
 
รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือน          

ครั้งที่ 5  ประจ าปีงบประมาณ  2563 
วันศุกร์ ที่  28  กุมภาพันธ์  ๒๕63 

เวลา  09.0๐  น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

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

รายช่ือผู้เข้าประชุม 
 1. นายบุญเลี้ยง ข่ายม่าน   เกษตรจังหวัดนครปฐม  
 2. นายประมวล ง้วนพริ้ง   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
 3. นางศศิธร ชาญประเสริฐ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
 4. นางพลัศริญญา  อมรพันธุ์ศักดิ ์  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 

5. นางสาวชรินทร์  เนตรแก้ว  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป      
6. นายอดุลย์ ธัญญเจริญ            เกษตรอ าเภอนครชัยศรี 

 7. นางสมลักษณ์ ฟักป้อม   เกษตรอ าเภอสามพราน 
 8. นายกมล แสงสีงาม   เกษตรอ าเภอบางเลน 
 9. นางสาวจิตติมา กิรณะวัฒน์  เกษตรอ าเภอก าแพงแสน  
          10. นายศักดา  อรุณรุ่งโรจน์   เกษตรอ าเภอดอนตูม 

11. นางสาววัฒนา คุ้มครอง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
       รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม 
 12. นางโสภา ยอดเกลี้ยง   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
       รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอพุทธมณฑล  
 13. นายสุรพงษ์  บุญยงค์   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
          14. นางสาวล าดวน สระทองอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

15. นายสุรเชษฐ์ อยู่สวัสดิ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
16. นางสาวสุทัศวลี เครือวัลย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  

 17. นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 18. นางสาวกมลพรรณ พิมพา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 19. นายเฉลิม นันทารียะวัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 20. นางสาวภารดี เอ่ียมเทศ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 21. นางสาวธิดารัตน์ ลิ้มติ้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 22. นางสาวกาญจนา ค ากองแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   
 23. นางสาววรัทยา เซี่ยงจ๊ง  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
 24. นางสาวสุภาวดี ข าอ่ิม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   
 25. นายเลิศสิริ ศรีจันทร์โฉม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 26. นางสุพิศ กีรติวิทยายุต   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 27. นางสาวนุชจรีย์ ก ามา  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   
 28. นางสาวศิริพร ทิพย์พิลา  เจ้าพนักงานธุรการ 
 29. นางสาวสิริลักษณ์ เกิดทรัพย์  เจ้าพนักงานธุรการ 
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รายช่ือผู้ไม่มาประชุม  
 1. นายเฉลิมยศ ชัยคุณแสง  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต (ติดราชการ) 
           2. นางณัฐทิยา อชิตกุล   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (ติดราชการ) 
 3. นางสาวเรวดี บัวเพชร   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (ติดราชการ) 

4. นายวราวธุ สุวรรณรัตน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (ติดราชการ) 

 5. นางลมิตรา ชัยสิทธิ์ด ารง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน (ติดราชการ) 
 6. นายพรชัย แสนค าภา     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  

4. นางสาววสุกาญจน์ ปานขริบ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (ลาคลอด) 
 

เริ่มประชุม  เวลา  09.00 น. 
 

วาระท่ี ๑   เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
   1.1  แนะน าตัวข้าราชการที่ย้ายมาใหม่ 
    - นายไอศูรย์  ดีรัตน์ ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 
    เรื่องแจ้งจากการประชุมกรมการจังหวัดนครปฐม 
    - ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมย้ าเรื่องการระบาดของ โรคไวรัส โควิด 19                   
หากข้าราชการเดินทางไปต่างประเทศ ในประเทศ สุ่มเสี่ยง หลังจากเดินทางกลับขอให้พักผ่อนดูอาการอยู่บ้าน        
ตามระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือป้องกันการระบาดของโรค 
   - เรื่องรายงานการประชุม ขอให้แต่ละอ าเภอและแต่ละกลุ่มฝ่าย อ่านรายละเอียดรายงาน
การประชุม หากมีการแก้ไขข้อมูลขอให้รายงานกลับมาเพ่ือแก้ไขข้อมูล เพ่ือใช้เป็นข้อมูลหลักฐานเพื่อตรวจสอบข้อมูล
ด้านต่างๆ 

- เรื่องการระบาดของโรคไวรัส โควิด 19 ที่มีผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ส่งออกกล้วยไม้  
มะพร้าวน้ าหอม และฝรั่ง เนื่องจากโรงงานปิดกิจการชั่วคราว กล้วยไม้ราคาตก ส่งออกไม่ได้ ผู้บริหารห้างเซ็นทรัล 
พลาซ่า ได้ติดต่อประสานงาน ร้อยตรีพงศธร  ศิริสาคร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เพ่ือน าผู้จัดการสาขาห้าง
เซ็นทรัล พลาซ่า มาร่วมประชุมหารือและเสนอให้จังหวัดนครปฐมน ากล้วยไม้ไปจ าหน่าย  โดยห้างเซ็นทรัล พลาซ่า   
มีสถานที่ให้จ าหน่าย พร้อมโต๊ะวางของขนาดยาว 3 เมตร กว้าง 2 เมตร โดยสรุปตามเอกสารดังต่อไปนี้ 
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แผนการเข้าร่วมเพื่อจ าหน่ายสินค้าในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ๓ สาขา 

เซ็นทรัล พล่าซ่า เวสต์เกต วันที่ 12 - 13 มีนาคม ๒๕๖๓ / วันที่ ๑๐ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ 

บูชท่ี บูช ชื่อ เบอร์ติดต่อ หมายเหตุ 

๑ แปลงใหญ่กล้วยไม้นราภิรมย์ คุณสมศักดิ์  โตเร็ว 081-9396489 กล้วยไม้ 

๒ แปลงใหญ่กล้วยไม้นราภิรมย์ คุณสมศักดิ์  โตเร็ว 081-9396489 กล้วยไม้ 

๓ แปลงใหญ่กล้วยไม้นราภิรมย์ คุณสมศักดิ์  โตเร็ว 081-9396489 กล้วยไม้ 

๔ แปลงใหญ่กล้วยไม้นราภิรมย์ คุณสมศักดิ์  โตเร็ว 081-9396489 กล้วยไม้ 

๕ แปลงใหญ่กล้วยไม้นราภิรมย์ คุณสมศักดิ์  โตเร็ว 081-9396489 กล้วยไม้ 

๖ แปลงใหญ่กล้วยไม้นราภิรมย์ คุณสมศักดิ์  โตเร็ว 081-9396489 กล้วยไม้ 

๗ แปลงใหญ่กล้วยไม้นราภิรมย์ คุณสมศักดิ์  โตเร็ว 081-9396489 กล้วยไม้ 

๘ วสช.ผู้ปลูกผักปลอดภัยสระพังแพลอย คุณโฉมศรี ทินสมุทร 092-5732009 ผักปลอดภัย 

๙ วสช.บ้านฝั่งคลอง คุณจ าปี เล็กมาบแค 081-3645146 ผักปลอดภัย 

๑๐ วสช.ต าบลมหาสวัสดิ์ คุณชัยศรี หลุนเลิศผล 083-5583978 ฝรั่งสด 

๑๑ วสช.ชุมชนส้มโอ นครชัยศรี คุณประวิทย์ บุญมี 081-34002867 ส้มโอ  

๑๒ มัณธนามะพร้าวเซียน คุณกันตพล อุบลจินดา 089-2166665 มะพร้าวน้ าหอม 

เซนทรัล พล่าซ่า ปิ่นเกล้า วันที่ ๒๔ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

บูชท่ี บูช ชื่อ เบอร์ติดต่อ หมายเหตุ 

๑ แปลงใหญ่กล้วยไม้นราภิรมย์ คุณพุฒิพงศ์ จงกิตติพิภัทร์ 089-9226607 กล้วยไม้ 

๒ แปลงใหญ่กล้วยไม้นราภิรมย์ คุณพุฒิพงศ์ จงกิตติพิภัทร์ กล้วยไม้ 

๓ แปลงใหญ่กล้วยไม้นราภิรมย์ คุณพุฒิพงศ์ จงกิตติพิภัทร์ กล้วยไม้ 

๔ แปลงใหญ่กล้วยไม้นราภิรมย์ คุณพุฒิพงศ์ จงกิตติพิภัทร์ กล้วยไม้ 

๕ แปลงใหญ่กล้วยไม้นราภิรมย์ คุณพุฒิพงศ์ จงกิตติพิภัทร์ กล้วยไม้ 

๖ มัณธนามะพร้าวเซียน คุณกันตพล อุบลจินดา 089-2166665 มะพร้าวน้ าหอม 

๗ วสช.ต าบลมหาสวัสดิ์ คุณชัยศรี หลุนเลิศผล 083-5583978 ฝรั่งสด 

๘ วสช.ชุมชนส้มโอ นครชัยศรี คุณประวิทย์ บุญมี 081-34002867 ส้มโอ  

เซนทรัล พลาซ่า ปิ่นเกล้า วันที่ ๙ - ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ 

บูชท่ี บูช ชื่อ เบอร์ติดต่อ หมายเหตุ 

๑ แปลงใหญ่กล้วยไม้นราภิรมย์ คุณพุฒิพงศ์ จงกิตติพิภัทร์ 089-9226607 กล้วยไม้ 
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๒ แปลงใหญ่กล้วยไม้นราภิรมย์ คุณพุฒิพงศ์ จงกิตติพิภัทร์ 0899226607 กล้วยไม้ 

๓ แปลงใหญ่กล้วยไม้นราภิรมย์ คุณพุฒิพงศ์ จงกิตติพิภัทร์ 0899226607 กล้วยไม้ 

เซ็นทรัล พลาซ่า ศาลายา วันที่ ๓ - ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ 

บูชท่ี บูช ชื่อ เบอร์ติดต่อ หมายเหตุ 

๑ แปลงใหญ่กล้วยไม้ ต.นครปฐม อ.เมือง คุณสุมาลี เมืองรมย์ 085-1819287 กล้วยไม้/ไม้
กระถาง/ไม้ประดับ 

๒ แปลงใหญ่กล้วยไม้ ต.นครปฐม อ.เมือง คุณสุมาลี เมืองรมย์ 085-1819287 กล้วยไม้/ไม้
กระถาง/ไม้ประดับ 

๓ แปลงใหญ่กล้วยไม้ ต.นครปฐม อ.เมือง คุณสุมาลี เมืองรมย์ 085-1819287 กล้วยไม้/ไม้
กระถาง/ไม้ประดับ 

๔ แปลงใหญ่กล้วยไม้ ต.นครปฐม อ.เมือง คุณสุมาลี เมืองรมย์ 085-1819287 กล้วยไม้/ไม้
กระถาง/ไม้ประดับ 

๕ แปลงใหญ่กล้วยไม้ ต.นครปฐม อ.เมือง คุณสุมาลี เมืองรมย์ 085-1819287 กล้วยไม้/ไม้
กระถาง/ไม้ประดับ 

๖ แปลงใหญ่กล้วยไม้ ต.นครปฐม อ.เมือง คุณสุมาลี เมืองรมย์ 085-1819287 กล้วยไม้/ไม้
กระถาง/ไม้ประดับ 

๗ วสช.ผู้ปลูกผักปลอดภัยสระพังแพลอย คุณโฉมศรี ทินสมุทร 092-5732009 ผักพ้ืนบ้าน
ปลอดภัย 

๘ วสช.บ้านฝั่งคลอง คุณจ าปี เล็กมาบแค 081-3645146 ผักอินทรีย์ 

๙ มัณธนามะพร้าวเซียน คุณกันตพล อุบลจินดา 089-2166665 มะพร้าวควั่น 

๑๐ วสช.ต าบลมหาสวัสดิ์ คุณชัยศรี หลุนเลิศผล 083-5583978 ฝรั่งสด ผลไม้แปร
รูป 

๑๑ วสช.พัฒนายั่งยืน คุณสุชิน มาลัยทอง 087-4069293 ฝรั่งสด 

๑๒ วสช.แปรรูปมัลเบอร์รี่และและผลไม้ 
ต าบลคลองใหม่ 

คุณสกล แซ่หวม 099-4204400 ลูกหม่อน/น้ าลูก
หม่อน 

๑๓ วสช.ชุมชนส้มโอ นครชัยศรี คุณประวิทย์ บุญมี ๘๑๓๔๐๐๒๘๖๗ ส้มโอ  
 

เซ็นทรัล พลาซ่า ศาลายา ๑๐ - ๑๙ เมษายน ๒๕๖๓ 

๑ แปลงใหญ่กล้วยไม้ ต.นครปฐม อ.เมือง คุณสุมาลี เมืองรมย์ 085-1819287 กล้วยไม้/ไม้
กระถาง/ไม้ประดับ 

๒ แปลงใหญ่กล้วยไม้ ต.นครปฐม อ.เมือง คุณสุมาลี เมืองรมย์ 085-1819287 กล้วยไม้/ไม้
กระถาง/ไม้ประดับ 
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๓ แปลงใหญ่กล้วยไม้ ต.นครปฐม อ.เมือง คุณสุมาลี เมืองรมย์ 085-1819287 กล้วยไม้/ไม้
กระถาง/ไม้ประดับ 

๔ แปลงใหญ่กล้วยไม้ ต.นครปฐม อ.เมือง คุณสุมาลี เมืองรมย์ 085-1819287 กล้วยไม้/ไม้
กระถาง/ไม้ประดับ 

๕ แปลงใหญ่กล้วยไม้ ต.นครปฐม อ.เมือง คุณสุมาลี เมืองรมย์ 085-1819287 กล้วยไม้/ไม้
กระถาง/ไม้ประดับ 

๖ แปลงใหญ่กล้วยไม้ ต.นครปฐม อ.เมือง คุณสุมาลี เมืองรมย์ 085-1819287 กล้วยไม้/ไม้
กระถาง/ไม้ประดับ 

๗ วสช.บ้านฝั่งคลอง คุณจ าปี เล็กมาบแค 081-3645146 ผักอินทรีย์ 

๘ มัณธนามะพร้าวเซียน คุณกันตพล อุบลจินดา 089-2166665 มะพร้าว 

๙ วสช.ต าบลมหาสวัสดิ์ คุณชัยศรี หลุนเลิศผล 083-5583978 ฝรั่งสด ผลไม้แปร
รูป 

๑๐ วสช.พัฒนายั่งยืน คุณสุชิน มาลัยทอง 087-4069293 ฝรั่งสด 

๑๑ วสช.แปรรูปมัลเบอร์รี่และและผลไม้ 
ต าบลคลองใหม่ 

คุณสกล แซ่หวม 099-4204400 ลูกหม่อน/น้ าลูก
หม่อน 

๑๒ วสช.ชุมชนส้มโอ นครชัยศรี คุณประวิทย์ บุญมี ๘๑๓๔๐๐๒๘๖๗ ส้มโอ  

๑๓ แปลงใหญ่มะพร้าวน้ าหอม น.ส.สุนิสา เต็กสงวน 085-9554459 มะพร้าวน้ าหอม 

๑๔ วสช.เกษตรอินทรีย์บ้านใหม่ คุณนารี ป้อมงาม 090-9242262 ผักผลไม้อินทรีย์ 
 
        

มติที่ประชุม   รับทราบ 

  ๑.2 เรื่องแจ้งจากการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เขตที่ 2 
         - ไม่มี - 
 

วาระท่ี ๒   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
            วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  
            อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  
 

มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 ประจ าเดือน มกราคม  2563 วันที่ 29 มกราคม  2563  
 
 

วาระท่ี 3   เรื่อง  สืบเนื่อง 
   3.1 การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ 2563 
          - ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ 2563 
                          ตามสถานที่ข้ึนทะเบียน (ตัดยอด ณ วันที่  25 กุมภาพันธ์ 2563) 
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จังหวัด/อ าเภอ 
 

เป้าหมายปี 2563 
(ครัวเรือน) 

เป้าหมายปี 2563 
รอบท่ี 1  

ต.ค.62-มี.ค.63 
(ครัวเรือน) 

ผลการปรับปรุง 
รอบท่ี 1 

ต.ค.62-มี.ค.63 
(ครัวเรือน) 

 
คิดเป็นร้อยละ 

นครปฐม 41,000 10,250 13,944 136.03 
           พุทธมณฑล 1,000 250 701 280.40 
             บางเลน 10,175 2,540 6,643 261.53 

              นครชัยศรี 4,775 1,195 1,635 136.82 
            ดอนตูม 3,280 820 1,083 132.07 

           ก าแพงแสน 7,060 1,765 1,425 80.73 
             สามพราน 5,800 1,450 1,036 71.44 

เมืองนครปฐม 8,910 2,230 1,421 63.72 
 
 
 
 

สุทัศวลี เรื่องการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ได้เป้าหมาย 100 เปอร์เซ็นต์ ภายในเดือนมีนาคม 2563 
 
 
 

ผลการวาดแปลงทะเบียนเกษตรกร 
ปีงบประมาณ 2563 

(ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 25 กุมภาพันธ์ 2563) 
 

 
จังหวัด/อ าเภอ 

เป้าหมายปี 2563 
(แปลง) 

ผลการวาดแปลง 
(แปลง) 

 

คิดเป็นร้อยละ คะแนนตัวชี้วัด 

นครปฐม 11,000 12,439 113.08 5 
นครชัยศร ี 1,170 1,682 143.76 5 
ก าแพงแสน 2,040 2,706 132.64 5 

บางเลน 1,680 2,187 130.17 5 
สามพราน 1,860 1,971 105.96 5 
ดอนตูม 1,080 1,015 93.98 5 

เมืองนครปฐม 2,920 2,671 91.47 5 
พุทธมณฑล 250 207 82.80 5 
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ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ตามที่ตั้งแปลง ปี 2562/63 
ผ่านระบบทะเบียนเกษตรกรและแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook 

(ช่วงปลูกของแต่ละจังหวัดตามกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2562) 
วันที่ตัดยอดข้อมูล 25 กุมภาพันธ์ 2563 

 

จังหวัด/
อ าเภอ 

บันทึก(รวม) บันทึกจาก ทบก. บันทึกจาก 
Farmbook 

จัดชุดตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ ส่งข้อมูลไป ธกส. 

 ครัวเรือน พื้นที่(ไร่) ครัวเรือน พื้นที่(ไร่) ครัวเรือน พื้นที่(ไร่) ครัวเรือน พื้นที่(ไร่) ครัวเรือน พื้นที่(ไร่) ครัวเรือน พื้นที่(ไร่) 
นครปฐม 14,232 246,438 14,230 246,259 13 178 14,231 246,381 14,229 246,206 14,229 246,194 
เมืองฯ 762 11,606 762 11,581 1 25 762 11,606 762 11,554 762 11,554 
ก าแพงแสน 2,140 24,258 2,140 24,216 5 42 2,140 24,244 2,140 24,221 2,140 24,208 
นครชัยศรี 1,748 29,776 1,748 29,776  -  - 1,748 29,776 1,748 29,776 1,748 29,776 
ดอนตูม 1,194 17,886 1,194 17,867 2 19 1,194 17,867 1,194 17,858 1,194 17,858 
บางเลน 7,479 145,299 7,477 145,207 5 91 7,479 145,283 7,477 145,192 7,477 145,192 
สามพราน 341 5,900 341 5,900 - - 341 5,900 341 5,900 341 5,900 
พุทธมณฑล 687 11,710 687 11,710 - - 686 11,703 686 11,703 686  11,722  11,703 

 
 

ประธาน การข้ึนทะเบียนข้าวของอ าเภอบางเลนตามระบบทะเบียนเกษตรกรจัดชุดตรวจสอบ จ านวน 7,479 ราย  
          แตผ่่านการตรวจสอบ 7,477 ราย ท าไมหายไป 2 ราย 
 

สุทัศวลี เข้าไปดูแล้ว คือมีการยกเลิกการจัดชุด 2 ราย 
 
 

 

ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน ตามที่ตั้งแปลง ปี 2562/63 
วันที่ตัดยอดข้อมูล 25 กุมภาพันธ์ 2563 

 
 

 
จังหวัด/อ าเภอ 

 
ขึ้น 

ทบก. 
ปี 61 

บนัทกึ ปี 62 
(รวม) 

 
บนัทกึจาก ทบก. 

บนัทกึจาก 
Farmbook 

 
จัดชดุตรวจสอบ 

 
ผ่านการตรวจสอบ 

ครัวเรือน พืน้ที่
(ไร่) 

ครัวเรือน พืน้ที่
(ไร่) 

ครัวเรือน พืน้ที่
(ไร่) 

ครัวเรือน พืน้ที่
(ไร่) 

ครัวเรือน พืน้ที่(ไร่) 

นครปฐม 17 304.25 17 304.25 - - 17 304.25 17 304.25 17 
เมืองฯ 6 111.25 6 111.25 - - 6 111.25 6 111.25 6 
ก าแพงแสน 3 36.25 3 36.25 - - 3 36.25 3 36.25 3 
บางเลน 2 24.25 2 24.25 - - 2 24.25 2 24.25 2 
สามพราน 6 132.50 6 132.50 - - 6 132.50 6 132.50 6 
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                               3.2 รายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน (รต.) 
                                     ข้าวนาปี ปีการเพาะปลูก 2562/63 
 

 
 

จังหวัด/
อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เนื้อท่ีปลูก(ไร่) 

 
เนื้อท่ี 

เสียหาย
(ไร่) 

 
เนื้อท่ีเก็บ

เกี่ยว
ผลผลติ(ไร่) 

 
ผลผลติที่ 

เก็บเกี่ยวได้(กก.) 

 
ผลผลติ
เฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

 
ราคาที่

เกษตรกรขาย
ได้เฉลี่ย  

(บาท/กก.) 
ทบก. รต. ทบก. GISDA รต.      

นครปฐม 14,232 13,256 246,438 167,726 258,067 - 258,067 206,986,253 802 6.92 
เมืองฯ 762 1,193 11,606 8,489 11,992 - 11,992 9,103,840 759 7.79 
ก าแพงแสน 2,140 2,243 24,258 19,589 26,418 - 26,418 20,849,400 789 7.74 
นครชัยศร ี 1,748 1,788 29,776 23,058 30,602 - 30,602 25,520,428 833 6.89 
ดอนตูม 1,194 1,675 17,886 12,931 18,021 - 18,021 14,246,710 790 7.32 
บางเลน 7,479 5,029 145,299 89,046 151,553 - 151,553 121,590,240 802 6.67 
สามพราน 341 487 5,900 4,465 5,941 - 5,941 4,770,335 802 6.55 
พุทธมณฑล 687 841 11,710 10,149 13,540 - 13,540 10,905,300 805 7.14 

 

                             - ข้าวนาปรัง  ปีการเพาะปลูก 2562/63 
 

 
 

จังหวัด/
อ าเภอ 

 
 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เนื้อท่ีปลูก(ไร่) 

 
เนื้อท่ี

เสียหาย
(ไร่) 

 
เนื้อท่ีเก็บ

เกี่ยว
ผลผลติ

(ไร่) 

 
ผลผลติที่ 

เก็บเกี่ยวได้
(กก.) 

 
ผลผลติ
เฉลี่ย 

(กก./ไร่) 

 
ราคาที่

เกษตรกรขาย
ได้เฉลี่ย       

(บาท/กก.) 
ทบก. รต. ทบก. GISDA รต.      

นครปฐม 9,356 6,621 175,126 160,306 154,451  - 7,254 5,766,244 794 7.23 
เมืองนครปฐม 156 317 3,125 6,113 4,018  -  -  -  -  - 
ก าแพงแสน 299 705 4,628 9,725 9,004  -  -  -  -  - 
นครชัยศร ี 863 872 13,323 19,507 16,011  - 240 210,644 877 6.55 
ดอนตูม 667 690 10,251 10,018 10,162  - 2 1,200 600 10.00 
บางเลน 6,593 2,923 129,178 105,014 98,902  - 3,450 2,760,000 800 7.00 
สามพราน 209 350 3,674 2,686 4,501  - 1,089 816,000 749 6.64 
พุทธมณฑล 633 764 10,943 7,243 11,853  - 2,473 1,978,400 800 7.86 
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 - กล้วยไม้ (ไม้ตัดดอกเมืองร้อน) 
 

 
 
จังหวัด/อ าเภอ 

 
 
ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 
เนื้อท่ีปลูก (ไร่) 

 
เนื้อท่ี
ปลูกใหม่
(ไร่) 

 
เนื้อท่ี 
เก็บเกี่ยว
ผลผลติ(ไร่) 

 
ผลผลติที่เก็บ
เกี่ยวได้(กก./ไร่) 

 
ผลผลติ
เฉลี่ย(กก.) 

 
ราคาที่
เกษตรกร
ขายได้
เฉลี่ย
(บาท/กก.) 

ทบก. 
(ปี 63) 

รต. 
(ก.พ.63) 

ทบก. 
(ปี 63) 

รต. 
(ก.พ.63) 

     

นครปฐม 42 658 581 8,175 110.50 7,128 1,838,370 257 54 
เมืองนครปฐม 8 46 125 458 - 338 47,675 140 59 
ก าแพงแสน 3 40 41 524 - 509 81,725 160 71 
นครชัยศร ี 3 98 56 1,703 110.50 1,209 297,800 246 62 
ดอนตูม - 12 - 118 - 118 19,800 167 81 
 บางเลน - 131 - 2,634 - 2,454 1,027,602 418 56 
สามพราน 29 283 357 2,288 - 2,081 334,168 160 37 
 พุทธมณฑล - 48 - 448 - 418 29,600 70 23 

 

ประธาน ข้อมูลกล้วยไม้ รต. มากกว่าข้อมูลกล้วยไม้ใน ทบก. ฝากให้แต่ละอ าเภอกลับไปดูด้วย 
สุทัศวลี เป็นข้อมูลตัดยอดของปี 2563 

 

          - อ้อยโรงงาน 
 

 
 

จังหวัด/อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เนื้อที่ปลูก (ไร่) 

 
เนื้อที่ปลูก
ใหม่(ไร่) 

 
เนื้อที ่

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต(ไร่) 

 
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว

ได้(กก.) 

 
ผลผลิต

เฉลี่ย(กก.) 

ราคาที่
เกษตรกร

ขายได้เฉลี่ย
(บาท/กก.) 

ทบก. รต. ทบก. รต.      
นครปฐม 105 2,408 1,289 61,218 - 50,534 779,101,182 15,417 0.76 
เมืองนครปฐม 40 729 538 14,021 - 13,002 218,520,027 16,806 0.79 
ก าแพงแสน 58 1,674 751 47,136 - 37,471 560,105,000 14,947 0.75 
นครชัยศรี - 1 - 36 - 36 26,155 726 0.70 
ดอนตูม - 4 - 25 - 25 450,000 18,000 1.00 

 

       - ส้มโอ 
 

 
 

จังหวัด/อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เนื้อที่ปลูก (ไร่) 

 
เนื้อที่ปลูกใหม่(ไร่) 

 
เนื้อที ่

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต(ไร่) 

 
ผลผลิตที่เก็บ
เกี่ยวได้(กก.) 

 
ผลผลิตเฉลี่ย

(กก.) 

 
ราคาที่เกษตรกร

ขายได้เฉลี่ย(บาท/
กก.) 

ทบก. 
(ปี 63) 

รต. 
(ก.พ.63) 

ทบก. 
(ปี 63) 

รต. 
(ก.พ.63) 

     

นครปฐม 57 1,676 391 7,234  - 250 28,300 113 33 
เมืองนครปฐม 1 2 0.25 4  - 2 1,000 500 35 
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ก าแพงแสน 1 21 2 22 - 2 2,000 1,000  30 
นครชัยศรี 30 133 138 919 - - -  - - 
ดอนตูม 2 2 89 102 - 99 1,500 15 60 
บางเลน - 7 - 97 - 31 15,500 500 7 
สามพราน 23 1,496 161 5,950 - - - - - 
พุทธมณฑล - 15 - 139 - 116 8,300 71 79 

 

- มะพร้าวอ่อน 
 

 
 

จังหวัด/อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เนื้อที่ปลูก (ไร่) 

 
เนื้อที่ปลูก
ใหม่(ไร่) 

 
เนื้อที่ 

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต(ไร่) 

 
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว

ได้ 
(กก.) 

 
ผลผลิตเฉลี่ย

(กก.) 

ราคาที่เกษตรกร
ขายได้เฉลี่ย
(บาท/กก.) 

ทบก. 
(ปี 63) 

รต. 
(ก.พ.63) 

ทบก. 
(ปี 63) 

รต. 
(ก.พ.63) 

     

นครปฐม 160 1,435 1,069 7,785  - 4,007 1,191,891 297 9.16 
เมืองนครปฐม 18 105 269 660  - 161 112,400 698 17.21 
ก าแพงแสน 3 49 2 255  - 79 66,200 837 5.11 
นครชัยศรี 47 282 134 1,392  - 371 92,531 249 9.62 
ดอนตูม 3 54 74 377  - 62 17,100 275 12.70 
บางเลน 4 28 8 173  - 142 17,150 120 9.14 
สามพราน 86 881 578 4,793  - 3,107 876,510 282 8.34 
พุทธมณฑล 2 36 1 135  - 85 10,000 116 7.00 

 

- ปาล์มน้ ามัน 
 

 
 

จังหวัด/อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เนื้อที่ปลูก (ไร่) 

 
เนื้อที่ปลูก
ใหม่(ไร่) 

 
เนื้อที ่

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต(ไร่) 

 
ผลผลิตที่เก็บ

เกี่ยวได ้
(กก.) 

 
ผลผลิต

เฉลี่ย(กก.) 

ราคาที่เกษตรกร
ขายได้เฉลี่ย
(บาท/กก.) 

ทบก. รต. ทบก. รต.      
นครปฐม 17 304.25 17 304.25 - - 17 304.25 17 
เมืองฯ 6 111.25 6 111.25 - - 6 111.25 6 
ก าแพงแสน 3 36.25 3 36.25 - - 3 36.25 3 
บางเลน 2 24.25 2 24.25 - - 2 24.25 2 
สามพราน 6 132.50 6 132.50 - - 6 132.50 6 

 

สุทัศวลี    การข้ึนทะเบียนเกษตรผู้ปลูกปาล์มน้ ามัน ปี 2563 ขอให้ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาข้ึนทะเบียนเกษตรกร   
    เนื่องจากจะมีการน าข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรในปี 2563 มาเป็นฐานข้อมูลในการช่วยเหลือเกษตรกร          
    ผู้ปลูกปาล์มน้ ามันในรอบที่ 6 ต่อไป  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

11 

         - ข้าวโพดฝักอ่อน 
 

 
 

จังหวัด/อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เนื้อที่ปลูก (ไร่) 

 
เนื้อที่ปลูก
ใหม่(ไร่) 

 
เนื้อที ่

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต(ไร่) 

 
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว

ได้ 
(กก.) 

 
ผลผลิตเฉลี่ย(กก.) 

ราคาที่
เกษตรกร

ขายได้เฉลี่ย
(บาท/กก.) 

ทบก. 
(ปี 63) 

รต. 
(ก.พ.63) 

ทบก. 
(ปี 63) 

รต. 
(ก.พ.63) 

     

นครปฐม 82 1,130 116 2,596 116 1,013 1,566,300 1,546 4.28 
เมืองนครปฐม 4 280 5 171 5 25 44,000 1,760 14.00 
 ก าแพงแสน 78 850 111 2,425 111 988 1,522,300 1,540 4.00 

 

  ประธาน  ความแตกต่างของราคาท่ีเกษตรกรขายได้เฉลี่ยระหว่างอ าเภอเมืองนครปฐมกับอ าเภอก าแพงแสนมีความ    
    แตกต่างกันขอให้ไปปรับข้อมูลให้ตรงกันเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามคู่มือของกรม  

 

        - ข้าวโพดรับประทานฝักสด 
 

 
 

จังหวัด/อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เนื้อที่ปลูก (ไร่) 

 
เนื้อที่ปลูก
ใหม่(ไร่) 

 
เนื้อที ่

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต(ไร่) 

 
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว

ได้ 
(กก.) 

 
ผลผลิตเฉลี่ย

(กก.) 

ราคาที่
เกษตรกร

ขายได้เฉลี่ย
(บาท/กก.) 

ทบก. 
(ปี 63) 

รต. 
(ก.พ.63) 

ทบก. 
(ปี 63) 

รต. 
(ก.พ.63) 

     

นครปฐม 22 265 39 483 154 86 149,800 1,741 14.14 
เมืองนครปฐม 12 136 18 183 91 39 75,800 1,943 10.52 
ก าแพงแสน 1 109 2 285 58 47 74,000 1,574 17.84 
ดอนตูม 9 20 19 15 5 - - - - 

 

         - พืชผัก 
 

 
 

จังหวัด/อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เนื้อที่ปลูก (ไร่) 

 
เนื้อที ่

ปลูกใหม่(ไร่) 

 
เนื้อที ่

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต(ไร่) 

 
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว

ได้ 
(กก.) 

 
ผลผลิต

เฉลี่ย(กก.) 

 
ราคาที่

เกษตรกรขาย
ได้เฉลี่ย

(บาท/กก.) 
ทบก. 

(ปี 63) 
รต. 

(ก.พ.63) 
ทบก. 

(ปี 63) 
รต. 

(ก.พ.63) 
     

นครปฐม 939 8,577 1,817 20,186 3,504 21,373 8,495,148 397 16.66 
เมืองนครปฐม 591 4,128 1,083 6,955 857 13,208 3,485,327 263 17.20 
ก าแพงแสน 143 2,450 275 6,696 1,467 4,175 2,988,775 715 16.29 
นครชัยศรี 84 475 226 2,424 499 512 511,098 998 19.51 
ดอนตูม 85 620 118 989 306 453 642,600 1,416 13.47 
บางเลน 16 706 68 2,566 304 2,218 602,388 271 13.32 
สามพราน 13 35 21 179 2 599 172,200 287 25.71 
พุทธมณฑล 10 163 22 376 69 207 92,760 448 19.95 
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3.3  ผลการติดตามของรถโมบายเคล่ือนท่ีเรว็ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (กลุ่มอารักขาพืช) 
 

 ผลการติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชในจังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ประจ าวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

             

ที่ ชื่อ  -  สกุล 
ที่ต้ังแปลง ชนิดพืช มาตรฐาน กิจกรรม 

เบอร์โทร หมู่
ที่ 

ต าบล ชนิดพืช วันที่ปลูก 
อายุขณะ

ติดตาม(วัน) 
วันที่เกี่ยว ตลาด GAP อินทรีย์ 

(สิ่งที่พบ/สิ่งที่แนะน า/
แลกเปลี่ยน) 

1 นางสาวแสวง ฆ้อนเที่ยงธรรม 4 
คลอง
โยง 

พักแปลงนานเกิน 6 เดือน 080-4240801 

2 นางอรวรรณ ช้างงาม 4 คลองโยง เมล่อน พักแปลง ขายเอง    แนะน าการเตรียมดิน 081-2506990 
3 นางสาวยพุา ศรศาสตร์ 5 คลองโยง ตั้งโอ๋ ก าลังเก็บผลผลิต แม่ค้าคนกลาง    ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 084-4130084 
4 นายวุฒนา  ยุรสมุทรกุล 5 คลองโยง ผักชีไทย,ตั้งโอ๋ ก าลังเก็บผลผลิต แม่ค้าคนกลาง    ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 091-0754054 
5 นายจิณณะ สุดส้ิน 5 คลองโยง องุ่น ก าลังเก็บผลผลิต ขายเอง    ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 061-9697879 
6 นายเช่ียวชาญ  แอบเนียม 5 คลองโยง สะระแหน,่กวางตุ้ง 5-ม.ค.-63 30 20-ก.พ.-63 ตลาดสี่มุมเมือง    ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 086-7843660 

7 นายวิชยั  ฤทธิ์ค ารพ 5 คลองโยง ตะไคร้เกษตร ก าลังเก็บผลผลิต แม่ค้าคนกลาง    
พบเชื้อรา/แนะน าการใช้ชวี
ภัณฑ์ 089-5472207 

8 นายแพ  ป๋อพริ้ง 5 คลองโยง คะน้า เตรียมดิน เร่ิมปลูก 8-ก.พ.-63 ม.มหิดล    แนะน าการเตรียมดิน 080-5804464 

9 นายเฉลิม  ป้อมสา 5 คลองโยง องุ่น 5-ธ.ค.-62 60 5-ส.ค.-63 ขายเอง    
พบหนอนกระทู้ผัก/แนะน า
การใช้ชีวภัณฑ์ 089-4794550 

10 นางโสภา  รัตน์พุฒ 5 คลองโยง เมล่อน พักแปลง เร่ิมปลูก 20-มี.ค.-63 ขายเอง    แนะน าการเตรียมดิน 089-8229396 
11 นายสมควน จันทราภาส 5 คลองโยง ฟักทอง,ถั่วฝักยาว ก าลังรื้อแปลง แม่ค้าคนกลาง    แนะน าการเตรียมดิน 089-8262154 
12 นายสมศักดิ ์ ฤทธิ์ค ารพ 5 คลองโยง มะเขือเทศราชินี พักแปลง เร่ิมปลูก มี.ค.-63 ขายเอง    แนะน าการเตรียมดิน 089-7656404 
13 นายบรรจง  หล ารอด 5 คลองโยง องุ่น ก าลังเก็บผลผลิต ม.มหิดล    ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 085-1754999 
14 นายชุมพล  ฤทธิ์ค ารพ 5 คลองโยง แตงกวา พักแปลง เร่ิมปลูก 10-มี.ค.-63 ขายเอง    แนะน าการเตรียมดิน 089-0954619 
15 นายศิริ  ป๋อพริ้ง 5 คลองโยง คะน้า เตรียมดิน เร่ิมปลูก 20-ก.พ.-63 ม.มหิดล    แนะน าการเตรียมดิน 080-5804464 
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 ผลการติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชในจังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ประจ าวันที่ 5 - 6 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

             

ที่ ชื่อ  -  สกุล 

ที่ต้ังแปลง ชนิดพืช มาตรฐาน กิจกรรม 

เบอร์โทร หมู่
ที่ 

ต าบล ชนิดพืช วันที่ปลูก 
อายุขณะ
ติดตาม
(วัน) 

วันที่เกี่ยว ตลาด GAP อินทรีย์ 
(สิ่งที่พบ/สิ่งที่แนะน า/

แลกเปลี่ยน) 

16 นายเพิ่มศักดิ ์ แจ้งเสม 5 
คลอง
โยง เมล่อน 5-ม.ค.-63 30 20-มี.ค.-63 ขายเอง    

พบเพลี้ยไฟ,แมลงหวี่ขาว/
แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 081-9244942 

17 นายธ ารง นาคเรืองศรี 5 
คลอง
โยง ผักชีไทย ก าลังเก็บผลผลิต ขายเอง    ไม่พบปัญหาโรคและแมลง   

18 นายสุเทพ ชา่งเกวียน 1 วังตะก ู เมล่อน 
14-ม.ค.-

63 22 29-มี.ค.-63 ทานในครัวเรือน,แจก    ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 086-7045344 
19 นายสงคราม เสือกลิ่น 1 วังตะก ู ผักชีไทย,ผักบุ้งจีน 1-ก.พ.-63 5 20-ก.พ.-63 ขายเอง    เช้ือราในดิน 081-0120079 

20 นายวิรุฬ แก้ววิริยะกิจกูล 5 วังตะก ู ผักชีไทย,เข่งฉ่าย ก าลังเก็บผลผลิต ขายเอง    
พบเพลี้ยอ่อน/แนะน าการใช้ชีว
ภัณฑ์ 087-7558876 

21 นางสุนันท์ ทองบัวศิริไล 5 วังตะก ู พักแปลงนานเกิน 6 เดือน 098-2499744 
22 นายประวิตร รูปสูง 8 วังตะก ู   เตรียมดิน เร่ิมปลูก 29-ก.พ.-63      แนะน าการเตรียมดิน 086-1651290 
23 นายนพดล นาคราช 3 วังตะก ู มะเขือเทศราชินี พักแปลง บ.พิซซ่า    แนะน าการเตรียมดิน 091-7388893 

24 
นายชาตรี เกิดโถ 6 นครปฐม 

คะน้า,มะเขือเทศ,มะระจีน ก าลังเก็บผลผลิต ขายเอง   

พบแมลงกระชอน/แนะน าการ
ใช้ชีวภัณฑ์ 080-6527895 
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 ผลการติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชในจังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ประจ าวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

ที่ ชื่อ  -  สกุล 

ที่ต้ังแปลง ชนิดพืช มาตรฐาน กิจกรรม 

เบอร์โทร หมู่
ที่ 

ต าบล ชนิดพืช 
วันที่
ปลูก 

อายุขณะ
ติดตาม
(วัน) 

วันที่
เกี่ยว 

ตลาด GAP อินทรีย์ (สิ่งที่พบ/สิ่งที่แนะน า/แลกเปลี่ยน) 

1 นางนวรัตน์ บุญม ี 3 มาบแค พริก ก าลังเก็บผลผลิต แม่ค้าคนกลาง    
พบแมลงวันทองเจาะผลพรกิ/แนะน า
การใช้ชีวภัณฑ์ 087-5589557 

2 นายบุญชว่ย ชูราศรี 6 มาบแค คะน้า,กุยช่าย เตรียมดิน เร่ิมปลูก 29-ก.พ.-63 ขายเอง    แนะน าการเตรียมดิน 099-0494303 
3 นางสาวโสภา บุญญาภิบาล 6 มาบแค จินจูฉ่าย,มะเด่ือฝรั่ง ก าลังเก็บผลผลิต ขายเอง    ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 087-6182995 
4 นายประทวน ทูลยอดพันธุ ์ 10 มาบแค ยังไม่ด าเนินการปลูก 081-8564821 
5 นายณรงค์ คล้ายสถาพร 3 มาบแค คะน้า พักแปลง เร่ิมปลูก 29-ก.พ.-63 ขายเอง    แนะน าการเตรียมดิน 089-0318072 
6 นายสุพจน ์พยุง 8 สามควายเผือก คะน้า เตรียมดิน เร่ิมปลูก 22-ก.พ.-63 ขายเอง    แนะน าการเตรียมดิน 081-9817154 

 
 ผลการติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชในจังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

ประจ าวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

ที่ ชื่อ  -  สกุล 
ที่ต้ังแปลง ชนิดพืช มาตรฐาน กิจกรรม 

เบอร์โทร หมู่
ที่ 

ต าบล ชนิดพืช วันที่ปลูก 
อายุขณะ

ติดตาม(วัน) 
วันที่เกี่ยว ตลาด GAP อินทรีย์ 

(สิ่งที่พบ/สิ่งที่แนะน า/
แลกเปลี่ยน) 

1 นายวิศาล  มั่นคง 4 บ้านยาง ค่ืนช่าย ก าลังเก็บผลผลิต สหกรณ์แก้วเกษตร    ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 061-5423635 
2 น.ส.ศิริลักษณ์ ชื่นชมเรา 7 บ้านยาง ผักชีไทย,เข่งฉ่าย เตรียมดิน ปลูก 18-ก.พ.-63 สหกรณ์แก้วเกษตร    แนะน าการเตรียมดิน 061-4710674 
3 นางทัศนี ชื่นชมเรา 7 บ้านยาง เข่งฉ่าย,ผักชีไทย ก าลังเก็บผลผลิต สหกรณ์แก้วเกษตร    ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 064-9857165 
4 นายสุวัชชยั สง่าแสง 7 บ้านยาง หอมแบ่ง ก ารื้อแปลง เร่ิมปลูก 25-ก.พ.-63 สหกรณ์แก้วเกษตร    แนะน าการเตรียมดิน 083-8097339 
5 นายธนกฤต เจริญด ารงเกียรต ิ 8 บ้านยาง องุ่น 5-ก.พ.-63 12 5-ต.ค.-63 ขายเอง    ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 089-7606774 
6 นายพงษ์พันธ ์สุริยะตัน 8 บ้านยาง คะน้า เตรียมดิน เร่ิมปลูก 22-ก.พ.-63 ขายเอง    แนะน าการเตรียมดิน   
7 นายน าชยั ทองค า 8 บ้านยาง องุ่น 5-ก.พ.-63 12 5-ต.ค.-63 ขายเอง    ไม่พบปัญหาโรคและแมลง   
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 ผลการติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชในจังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ประจ าวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

ที่ ชื่อ  -  สกุล 
ที่ต้ังแปลง ชนิดพืช มาตรฐาน กิจกรรม 

เบอร์โทร หมู่
ที่ 

ต าบล ชนิดพืช วันที่ปลูก 
อายุขณะ

ติดตาม(วัน) 
วันที่เกี่ยว ตลาด GAP อินทรีย์ 

(สิ่งที่พบ/สิ่งที่
แนะน า/แลกเปลี่ยน) 

8 นายอภิเชษฐ์ สุขพว่ง 14 โพรงมะเด่ือ พริกหอม ก าลังเก็บผลผลิต ขายเอง   
ไม่พบปัญหาโรคและ
แมลง 092-2612191 

9 น.ส.สุวรรณา สาครตานันท์ 14 โพรงมะเด่ือ พริกหอม ก าลังเก็บผลผลิต ขายเอง   
ไม่พบปัญหาโรคและ
แมลง 092-2612191 

10 นายช านาญ พันธ์แจ่ม 5 หนองดินแดง เมล่อน เตรียมดิน ขายเอง    แนะน าการเตรียมดิน 092-3978477 

11 ว่าที ่รต.ภัทรพงษ์ ปิ่นทองด ี 2 วังเย็น ตะไคร้ ก าลังเก็บผลผลิต ทานในครัวเรือน    
ไม่พบปัญหาโรคและ
แมลง 086-5005102 

12 นายอนิรุจน ์แซ่กวย 2 สวนป่าน เมล่อน 23-ม.ค.-63 26 8-เม.ย.-6.3 ขายเอง   
ไม่พบปัญหาโรคและ
แมลง 083-1388499 

13 นายกฤตภัค ธรรมรุกชาต ิ 2 สวนป่าน แตงโม พักแปลง ขายเอง    แนะน าการเตรียมดิน   

14 นางธนัชพร เกิดทอง 5 สวนป่าน ฟักทองญี่ปุ่น ก าลังเก็บผลผลิต ขายเอง   

พบราแป้ง/แนะน าการ
ใช้ชีวภัณฑ์ 081-4227931 

15 นางนพรัตน์ ป๊อกตัง 5 สวนป่าน เมล่อน เตรียมวัสดุปลูก เร่ิม 26-ก.พ.-63 ขายเอง    
แนะน าการเตรียมวัสดุ
ปลูก 080-6559654 

16 นางสมหมาย เกิดฤทธิ ์ 5 สวนป่าน พริกหอม ก าลังเก็บผลผลิต ขายเอง   

ไม่พบปัญหาโรคและ
แมลง 085-1879286 

17 นางสุนีย์ นิโกรธา 5 สวนป่าน เมล่อน     15-มี.ค.-63 ขายเอง   

ไม่พบปัญหาโรคและ
แมลง 096-1917928 
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 ผลการติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชในจังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ประจ าวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

ที่ ชื่อ  -  สกุล 

ที่ต้ังแปลง ชนิดพืช มาตรฐาน กิจกรรม 

เบอร์โทร หมู่
ที่ 

ต าบล ชนิดพืช วันที่ปลูก 
อายุขณะ

ติดตาม(วัน) 
วันที่เกี่ยว ตลาด GAP อินทรีย์ 

(สิ่งที่พบ/สิ่งที่
แนะน า/

แลกเปลี่ยน) 

                          

18 นายวัชระ เครือวัลย ์ 5 สวนป่าน เมล่อน เตรียมวัสดุปลูก ขายเอง    
แนะน าการ
เตรียมวัสดุปลูก 097-9287000 

19 นายจุมพล แย้มสรวล 1 หนองงูเหลือม กวางตุ้ง ก าลังเก็บผลผลิต แม่ค้าในชุมชน    
ไม่พบปัญหาโรค
และแมลง 086-8094447 

20 นายท านอง แย้มธนากุล 1 หนองงูเหลือม หน่อไม้ฝร่ัง ก าลังเก็บผลผลิต วสช.2005    
ไม่พบปัญหาโรค
และแมลง 094-9866962 

21 น.ส.สายหยุด แย้มสรวล 1 หนองงูเหลือม หน่อไม้ฝร่ัง,กุยชา่ย ก าลังเก็บผลผลิต พ่อค้าคนกลาง    
ไม่พบปัญหาโรค
และแมลง 092-7631517 

22 
น.ส.หมุยเตียง เทียนทอง 2 หนองงูเหลือม 

หน่อไม้ฝร่ัง ก าลังเก็บผลผลิต ขายเอง   
ไม่พบปัญหาโรค
และแมลง   

23 
นายอ านาจ อาภาวัฒนากร 2 หนองงูเหลือม 

ผักกาดเขียวปล ี 31-ม.ค.-63 20 26-มี.ค.-63 แม่ค้าคนกลาง    
ไม่พบปัญหาโรค
และแมลง 089-4138866 

24 
นายสุวิตท ์สิริคงสุข 2 หนองงูเหลือม 

หน่อไม้ฝร่ัง ก าลังเก็บผลผลิต ทานในครัวเรือน    
ไม่พบปัญหาโรค
และแมลง 084-3299720 

25 
นายปรีชา อาภาวัฒนากร 2 หนองงูเหลือม 

คะน้า พักแปลง เร่ิมปลูก 10-มี.ค.-63 แม่ค้าคนกลาง    
แนะน าการ
เตรียมดิน 086-7933273 

26 
นางชลธิชา ธัญลักษณ์เดโช 2 หนองงูเหลือม 

หน่อไม้ฝรั่ง,กุยช่าย,กวางตุ้ง ก าลังเก็บผลผลิต ทานในครัวเรือน    
ไม่พบปัญหาโรค
และแมลง 081-8594381 

27 นายอุดม อาภาวัฒนากร 2 หนองงูเหลือม โรงเรือนปลูกพืชช ารุด 089-4138866 
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 ผลการติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการป้องกันการระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชในจังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ประจ าวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖3 

             

ที่ ชื่อ  -  สกุล 

ที่ต้ังแปลง ชนิดพืช มาตรฐาน กิจกรรม 

เบอร์โทร หมู่
ที่ 

ต าบล ชนิดพืช 
วันที่
ปลูก 

อายุขณะ
ติดตาม(วัน) 

วันที่
เกี่ยว 

ตลาด GAP อินทรีย์ 
(สิ่งที่พบ/สิ่งที่

แนะน า/
แลกเปลี่ยน) 

28 นายสุทิน สิริคงสุข 2 หนองงูเหลือม หน่อไม้ฝร่ัง ก าลังเก็บผลผลิต ทานในครัวเรือน    
ไม่พบปัญหาโรค
และแมลง 086-1780209 

29 นายจาเร ธัญลักษณ์เดโช 2 หนองงูเหลือม หน่อไม้ฝร่ัง ก าลังเก็บผลผลิต วสช.2005    
ไม่พบปัญหาโรค
และแมลง 089-2593906 

30 นายสมจิต ถิระวัฒนพิเชฐ 7 หนองงูเหลือม ผักบุ้ง,กวางตุ้ง ก าลังเก็บผลผลิต รร.หนองงูเหลือม    
ไม่พบปัญหาโรค
และแมลง 081-6403594 

31 นางทวีนันท์ แซ่คู 7 หนองงูเหลือม กุยช่าย,ผักชไทย,คะน้า ก าลังเก็บผลผลิต ทานในครัวเรือน,ขายเอง    

พบหนอนกระทู้
ผัก/แนะน าการใช้
ชีวภัณฑ์ 063-4578418 

 
 

ประธาน       การติดตามของรถโมบายให้ติดตามในเรื่องมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ,GAP ,PGS และ IFORM และการรายงานการใช้รถโมบายให้รายงานพร้อมกับการรายงานเรื่อง   
                 โรงเรือนพลาสติก 

ล าดวน      การรายงานการปลูกพืชในโรงเรือนพลาสติกให้รายงานตามความเป็นจริงว่าปลูกหรือไม่ปลูก หรือพักแปลง 
       ประธาน      การรายงานความคุ้มค่าจากการใช้โรงเรือนของเกษตรกร มีประโยชน์กับเกษตรกร คือ เกษตรกรมีการใช้เทคโนโลยีและประสบการณ์ในการปลูกพืชในโรงเรือน 
                          พลาสตกิ การใช้นวัตกรรมต่างๆ
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3.4  รายงานผลการใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
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3.5 การติดตามการใช้งาน Application พืชผักปลอดภัย  
ประธาน     เรื่อง Application พืชผักปลอดภัยให้เจ้าหน้าที่ระดับต าบล ลงพ้ืนที่ไปติดตามดูความเคลื่อนไหว    

ของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ว่ามีการใช้งานอย่างไรบ้างและน ามาเป็นเรื่องสืบเนื่องในการประชุมตั้งแต่  
           มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โครงการที่มีการขอการรับรองมาตรฐาน GAP และเกษตรกรมีการใช้   
           Application พืชผักปลอดภัย ตัวนี้อยู่ ก็สามารถน าข้อมูลไปประกอบการรับรองขอมาตรฐาน GAP 
          ไดเ้ลย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเกษตรกรเอง ขอให้เกษตรกรเข้าไปใช้งาน Application ดังกล่าวและ 
          ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน เรื่องการขอการรับรอง มาตรฐาน GAP และ Application ขอให้เดินไป 
          ทางเดียวกัน 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  เสนอให้ในการติดตามนิเทศงานขอให้ติดตามเรื่องการใช้ 
Application พืชผักปลอดภัยการรับรองมาตรฐานGAP ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ท าไว้ให้กับเกษตรกรกร
จ านวน 200 ราย นั้น ได้หมดอายุแล้วในปี 2560 แต่ทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรได้ประสานงาน
ไปยังมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และทางมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ด าเนินการต่ออายุให้กับเกษตรกรในปี 2561           
เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด 

ประธาน หลังจากนี้ขอให้เกษตรกรที่ขอการรับรองมาตรฐาน GAP ที่ท าไว้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้และใบรับรอง
มาตรฐาน GAP หมดอายุให้ไปติดต่อกับกรมวิชาการเกษตร โดยน าหลักฐานเดิมที่มีอยู่ไปสมัครใหม่ได้เลย 

  วรัทยา ขอให้เจ้าหน้าที่ติดตามและดูข้อมูลได้ใน Application พืชผักปลอดภัย หากพบปัญหาในการใช้ 
Application ดังกล่าว ขอให้แจ้งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบ ทางส านักงานเกษตรจังหวัดจะได้ประสาน
ทางบริษัทเพ่ือเข้าไปแก้ไข โดยเกษตรกรสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการดาวโหลด Application ดังกล่าว 
ส่วนตัวโมบายแอฟ ผู้ที่สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ คือ ประธานกลุ่มเกษตรกรทั่วไป แอดมิน เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
รหัสผ่านจากทางส านักงานเกษตรจังหวัด โดยประธานกลุ่ม เป็นผู้ควบคุมดูแลออเดอร์ และกระจายออเดอร์
ให้กับสมาชิก ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มมารับออเดอร์ไปและสั่งปลูก 

  ประธาน กลุ่มเกษตรกรที่มีการใช้งาน Application พืชผักปลอดภัย คือ กลุ่มนางโฉมศรี  ทินสมุทร เกษตรกร 
อ าเภอบางเลน ขอให้กลุ่มนี้เป็นกลุ่มต้นแบบ หากมีเกษตรกรกลุ่มใดไม่เข้าใจขอให้ประสานไปท่ีส านักงาน
เกษตรอ าเภอบางเลน หรือนายสุธี ภู่อร่าม เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ต าบลนิลเพชร อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม เบอร์โทรศัพท์ 081-5875151 และเม่ือเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ขอให้ติดตามการใช้งาน Application 
พืชผักปลอดภัย Update ข้อมูลการใช้ Application ให้เป็นปัจจุบัน เพื่อให้มีการเคลื่อนไหวของข้อมูลอยู่
ตลอด 

  วรัทยา การติดตามการใช้งาน Application พืชผักปลอดภัย สามารถติดตามกิจกรรมการปลูกของเกษตรกรว่า
ขณะนี้ด าเนินการปลูกไปถึงข้ันไหน หากมีการเสียหายของผลผลิตจะได้ท าการแก้ไขได้ทันท่วงที รวมถึงการ
เก็บเก่ียวก็จะมีข้อมูลว่าเก็บเก่ียวได้กี่กิโลกรัม ขายได้กี่กิโลกรัม ผลผลิตคงเหลือที่ยังไม่มีตลาดอีกกี่กิโลกรัม 
และส่งผลผลิตให้ใครบ้าง ส่วน Web.App ต้องเข้า Website บุคคลทั่วไปหรือบริษัทที่ต้องการบริโภคพืชผัก
ปลอดภัยสามารถเข้าไปดูในได้ อ าเภอไหนมีกลุ่มที่มีความพร้อม แต่เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจระบบ สามารถติด
ต่อมาที่ส านักงานเกษตรจังหวัด จะได้แจ้งบริษัทให้ลงพื้นที่บริการให้กับกลุ่มเกษตรกร 

ประธาน ขอให้มีการกระจายการใช้ Application พืชผักปลอดภัย ไปยังกลุ่มเกษตรกร 3ก โรงเรือนพลาสติก แปลง
ใหญ ่และให้เจ้าหน้าที่ที่ลงพ้ืนที่แนะน าส่งเสริมเกษตรกรในการปลูกพืชในโรงเรือนพลาสติก ว่าพืชตัวไหน
ปลูกแล้วให้ผลตอบแทนสูง คุ้มค่ากับการลงทุนในการปลูกพืชในโรงเรือน เพื่อให้เกษตรกรน าไปปรับใช้เพ่ือ
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เพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกร ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชของเกษตรกรแบบเดิมๆ รวมถึงรถโมบายด้วย 
ให้น าเอาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในเรื่องลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ให้กับเกษตรกร 

ประธาน การติดตามความคุ้มค่าการใช้งานของครุภัณฑ์ โรงเรือนพลาสติก ขอให้มีการบันทึกและน ารายงานเข้าที่
ประชุมตามแผนที่วางไว้ ในการติดตามโรงเรือนพลาสติกขอให้ติดตามโรงเรือน C โรงเรือนที่ยังไม่มีกิจกรรม
การเพาะปลูกก่อน แล้วค่อยติดตามโรงเรือน B เกษตรกรรายใดที่ไม่มีกิจกรรมหรือท าการเพาะปลูกอย่าง
ต่อเนื่อง ขอให้ท าหนังสือคืนมายังส านักงานเกษตรจังหวัด เมื่อติดตามแล้วให้น าเข้าในที่ประชุม สรุปและ
น าเข้าในวาระการประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอประจ าเดือน การประเมินว่าโรงเรือนอยู่ในระดับ A, B, C 
ให้ดูจากรายได้ของเกษตรกรที่จ าหน่ายผลผลิตจากโรงเรือน ขอให้เกษตรกรมีการท าบัญชีรายได้ที่จ าหน่าย
ผลผลิตจากโรงเรือน และโรงเรือนที่อยู่ในระดับ C ให้แยกออกเป็นC1 C2 C3 และติดตามตามล าดับ
ก่อนหลัง 

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช สอบถามเรื่องการติดตามนิเทศงาน และการติดตามครุภัณฑ์ว่าแยกกันหรือไม่ 
ประธาน ให้แยกเป็นการติดตามนิเทศงาน อ าเภอละ 1 วันและติดตามครุภัณฑ์อ าเภอละ 2 วัน ส่วนครุภัณฑ์ท่ี

ติดตามแล้วหากไม่มีการใช้งานให้น าไปให้เกษตรกรในพ้ืนที่หรือพ้ืนที่ใกล้เคียง น าไปใช้แล้วค่อยตั้งกลุ่มที
หลัง และขอให้ติดตามผลการใช้งาน  

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร      การนิเทศงานขอให้เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภออยู่ให้ครบเพ่ือรับการนิเทศงาน 
ประธาน ขอให้อ าเภอเห็นความส าคัญของการนิเทศงาน เป็นอันดับ 1 เพ่ือติดตามปัญหาในระดับอ าเภอ 
เกษตรอ าเภอบางเลน  เห็นว่าการนิเทศงานเป็นการไปตามงาน ไม่ใช่ไปนิเทศงาน หากงานมีปัญหา เจ้าหน้าที่จะ   

           ประสานงานกับเจ้าของงานเองโดยตรง ท าให้แก้ปัญหาได้เร็ว  
ประธาน ขอให้จังหวัดไปนิเทศงานตามแผนนิเทศงาน 
 
3.6  แผนการติดตามนิเทศงานและแผนติดตามการใช้งานครุภัณฑ์ประจ าเดือน ครุภัณฑ์งบยุทธศาสตร์การพัฒนา

จังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด/งบตามแผนพัฒนาภาค โดยให้รายงานผลให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบเป็นประจ าทุกเดือน
โดยใช้แบบรายงานการตรวจสอบ/ติดตามครุภัณฑ์งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด/งบตามแผนพัฒนา
ภาคซึ่งได้ด าเนินการจัดรายการครุภัณฑ์เป็นรายอ าเภอ  
แผนการติดตามนิเทศงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V) ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  ประจ าเดือน 
มีนาคม 2563 

แผนติดตามนิเทศงาน ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V) ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 
ที ่ กลุ่ม วันที่ อ าเภอ 
1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 12 มีนาคม 2563 สามพราน 
2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 13 มีนาคม 2563 ดอนตูม 
3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต   6 มีนาคม 2563 บางเลน 
4 กลุ่มอารักขาพืช 12 มีนาคม 2563 เมืองนครปฐม 
5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 13 มีนาคม 2563 พุทธมณฑล 
6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 12 มีนาคม 2563 ก าแพงแสน 
7 กลุ่มอารักขาพืช 13 มีนาคม 2563 นครชัยศรี 
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แผนการติดตามความคุ้มค่าการใช้งานของครุภัณฑ์ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V) ส านักงานเกษตร

จังหวัดนครปฐม ประจ าเดือน มีนาคม 2563 
 

แผนติดตามความคุ้มค่าการใช้งานของครุภัณฑ์ตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V)  
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 

ที ่ กลุ่ม วันที่ อ าเภอ 
1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 16,23 มีนาคม 2563 สามพราน 
2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 20,24 มีนาคม 2563 ดอนตูม 
3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 13,20 มีนาคม 2563 บางเลน 
4 กลุ่มอารักขาพืช 20,27 มีนาคม 2563 เมืองนครปฐม 
5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 20,27 มีนาคม 2563 พุทธมณฑล 
6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 16,23 มีนาคม 2563 ก าแพงแสน 
7 กลุ่มอารักขาพืช 19,24 มีนาคม 2563 นครชัยศรี 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เพื่อทราบ/พิจารณา 
   

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 4.1 เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหารทั่วไป 
กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีค าสั่งเลื่อนข้าราชการจังหวัดนครปฐม จ านวน 5 ราย ดังนี้ 
      1. ค าสั่งที่ 1992/2562 ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2562 (เลื่อนระดับช านาญการพิเศษ) 
          1.1 นางสาวจิตติมา  กิรณะวัฒน์  เลื่อนต าแหน่งเป็นเกษตรอ าเภอ  (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญ
การพิเศษ) ต าแหน่งเลขท่ี 4072 ส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสน ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 
          1.2 นายสาคร ศรีส าราญ เลื่อนต าแหน่งเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ          
ต าแหน่งเลขท่ี 4074 ส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสน ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 
          1.3 นายสุรพงศ์ บุญยงค์ เลื่อนต าแหน่งเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 
4086 ส านักงานเกษตรอ าเภอนครชัยศรี ตั้งแต่วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 
      2. ค าสั่งท่ี 1818/2562 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2562 (เลื่อนระดับช านาญการ) 
          2.1 นางสาวจิตติกาญจน์ สมพงศ์นวกิจ เลื่อนต าแหน่งเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ     
ต าแหน่งเลขท่ี 4050 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562 
          2.2 นายถวัลย์ ประมวล เลื่อนต าแหน่งเป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี       
4060 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน 2562 
          กรมส่งเสริมการเกษตร ขอความร่วมมือข้าราชการทุกคน ทุกประเภท (ประเภทอ านวยการ ประเภท
วิชาการ และประเภททั่วไป) และทุกระดับต าแหน่ง ที่ได้รับการบรรจุก่อนวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ตอบแบบส ารวจ
ความคิดเห็นและความพึงพอใจของข้าราชการพลเรือนที่มีต่อการบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการ           
ประจ าปี พ.ศ.2562 ผ่านระบบออนไลน์ ทางเว็บไซต์ http://survey.ocsc.go.th/emp52 หรือ QR Code 
ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2563  
 

http://survey.ocsc.go.th/emp52%20หรือ
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  3. อัตราร้อยละของฐานในการค านวณเลื่อนเงินเดือน รอบที่ 1 ณ วันที่ 1 เมษายน 2563 
 ด้วยคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินการปฏิบัติการของข้าราชการพลเรือนสามัญในราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาคจังหวัดนครปฐม พิจารณาเห็นว่า คะแนนผลการประเมินการปฏิบัติราชการของส านักงานเกษตรจังหวัด
นครปฐมดีเด่น ระดับคะแนนสูงสุด 100 คะแนน ซึ่งสูงกว่าส่วนราชการอ่ืนๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จึง
ก าหนดคะแนนผลการประเมินดีเด่น คะแนนสูงสุดไม่เกิน 99.50 คะแนน รายละเอียดตามเอกสารดังนี้ 
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4. สรุปภาพรวมการเบิกจ่าย 
  1. สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ2563 โดยใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ไปพลางก่อน ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ภาพรวม เบิกจ่ายได้ร้อยละ 
76.23 คิดเป็นจ านวนเงินได้ 5,649,131.96 บาท คิดตามตัวชีวัด ได้ คะแนน 2 คะแนน ยังต้องเบิกเพ่ิมเติมตัด 
ยอด ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ของตัวชี้วัด ร้อยละ 90 อีก ร้อยละ 13.77 คิดเป็นจ านวนเงิน 1,020,183.04 
บาท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              1.1  รายละเอียดร้อยละผลเบิกจ่ายแยกตามโครงการการ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียด    
      ตามเอกสารดังนี้ 
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 2. คะแนนผลตามผลการประเมินตัวชี้วัดครั้งที่ 1  
    1.1 ผลคะแนนรายงานแสดงผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยใช้
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2562 ไปพลางก่อน ตามตัวชี้วัดครั้งที่ 1 ไตรมาศที่ 2 แยกตามกลุ่ม/ฝ่าย/อ าเภอ         
ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดตามเอกสารดังนี้ 
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หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   การส่งและตรวจตัวชี้วัด ขอให้แต่ละอ าเภอส่งตัวชี้วัดพร้อมทั้งบันทึกข้อตกลง 
มายังส านักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันที่2 มีนาคม 2563 และให้เวลาแต่ละกลุ่มตรวจตัวชี้วัด 2 วัน  
โดยใช้ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ให้เจ้าของงานแต่ละงานมาตรวจให้คะแนนและลง      
ลายมือชื่อ วันที่ 5-6 มีนาคม 2563 หัวหน้ากลุ่ม /ฝ่ายลงตรวจ วันที่ 9 มีนาคม 2563 เกษตรอ าเภอ
เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอส่งหลักฐานตัวชี้วัดมายังส านักงานเกษตรจังหวัด วันที่ 11-12 มีนาคม 2563 
เจ้าหน้าที่ลงตรวจตัวชี้วัด  วันที่ 13 มีนาคม 2563 จังหวัดส่งตัวชี้วัดคืนอ าเภอ วันที่ 24 มีนาคม 2563 
เวลา 13.00 น.ประชุมเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด 

 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   
            

5. สรุปลูกหนี้เงินยืมที่ยังไม่ได้ชดใช้เงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน  
เงินงบกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2563 

ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 

 

ที ่ สัญญาเลขที่ ผู้ยืม จ านวนเงิน วันที่รับเงินยืม 
วันที่ครบ

ก าหนดสัญญา 
1 66/2563  นายวราวุธ สวุรรณรัตน์  112,300.00 28 ม.ค.63 26 ก.พ.63 
2 69/2563 นายไชยวัฒน์ เจริญพรพรรณ 5,600.00 6 ก.พ.63 6 มี.ค.63 
3 72/2563 นายตรีศร ทรัพย์บริบูรณ์ 11,200.00 11 ก.พ.63 11 มี.ค.63 
4 73/2563 นางสาวมณีรัตน์ วงค์วิลาศ 34,500.00 11 ก.พ.63 11 มี.ค.63 
5 74/2563 นายเกียรติศักดิ์ เกอะประสิทธิ์ 4,200.00 14 ก.พ.63 14 มี.ค.63 
6 75/2563 นายสิทธิชัย ลิ้มติ้ว 3,000.00 14 ก.พ.63 14 มี.ค.63 
7 76/2563 นายถวัลย์ ประมวล 5,600.00 14 ก.พ.63 14 มี.ค.63 
8 77/2563 นางสาวสมนึก ส ารวลหันต์ 4,000.00 14 ก.พ.63 14 มี.ค.63 
9 78/2563 นางสาวอุไรทิพย์ ธรรมสา 9,000.00 14 ก.พ.63 14 มี.ค.63 

10 79/2563 นางสาวกมลพรรณ พิมพา 26,340.00 14 ก.พ.63 14 มี.ค.63 
11 80/2563 นางสาวนราภร สะสมทรัพย์ 4,000.00 18 ก.พ.63 18 มี.ค.63 
12 81/2563 นางสาวกาญจนา ค ากองแก้ว 28,400.00 19 ก.พ.63 19 มี.ค.63 
13 82/2563 นางสาวกิตติรัตน์ ไทยทวี 4,000.00 20 ก.พ.63 20 มี.ค.63 
14 83/2563 นายวีรวัฒน์ ก้องวิวัฒน์พงศ์ 22,100.00 20 ก.พ.63 20 มี.ค.63 
15 84/2563 นางสาวแสงเดือน ส่งรุ่งโรจน์ 4,000.00 20 ก.พ.63 20 มี.ค.63 
16 85/2563 นายวุฒิกร สุวรรณมิ่ง 4,000.00 20 ก.พ.63 20 มี.ค.63 

                                                                                                                                       ข้อมลู ณ วันที ่24 กุมภาพันธ์ 2563 
 

6. การรณรงค์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 
ด้วยในปีงบประมาณ 2563 จังหวัดนครปฐมให้ทุกหน่วยงานด าเนินการลด และคัดแยกขยะ   มูลฝอยใน

หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งให้มีการด าเนินงานรณรงค์ส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยใน
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หน่วยงาน ซึ่งส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างาน แผนปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะ
มูลฝอย โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ติดตั้งถังคัดแยกขยะมูลฝอย 4 ประเภท ได้แก่ ถังสีน้ าเงินใส่ขยะทั่วไป ถังสีเหลืองใส่ขณะรีไซเคิล     ถัง
สีเขียวใส่ขยะอินทรีย์หรือขยะเปียก และถังสีส้มใส่ขยะอันตราย ติดสติกเกอร์ที่ถังเพ่ือแสดงให้ทราบว่าถังแต่ละสีใส่
ขยะประเภทใด จ านวน 1 จุด บริเวณชั้นล่างด้านหลังอาคาร 
 2. จัดท าป้ายรณรงค์ “แยกขยะก่อนทิ้ง” ณ จุดติดตั้งถังคัดแยกขยะมูลฝอย บริเวณชั้นล่างด้านหลังอาคาร  
จ านวน 1 ป้าย 
 3. จัดท าป้ายรณรงค์ลดการใช้โฟม ถุงพลาสติกหูหิ้ว แก้วน้ าพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้ง บริเวณชั้นล่างอาคาร
ละ 1 จุด 
 4. ติดตั้งถังขยะทั่วไป และขยะรีไซเคิล บริเวณชั้นบนอาคารละ 1 จุด 
 5. สื่อสารให้บุคลากรของหน่วยงานรับรู้และเข้าใจในการลด และคัดแยกขยะมูลฝอย 
 5. ด าเนินการลด และคัดแยกยะ โดยการรณรงค์ส่งเสริมให้บุคลากรลดการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และโฟม 
เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า ปิ่นโต ตะกร้า พกแก้วน้ าส่วนตัว เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ที่น ากลับมาใช้ใหม่ได้ หรือวัส ดุธรรมชาติ 
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 6. ก าหนดจุดรวบรวมขยะรีไซเคิล เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ หรือน าไปจ าหน่าย 1 จุด บริเวณชั้นล่างด้านหลัง
อาคาร 
 7. ก าหนดจุดรวบรวมขยะเปียก ขยะอินทรีย์ เพ่ือน ามาท าน้ าหมักชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์  1 จุด บริเวณ
ด้านหลังอาคาร 
 8. ส ารวจ เก็บรวบรวม บันทึกข้อมูลผลการปฏิบัติการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของหน่วยงาน 
 9. รายงานผลการด าเนินงานให้จังหวัดนครปฐมทราบทุกเดือน 
 ขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่ม ฝ่าย อ าเภอทุกอ าเภอ  “ท าความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิง่แวดล้อม”    
ร่วมกันลด และคัดแยกขยะมูลฝอย โดยการลดใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว โฟมบรรจุอาหาร เปลี่ยนมาใช้ถุงผ้า ปิ่นโต ตะกร้า 
พกแก้วน้ าส่วนตัว 
 

4.2 เร่ืองแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร     

      1. งานท่องเที่ยวเชิงเกษตร 
          1.1 การประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร ปี 256๑ 
ด้วยจังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ได้ก าหนดแผนปฏิบัติงาน ปี ๒๕๖๓ 
ในการประเมินผลโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร ซึ่งเป็นโครงการที่ส าคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ที่สอดคล้องกับแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการท่องเที่ยว และนโยบายของ
รัฐบาลเกี่ยวข้องกับการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยววิถีเกษตร  โดยมีแผนการลงพ้ืนที่จังหวัดนครปฐม ในวันที่ 
12-13 กุมภาพันธ์ และวันที่ ๔ – ๕ มีนาคม 2563 ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร ปี 256๑ ดังนี้ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีเกษตร ปี 2563 
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หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร    กิจกรรม Press Tour  
1. วสช.ท่องเที่ยววิถีเกษตรมณฑลไชยศรี(แหลมบัว-วัดละมุด ) อ าเภอนครชัยศรีก าหนดการลงพ้ืนที่  

          วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น . 
        2. วสช. ท่องเที่ยวเชิงเกษตรล่องเรือชมสวนเลียบคลองมหาสวัสดิ์ อ าเภอพุทธมณฑล ก าหนดการลง 
          พ้ืนที่ วันที่ 13 ก.พ. 63 เวลา 09.00 น. 

3. วสช.เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งต าบลห้วยม่วง   อ าเภอก าแพงแสน ก าหนดการลงพ้ืนที่ วันที่  4  
          มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. 

4. วสช. เกษตรเมืองนครปฐมอ าเภอเมืองนครปฐม ก าหนดการลงพ้ืนที่ วันที่ 4 มีนาคม 2563  
          เวลา 13.30 น. 
       5. วสช. ท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่นอ าเภอสามพราน ก าหนดการลงพื้นที่ วันที่ 5 มีนาคม 2563  
           เวลา 09.00 น 
        6. วสช.ชนล่องเรือ กินเที่ยว เรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตลาดจินดา อ าเภอสามพราน ก าหนดการลงพื้นที่  
          วันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 13.30 น.  (กลุ่มได้หยุดกิจกรรมไปตั้งแต่ กันยายน 2561เนื่องจากแกน  
            น ากลุ่มติดคดีความ) 
         1.2 แผนความต้องการการใช้รถรางชมวิวของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น  

 ตามที่จังหวัดนครปฐม ได้ด าเนินงานเพ่ิมศักยภาพการบริการในแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร             
ตามโครงการเพิ่มศักยภาพการบริหารเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงเกษตร โดยวิถีชุมชน เกษตร  (งบกลุ่ม
จังหวัด) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งจังหวัดนครปฐมได้ด าเนินการส่งมอบรถรางชมวิว เพ่ือยืมใช้ใน
กิจกรรมการให้บริการด้านการท่องเที่ยว ตามแผนความต้องการการใช้รถรางของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะลัดอี
แท่น นั้น  

  บัดนี้  จังหวัดนครปฐมขอแจ้งว่าแผนความต้องการการใช้รถรางชมวิวของวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยว
เกาะลัดอีแท่น จะครบตามแผนการการสนับสนุนในระยะเวลา ๑ ปี ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๓ และเพ่ือให้การ
ด าเนินงานสนับสนุนรถรางชมวิวเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการที่วางไว้ จังหวัดนครปฐม        
จึงขอให้วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น จัดท าข้อมูลที่เก่ียวข้องดังนี ้
  ๑. จัดท ารายงานผลการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงเกษตรตั้งแต่ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
จนถึงเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด 

  ๒. จัดท าแผนความต้องการการใช้รถรางชมวิว ตามกิจกรรมการให้บริการด้านการท่องเที่ยว 
  ๓. จัดท ารายงานผลการดูแล รักษาครุภัณฑ์ (รถรางชมวิว) ตามคู่มือการใช้งานครุภัณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
      ทั้งนี้ ข้อให้กลุ่มจัดเตรียมข้อมูลที่เกี่ยวข้องตามข้อ ๑ ข้อ ๒ และ ข้อ ๓ ให้จังหวัดนครปฐม

และนัดหมายผู้แทนกลุ่มและสมาชิก เพ่ือเข้าร่วมประชุมติดตามประเมินผลการใช้รถราง ของวิสาหกิจชุมชน
ท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น ในวันที่ ๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา 09 . 00 น. ณ วิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น 
อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม           

2. งานเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer 
     ด้วยส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร

พัฒนา Smart Farmer ผู้ประกอบการระดับเขต โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาเกษตรกรในชุมชนให้มีความเข็มแข็ง 
ระหว่างวันที่ 25 -28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บ้านไร่ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งบุคคลเป้าหมายของ
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จังหวัดนครประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ 1 ราย และ Smart Farmer 7 ราย (ปิดรับสมัครเกษตรกรผ่านช่องทางกลุ่ม
ไลน์แล้ว) ดังนี้ 

1.นางสาวเรวดี  บัวเพชร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
2. นางณัฏฐ์ชยธร ภัคจิราศิริกุล อ าเภอก าแพงแสน    กิจกรรมผักอินทรีย์  
3. นางประณีตศิลป์ จิตรสังวร อ าเภอเมือง            กิจกรรมเกษตรผสมผสาน 
4. นาง ณัฐสุรีย์ ธรรมธนจิตต ์ อ าเภอสามพราน      กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ (ทุ่งธรรมนา) 
5. นางกุลลดา   เลิศไสว  อ าเภอพุทธมณฑล    กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ 
6. นายประสาร เอมวัฒนะ อ าเภอบางเลน        กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ 
7. นายบุญรอด แก้วใจเพชร อ าเภอบางเลน        กิจกรรมศูนย์เรียนรู้ 
8. นางกานดา สระทองแยง อ าเภอบางเลน        กิจกรรมจักสานผักตบชวา และแปรรูป  

3. งานประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
           ด้วยเจ้าหน้าที่ผู้รับผดิชอบงานท่องเที่ยวเชิงเกษตร งานอาสาสมัครเกษตร และงานSmart Farmer ได ้ 
           จัดท า Google Drive เพ่ือรวบรวมข้อมูลที่ใช้ส าหรับการประชาสัมพันธ์งานเพ่ือใช้ประโยชน์ในส่วนที่  
            เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้สามารถเรียกดูข้อมูลโดยการสแกน QR CODE ที่ปรากฏตามรายละเอียด  

1. ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรจังหวัดนครปฐม https://qrgo.page.link/K9ndv 

 
 
2. ข้อมูลอาสาสมัครเกษตรจังหวัดนครปฐม https://qrgo.page.link/85Sf5 

 
3. ข้อมูล Smart Farmer จังหวดันครปฐม https://qrgo.page.link/1RLbU 

 

 

 

https://qrgo.page.link/85Sf5
https://qrgo.page.link/1RLbU
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 4. ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ได้ด าเนินการรับรองการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกร จ านวน 3 กลุ่ม  
         กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดวังน้ าเขียว และกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดราษฎร์วราราม อ าเภอก าแพงแสน 
และกลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนวัดบัวปากท่า อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ทั้งนี้ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  
ได้ด าเนินการจัดท าประกาศนียบัตรรับรองการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรดังกล่าวแล้ว  และขอให้เกษตรอ าเภอ
ด าเนินการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต าบล และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน  
ยุวเกษตรกร เข้าไปสนับสนุนความรู้ทางด้านวิชาการเกษตร  เคหกิจเกษตร และกระบวนการกลุ่ม ในโอกาสต่อไป 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเกษตรกร แจ้งแผนประกวดวิสาหกิจชุมชน 
 

แผนการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2563 
วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที ่

4-มี.ค.-63 
9.00 น. - 12.00 น. วิสาหกิจชุมชนบ้านโฉนดชุมชนคลองโยง ลานตากฟ้า อ าเภอ

นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
13.30 น. - 16.30 น. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มใช้น้ าเพื่อการเกษตร อ าเภอพุทธมณฑล 

จังหวัดนครปฐม 

5-มี.ค.-63 
9.00 น. - 12.00 น. วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลบางช้าง อ าเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม 

13.30 น. - 16.30 น. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มข้าวโพดฝักอ่อนต าบลสวนป่าน อ าเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม 

6-มี.ค.-63 
9.00 น. - 12.00 น. วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเนื้อสัตว์ต าบลห้วยพระ อ าเภอดอนตูม 

จังหวัดนครปฐม 

13.30 น. - 16.30 น. วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดอินทรีย์ก าแพงแสน (พงศ์มาสฟาร์ม) 
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

9-มี.ค.-63 
9.00 น. - 12.00 น. วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตผักปลอดภัยบ้านสระพังแพลอย     

อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
13.00 น. - 16.30 น. สรุปผลการคัดเลือก 

 

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเกษตรกร       ส าหรับยุวเกษตรกรที่ตั้งกลุ่มใหม่ให้ส านักงานเกษตรอ าเภอส่งใบจัดตั้งมายัง 
                                          ส านักงานเกษตรจังหวัด ให้เกษตรจังหวัดลงนามรับรองการจัดตั้งกลุ่ม   

 

4.3 เร่ืองแจ้งจากกลุ่มอารักขาพืช 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  การคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับจังหวัด ได้รับแจ้งส านักงานส่งเสริม

และพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดคัดเลือก 
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับจังหวัด ภายในเดือนพฤษภาคม 2563 โดยศูนย์  
จัดการศัตรูพืชชุมชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนในปี 2563 จ านวน  9,000 บาท ขอให้น างบประมาณ
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ดังกล่าวไปขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกวดต่อไป แจ้งประชุม
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน จะจัดประชุมในวันที่ 6 มีนาคม 2563 ที่ห้องประชุม
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ในการนี้ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน 1 คน และสมาชิกเกษตรกร
ศูนย์ 2 คนเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว 

 

1. การติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  จากการติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชในพ้ืนที่การเกษตรจังหวัดนครปฐม         

เริ่มพบเพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล และแมลงหล่ามาเล่นแสงไฟในเวลาหัวค่ าในพื้นที่อ าเภอบางเลน และอ าเภอ
นครชัยศรีจึงขอให้อ าเภอเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การระบาดของแมลงศัตรูพืชทั้งสองชนิดนี้
เนื่องจากสภาพอากาศมีอุณหภูมิสูงขึ้น เหมาะสมต่อการระบาดของแมลงศัตรูพืช หากการระบาดให้แจ้ง
ด่วนทางโทรศัพท์และกลุ่มไลน์อารักขาพืชพร้อมทั้งรายงานแปลงติดตามสถานการณ์และรายงาน
สถานการณ์การระบาดศัตรูพืชในระบบอย่างเคร่งครัด 

2. การคัดเลือกศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนระดับจังหวัด 
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3. รายงานผลการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ รายละเอียดตามเอกสารดังนี้ 
 

รายงานผลการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์  2563   (ข้อมูล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563  ) 

อ าเภอ 

เป้าหมาย
การผลิต

รวม  

ปริมาณที่
ผลิตได ้ คิดเป็น

ร้อยละ 

ปริมาณที่
ผลิตได้ใน
เดือนก่อน 

ปริมาณท่ี
ผลิตได้ใน
เดือนน้ี 

ปุ๋ยคอก 
ปุ๋ย
หมัก 

ปอ
เทือง 

ไถกลบตอซงั วัตถุดิบ
ในการ
ผลิตน้ า
หมัก

ชีวภาพ 

แผนการผลิต 

ข้าว ข้าวโพด อ้อย  ปี 2562  ปี 2563 

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

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

เมือง 
        
2,530  2,731.50 107.96 1,296.0  1,435.5  345.5 155 6.0 1,967.00 0 198 60 0  - 883 743 684 2310 190 30  -  -  -  -  - 

บางเลน 
        
2,070  1,775.00 85.75 765.5  1,009.5  0 0 0.0 1,775.00 0 0 0 0  - 450 450 450 1350  -  - 360 360  -  -  - 

ก าแพงแสน 
        
2,070  1,049.50 50.70 553.0     496.5  80 176 14.5 366.50 70 326.5 16 0  - 390 290 270 950 210 190 190 180 175 175  - 

นครชัยศรี 
        
2,300  1,111.00 48.30 854.0     257.0  0 0 0.0 

1,111.00 
0 0 0 0 368 468 158 83 1077 43 170 400 370 205 20 15 

สามพราน 2,080 886.32 42.61 3.0     883.3  64 166 40.0 608.82 0 0 7.5 0   217 299 522 1038 461 456 125  -  -  -  - 

ดอนตูม 
        
1,150  890.50 77.43 536.5     354.0  0 0 0.0 890.50 0 0 0 0 405 405 150 90 1050 70 30  -  -  -  -  - 

พุทธมณฑล 
          
690  270.00 39.13 0.0     270.0  20 0 0.0 230.00 0 0 20 0 - - - 160 160 330 200  -  -  -  -  - 

รวม 12,890 8,713.82 67.60 4,008.0 
 

4,705.8  509.5 497 60.5 6,948.82 70 524.5 103.5 0 773 2,813 
   
2,090  

     
2,259  

     
7,935  

   
1,304  

  
1,076  

 
1,075  910 380 195 15 
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4. รายงานการระบาดศัตรูพืชและการให้ความช่วยเหลือ ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2563 รายละเอียดตามเอกสารดังนี้ 

อ ำเภอ ชนิดพชื ระยะกำร ศัตรูพชืท่ีระบำด วธิกีำรชว่ยเหลือ ปริมำณ แหล่งชว่ยเหลือ ผู้ส่งรำยงำน
เจริญเติบโต เกษตรกร

(รำย)
พืน้ท่ี                                                                                                                                                         (ไร่)เกษตรกร

(รำย)

พืน้ที่ (ไร่) เกษตรกร
(รำย)

พืน้ท่ี (ไร่) (รำย)

บวับก เกบ็เกีย่ว หนอนชอนใบ  -  - 1 2 1 2 หมั่นส ำรวจแปลงทุกสัปดำห ์โดยสุ่ม
ตรวจแมลงท้ังต้น แบบแนวสลับฟนั
ปลำ ถำ้พบรอยถกูท ำลำย10% 
แนะน ำใหใ้ชส้ำรเคมี เชน่ อะเซทำ
มิพริด 20% SP หรือแลมบด์ำไซ
ฮำโล ทริน 2.5% EC,CS เลือกชนิด
ใดชนิดหนึ่งพน่ติดต่อกนั 2 คร้ัง หำ่ง
กนั 7 วนั

1 รำย สนง.เกษตร
อ ำเภอบำงเลน

บวับก เกบ็เกีย่ว ไร  -  - 1 2 1 2 หมั่นส ำรวจแปลงทุกสัปดำห ์โดยสุ่ม
ตรวจแมลงท้ังต้น แบบแนวสลับฟนั
ปลำ ถำ้พบรอยถกูท ำลำย แนะน ำให้
ใชส้ำรเคมี เชน่ อะมีทรำซ หรือโพ
รพำไกต์ หรือโทลเฟนไพแรด เลือก
ชนิดใดชนิดหนึ่งพน่ติดต่อกนั 2 คร้ัง 
หำ่งกนั 7 วนั

1 รำย สนง.เกษตร
อ ำเภอบำงเลน

กะเพรำ เกบ็เกีย่ว หนอนชอนใบ  -  - 2 6 2 6 หมั่นส ำรวจแปลงทุกสัปดำห ์โดยสุ่ม
ตรวจแมลงท้ังต้น แบบแนวสลับฟนั
ปลำ ถำ้พบรอยถกูท ำลำย10% 
แนะน ำใหใ้ชส้ำรเคมี เชน่ อะเซทำ
มิพริด 20% SP หรือแลมบด์ำไซ
ฮำโล ทริน 2.5% EC,CS เลือกชนิด
ใดชนิดหนึ่งพน่ติดต่อกนั 2 คร้ัง หำ่ง
กนั 7 วนั

2 รำย สนง.เกษตร
อ ำเภอบำงเลน

กะเพรำ เกบ็เกีย่ว เพลี้ยอ่อน  -  - 1 6 1 6 หมั่นส ำรวจแปลงทุกสัปดำห ์โดยสุ่ม
ตรวจแมลงท้ังต้น แบบแนวสลับฟนั
ปลำ ถำ้พบกำรระบำดใหใ้ชส้ำรเคมี 
อมิิดำโคลพลิด 10% SL หรือไดโน
ทีฟแูรน 10% WP หรืออโีทเฟน
พรอกซ์ 20% EC เลือกชนิดใดชนิด
หนึ่งพน่ติดต่อกนั 2 คร้ัง หำ่งกนั 7 
วนั

1 รำย สนง.เกษตร
อ ำเภอบำงเลน

บำงเลน นำยสุธ ีภู่อร่ำม 20 ก.พ. 63

แบบรายงานการระบาดศัตรูพืชและการให้ความช่วยเหลือ

ประจ ำเดือน กุมภำพันธ ์2563

จังหวัดนครปฐม

พืน้ท่ีระบำด พืน้ท่ีเฝ้ำระวงั พืน้ท่ีใหค้วำมชว่ยเหลือ วนัท่ีส่ง
รำยงำน
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อ ำเภอ ชนิดพชื ระยะกำร ศัตรูพชืท่ีระบำด วธิกีำรชว่ยเหลือ ปริมำณ แหล่งชว่ยเหลือ ผู้ส่งรำยงำน
เจริญเติบโต เกษตรกร

(รำย)
พืน้ท่ี                                                                                                                                                         (ไร่)เกษตรกร

(รำย)

พืน้ท่ี (ไร่) เกษตรกร
(รำย)

พืน้ที่ (ไร่) (รำย)

มะพร้ำว อำยุมำกกวำ่ 
10 ปี

หนอนหวัด ำ 3 3 - - 3 3  - แนะน ำใหเ้กษตรกรมีกำรจัดกำร
โดยวธิผีสมผสำน กำรท ำควำมสะอำด
แปลงมะพร้ำว เพือ่ก ำจัดแหล่งขยำย
พนัุ์และแนะน ำกำรใชแ้ตนเบยีนใน
กำรควบคุมหนอนหวัด ำ

3

ขำ้วโพด อำยุ 5 - 60 วนั หนอนกระทู้
ขำ้วโพดลำยจุด

20 50 123 545 แนะน ำใหเ้กษตรกรมีกำรจัดกำรโดย
วธิกีล(ใชม้ือจับ)และกำรใชส้ำรเคมีฟลู
เบนไดอะไมล์ สำรคลอแรนทรำนิลิ
โพรล สำรคลอร์ฟนิำเพอร์ สำรอนิ
ดออกซำคำร์บ ในกำรก ำจัดหนอน
และใชแ้สงไฟล่อแมลงท ำลำยตัวเต็มวยั

545

มะพร้ำว
แกง

มะพร้ำวอำยุ 5
 ปขีึน้ไป

หนอนหวัด ำ
มะพร้ำว

8 25  -  - 8 25  - ใหค้ ำแนะน ำเบื้องต้น  พร้อมฉดี
พน่ทำงใบ

8

มะพร้ำว
ออ่น

มะพร้ำวอำยุ 5
 ปขีึน้ไป

ด้วงแรด
มะพร้ำว

1 30  -  - 0 30 ใหค้ ำแนะน ำเบื้อต้นและแนะน ำกำร
ติดต้ังกบัดักฟโีรโมน

1

พืน้ท่ีเฝ้ำระวงั พืน้ท่ีใหค้วำมชว่ยเหลือ วนัท่ีส่ง
รำยงำน

ก ำแพงแสน สนง.เกษตร
อ ำเภอก ำแพงแสน

นำยวรีวฒัน์ 
กอ้งววิฒัน์พงศ์

20 ก.พ.63

พทุธมณฑล สนง.กษอ.พทุธ
มณฑล

นำยตรีศร 
ทรัพย์บริบรูณ์

20 ก.พ. 63

แบบรายงานการระบาดศัตรูพืชและการให้ความช่วยเหลือ

ประจ ำเดือน กุมภำพันธ ์2563

จังหวัดนครปฐม

พืน้ท่ีระบำด
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นครชยัศรี

มะพร้ำว  4ปีขึ้นไป หนอนหัวด ำ

1 7  -  - 1 7 กำรท ำควำมสะอำดแปลงโดย
กำรตัดหญ้ำในแปลงให้สะอำด
และเกบ็ทำงมะพร้ำวให้เป็น
ระเบียบททกำรตัดแต่ง
ทำงมะพร้ำวให้สะอำดและโล่ง 
และแนะน ำให้ท ำกบัดักด้วงแรด
ในกำรก ำจัดตัวออ่นด้วงแรด

1 สนง.กษอ.นครชยั
ศรี

นำงสำวธญัญำ
รัศม์ ตันเจริญ
วฒัน์

19 ก.พ. 63

มะม่วง ระยะออกดอก เพล้ียจักจั่น 
ท ำลำยชอ่ดอก

10 10  -  - 10 10

สำมพรำน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - สนง.กษอ.      
สำมพรำน

น.ส.อมรำภรณ์ 
ไทยทวี

19 ก.พ. 63

เมือง
นครปฐม

มะพร้ำว ใหผ้ลผลิต 
5-20 ปี

หนอนหวัด ำ 2 15  -  - 2 15 ตรวจสอบพืน้ท่ี ใหค้ ำแนะน ำ ปล่อย
แตนเบยีนบรำคอน

2 สนง.กษอ.เมือง น.ส.จุมพติำ 
สืบพนัธุโ์กย

20 ก.พ. 63

รวม 45 140 5 16 152 651 560

ลงชื่อ  สุภำวดี ข ำอิม่  ผู้รำยงำน
   (นำงสำวสุภำวดี ข ำอิม่)

ต ำแหน่ง..นักวชิำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร
วนัที ่27 เดือน มกรำคม พ.ศ. 2563

ดอนตูม  ฉดีน้ ำล้ำงดอก ตัดแต่งกิง่หลังเกบ็
ผลผลิต ใชก้บัดักแสงไฟ ฉดีพน่สำรเคมี

สนง.กษอ.ดอนตูม นำยอรุณ รุผักชี 20 ก.พ. 63



 

  

36 

 
 

4.4 เร่ืองแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
      จากการเข้าร่วมประชุมร่วมกับหอการค้าจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 11/2562 ในวันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 
2563 คณะกรรมการได้มีการสอบถามถึงประเด็น ผลกระทบของไวรัส โควิค 19 ที่มีผลต่อต่อการส่งออกของไม้
ผลและพืชอ่ืนๆ ในระดับพ้ืนที่ จึงขอให้อ าเภอช่วยสอบถามปัญหาของเกษตรกรในพ้ืนที่ด้วย 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมตั้งศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงขึ้นมาเพ่ือหา 

ความร่วมมือจากบริษัทอรรคพล คอเปอเรชั่น เพ่ือรับซื้อผักปลอดภัยส่งโรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยคัดเลือกพื้นที่ที่ใช้คัดแยกรับผลผลิต คือ อ าเภอดอนตูม และอ าเภอก าแพงแสน เน้นผักอินทรีย์ หรือ
ผักปลอดภัยก าหนดจะประชุมอีกครั้งในวันที่ 12 มีนาคม 2563 จะได้สรุปอีกครั้งในเรื่องของปริมาณ 
จ านวน ที่บริษัทจะรับซื้อ ขอให้ส านักงานเกษตรอ าเภอคัดเลือกเกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการ ส่วนใน
เรื่องของราคาจะได้ตกลงในภายหลัง 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องที่ช่วยงานโครงการคลินิกเกษตร 
เคลื่อนที ่จังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563     
ณ ศาลาไทยทรงด าบ้านไผ่คอกเนื้อ ต าบลบางหลวง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ในงานดังกล่าวมี
เกษตรกรที่มาใช้บริการจ านวน 242 ราย หน่วยงานที่เข้าร่วม 19 หน่วยงาน 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต การตรวจรับรอง GI ส้มโอของอ าเภอสามพราน ในวันที่ 17-19  
มีนาคม 2563 มีการประสานกับพานิชจังหวัดเพ่ือตรวจพิจารณาเป็นรายๆไป 
ส่วน GI มะพร้าวจะพิจารณาด าเนินการรวมกันทั้ง 7 อ าเภอในภายหลังต่อไป 

ภารด ี การขอการรับรองแบบมีส่วนร่วมเกษตรกรเป้าหมาย 600 รายมีการปรับเปลี่ยนแผนการอบรมใหม่ คือ 
อบรมเกษตรกรผู้ตรวจแปลง 50รายก่อน และให้ปรับแผนการอบรมเกษตรกรที่จะขอการรับรอง PGS 
ตามความเหมาะสม หากแผนเดิมจะอบรมในเดือนมีนาคม 2563 ก็ขอให้คงไว้เช่นเดิมและปรับแผนใน
เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนเมษายน  

4.5 เร่ืองแจ้งจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
      1. สรุปผลการเบิกจ่ายโครงการส่งเสริมการเกษตรประจ าเดือนกุมภาพันธ์2563 รายละเอียดตาม
เอกสารแนบในวาระการประชุม 
ประธาน  การตั้งเป้าแผนเบิกจ่ายขอให้ท าการเบิกจ่ายตามแผน      
 

      2. (ยกร่าง) คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 
 ตามหนังสือส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ที่ นฐ 0009/ว 247 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้
แจ้งให้ส านักงานเกษตรอ าเภอพิจารณา (ยกร่าง) คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563  
ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดท า และหากมีข้อแก้ไขให้แจ้งส านักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 
2563 โดยมีอ าเภอขอแก้ไข (ยกร่าง) คู่มือการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 
มีอ าเภอที่ขอแก้ไข 3 อ าเภอ คือ อ าเภอพุทธมณฑล  อ าเภอดอนตูม  และอ าเภอบางเลน ที่จะแก้ไขกรอบการ
เพาะปลูก คือ รอบปลูกข้าวนาปี รอบปกติ เริ่มเพาะปลูก วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 – 30 เมษายน 2564 แก้ไข
เป็น 1 เมษายน 2563 – 31 มีนาคม 2564  
 - นาปี 1 เมษายน 2563 – 31 ตุลาคม 2563 
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 - นาปรัง 1 พฤศจิกายน 2563 – 31 มีนาคม 2564 
      3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่จังหวัด

นครปฐมรายละเอียดตามเอกสารดังนี้ 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ แนวทางการพัฒนางานเกษตรเชิงพ้ืนที่เอกสารแนบเป็นค าสั่งที่ใช้   

ทีมงานทีมเดียวกับทีมนิเทศงาน วันที่ 4-5 มีนาคม 2563 จัดท าเวทีครั้งที่ 1 ตามคู่มือที่แจกไป  
คณะกรรมการจะเป็นชุดเดียวกับชุดที่ออกไปนิเทศงานอยู่แล้วหากทีมนิเทศงานลงนิเทศงานในอ าเภอก็
ขอให้ท าเวทีครั้งที่ 1 ได้เลยโดยท าเวทีในเรื่อง วิเคราะห์ปัญหา การท าแผนพัฒนา ในรอบตัวชี้วัดนี้ไม่ได้
วัดอ าเภอ วัดแต่ระดับจังหวัด ในรอบที่ 1 วัด ในเรื่องค าสั่ง การจัดท า Time line และAction plan ใน
รอบท่ี 2 จะวัดอ าเภอด้วย 

ประธาน    อ าเภอสามพรานให้จัดท าเป็นตัวชี้วัดในรอบนี้ด้วย ส่วนอ าเภออ่ืนให้เตรียมไว้ เมื่อกรมประกาศใช้ก็
สามารถน ามาใช้ได้เลย การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมเน้นที่พืช ส้มโอ เป็นหลัก 
เป้าหมายที่วางไว้เพ่ือพัฒนาจังหวัดนครปฐมเป็นเมืองส้มโอ ซึ่งมีอยู่ใน 3 อ าเภอหลัก เพ่ือตอบรับในเรื่อง
ของ GI และสอดรับในเรื่องพันธุกรรมพืช ซึ่งมองว่าส้มโอในอนาคตตลาดไปได้ดีไม่น่ามีปัญหาล้นตลาด 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ    ขอความร่วมมืออาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านลงพ้ืนที่ประชาสัมพันธ์ให้
ค าแนะน าเกษตรกร งดการเผาพืช ซากพืช หรือวัสดุทางการเกษตร หากมีการเผาให้รายงานให้ส านักงาน
เกษตรอ าเภอรายงานให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบ การติดตามตรวจเยี่ยมและดูแลเกษตรกรในพ้ืนที่
เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรโดยให้หน่วยงานกระทรวงเกษตร (คณะท างาน CoO          
ที่มีเกษตรจังหวัดเป็นประธาน) และหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรทั้งหมด ก าหนดจุดเพ่ือท าแผนและ
ลงพื้นที่ 

ประธาน     ก าหนดจุดการไถกลบตอซังที่อ าเภอบางเลนเดือนมีนาคมเป็นเดือนแรก เดือนถัดไปให้กลุ่ม 
ยุทธศาสตร์ประสานกับยุทธศาสตร์ของ กส. และยุทธศาสตร์หน่วยงานกระทรวงเกษตรมาประชุมร่วมกัน
และก าหนดจุดในเดือนเมษายน 2563 ว่าจะไปจุดไหน เช่นพื้นที่ประสบภัยแล้ง กล้วยไม้ เป็นต้น 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ขอให้อ าเภอคัดพ้ืนที่งานหลักของอ าเภอที่จะน าเข้าร่วมท าแผนโดยให้ 
คัดมาเดือนละ 1 จุด ให้ท าแผนจนถึงเดือนกันยายน 2563 และน าเข้าที่ประชุมคณะท างาน CoO หาก
คณะท างานเลือกอ าเภอใด ทางกลุ่มยุทธศาสตร์จะได้แจ้งให้ อ าเภอทราบต่อไป 
ในการส่งวาระการประชุมขอให้ทุกกลุ่ม/ฝ่ายส่งให้ทันภายในวันที่ 24 ของทุกเดือนหากกลุ่ม/ฝ่ายใดส่งไม่
ทันขอให้ท าเป็นเอกสารแนบ 

ประธาน หากกลุ่ม/ฝ่ายใดไม่ส่งรายงาน อนุญาตให้กลุ่มยุทธศาสตร์ไปติดตามวาระได้ 
 

4. การนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ครั้งที่ 1/2563 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ    ตามท่ีแจ้งในที่ประชุมครั้งที่ 4/ 2563 วันที่ 29 มกราคม 2563 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมได้ท าหนังสือแจ้งให้ส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอจัดเตรียมข้อมูลแนวทางการ
ด าเนินงานโครงการ ผลการด าเนินงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ตลอดจนรวบรวมปัญหา อุปสรรคและ
ข้อเสนอแนะ เพ่ือน าเสนอเจ้าหน้าที่ทีมนิเทศงานส านักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรีนั้น 
ส าหรับอ าเภอใดที่ยังไม่ได้ส่งรายงานผลกลับมายังส านักงานเกษตรจังหวัดขอให้ส่งรายงานผลมาด้วย              
จักขอบคุณมาก  
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      5. งานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  
 สรุปการจัดส่งรายงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรผ่านสื่อต่างๆ ประจ าเดือน
กุมภาพันธ์ 2563 
 
        4. สรุปผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รายงานผลกล่องแสดง
ความคิดเห็น และการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 เดือน ตุลาคม 2562 - 30 มีนาคม 2563 
เดือน⁄อ าเภอ ก าแพงแสน เมือง ดอนตูม นครชัยศร ี บางเลน สามพราน พุทธมณฑล 

ตุลาคม ⁄ ⁄ ⁄  ⁄ ⁄ ⁄ 

พฤศจิกายน ⁄ ⁄ ⁄  ⁄ ⁄ ⁄ 

ธันวาคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

มกราคม ⁄ ⁄ ⁄ พรบ.58  พรบ.58,40 ⁄  พรบ.58,กล่อง 

กุมภาพันธ ์ ⁄ ⁄ ⁄ พรบ.58  พรบ.58,40 ⁄  พรบ.58,กล่อง 

มีนาคม               

 

    5. สรุปผลการจัดส่งรายงานระบบส่งเสริมการเกษตร T&V จังหวัดนครปฐม 

        เดือน ตุลาคม 2562 - 30 มีนาคม 2563 
 

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

ตุลาคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  ⁄ ⁄ 

พฤศจิกายน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  ⁄ ⁄ 

ธันวาคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

มกราคม ⁄ ⁄ ⁄   ⁄ ⁄ ⁄ 

กุมภาพันธ์ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

มีนาคม               
 

     6. รายงานการประชุมของอ าเภอที่ส่งมายังส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  
เดือน⁄อ าเภอ ก าแพงแสน เมือง ดอนตูม นครชัยศรี บางเลน สามพราน พุทธมณฑล 

กุมภาพันธ์ ⁄ ⁄  ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
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ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  อ่ืนๆ 
   5.1 คลิปวิดีโอ การติดตามโรงเรือนปลูกพืชของรถหน่วยบริการเคลื่อนที่ 
                                    (อารักขาพืช) 
   5.2 ............................................................................................................................. .... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ปิดประชุม   เวลา 15.00 น. 
 
 
                  ฐานียา  เหลียววัฒนกิจ                                   ศศิธร  ชาญประเสริฐ 
  (นางสาวฐานียา  เหลียววัฒนกิจ)        (นางศศิธร  ชาญประเสริฐ) 
      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ          หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
      ผู้จดรายงานการประชุม                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


