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   รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือน   

ครั้งที่ 3  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันจันทร์ที่  28  ธันวาคม  ๒๕63 

เวลา  13.3๐  น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

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

รายช่ือผู้มาประชุม 
 

 1. นายเฉลิมยศ ชัยคุณแสง  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  
      รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครปฐม 

2.นายประมวล ง้วนพริ้ง   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร    
3. นางศศิธร  ชาญประเสริฐ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

 4. นางพลัศริญญา  อมรพันธุ์ศักดิ์  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
 5. นางสาวชรินทร์  เนตรแก้ว  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  

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

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

12. นางสาวล าดวน  สระทองอินทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
รักษาราชการแทนเกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม 

13. นายสุรเชษฐ์  อยู่สวัสดิ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
14. นายวราวธุ  สวุรรณรัตน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

 15. นายเฉลิม  นันทารียะวัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
16. นางสาวเรวดี  บวัเพชร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
17. นางสาวกมลพรรณ  พิมพา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
18. นางสาวธิดารัตน์ ลิ้มติ้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
19. นางสาวฐานียา เหลียววฒันกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

 20. นางสาววสุกาญจน์ ปานขริบ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
          21.นางสาวกาญจนา  ค ากองแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  22. นางสาววรัทยา  เซี่ยงจ๊ง           นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

23. นางสาวนุชจรีย ์ ก ามา  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
 24. นางสาวศิริพร  ทิพย์พิลา  เจ้าพนักงานธุรการ 
 25. นางสาวสิริลักษณ์  เกิดทรัพย์  เจ้าพนักงานธุรการ 

/รายชื่อ… 
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รายช่ือผู้ไม่มาประชุม  

1. นางณัฐทิยา  อชิตกุล                      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (ติดราชการ) 
2. นางสาวสุทัศวลี  เครือวัลย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (ลาพักผ่อน) 
3. นางสาวภารดี  เอี่ยมเทศ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ(ติดราชการ) 
4. นางสาวสุภาวดี  ข าอ่ิม   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ลาพักผ่อน) 
5. นายเลิศสิริ  ศรีจันทร์โฉม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ติดราชการ) 
6. นางสาวเบญจมาศ  โลมสนธิ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ลาพักผ่อน) 
7. นายพรชัย  แสนค าภา   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน (ติดราชการ) 
 

เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 
 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

เรื่องก่อนวาระการประชุม เรื่องแจ้งจากท่ีประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  
ประธาน   - แจ้งเรื่องข้าราชการย้ายมาใหม่ นายปริวัตร  ไพรศรีจันทร์ ต าแหน่งนักวิชาการ 
ส่งเสริมการเกษตรช านาญการย้ายมากลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  

- แจ้งเรื่องข้าราชการขอลาออกจากราชการ  นายสาคร  ศรีส าราญ ต าแหน่งนักวิชาการ 
ส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ ส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสน 

 

มติที่ประชุม รับทราบ                                
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ       
   ๑.๑ เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด 
ประธาน   แนะน าข้าราชการย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ 8 ต าแหน่ง        
         1. ร้อยต ารวจตรีสัณฐิติ  ธรรมใจ   หัวหน้าส านักงานป้องกันและบรรเทา 

  สาธารณภัยจังหวัดนครปฐม 
         2. นางสาวสุดารัตน์  พงศ์อัมพรไกวัล   วัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม 
         3.นายไพโรจน์  เจิ้นสว่าง    เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดนครปฐม 
         4. นายธวชัชัย  ชูหน้า    ศึกษาธิการจังหวัดนครปฐม 
         5. นางมนต์ศรัณย์  ผลเจิม    สรรพมิตพ้ืนที่นครปฐม 1 
         6. นายคมกฤช  ศิริตระกูล    ผู้อ านวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็ก 

  และเยาวชนชายบ้านอุเบกขา 
         7. นายสุพจน์  พุกสิริย์วงศ์    โทรศัพท์จังหวัดนครปฐม 
         8. นายวิรัตน์  แย้มโชติ    ผู้อ านวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  

  16 นครปฐม 
 

   ๑.2 เรื่องแจ้งจากการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เขตที่ 2 
        - ยังไม่มีการประชุม – 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประธาน   เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างรายงานการประชุมครั้งที่ 2/2564 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เมื่อวันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่ประชุมพิจารณา  

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่2/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563                   
                               โดยไม่มีข้อแก้ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  สืบเนื่อง 
    3.1 การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ 2564 
          ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ 2564 

      ตามสถานที่ข้ึนทะเบียน               (ตัดยอด ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563) 
 

จังหวัด/อ าเภอ 
เป้าหมาย 
ปี 2564 

(ครัวเรือน) 

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

(ครัวเรือน) 

ผลการปรับปรุงรอบที่1 คิดเป็นร้อยละ 
(รอบที่1) 

นครปฐม 41,000 10,250 1,861 18.15 
เมืองนครปฐม 8,795 2,198 148 6.73 
ก าแพงแสน 8,100 2,025 473 23.35 
นครชัยศรี 5,075 1,268 302 23.81 
ดอนตูม 2,850 715 228 31.88 
บางเลน 8,970 2,242 528 23.55 

สามพราน 6,195 1,548 153 9.89 
พุทธมณฑล 1,015 254 29 11.41 

 

ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ตามที่ตั้งแปลง ปี 2563/64 
ผ่านระบบทะเบียนเกษตรกรและแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook 

(ช่วงปลูกของแต่ละจังหวัดตามกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563) 
                         (ตัดยอด ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563) 

 

 
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 14,085 243,387 14,063 242,967 36 420 14,080 243,271 14,041 242,724 

เมืองฯ 710 10,806 710 10,806 - - 710 10,806 709 10,758 
ก าแพงแสน 2,071 23,424 2,053 23,125 29 299 2,070 23,403 2,036 22,996 
นครชัยศรี 1,758 29,322 1,758 29,322 - - 1,758 29,322 1,758 29,316 
ดอนตูม 1,141 16,970 1,141 16,970 - - 1,141 16,970 1,141 16,970 
บางเลน 7,460 144,950 7,455 144,829 7 121 7,456 144,855 7,451 144,469 

สามพราน 357 5,933 357 5,933 - - 357 5,933 357 5,933 
พุทธมณฑล 715 11,979 715 11,979 - - 715 11,979 715 11,979 

 
/- กรมส่งเสริม… 
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-   กรมส่งเสริมการเกษตรจะปิดระบบบันทึกข้อมูล และระบบบันทึกผลการตรวจสอบข้อมูลของเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
นาปี  ปีการผลิต 2563/64 ในวันที่ 15 มกราคม 2564 เป็นวันสุดท้าย ของข้าวที่ปลูกในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม – 
31 ตุลาคม 2563 และข้าวที่ปลูกในช่วงวันที่ 1 เมษายน ถึง 31 ตุลาคม 2563 ขอให้อ าเภอเร่งรัดด าเนินการให้
แล้วเสร็จตามเวลาที่ก าหนด  
 

ผลการวาดแปลงทะเบียนเกษตรกร  ปีงบประมาณ 2564 
                                                    (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 –  23 ธันวาคม  2563) 

จังหวัด/อ าเภอ เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการวาดแปลง (แปลง) คิดเป็นร้อยละ 

นครปฐม 6,058 1,050 17.33 
เมืองนครปฐม 1,295 143 11.04 
ก าแพงแสน 995 103 10.35 
นครชัยศรี 878 469 53.41 
ดอนตูม 433 149 34.41 
บางเลน 1,346 181 13.44 
สามพราน 844 4 0.47 
พุทธมณฑล 267 1 0.37 

 

3.2 รายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน (รต.) 
      ข้าวนาปี  ปีการเพาะปลูก 2563/64 

           (ตัดยอด ณ วันที่ 23 ธันวาคม 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 14,085 12,196 243,387 265,325 258,078  - 240,074 193,980,485 808 7.68 
เมืองนครปฐม 710 777 10,806 4,831 13,064 - 10,199 8,005,350 784 7.80 
ก าแพงแสน 2,071 2,098 23,424 15,535 24,910 - 22,536 18,006,900 799 7.20 

นครชัยศรี 1,758 1,823 29,322 37,356 34,326  - 31,392 25,853,653 823 7.03 

ดอนตูม 1,141 1,057 16,970 15,915 16,985  - 15,384 11,234,300 730 7.30 

บางเลน 7,460 5,409 144,950 170,994 152,773  - 144,648 118,361,508 818 7.91 

สามพราน 357 442 5,933 4,957 5,620  - 5,516 4,336,874 786 7.80 

พุทธมณฑล 715 590 11,979 15,737 10,399  - 10,399 8,181,900 786 7.81 

/ข้าวนาปรัง...  
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ข้าวนาปรัง  ปีการเพาะปลูก 2563/64 

  (ตัดยอด ณ วันที่ 23 ธันวาคม 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 447 4,006 8,161 61,110 104,996  - - - - - 
เมืองนครปฐม 1 109 35 145 930 - - - - - 

ก าแพงแสน 35 38 509 740 728 - - - - - 
นครชัยศรี 1 720 5 7,091 11,920  - - - - - 

ดอนตูม 108 209 1,564 1,969 1,215  - - - - - 
บางเลน 302 2,690 5,980 47,031 86,424  - - - - - 

สามพราน 4 152 66 630 2,269  - - - - - 
พุทธมณฑล - 88 - 3,504 1,510  - - - - - 

 
กล้วยไม้ (ไม้ตัดดอกเมืองร้อน) 

  (ตัดยอด ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563) 
 

 
 

จังหวัด/อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก (ไร่) 

 
เน้ือที่ 

ปลูกใหม ่
(ไร่) 

 
เน้ือที่

เสียหาย(ไร่) 

 
เน้ือที่ 

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต 

(ไร่) 

 
ผลผลิตท่ี

เก็บเกี่ยวได้ 
(กก./ไร)่ 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย

(กก./ไร)่ 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได้
เฉลี่ย

(บาท/กก.) 
ทบก. 
(ปี63) 

รต. 
(ธ.ค.63) 

ทบก. 
(ปี63) 

รต. 
(ธ.ค.63) 

 

      

นครปฐม 651 707 11,568 9,551 188 10 7,383 1,519,108 205 45 

เมืองนครปฐม 33 65 819 788 110 10 489 190,550 389 35 

ก าแพงแสน 40 54 682 777 - - 624 134,110 214 58 

นครชัยศรี 121 132 2,093 2,079 - - 1,460 348,300 238 51 

ดอนตูม 14 21 430 420 - - 383 119,500 312 43 

บางเลน 149 138 4,445 3,010 64 - 2,364 351,025 148 38 

สามพราน 292 263 2,709 2,036 - - 1,668 298,623 179 45 

พุทธมณฑล 27 34 388 439 14 - 395 77,000 194 50 
 

/ส้มโอ... 
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ส้มโอ 

 

  (ตัดยอด ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563) 
 

 
 
 

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. 
(ปี63) 

รต. 
(ธ.ค.63) 

ทบก. 
(ปี63) 

รต. 
(ธ.ค.63) 

      

นครปฐม 1,188 1,723 6,860 6,975 - - 224 23,450 104 53 
เมืองนครปฐม 13 13 17 19 - - 2 250 90 58 

ก าแพงแสน 10 15 26 29 - - - - - - 

นครชัยศรี 195 196 889 1,010 - - - - - - 

ดอนตูม 14 9 182 164 - - 99 8,000 80 70 

บางเลน 25 46 154 243 - - 56 11,200 200 35 

สามพราน 924 1,428 5,535 5,369 - - - - - - 

พุทธมณฑล 16 16 54 140 - - 67 4,000 59 72 
 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   ขอให้อ าเภอสามพราน และอ าเภอพุทธมณฑล ช่วยตรวจสอบ 
ข้อมูล รต.รอ. และข้อมูลทะเบียนเกษตรกรพ้ืนที่ปลูกส้มโอให้สมดุลกัน 
เกษตรอ าเภอสามพราน   แจ้งว่าข้อมูล รต.รอ. ส้มโอของอ าเภอสามพรานมีการแจ้งปลูกหลายสายพันธุ์ ท า
ให้ข้อมูล รต.รอ. มากกว่าข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 

 

ข้าวโพดฝักอ่อน 
                (ตัดยอด ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563)                   

 

 
 

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. 
(ปี63) 

รต. 
(ธ.ค.63) 

ทบก. 
(ปี63) 

รต. 
(ธ.ค.63) 

      

นครปฐม 1,138 1,270 2,869 4,098 2,209 - 1,191 853,400 716 4.23 

เมืองนครปฐม 191 273 405 180 40 - 16 14,400 900 4.00 

ก าแพงแสน 946 997 2,460 3,918 2,169 - 1,175 839,000 714 4.24 

/มะพร้าวอ่อน… 
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มะพร้าวอ่อน 

  (ตัดยอด ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563) 

 

 
 

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. 
(ปี63) 

รต. 
(ธ.ค63) 

ทบก. 
(ปี63) 

รต. 
(ธ.ค.63) 

      

นครปฐม 2,035 2,117 9,506 9,643 - - 4,812 1,097,162 227 6.66 

เมืองนครปฐม 165 270 1,020 1,156 - - 305 71,300 233 8.57 

ก าแพงแสน 73 86 307 397 - - 92 20,350 221 7.48 

นครชัยศรี 413 467 2,024 2,093 - - 907 216,650 238 9.34 

ดอนตูม 56 58 271 374 - - 49 10,100 206 6.57 

บางเลน 107 37 524 232 - - 147 21,600 146 8.84 

สามพราน 1,155 1,127 5,175 5,208 - - 3,147 710,162 225 5.54 

พุทธมณฑล 73 72 182 183 - - 165 47,000 285 6.91 

 
ข้าวโพดรับประทานฝักสด 

  (ตัดยอด ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563) 
 

 
 

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. 
(ปี63) 

รต. 
(ธ.ค.63) 

ทบก. 
(ปี63) 

รต. 
(ธ.ค.63) 

      

นครปฐม 321 281 579 491 136 - 167 281,500 1,685 9.64 

เมืองนครปฐม 198 168 340 249 50 - 81 158,000 1,950 10.0 

ก าแพงแสน 74 78 163 208 86 - 59 84,000 1,423 10.0 

ดอนตูม 40 35 56 34 - - 27 39,500 1,462 7.47 

 
 

/พืชผัก... 
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พืชผัก 

  (ตัดยอด ณ วันที่ 23 ธันวาคม 2563) 
 

 
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. 
(ปี63) 

รต. 
(ธ.ค.63) 

ทบก. 
(ปี63) 

รต. 
(ธ.ค.63) 

      

นครปฐม 9,526 9,035 24,135 23,282 6,199 - 19,941 8,204,599 411 18.84 

เมืองนครปฐม 3,775 4,209 7,661 7,188 975 - 10,991 2,834,629 257 20.03 

ก าแพงแสน 2,748 2,743 7,263 8,253 2,936 - 4,821 1,575,100 326 14.79 

นครชัยศรี 862 517 2,240 3,898 1,045 - 1,335 1,452,500 1,088 21.38 

ดอนตูม 833 833 1,621 1,227 132 - 859 1,244,600 1,448 21.33 

บางเลน 861 603 4,257 2,322 1,068 - 1,348 978,190 725 14.34 

สามพราน 328 33 758 170 10 - 282 63,800 226 26.50 

พุทธมณฑล 145 97 331 224 33 - 305 55,780 182 20.69 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
                           3.3 แผนการติดตามการใช้งานครุภัณฑ์ประจ าเดือน มกราคม 2563                 
                                  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           11 ม.ค. 2564 บางเลน 
ทีมท่ี 2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ         11 ม.ค. 2564 เมืองนครปฐม 
ทีมท่ี 2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ         18 ม.ค. 2564 นครชัยศรี 
ทีมท่ี 3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต          15 ม.ค. 2564 สามพราน 
ทีมท่ี 3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต          18 ม.ค. 2564 พุทธมณฑล 
ทีมท่ี 4 กลุ่มอารักขาพืช          15 ม.ค. 2564 ดอนตูม 
ทีมท่ี 4 กลุ่มอารักขาพืช          18 ม.ค. 2564 ก าแพงแสน 

   
 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  การติดตามนิเทศงานของแต่ละทีมตามแผนการติดตามนิเทศงานขอให้
ติดตามนิเทศงานภายในส านักงานไม่ต้องลงพ้ืนที่ เนื่องจากอยู่ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส covid - 19 

/หัวหน้ากลุ่ม… 
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หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช   ในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2564 ยังเป็นช่วงวิกฤตอยู่จึงเห็นควรว่า ควรติดตาม
นิเทศงานในระดับอ าเภอเพ่ือสอบถามปัญหาในการด าเนินงานของแต่ละอ าเภอแต่ไม่ลงพ้ืนที่แปลงของเกษตรกร 
ประธาน   ขอให้รักษาระยะห่าง เพ่ือป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัส covid-19 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

                           3.4 การใช้งานอุปกรณ์ควบคุมภายในโรงเรือนปลูกพืช (โรงเรือนอัจฉริยะ) 
                                  1.) การใช้ประโยชน์โรงเรือนปลูกพืช โครงการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย 4.0 และโครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจ าเดือน 
ธันวาคม 2563 
                                  2.) การใช้งานอุปกรณ์ควบคุมภายในโรงเรือนปลูกพืช (โรงเรือนอัจฉริยะ)         
โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุนเดือนธันวาคม 2563 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโรงเรือนพลาสติก    
และระบบ IOT ว่าไม่สามารถเข้าระบบได้ในเดือนนี้ จึงไม่มีการรายงานผลการใช้ประโยชน์ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เพื่อทราบ/พิจารณา 
 

   4.1 เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหารทั่วไป 
          1. สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 

         ณ วันที่ 25 ธันวาคม  2563 จากระบบ GFMIS มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
   

         1.1 รายละเอียดร้อยละผลเบิกจ่ายแยกตามโครงการการ ณ วันที่ 25 ธันวาคม   
2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ฝบร.1)  
 

      2. สรุปการเบิกจ่ายโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 ณ  
วันที่ 25 ธันวาคม  2563 รายอ าเภอจะด าเนินการสรุปและส่งผลให้ทราบอีกครั้ง ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
 

/หัวหน้าฝ่าย... 
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หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   รายงานผลการเบิกจ่าย เป้าหมายที่กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งมาคือ 
36.75% 

    - แจ้งเรื่องพนักงานราชการ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ของอ าเภอสามพราน 
ลาออก ซึ่งต าแหน่งดังกล่าว ต้องรอเขตประกาศรับสมัครในการคัดเลือก เพ่ือทดแทนต าแหน่งดังกล่าว 
 

เกษตรอ าเภอก าแพงแสน  สอบถามเรื่องการเลื่อนการฝึกอบรมออกไปก่อน ว่าในทางการปฏิบัติหากมีแผน
ก าหนดการแล้วมีการเลื่อนจะต้องท าหนังสือบันทึกเลื่อนมายังส านักงานเกษตรจังหวัดใช่หรือไม่ 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  ต้องท าหนังสือบันทึกการเลื่อนการฝึกอบรมพร้อมเหตุผลมายังส านกังานเกษตรจังหวัด 
 

เกษตรอ าเภอบางเลน  สอบถามว่ามีค าสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมให้งดการอบรมว่ามีหนังสือ
มายังส านักงานเกษตรจังหวัดหรือไม่ เนื่องจากส านักงานเกษตรอ าเภอบางเลน ได้ยืมเงิน ทดลองราชการ แล้วจะจัด
อบรมในวันที่ 8-9 มกราคม 2564 แต่อ าเภอก็ต้องยึดตามค าสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดหากไม่ให้มีการฝึกอบรมก็ต้อง
แนบค าสั่งผู้ว่าราชการจังหวัดและเหตุผลในการเลื่อนการอบรม 
 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   ตามท่ีไปประชุมร่วมกับคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อไวรัส 
covid-19 ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม จะออกเป็นประกาศโดยเฉพาะหน่วยงานราชการ ไม่ให้รวมกลุ่มท า
กิจกรรมใดๆ ทั้งสิ้น ส่วนจ านวนคนไม่ให้รวม กลุ่มเกิน 100-150 คนและขอให้ ขออนุญาตจากนายอ าเภอหากมีการ
จัดกิจกรรม 
 

ประธาน  การปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส covid-19  ขอให้ปฏิบัติตามค าสั่ง นายอ าเภอ
ตามมติคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด 

- เรื่องงบลงทุนที่ด าเนินงานใน 3 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอดอนตูม อ าเภอก าแพงแสน  
ได้ประกาศเรียบร้อยแล้ว ขอขอบคุณเกษตรอ าเภอทั้ง 3 อ าเภอที่ด าเนินการจนแล้วเสร็จ จนสามารถประกาศได้ 
 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร   ในล าดับขั้นตอนต่อไปคือ ขอให้ท าแผนงานการปฏิบัติงานให้
แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลา 
 

เกษตรอ าเภอก าแพงแสน   ส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสนได้ประสานกับทางส านักงานเกษตรจังหวัดใน
การด าเนินงาน ขอให้ทางส านักงานเกษตรจังหวัดช่วยก ากับดูแลในส่วนที่ขาดตกบกพร่องให้ผ่านไปได้ด้วยดี ในส่วน
ของส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสน ยึดหลักระเบียบการด าเนินงานตามขั้นตอนของส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี 
 

เกษตรอ าเภอดอนตูม   ขอความอนุเคราะห์จากส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ในการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการตรวจสอบในการจัดซื้อการซื้อรถยนต์ของส านักงานเกษตรอ าเภอดอนตูม 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   ได้ส่งกรอบแนวทางการปฏิบัติงานให้แต่ละอ าเภอไปศึกษาเพ่ือน าไปปรับใช้เป็น
แนวทางการด าเนินงานของ ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

/ประธาน… 
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ประธาน   แจ้งเรื่องผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี         
นางธัญธิตา  บุญญมณีกุล ย้ายมาจากจังหวัดชัยภูมิ 
มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 
 

                              4.2 เรื่องแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  
 

                 1. แจ้งเตือนการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนประจ าปี 2564   
  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด วันที่ 1-30 มกราคม 2564 โดยขอให้อ าเภอ 

ด าเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลการอนุมัติการต่อทะเบียนย้อนหลัง ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน ภายในสิ้นปี 
2563 ก่อนด าเนินการบันทึกข้อมูล การต่อทะเบียน ปี 2564 ลงในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน เอกสารที่ใช้
แนบประกอบในการต่อทะเบียน   (รายละเอียดตามเอกสารแนบท่ี 1 ) 
*** เพ่ิมเติมคือ จัดเก็บเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี/เลขทะเบียนนิติบุคคล (สวช.08) (รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 2 ) 

        2. ขอความร่วมมืออ าเภอรายงานข้อมูลจ านวนวิสาหกิจชุมชนที่จดทะเบียน 
ในรูปแบบนิติบุคคล ณ ปัจจุบัน  ให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2564 
 

           3. แบบสรุปการจัดส่งงานวิสากิจชุมชน ปี 2564(รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 3 ) 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร   ทางกรมชลประทานประกาศให้เกษตรกรงดท านาปรัง ในช่วงฤดู
แล้ง แต่หากเกษตรกรยืนยันที่จะท ากิจกรรมทางการเกษตรทางรัฐบาลไม่มีมาตรการในการช่วยเหลือเยียวยาใดๆ
ทั้งสิ้นหากเกิดความเสียหายเนื่องจากทางราชการได้ประกาศให้งดท านาปรัง ในช่วงดังกล่าว และขอให้ติดตาม
สถานการณ์น้ าเพ่ือเตรียมความพร้อม ส่วนเรื่องการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติน้ าท่วม ที่รายงานมายัง
ส านักงานเกษตรจังหวัด มี 3 อ าเภอ คือ อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอนครชัยศรี และอ าเภอบางเลน ขณะนี้อยู่ใน
ขั้นตอนการด าเนินการ เยียวยาช่วยเหลือเกษตรกร โดยส านักงานเกษตรจังหวัดจะเป็นผู้ยืมเงินเองและโอนให้ทาง
ส านักงานเกษตรอ าเภอโดยผ่านทางธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรโดยจะด าเนินการให้แล้วเสร็จก่อน
วันที่ 16 มกราคม 2564 เนื่องจากครบ ตามก าหนดระยะเวลา 90 วัน 
 

- ขอให้นายทะเบียนท าหนังสือแจ้งไปยังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุกกลุ่ม ในเรื่องการต่อ 
ทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และในการส่งหนังสือให้กับประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขอให้มีการเซ็นต์รับหนังสือด้วยเพ่ือ
เก็บเป็นหลักฐานไว้ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอ 

- เนื่องจากทางกรมส่งเสริมการเกษตรขอความร่วมมือจากส านักงานเกษตรจังหวัด 
ส านักงานเกษตรอ าเภอ ในเรื่องการจัดเก็บ เลขประจ าตัวผู้เสียภาษีของทะเบียนวิสาหกิจชุมชน และในเรื่องการ
ยกเว้นภาษีอากร ที่ทางกลุ่มมีรายได้ไม่เกิน 1,800,000 บาท ได้มีการยกเลิกไปแล้วและขอให้แจ้งให้กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนทราบและไปด าเนินการเพ่ือขอเลขบัตรประจ าตัวผู้เสียภาษีของวิสาหกิจชุมชนว่าจะต้องเสียภาษีหรือไม่ โดยให้
ด าเนินการทุกกลุ่ม โดยทุกกลุ่มต้องมีเลขรหัสประจ ากลุ่มในการตรวจสอบการเสียภาษีในนามของวิสาหกิจชุมชนนั้นๆ 
และเลขทะเบียนนิติบุคคลส าหรับกลุ่มท่ีจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนเป็นนิติบุคคลและขอให้บันทึกข้อมูลเข้าระบบ 
ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 พร้อมทั้งขอให้น าส่งข้อมูลพ้ืนฐานตามแบบฟอร์มที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ได้จัดส่งให้ส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอกลับมายังกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรภายในวันที่ 15 มกราคม 
2564 ส่วนการจดทะเบียนแปลงใหญ่มีการจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือยัง ขอความร่วมมือให้ส่งข้อมูลมายัง 

/กลุ่ม… 
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กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร เนื่องจากเป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตรที่จะผลักดันแปลงใหญ่ให้เป็น
วิสาหกิจชุมชนและข้ึนทะเบียนเป็นนิติบุคคล และขณะนี้แต่ละอ าเภอได้แต่งตั้งประธานแปลงใหญ่เป็นผู้จัดการแปลง
หมดแล้วหรือยังขอให้ส านักงานเกษตรอ าเภอช่วยตรวจสอบด้วย 
 

เกษตรอ าเภอก าแพงแสน  เนื่องจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้ส ารวจข้อมูลแปลงใหญ่เมื่อไม่นานมา
นี้ จึงขอให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรประสานงานกันระหว่างกลุ่มพัฒนาส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรกับกลุ่ม 
ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเป็นการภายในเพื่อความรวดเร็ว 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  การจัดท าแผนการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนงานวิสาหกิจ
ชุมชนในปี 2564 มีการด าเนินไปแล้วบางโครงการและมีบางโครงการที่ ต้องเลื่อนออกไปคือ โครงการยกระดับและ
เพ่ิมศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนหากยังอยู่ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส 
covid-19 คงต้องเลื่อนออกไปอีก 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  การจัดส่งข้อมูลแบบสอบถาม การศึกษาปัจจัยสนับสนุนการ
เติบโตของวิสาหกิจชุมชน ขอให้อ าเภอช่วยจัดส่งข้อมูลให้ทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรตามกรอบระยะเวลาที่
ก าหนด ส่วนผลการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนพร้อมรูปเล่ม 1 เล่ม ก าหนดส่งวันที่ 18 มกราคม 2564 การจัดเก็บ
ข้อมูลรายได้วิสาหกิจชุมชน ก าหนดส่ง 20 มกราคม 2564 และการรายงานผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน
รอบท่ี 1 ก าหนดส่ง 25 มกราคม 2564 
 

ประธาน   การเสนอค่าตอบแทนให้กับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จากการตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่า
อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านส่วนใหญ่เป็นข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เป็นก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ประมาณ 70 
เปอร์เซ็นต์ มีประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ พี่สามารถเบิกค่าตอบแทนในส่วนนี้ได้ หากกรมส่งเสริมการเกษตรอนุมัติ
งบประมาณตรงส่วนนี้จะต้องมีการคืนเงิน จึงหารือเพ่ือหาทางออกในการเบิกจ่าย หากงบประมาณตรงส่วนนี้ผ่านการ
เห็นชอบ 
มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 
 

    4.3 เรื่องแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
 

ประธาน  การด าเนินการ ต่ออายุ การใช้งานโรงเรือนพลาสติก เนื่องจากครบก าหนดระยะเวลา ขอให้อ าเภอ
ด าเนินการ ให้แล้วเสร็จ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 

- แจ้งว่าการพัฒนากลุ่มแปลงใหญ่ที่ประสงค์จะรับเงินสนับสนุนจากภาครัฐ จะต้องจด 
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลเท่านั้น  

- การส่งเสริมการปลูกพืชฤดูแล้งได้รับแจ้งจากกรมชลประทานว่า ในขณะนี้ เขื่อนศรี 
นครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนภูมิพล และเข่ือนสิริกิต์ มีปริมาณน้ าน้อยต่ ากว่าเกณฑ์ จึงไม่มีการ ส่งน้ าให้ท านา
ในช่วงฤดูแล้งแต่จะมีการปล่อยน้ าเพื่อผลักดันน้ าเค็มจึงขอให้แจ้งให้เกษตรกรทราบ 
              - แจ้งเลื่อนก าหนดการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อย่างไม่มีก าหนด และจะเปลี่ยน
สถานที่จัดใหม่โดยจะจัดพร้อมกับงานจังหวัดเคลื่อนที่ของจังหวัดนครปฐม 
มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 
 

   /4.4 เรื่องแจ้ง... 
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    4.4 เรื่องแจ้งจากกลุ่มอารักขาพืช 
 

      1. การติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช 
กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งเตือนการระบาด 

ศัตรูพืชจาก ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี จ านวน 2 เรื่อง คือ เตือนชาวนา 
“ระวังบั่ว” และ เตือนชาวนา “ระวังหนอนกระทู้คอรวงข้าว”เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวเฝ้าระวังการ
ท าลาย (รายละเอียดตามเอกสารแนบที ่4 ) 
 

ประธาน   แจ้งเรื่องงบประมาณเหลื่อมปีที่เหลือคงค้างในระบบ 2 หมื่นกว่าบาท ของกลุ่มอารักขาพืชขอให้
ช่วยตรวจสอบข้อมูลด้วย  
 

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช   แจ้งเรื่องการติดตามงบประมาณเหลือจ่ายเหลื่อมปี 20,820 บาทได้ประสานกับ
ทางเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแล้ว ผลปรากฏว่า งบประมาณ แยกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย 15,000 บาทและ 
5,820 บาท  เป็นงบเงินกู้ของโครงการปี 63 เป็นงบประมาณเหลือจ่ายของโครงการบริหารจัดการดินปุ๋ยชุมชนเพียง 
5 820 บาทเท่านั้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/2. รายงาน… 
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      2. รายงานการระบาดศัตรูพืชและการให้ความช่วยเหลือ (ปศ.) ประจ าเดือน 
ธันวาคม 2563  

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ                                                                           /4.5 เรื่องแจ้ง... 
 

อ ำเภอ ชนิดพชื ระยะกำร
ศัตรูพชืที่
ระบำด วิธีกำรชว่ยเหลือ ปริมำณ

แหล่ง
ชว่ยเหลือ ผู้ส่งรำยงำน

เจริญเติบโต เกษตรกร
(รำย)

พืน้ที่ 
(ไร่)

เกษตรกร
(รำย)

พืน้ที่
 (ไร่)

เกษตรกร
(รำย)

พืน้ที่
 (ไร่)

(รำย)

บำงเลน บวับก เกบ็เกีย่ว ไร  -  - 1 2 1 2 หมั่นส ำรวจแปลงทกุสัปดำห ์โดยสุ่ม
ตรวจแมลงทั้งต้น แบบแนวสลับฟนั
ปลำ ถำ้พบรอยถกูท ำลำย แนะน ำให้
ใชส้ำรเคมี เชน่ อะมีทรำซ หรือโพ
รพำไกต์ หรือโทลเฟนไพแรด เลือก
ชนิดใดชนิดหนึ่งพน่ติดต่อกนั 2 คร้ัง
 หำ่งกนั 7 วัน

- สนง.
เกษตร
อ ำเภอบำง
เลน

นำยสุธี     
 ภู่อร่ำม

21 ธ.ค.63

กะเพรำ ทำงล ำต้น
และใบ

เพล้ียไฟ  -  - 1 2 1 2 หมั่นส ำรวจแปลงทกุสัปดำห ์โดยสุ่ม
ตรวจแมลงทั้งต้น แบบแนวสลับฟนั
ปลำ ถำ้พบกำรระบำด ใหใ้ชส้ำรเคมี
 อมิิดำโคลพลิด 10% SL หรือได
โนทฟีแูรน 10% WP หรืออโีทเฟน
พรอกซ์ 20% EC เลือกชนิดใดชนิด
หนึ่งพน่ติดต่อกนั 2 คร้ัง หำ่งกนั 7 
วัน

ก ำแพงแสน ขำ้วโพด อำยุ 5 - 60
 วัน

หนอนกระทู้
ขำ้วโพดลำย

จุด

0 0 100 250 0 0 แนะน ำใหเ้กษตรกรมีกำรจัดกำรโดย
วิธีกล(ใชม้ือจับ)และกำรใชส้ำรเคมี
ฟลูเบนไดอะไมล์ สำรคลอแรนทรำนิ
ลิโพรล สำรคลอร์ฟนิำเพอร์ สำรอนิ
ดออกซำคำร์บ ในกำรก ำจัดหนอน
และใชแ้สงไฟล่อแมลงท ำลำยตัวเต็ม
วัย

250 สนง.
เกษตร
อ ำเภอ
ก ำแพงแสน

นำยวีรวัฒน์
 กอ้งวิวัฒน์
พงศ์

21 ธ.ค.63

มะพร้ำวออ่น มะพร้ำว
อำยุ 5 ปี
ขึ้นไป

หนอนหวัด ำ 15 36  -  - 15 36 ใหค้ ำแนะน ำเบื้องต้นและแนะน ำ
กำรติดต้ังกบัดักฟโีรโมน

15

มะพร้ำวออ่น มะพร้ำว
อำยุ 5 ปี
ขึ้นไป

ด้วงแรด
มะพร้ำว

1 25  -  - 1 25 ใหค้ ำแนะน ำเบื้องต้นและแนะน ำ
กำรติดต้ังกบัดักฟโีรโมน

1

ขำ้ว

น้อยกว่ำ 
40 วันและ
 มำกกว่ำ 
60 วัน

- - -  -  - - -                      - -

ผักกวำงตุ้ง 10-25 วัน ด้วงหมัดผัก 2 1.5  -  - 2 1.5

คะน้ำ 25 วัน หนอนใยผัก 3 2 - - 3 2 jarja1724
สำมพรำน มะพร้ำว 3 เดือน ด้วงแรด

มะพร้ำว
1 8  -  - 1 8  พบกำรระบำดเพยีงเล็กน้อย จึง

แนะน ำใหท้ ำควำมสะอำดแปลง
 - สนง.กษอ.  

    สำม
พรำน

น.ส.อมรำ
ภรณ์ ไทยทวี

เมือง
นครปฐม

มะพร้ำวแก่ ใหผ้ลผลิต 
5-20 ปี

หนอนหวัด ำ 3 15  -  - 3 15 ใหค้ ำแนะน ำเกีย่วกบักำรปอ้งกนัและ
รักษำ

3 สนง.กษอ.
เมือง

น.ส.จุมพติำ
 สืบพนัธ์ุโกย

21 ธ.ค. 63

รวม 25 88 102 254 27 92 269

ลงชื่อ  สุภำวดี ข ำอิม่  ผู้รำยงำน
   (นำงสำวสุภำวดี ข ำอิม่)

ต ำแหน่ง..นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบติักำร
วันที่ 25 เดือน ธันวำคม พ.ศ. 2563

แบบรายงานการระบาดศัตรพืูชและการใหค้วามช่วยเหลือ
ประจ าเดือน ธันวาคม 2563

จงัหวดันครปฐม

พืน้ที่ระบำด พืน้ที่เฝ้ำระวัง
พืน้ที่ใหค้วำม

ชว่ยเหลือ
วันที่ส่ง
รำยงำน

พทุธมณฑล สนง.กษอ.
พทุธมณฑล

นำยตรีศร 
ทรัพย์
บริบรูณ์

21 ธ.ค. 63

25 ธ.ค. 63

นครชยัศรี สนง.กษอ.
นครชยัศรี

นำงสำว
ธัญญำรัศม์
 ตันเจริญ

วัฒน์

25 ธ.ค. 63

ดอนตูม แนะน ำใหใ้ชช้วีภัณฑ์ในกำรปอ้งกนั
ก ำจัด

สนง.กษอ.
ดอนตูม

นำยอรุณ   
รุผักชี

25 ธ.ค. 63
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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 25 ธันวาคม 2563) 
 

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

ตุลาคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

พฤศจิกายน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

ธันวาคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

มกราคม        

กุมภาพันธ์        

มีนาคม         

 

             2. รายงานการประชุมของอ าเภอที่ส่งมายังส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  
(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2563) 

 

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

ตุลาคม ⁄ ⁄ ⁄  ⁄ ⁄ ⁄ 

พฤศจิกายน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

ธันวาคม        

มกราคม        

กุมภาพันธ์        

มีนาคม        

 
 

    3. แจ้งบันทึก แผน – ผลรายงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V 
         ส าหรับเจ้าหน้าที่ผู้บันทึกให้บันทึกแผนการด าเนินงานเข้าระบบให้แล้วเสร็จ
ก่อนวันที่ 25 ของเดือนและส าหรับผู้อนุมัติ/หัวหน้างานให้บันทึกและส่งผลให้แล้วเสร็จไม่เกินวันที่ 3 ของเดือนถัดไป 
เพ่ือป้องกันระบบล่ม 
ฐานียา   แจ้งเรื่องระบบส่งเสริมการเกษตร ตามระบบ T & V กรมส่งเสริมการเกษตร ให้ทดลองการใช้ระบบ
ต่ออีก 3 เดือน จนถึงเดือนมีนาคม 2564 

/4. การคัดเลือก… 
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    4. การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกร
ดีเด่นระดับประเทศ 
        ตามที่ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการเกษตร 
และแจ้งให้ส านักงานเกษตรอ าเภอทราบ เรื่องการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับประเทศ และแผนแนวทางการด าเนินการคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับประเทศ ประจ าปี 2564 จ านวน 7 สาขา/ประเภท ได้แก่ อาชีพท าสวน อาชีพท าไร่ อาชีพไร่นาสวนผสม 
สมาชิกกลุ่มยุวเกษตรกร ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร และกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ขอให้อ าเภอรายงาน
ผลและจัดท ารูปเล่ม การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับอ าเภอพร้อมเล่ม
ผลงาน ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 รายละเอียดตามคิวอาร์โค้ดที่แนบมา 
 
  

 
 
 
 

 ในการนี้ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมได้ยกเลิกค าสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร
และสถาบันเกษตรกรดีเด่นจังหวัดนครปฐม ประจ าปี 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท่ี 5 ) 
 

เกษตรอ าเภอบางเลน   ฝากเรื่องเกณฑ์การประกวดขอให้จังหวัดสะท้อนกลับไปท่ีกรมส่งเสริมการเกษตร 
ให้รับรู้รับทราบถึงปัญหาจะได้น าไปปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ 
มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 
  

เกษตรอ าเภอก าแพงแสน  หารือเรื่องสถานที่จัดงานฟิวเดย์ปี 2564 เป้าหมาย 700 ราย ที่จะจัด  ณ ศูนย์
เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ซึ่งสถานที่
ดังกล่าว มีความคับแคบ เกรงว่าจะไม่ได้รับความสะดวกเนื่องจากสถานที่จัดงาน สถานที่จอดรถ ห้องน้ า ยังไม่มีความ
พร้อมจึงเห็นควรให้จังหวัดพิจารณาหาสถานที่ใหม่ที่มีความพร้อมและเหมาะสมที่ดีกว่า ซึ่งจะจัดในเดือนพฤษภาคม 
2564 และในช่วงดังกล่าวของทุกปี จะมีน้ าท่วมขัง จึงขอหารือท่ีประชุมถึงสถานที่จัดงาน ว่ามีสถานที่ใดที่มีความ
พร้อมและเหมาะสมกว่าจากมติที่ประชุม จะย้ายไปจัดที่ อ าเภอบางเลนแต่เนื่องจากก าหนดจัดในเดือนพฤษภาคม 
2564 ยังมีเวลาเหลืออีกหลายเดือนจะได้หารือกันใหม่ในเวทีการประชุมเกษตรอ าเภอในครั้งต่อไป 
 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  เสนอขอให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเกษตรอ าเภอทุกท่านช่วยกันวิเคราะห์ 
และร่วมกันพิจารณาคัดเลือกพ้ืนที่ศพก.หรือศพก.เครือข่ายที่เหมาะสมด้วย 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ศพก.ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม เกษตรกรมีความ
พร้อม แตส่ถานที่ดังกล่าว มีความคับแคบ เนื่องจากจะต้องรับแขกจ านวนมากเกรงว่าจะไม่ได้รับความสะดวก
เนื่องจากสถานที่จัดงาน สถานที่จอดรถ ห้องน้ า ยังไม่มีความพร้อมจึงเห็นควรให้พิจารณาหาสถานที่ใหม่ 
 
 

/หัวหน้ากลุ่ม... 
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หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรต าบลทุ่งขวาง 
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม เป็นศพก.ข้าว สถานที่ดังกล่าว มีความคับแคบ เกรงว่าจะไม่ได้รับความสะดวก 
เรื่องห้องน้ า ที่จอดรถ ห้องประชุม ประกอบกับในเดือนพฤษภาคมเป็นฤดูกาลท านา จึงไม่มีพ้ืนที่ว่าง ที่จะปรับเกลี่ย
เป็นสถานที่จัดงานได้ จึงขอเสนอขอให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และเกษตรอ าเภอทุกท่านช่วยกันวิเคราะห์ด้วย 
 

เกษตรอ าเภอบางเลน  ศพก.เครือข่ายของอ าเภอบางเลนมีความพร้อมเรื่องสถานที่ และมีฐานเรียนรู้เรื่อง
การใช้สารชีวภัณฑ์ในการลดเผาตอซัง   
 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   ขอลงพ้ืนที่ดูความเหมาะสมของพ้ืนที่ก่อนแล้วจะแจ้งในที่ประชุมครั้งต่อไป 
 

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  อ่ืนๆ 
เกษตรอ าเภอก าแพงแสน  ขอความอนุเคราะห์สอบถามกรมส่งเสริมการเกษตร เรื่องอัตราก าลังเจ้าหน้าที่    
ที่จะย้ายลงมาปฏิบัติราชการ ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสน ขอให้ช่วยเร่งรัด และตรวจสอบให้ด้วยเนื่องจาก
บุคลากรเจ้าหน้าที่ของส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสนขาดอัตราก าลังในการปฏิบัติงานในพื้นท่ี จ านวน 2 อัตรา 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร   เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากตลาดผู้ค้ากุ้ง ว่าไม่สามารถ
จ าหน่ายกุ้งได้เนื่องจากมีเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า น ากุ้งมาจ าหน่ายเอง จึงขอให้ทางส านักงานเกษตรจังหวัด    
จัดสถานที่ส าหรับจ าหน่ายกุ้งในจังหวัดนครปฐม ทางส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมจึงเสนอว่า จะจัดสถานที่จัด
จ าหน่ายให้โดยใช้สถานที่ หน้าส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม และจากการสอบถามกับทางประมงอ าเภอเมือง
นครปฐมแจ้งว่าจะเปิดตลาดเพ่ือจ าหน่ายที่หน้าที่ว่าการอ าเภอเมืองซอย 3 แทน และจะไม่มาจ าหน่ายที่ส านักงาน
เกษตรจังหวัดแล้วจึงแจ้งให้ทราบ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
เลิกประชุม   เวลา 17.00 น. 
 
 

                  ฐานียา  เหลียววัฒนกิจ                                            ศศิธร  ชาญประเสริฐ 
  (นางสาวฐานียา  เหลียววัฒนกิจ)              (นางศศิธร  ชาญประเสริฐ) 
      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ            หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
      ผู้จดรายงานการประชุม                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


