามพราน         
จ.นครปฐม 
    วันที่ 9 มีนาคม 2564 ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต าบลบางช้าง อ. สามพราน   
จ.นครปฐม 
    วันที่ 10 มีนาคม 2564 ศาลา SML หมู่ที่ 1 ต าบลตลาดจินดา อ. สามพราน      
จ.นครปฐม 
    วันที่ 11 มีนาคม 2564 ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านใหม่ อ. สามพราน 
จ.นครปฐม 
    ครั้งที่ 2 
    วันที่ 4 มีนาคม 2564 ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 ต. โคกพระเจดีย์             
อ.นครชัยศรี จ. นครปฐม 
    วันที่ 15 มีนาคม 2564 อบต. คลองใหม่ หมู่ที่ 3 ต.คลองใหม่ อ. สามพราน     
จ.นครปฐม 
    วันที่ 16 มีนาคม 2564 ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3 ต าบลบางช้าง              
อ. สามพราน จ.นครปฐม 
 
    วันที่ 24 มีนาคม 2564 ศาลา SML หมู่ที่ 1 ต าบลตลาดจินดา อ. สามพราน   
จ.นครปฐม 
    วันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ต าบลบ้านใหม่             
อ. สามพราน จ.นครปฐม 
 

          2. แผนการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
ดีเด่น ระดับจังหวัด 
    2.1 การประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ก าหนดในช่วงวันที่ 19 – 21 
เมษายน 2564 
    วันที่ 19 เมษายน 2564  อ าเภอเมือง และ อ าเภอก าแพงแสน 
    วันที่ 20 เมษายน 2564  อ าเภอดอนตูม และ อ าเภอบางเลน 

/วันที่... 
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    วันที่ 21 เมษายน 2564  อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอพุทธมณฑลและอ าเภอสามพราน 
    2.2 การประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ก าหนดในช่วงวันที่ 5 – 7 
พฤษภาคม 2564 
    วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ศดปช.บ้านยางอ าเภอเมือง และ ศดปช.ทุ่งขวาง
อ าเภอก าแพงแสน 
    วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ศดปช.สามง่ามอ าเภอดอนตูม และ ศดปช.หินมูล
อ าเภอบางเลน 
    วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 ศดปช.แหลมบัวอ าเภอนครชัยศรี ศดปช.ไร่ขิง   
อ าเภอสามพราน และ ศดปช.ชุมชนมหาสวัสดิ์อ าเภอพุทธมณฑล 
 

         3. แผนการด าเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (งบกรม) 
กิจกรรม พัฒนาศูนย์เครือข่าย ( ศจช.และศดปช.) 
            3.1. ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และเชื่อมโยงเครือข่าย
ประชุมเครือข่ายศจช.ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 วันที่ 3 มี.ค. 2564 ณ ศจช.ต าบลดอนรวก อ าเภอดอนตูม 
            3.2. ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และการเชื่อมโยง
เครือข่าย ศดปช.ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 วันที่ 5 มี.ค. 2564 ณ ศดปช.บ้านยาง อ าเภอเมืองนครปฐม 
 

         4. การติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช 
    4.1 กรมส่งเสริมการเกษตร แจ้งเตือนการระบาดและส ารวจพื้นที่การระบาดของ
ไรสี่ขามะพร้าว  
                ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับรายงานการระบาดของไรสี่ขามะพร้าวใน
แหล่งปลูกมะพร้าวส าคัญของประเทศ พบการระบาดของไรสี่ขามะพร้าว ใน 6 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา ชุมพร 
ราชบุรี ระยอง สุรินทร์ และจันทบุรี รวมพ้ืนที่ระบาด 2,587 ไร่ โดยการท าลายจะเริ่มตั้งแต่มะพร้าวผลเล็ก ท าให้ผล
มะพร้าวชะงักการเจริญเติบโต หากระบาดรุนแรงผลจะร่วง ไม่สามารถเก็บผลผลิตได้ กรมส่งเสริมการเกษตรจึงแจ้งให้
จังหวัดเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดในสวนมะพร้าว และให้ส านักงานเกษตรจังหวัดและส านักงานเกษตรอ าเภอ 
ด าเนินการดังนี้  
          1. ส ารวจพื้นที่ระบาดของไรสี่ขามะพร้าว และรายงานกรมผ่านทาง 
https://forecast-ppsf.doae.go.th/ 
          2. สร้างการรับรู้ให้เกษตรกรเกี่ยวกับศัตรูพืชและแนะน าการป้องกันก าจัดไร
สี่ขามะพร้าว โดยสามารถดาวน์โหลดเอกสารการป้องกันไรสี่ขา ได้ทาง http://ssnet.doae.go.th 
    4.2 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ส่งข่าว
เตือนการระบาดศัตรูพืช ได้แก่ 1. เตือนเกษตรกรระวังไรแดงมันส าปะหลัง 2.ระวังมหัตภัยร้ายจากด้วงหนวดยาว จึง
ขอแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรหมั่นส ารวจแปลงอยู่เสมอ หากพบการระบาดสามารถขอค าปรึกษาในการ
ป้องกันได้ที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรีและกลุ่มอารักขาพืชส านักงานเกษตร
จังหวัดนครปฐม 
    4.3 กลุ่มอารักขาพืช แจ้งเตือนพยากรณ์และการเตือนการระบาดของศัตรูพืช 
ได้แก่ 1.เตือนเกษตรกรปลูกผักระวังศัตรูพืชหนอนใยผัก 2.เตือนชาวนาเฝ้าระวังเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล 3.ระวังด้วงแรดมะพร้าว 

/เข้าท าลาย... 
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เข้าท าลาย 4.ระวังเชื้อไวรัสระบาดในพริก สาเหตุการเกิดโรคในพริก จึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรหมั่น 
ส ารวจแปลงอยู่เสมอ หากพบการระบาดสามารถขอค าปรึกษาในการป้องกันได้ที่กลุ่มอารักขาพืชส านักงานเกษตร
จังหวัดนครปฐม 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  แจ้งเตือนเฝ้าระวังและส ารวจการระบาดของแมลงบัว และเพลี้ยไฟในมะละกอ ซึ่ง
ขณะนี้มีการระบาดมากในพ้ืนที่จังหวัดจันทบุรี ท าให้ดอกและผลมะละกอร่วง และเกิดรอยแผล บนผลมะละกอท า
ให้ผลมะละกอไม่สวย ผลผลิตลดลง และทางกรมส่งเสริมการเกษตร ก็ได้ส่งเอกสารค าแนะน ามายังส านักงานเกษตร
จังหวัดและทางจังหวัดจะได้ท าหนังสือลงอ าเภอเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรทราบและขอให้อ าเภอรายงานผลให้
ทางกลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบทุกสัปดาห์ ทุกวันจันทร์ ก่อนเที่ยง จนกว่าสถานการณ์การระบาด
จะสิ้นสุด 
                   

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  เรื่ององค์ความรู้ในเรื่องการจัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดได้มีการถ่ายทอดความรู้ลง
ไปสู่เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอแล้ว หากพบว่ามีการระบาด และขอให้เจ้าที่กลุ่มอารักขาลงไปในพ้ืนที่ไปตรวจสอบ 
นโยบายตรงส่วนนี้จะลดละเลิก โดยต่อไปจะมีการฝึกเจ้าหน้าที่ให้สามารถดูแลเกษตรกรได้ด้วยตนเองไม่ต้องพ่ึง
เจ้าหน้าที่จากกลุ่มอารักขาพืช ลงไปช่วยแก้ไขปัญหาและฝากเกษตรกรในเรื่องของการจัดการระบบการปลูกข้าวโพด
ในช่วง 7 วันแรก ขอให้เกษตรกรเฝ้าระวังและดูแลให้ดี ก่อนที่จะมีการระบาดลุกลามรุนแรงขึ้นจะต้องมีการใช้
สารเคมีที่มากข้ึน ต้นข้าวโพดหลังจากเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจะมีสารตกค้างไม่สามารถน าไปเลี้ยงสัตว์ได้ 
ประธาน  ขอให้เจ้าหน้าที่ระดับต าบลศึกษาหาความรู้และรู้วิธีการแนะน าแก้ไขให้กับเกษตรกรหากมีโครงการ
หรือการฝึกอบรม ขอให้มีการก ากับเจ้าหน้าที่ให้ตั้งใจศึกษาและน าความรู้ปฏิบัติสามารถแนะน าเกษตรกรได้โดยไม่
ต้องพ่ึงวิทยากรภายนอกหรือเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานอ่ืน 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  กลุ่มอารักขาพืชมีการปรับการท างานโดยมีการอบรมเจ้าหน้าที่ให้สามารถลงพ้ืนที่
ไปบรรยายได้เองโดยให้ฝึกฝนและฝึกปฏิบัติไปเรื่อยๆ เพ่ือสั่งสมประสบการณ์ และมีการประสานงานกันระหว่าง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานอารักขาพืชระดับอ าเภอและระดับจังหวัด และขอให้เจ้าหน้าที่ที่รับงานอารักขาพืชในระดับ
อ าเภอเป็นบุคคลที่อยู่ประจ าในพ้ืนที่ คาดว่าจะไมโ่ยกย้ายไปไหนเพ่ือให้มีการสั่งสมประสบการณ์และงานมีความต่อเนื่อง 
เกษตรอ าเภอดอนตูม  เรื่องแลกเปลี่ยนเรียนรู้สูตรสมุนไพรไล่แมลงในมะลิ โดยมีการใช้สมุนไพรดังนี้ 
สะเดาบด 1 ถุง ฟ้าทะลายโจรบด 1 ถุง บอระเพ็ดบด 1 ถุง พลู 3 กิโลกรัม สับผสมลงไปในน้ า 150 ลิตร หมัก 15 
วัน หลังจากหมักแล้วสามารถฉีดพ่นได้เลยไม่ต้องผสมน้ าหรืออาจผสมสารจับใบก็ได้ สามารถน าองค์ความรู้นี้ไป
ถ่ายทอด สู่เกษตรกรที่สนใจ และสามารถเติมน้ าเพ่ือหมักต่อได้ให้ใช้อีก 3 รอบโดย สามารถหาซื้อวัตถุดิบได้ที่ปฐมอโศก 
เกษตรอ าเภอบางเลน  การระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดในช่วงที่ข้าวโพดยังเล็กเกษตรกรจะมีการฉีด
ยาเป็นจ านวนมาก ดังนั้นการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดในต้นอ่อนก็จะน้อยลง และเสริมในเรื่องของสมุนไพรที่
เกษตรอ าเภอดอนตูม กล่าวถึงส่วนที่ออกฤทธิ์ของสมุนไพร คือ สารเคมีในสมุนไพรนั้นๆ ถ้ามีการใช้ซ้ าโอกาสที่แมลง
จะดื้อยาก็มีเช่นกัน ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่เกษตรกรใช้สมุนไพรแล้วไม่ได้ผล วิธีการ คือต้องมีการสลับสมุนไพรที่มีฤทธิ์ใน
การฆ่าแมลง เช่น ใช้สารสะเดาสลับกับการใช้หนอนตายหยากเพ่ือให้แมลงปรับตัวไม่ทันก็จะได้ผลมากข้ึน เลี่ยงการซ้ า
บ่อยๆ คือ ฉีดซ้ าไม่เกิน 2 ครั้งก็เปลี่ยนเป็นตัวอ่ืนและข้อดีอีกข้อหนึ่งของสมุนไพร คือ มันจะไม่ท าร้ายตัวห้ าและตัว
เบียน 
 

      5. รายงานการระบาดศัตรูพืชและการให้ความช่วยเหลือ (ปศ.) ประจ าเดือน 
กุมภาพันธ์ 2564 

/5.รายงาน... 
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5. รายงานการระบาดศัตรูพืช ฯ (ปศ.) ประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ       /4.5 เรื่องแจ้ง... 

อ าเภอ ชนิดพชื
ระยะการ

เจริญเติบโต
ศัตรูพชืที่
ระบาด

วิธีการชว่ยเหลือ
ปริมาณ

แหล่ง
ชว่ยเหลือ

ผู้ส่งรายงาน
วันที่ส่ง
รายงาน

เกษตรกร
(ราย)

พืน้ที่ (ไร่) เกษตรกร
(ราย)

พืน้ที่ 
(ไร่)

เกษตรกร
(ราย)

พืน้ที่ 
(ไร่)

(ราย)

บางเลน บวบ เกบ็เกีย่ว เพล้ียออ่น  -  - 1 0.25 1 0.25

หมั่นส ารวจแปลงทกุสัปดาห ์โดยสุ่มตรวจ
แปลงทั้งต้น แบบแนวสลับฟนัปลา ถา้พบ
รอยถกูท าลาย10% แนะน าใหใ้ชส้ารเคมี 
เชน่ อมิิดาโคลพริด 10% SL หรือ ไดโนที
ฟแูรน 10%WP เลือกชนิดใดชนิดหนึ่งพน่

ติดต่อกนั 2 คร้ังหา่งกนั 7 วัน

1 ราย
สน.กษอ.
บางเลน

นายสุธี ภู่
อร่าม

19-ก.พ.-64

ก าแพงแสน ข้าวโพด อายุ 5-60 วัน หนอนกระทู้  -  -  -  -  -  - 

ใหค้ าแนะน าใหเ้กษตรกรมี    การจัดการ
โดยวิธีกล(ใชม้ือจับ)และการใชส้ารเคมีฟลู
เบนไดอะไมด์ สารคลอแรนทรานิลิโพรล
สารคลอร์ฟนิาเพอร์สารอนิดอกซาคาร์บ ใน
การก าจัดหนอนและใชแ้สงไฟล่อแมลง
ท าลายตัวเต็มวัย

250 ไร่
สน.กษอ.
ก าแพงแสน

นายวีรวัฒน์
 กอ้งวิวัฒน์
พงศ์

20-ก.พ.-64

พทุธมณฑล มะพร้าวออ่น 5 ปขีึ้นไป หนอนหวัด า 6 25  -  - 6 25 ใหค้ าแนะน าเบื้องต้นในการปอ้งกนัก าจัด 6

มะพร้าวออ่น 5 ปขีึ้นไป ด้วงแรด 1 25  -  - 1 25 ติดกบัดักฟโีรโมน เพือ่ดักจับตัวเต็มวัย 1

นครชยัศรี มะพร้าวออ่น 5 ปขีึ้นไป หนอนหวัด า 1 7  -  - 1 7

การท าความสะอาดแปลง โดยการตัด
หญา้ในแปลงให้สะอาดและเก็บ

ทางมะพร้าวให้เป็นระเบียบ ตัดทางใบ
มะพร้าวให้สะอาดและโล่ง แนะน าท ากับ

ดักด้วงแรดเพื่อก าจดัตัวอ่อนด้วงแรด

1 ราย
สน.กษอ.
นครชยัศรี

นายโยธิน  
ธุวะชาวสวน

19-ก.พ.-64

ขา้ว 42 วัน หนอนกอ 1 5  -  - 1 5 ใช้สารชีวภัณฑ์ 10
กวางตุ้ง 10 วัน ด้วงหมันผัก 2 2  -  - 2 2 ใช้สารชีวภัณฑ์ 2
กวางตุ้ง 15 วัน ด้วงหมัดผัก 1 2  -  - 1 2 ใช้สารชีวภัณฑ์ 1

สามพราน มะพร้าว 10 ปี

ด้วงงวง
มะพร้าว

1 5  -  - 1 5 พบการระบาดเล็กน้อย แนะน าให้ท า
ความสะอาดคอมะพร้าวและหมัน่ก าจัด
ด้วงแรด

 - 

หนอนหวัด า 1 10  -  - 1 10 พบการระบาดเล็กน้อยและเนื่องจาก
พืน้ทีข่้างเคียงเป็นสวนรกร้าง การ
ป้องกนัก าจัดจึงท าได้ยาก แนะน าให้
ท าความสะอาดสวนและหมัน่
ตรวจสอบการเข้าท าลายหากพบการ
ระบาดให้น าแตนเบียนมาปล่อย

 - 

เมือง
นครปฐม

มะพร้าวแก่ 5 - 20 ปี หนอนหวัด า 3 15  -  - 3 15
ให้ค าแนะน าในการป้องกนัก าจัด 

ปล่อยแตนเบียน
3

สนง.กษอ.
เมือง

นครปฐม

น.ส.จุมพติา
 สืบพนัธ์โกย

22-ก.พ.-64

รวม 17 96 1 0.25 18 96 23

ลงชื่อ       ปริวัตร  ไพรศรีจันทร์    ผู้รายงาน
          ( นายปริวัตร  ไพรศรจันทร์ )
ต าแหน่ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
      วันที ่ 24 กมุภาพนัธ์  พ.ศ. 2564

สนง.กษอ.
สามพราน

น.ส.อมรา
ภรณ์ ไทยทวี

19-ก.พ.-64

สนง.กษอ.
พทุธมณฑล

นายตรีศร 
ทรัพย์
บริบรูณ์

22-ก.พ.-64

ดอนตูม
สนง.กษอ.
ดอนตูม

นายอรุณ   
รุผักชี

23-ก.พ.-64

แบบรำยงำนกำรระบำดศัตรพืูชและกำรใหค้วำมช่วยเหลือ
ประจ ำเดือน กุมภำพันธ์ 2564

จงัหวดันครปฐม

พืน้ที่ระบาด พืน้ที่เฝ้าระวัง
พืน้ที่ใหค้วาม

ชว่ยเหลือ
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                             4.5 เรื่องแจ้งจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 

                                   1. สรุปผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
รายงานผลกล่องแสดงความคิดเห็น และการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณาของ
ทางราชการ  พ.ศ. 2558  (ข้อมูลเดือน ตุลาคม 2563 - 30 มีนาคม 2564) 
 

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564) 
 

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

ตุลาคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

พฤศจิกายน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

ธันวาคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

มกราคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

กุมภาพันธ์ ⁄ ⁄ / ⁄ พรบ.40,58 ⁄ ⁄ 

มีนาคม         

 

             2. รายงานการประชุมของอ าเภอที่ส่งมายังส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  
(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564) 

 

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

ตุลาคม ⁄ ⁄ ⁄  ⁄ ⁄ ⁄ 

พฤศจิกายน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

ธันวาคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

มกราคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

กุมภาพันธ์        

มีนาคม        

 

    3. แจ้งบันทึก แผน – ผลรายงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V 
         เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้แต่ละจังหวัดทดลองใช้ระบบการบันทึก
ข้อมูลตามระบบส่งเสริมการเกษตร ได้ถึงเดือนมีนาคม 2564 หากพ้นก าหนดนี้แล้วจะให้บันทึกตามระบบขั้นตอน
และด าเนินการตามช่วงระยะเวลาที่ก าหนด 
 

/4. การประเมินผล... 
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   4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคลรอบที่ 1 ประจ าปีงบประมาณ 2564 
       ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ก าหนดด าเนินการวัดผลการปฏิบัติราชการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของข้าราชการและพนักงานราชการ และให้ด าเนินการตามกรอบตัวชี้วัดและ
หลักเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 76 วรรคหนึ่งแห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

       ดังนั้น เพ่ือให้การประเมินผลการปฏิบัติราชการเป็นไปโดยโปร่งใส เป็นธรรม 
ตรวจสอบได้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ ได้ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะท างานตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือตรวจ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ และเกษตรอ าเภอ   (รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 8) 
 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  แจ้งเรื่องคณะกรรมการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รายบุคคลของเกษตรอ าเภอและเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด ทางกลุ่มยุทธศาสตร์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น  
2 ชุด คือ คณะท างานตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานราชการรายบุคคลของเกษตรอ าเภอและเจ้าหน้าที่ส านักงาน
เกษตรจังหวัด และคณะท างานตรวจประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคล ของเกษตรอ าเภอ และทางกลุ่มยุทธศาสตร์
จะได้ท าหนังสือแจ้งให้แต่ละกลุ่ม/ฝ่าย ทราบต่อไป โดยเอกสารประกอบตัวชี้วัดของเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอขอให้เก็บ
ไว้ที่อ าเภอไม่ต้องส่งมาท่ีส านักงานเกษตรจังหวัด และทีมคณะท างานตรวจสอบระดับอ าเภอจะยึดตามทีมคณะนิเทศ
งาน ในส่วนของอ าเภอเอกสารประกอบตัวชี้วัดที่จะจัดส่งมายังส านักงานเกษตรจังหวัด คือ ในส่วนของเกษตรอ าเภอ
เท่านั้น และในส่วนของเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดทุกคนจะต้องท าในส่วนของตนเองให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย เป็นผู้ตรวจ และ
ในระดับหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย แต่ละกลุ่มสลับกันตรวจ โดยให้มีการท าบันทึกข้อตกลงส่งเอกสาร
ภายในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และสุ่มตรวจเอกสารวันที่ 1 - 15 มีนาคม 2564 และคณะทีมนิเทศงานจะลง
สุ่มตรวจเอกสารของเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอภายในวันที่ 15 มีนาคม 254 เพื่อป้องกันการร้องเรียนและมีหลักฐาน
เอกสารที่มีลายลักษณ์อักษร 
  - เสนอให้มีตัวแทนระดับอ าเภอเป็นคณะกรรมการในการประเมินระดับจังหวัด จ านวน 2 คน มติที่
ประชุม เสนอเกษตรอ าเภอบางเลน นายกมล  แสงสีงาม และเกษตรอ าเภอสามพราน นางสมลักษณ์  ฟักป้อม เป็น
ผู้แทนระดับอ าเภอ 
ประธาน  เสนอให้ผู้ได้รับการประเมินรับรู้คะแนนที่ตนเองได้รับและไปคิดเปอร์เซ็นต์เองเพ่ือป้องกันการ
ร้องเรียน 
 

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธาน  เรื่องฝุ่นผง PM 2.5 มีหนังสือสั่งการให้เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอน าเข้าที่ประชุม ก านันผู้ใหญ่บ้าน 
ประธาน  หารือเรื่องการปรับวิธีการท างานให้ราบรื่นอยู่ในระดับกลางๆงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับใครก็ขอความ
ร่วมมือให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จตามกรอบระยะเวลาและต้องการให้จังหวัดปรับปรุงในส่วนไหนก็พร้อมที่จะเปิดรับ
ข้อเสนอโดยจุดมุ่งหมายการท างานให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้สามารถเดินไปได้พร้อมกันท างานด้วยความราบรื่น   
 

/มีความ... 
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 มีความสมัครสมานสามัคคี ไม่มีการแบ่งแยก เพ่ือปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น และฝากเตือนเจ้าหน้าที่นักส่งเสริม
การเกษตร ที่ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ เรื่องการให้บริการกับเกษตรกรและบุคคลภายนอกเนื่องจากมีการรับแจ้ง เรื่องการ
ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ให้บริการไม่ดี พูดจาไม่สุภาพ ขอแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและปรับการท างานให้ดีขึ้น พูดจา
ด้วยความสุภาพและให้ใจเย็น 
เกษตรอ าเภอสามพราน  ทางอ าเภอก็ได้ก าชับเจ้าหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวและหวังว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์
เช่นนั้นอีก และห่วงในเรื่องของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนการปลูกพืชกัญชา ที่มีผู้ที่ประสงค์จะจดเป็นวิสาหกิจ
ชุมชน แต่ในขณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับ เกรงว่าจะเกิดการกระทบกระทั่งกันระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ 
เกษตรอ าเภอก าแพงแสน  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เนื่องจากมีผู้มาติดต่อขอจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูก
กัญชา จ านวน 2 ราย และสอบถามหลักเกณฑ์การจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน โดยในส่วนของอ าเภอให้จับ
ระเบียบตามคู่มือวิสาหกิจชุมชน ตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ให้เป็นไปตามคู่มือ ไม่ผิดกฎหมายจึงจะสามารถ
จดทะเบียนเปน็วสิาหกิจชุมชนได้ โดยได้ชี้แจงและท าความเข้าใจกับผู้ที่ประสงค์จะจดทะเบยีนเป็นวิสาหกิจชุมชนให้ทราบ 
เกษตรอ าเภอก าแพงแสน  แจ้งเรื่องการด าเนินงานสร้างรั้วส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงที่มีข้อมูลคงค้างใน
ระบบ เนื่องจากส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสน ใช้รหัสของเกษตรอ าเภอเพียงผู้เดียว ดังนั้นเมื่อเกษตรอ าเภอย้าย
ไปยังจังหวัดสมุทรสาคร จึงไม่สามารถใช้รหัสเพ่ือเข้าสู่ระบบได้ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

เลิกประชุม   เวลา 17.30 น. 
 
 
                  ฐานียา  เหลียววัฒนกิจ                                            ศศิธร  ชาญประเสริฐ 
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