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   รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือน   

ครั้งที่ 4  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
วันศุกร์ที่  29  มกราคม  ๒๕64 

เวลา  09.0๐  น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

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

รายชื่อผูม้าประชุม 
 

 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. นางณัฐทิยา  อชิตกุล                      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
15. นายวราวธุ  สวุรรณรัตน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

 16. นายเฉลิม  นันทารียะวัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
17. นางสาวฐานียา เหลียววฒันกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

 18. นายปริวัตร  ไพรศรีจันทร์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
  19. นางสาววรัทยา  เซี่ยงจ๊ง           นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

20. นายพรชัย  แสนค าภา           เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
21.นายศุภกิตติ์  สิทธิเกษร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
22. นางสาวนุชจรีย ์ ก ามา  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 23. นางสาวศิริพร  ทิพย์พิลา  เจ้าพนักงานธุรการ 
 24. นางสาวสิริลักษณ์  เกิดทรัพย์  เจ้าพนักงานธุรการ 
 
 

/รายชื่อ… 
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รายช่ือผู้ไม่มาประชุม  

 1. นางสาวเรวดี  บัวเพชร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ(ติดราชการ) 
2. นางสาวสุทัศวลี  เครือวัลย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ (ลาพักผ่อน) 
3. นางสาวภารดี  เอี่ยมเทศ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ(ติดราชการ) 
4. นางสาวกมลพรรณ  พิมพา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ(ติดราชการ) 
5. นางสาวธิดารัตน์ ลิ้มติ้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ(ติดราชการ) 
6. นางสาววสุกาญจน์ ปานขริบ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ(ติดราชการ) 

          7. นางสาวกาญจนา  ค ากองแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ(ลาคลอด) 
8. นางสาวสุภาวดี  ข าอ่ิม   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ(ติดราชการ) 
9. นายเลิศสิริ  ศรีจันทร์โฉม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ (ติดราชการ) 
10. นางสาวเบญจมาศ  โลมสนธิ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน (ปฏิบัติงานที่บ้าน) 
 

เริ่มประชุมเวลา   09.00 น. 
 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

เรื่องก่อนวาระการประชุม เรื่องแจ้งจากท่ีประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  
ประธาน    แนะน า ข้าราชการย้ายมาใหม่ นายปริวัตร  ไพรศรีจันทร์ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรช านาญการ กลุ่มอารักขาพืชส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ข้าราชการบรรจุใหม่ นายศุภกิจ  สิทธิเกสร
ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม 

 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  แจ้งเรื่องการเดินทางของเกษตรจังหวัดที่เดินทางมาจากจังหวัด
สมุทรสาคร เนื่องจากเป็นเขตพ้ืนที่สีแดงจึงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส        
โคโรนา  (covid – 19) อย่างเคร่งครัด  
 

มติที่ประชุม รับทราบ                                
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ       
   ๑.๑ เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด 
ประธาน   - คณะกรรมการโรคติดต่อได้มีประกาศผ่อนปรนให้จัดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกรได้ครั้งละ
ไม่เกิน 300 ราย และเรื่องการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ 

-  ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมให้เฝ้าระวังเรื่องอุบัติเหตุซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่มาจากเมาแล้ว
ขับไม่สวมหมวกนิรภัย ขณะขับรถมอเตอร์ไซค์ และไม่คาดเข็มขัดนิรภัยใช้ความเร็วเกินกว่ากฎหมายก าหนด    
เนื่องจากจังหวัดนครปฐมอยู่ในเขตพ้ืนที่ทางผ่านของหลายจังหวัดทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมจึงก าชับให้ปฏิบัติ
ตามและกวดขันวินัยจราจร 
 

   ๑.2 เรื่องแจ้งจากการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เขตที่ 2 
        - ยังไม่มีการประชุม – 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
  /ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
ประธาน   เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2564 ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่ประชุมพิจารณา  

 

มติที่ประชุม  เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่4/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2564                   
                               โดยไม่มีข้อแก้ไข 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  สืบเนื่อง 
    3.1 การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ 2564 
          ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ 2564 

      ตามสถานที่ข้ึนทะเบียน               (ตัดยอด ณ วันที่ 25 มกราคม 2564) 
 

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 10,087 98.40 
เมืองนครปฐม 8,795 2,198 721 32.80 
ก าแพงแสน 8,100 2,025 647 31.95 
นครชัยศรี 5,075 1,268 750 59.14 
ดอนตูม 2,850 715 630 88.11 
บางเลน 8,970 2,242 6,207 276.85 

สามพราน 6,195 1,548 591 38.17 
พุทธมณฑล 1,015 254 541 212.99 

 

ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ตามที่ตั้งแปลง ปี 2563/64 
ผ่านระบบทะเบียนเกษตรกรและแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook 

(ช่วงปลูกของแต่ละจังหวัดตามกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563) 
                         (ตัดยอด ณ วันที่ 25 มกราคม 2564) 

 

 
จังหวัด/อ าเภอ 

บันทึก(รวม) บันทึกจาก ทบก. บันทึกจาก Farmbook จัดชุดตรวจสอบ ผ่านการตรวจสอบ 

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

นครปฐม 14,087 243,330 14,085 243,270 7 59 14,087 243,320 14,083 243,213 

เมืองฯ 712 10,818 712 10,818 - - 712 10,818 712 10,811 
ก าแพงแสน 2,071 23,369 2,070 23,345 4 23 2,071 23,369 2,070 23,345 
นครชัยศรี 1,758 29,322 1,758 29,322 - - 1,758 29,322 1,758 29,322 
ดอนตูม 1,145 17,024 1,145 17,024 - - 1,145 17,024 1,145 17,024 
บางเลน 7,458 144,924 7,457 144,888 3 36 7,458 144,914 7,455 144,837 

สามพราน 357 5,933 357 5,933 - - 357 5,933 357 5,933 
พุทธมณฑล 713 11,939 713 11,939 - - 713 11,979 713 11,979 

/ผลการวาดแปลง… 
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ผลการวาดแปลงทะเบียนเกษตรกร  ปีงบประมาณ 2564 
                                                    (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 –  25 มกราคม  2564) 

จังหวัด/อ าเภอ เป้าหมาย 
ปี 2564 

ผลการวาดแปลง (แปลง) คิดเป็นร้อยละ 

นครปฐม 7,000 3,349 47.84 
เมืองนครปฐม 1,276 661 51.80 
ก าแพงแสน 1,232 833 67.61 
นครชัยศรี 903 753 83.38 
ดอนตูม 525 366 69.71 
บางเลน 1,767 400 22.63 
สามพราน 1,052 237 22.52 
พุทธมณฑล 245 99 40.40 

 

3.2 รายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน (รต.) 
      ข้าวนาปี  ปีการเพาะปลูก 2563/64 

           (ตัดยอด ณ วันที่ 25 มกราคม 2564) 
 

 
 

จังหวัด/
อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก(ไร่) 

 
เน้ือที่

เสียหาย
(ไร่) 

 
เน้ือที่เก็บ

เกี่ยว
ผลผลิต

(ไร่) 

 
ผลผลิตท่ี 

เก็บเกี่ยวได้
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย 
(กก./
ไร่) 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได้
เฉลี่ย
(บาท/
กก.) 

ทบก. รต. ทบก. GISDA รต.      
นครปฐม 14,087 12,196 243,330 265,325 258,078 - 254,291 205,746,484 809 7.69 
เมืองนครปฐม 712 777 10,818 4,831 13,064 - 11,379 8,944,350 786 7.77 
ก าแพงแสน 2,071 2,098 23,369 15,535 24,910 - 24,890 20,057,100 805 7.21 

นครชัยศรี 1,758 1,823 29,322 37,356 34,326  - 33,701 27,928,049 828 7.03 

ดอนตูม 1,145 1,057 17,024 15,915 16,985  - 16,378 12,029,500 734 7.35 

บางเลน 7,458 5,409 144,924 170,994 152,773  - 151,968 124,217,411 817 7.93 

สามพราน 357 442 5,933 4,957 5,620  - 5,575 4,388,174 787 7.79 

พุทธมณฑล 713 590 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 25 มกราคม 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 7,419 6,585 138,761 177,440 184,853  - - - - - 
เมืองนครปฐม 23 242 372 1,832 3,186 - - - - - 

ก าแพงแสน 175 193 3,136 6,517 3,790 - - - - - 
นครชัยศรี 333 1,384 5,046 20,671 24,324  - - - - - 

ดอนตูม 545 599 8,165 10,014 9,140  - - - - - 
บางเลน 5,771 3,534 111,583 124,584 132,416  - - - - - 

สามพราน 145 198 2,506 2,651 3,402  - - - - - 
พุทธมณฑล 478 435 7,950 11,171 8,595  - - - - - 

 

ประธาน  ขอให้ตรวจสอบพ้ืนที่การปลูกข้าวนาปรังที่มีพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น 
หัวหน้ากลุ่มศาสตร์และสารสนเทศ  แจ้งว่าในช่วงนี้เจ้าหน้าทีเ่ร่งบันทึกทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับแบบ
ค าร้องขอขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรไว้ ซ่ึงต้องบันทึกให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 4 มกราคม 2564 จึงท าให้มี
ยอดเพ่ิมข้ึน 
 

ข้าวโพดฝักอ่อน 
                (ตัดยอด ณ วันที่ 25 มกราคม 2564)                   

 

 
 

จังหวัด/อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก (ไร่) 

 
เน้ือที่ 

ปลูกใหม่
(ไร่) 

 
เน้ือที่

เสียหาย
(ไร่) 

 
เน้ือที่ 

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต

(ไร่) 

 
ผลผลิตท่ีเก็บ

เกี่ยวได้ 
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย
(กก.) 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได้
เฉลี่ย
(บาท/
กก.) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(ม.ค.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(ม.ค.64) 

      

นครปฐม 3 1,281 5 4,303 1,396 - 1,968 2,635,100 1,338 4.53 

เมืองนครปฐม 2 284 3 410 246 - 17 24,100 1,417 4.47 

ก าแพงแสน 1 997 2 3,893 1,150 - 1,951 2,611,000 1,338 4.53 
/กล้วยไม้... 



 

  

6 
กล้วยไม้ (ไม้ตัดดอกเมืองร้อน) 

  (ตัดยอด ณ วันที่ 25 มกราคม 2564) 
 

 
 

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. 
(ปี64) 

รต. 
(ม.ค.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(ม.ค.64) 

      

นครปฐม 50 717 464 9,741 388 - 6,880 1,787,933 259 43 

เมืองนครปฐม 4 65 86 778 - - 489 190,550 389 34 

ก าแพงแสน - 54 - 777 - - 606 121,830 201 48 

นครชัยศรี 4 134 81 2,079 - - 1,345 308,300 229 46 

ดอนตูม 1 17 16 420 - - 184 65,000 353 30 

บางเลน 4 138 40 3,067 57 - 2,380 744,125 312 46 

สามพราน 36 275 225 2,175 327 - 1,541 291,528 189 34 

พุทธมณฑล 1 34 16 443 4 - 335 66,600 198 55 
 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ขอให้ตรวจสอบเรื่องราคากล้วยไม้และพ้ืนที่ปลูกที่ได้รับ
ผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 

เกษตรอ าเภอเมือง  แจ้งว่าขายได้ราคาปกติตามท้องตลาด  
เกษตรอ าเภอสามพราน  ในช่วงนี้กล้วยไม้เริ่มมีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดน้อยลง ส่วนใหญ่เกษตรกรขายเอง 
รายได้ที่เข้ามามีน้อยแต่รายจ่ายมีเพ่ิมขึ้น คือ ต้องจ่ายค่าคนงาน ที่ท างานอยู่ในสวน 
ณัฐทิยา  กล้วยไม้ยังขายได้ แต่ขายราคาที่ต่ าลง และขณะนี้เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนท าให้การออกดอกของกล้วยไม้
ลดลงเกษตรอ าเภอบางเลนมีผลกระทบในเรื่องของราคาของไม้ส่งออกซึ่งยังส่งออกไม่ได้และต้องแบกรับภาระในเรื่อง
ของการจ้างแรงงานและเกษตรกรฝากถามเรื่องมาตรการและแนวทางการช่วยเหลือจากภาครัฐ 

- แจ้งปัญหาน้ าเค็มที่มาจากบ่อดิน บ่อทรายที่ วัดค่าความเค็ม ไดสู้งเกินกว่ามาตรฐานที่ 
ก าหนดและได้ประสานงานมายังส านักงานเกษตรจังหวัดเพ่ือหารือและแนวทางแก้ไขและประสาน                     
ขอความอนุเคราะห์จากทางอบต.ในการแก้ไขปัญหารวมถึงประชาสัมพันธ์ในช่วงหน้าแล้งให้งดการปลูกข้าวนาปรัง
เนื่องจากปริมาณน้ ามีน้อย 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ฝากประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรที่ปลูกกล้วยไม้ ที่ยังไม่มาขึ้นหรือ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรขอให้มาข้ึนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงและสอดคล้องกับ
ข้อมูล รต.รอ. 
เกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม อยู่ระหว่างเก็บข้อมูลเพ่ิมเติม 
 

/ส้มโอ... 
 



 

  

7 
ส้มโอ 

 

  (ตัดยอด ณ วันที่ 25 มกราคม 2564) 
 

 
 
 

จังหวัด/อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก (ไร่) 

 
เน้ือที่
ปลูก

ใหม่(ไร่) 

 
เน้ือที่

เสียหาย
(ไร่) 

 
เน้ือที่ 

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต

(ไร่) 

 
ผลผลิตท่ีเก็บ

เกี่ยวได้ 
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย
(กก.) 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได้
เฉลี่ย
(บาท/
กก.) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(ม.ค.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(ม.ค.64) 

      

นครปฐม 63 1,724 326 6,981 - - 157 20,250 128 45 

เมืองนครปฐม 8 13 12 19 - - 2 1,050 381 51 

ก าแพงแสน - 15 - 29 - - - - - - 

นครชัยศรี 6 196 15 1,010 - - - - - - 

ดอนตูม - 10 - 170 - - 99 8,000 80 60 

บางเลน 4 46 36 243 - - 56 11,200 200 35 

สามพราน 41 1,428 205 5,369 - - - - - - 

พุทธมณฑล 4 16 57 140 - - - - - - 
 

เกษตรอ าเภอบางเลน  ข้อมูลส้มโอส านักงานเกษตรบางเลนขอกลับไปดูข้อมูลใหม่ ในเรื่องราคาท่ีต่ ากว่าอ าเภออ่ืน
และจะแจ้งให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป 
 

ข้าวโพดรับประทานฝักสด 
  (ตัดยอด ณ วันที่ 25 มกราคม 2564) 

 

 
 

จังหวัด/อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก (ไร่) 

 
เน้ือที่
ปลูก

ใหม่(ไร่) 

 
เน้ือที่

เสียหาย
(ไร่) 

 
เน้ือที่ 

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต

(ไร่) 

 
ผลผลิตท่ีเก็บ

เกี่ยวได้ 
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย
(กก.) 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได้
เฉลี่ย
(บาท/
กก.) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(ม.ค.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(ม.ค.64) 

      

นครปฐม 4 295 6 590 266 - 186 244,500 1,314 10.56 

เมืองนครปฐม 4 206 6 352 184 - 73 124,500 1,705 11.22 

ก าแพงแสน - 60 - 186 37 - 106 113,000 1,066 10.00 

ดอนตูม - 29 - 52 45 - 7 7,000 1,000 8.00 

 
/มะพร้าวอ่อน... 

 



 

  

8 
มะพร้าวอ่อน 

  (ตัดยอด ณ วันที่ 25 มกราคม 2564) 

 

 
 

จังหวัด/อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก (ไร่) 

 
เน้ือที่ 

ปลูกใหม่
(ไร่) 

 
เน้ือที่

เสียหาย
(ไร่) 

 
เน้ือที่ 

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต

(ไร่) 

 
ผลผลิตท่ีเก็บ

เกี่ยวได้ 
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย
(กก.) 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได้
เฉลี่ย
(บาท/
กก.) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(ม.ค64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(ม.ค.64) 

      

นครปฐม 141 2,123 675 10,585 - - 5,221 1,149,140 220 6.09 

เมืองนครปฐม 20 270 226 1,318 - - 461 100,950 218 8.38 

ก าแพงแสน - 86 - 397 - - 144 50,250 348 8.84 

นครชัยศรี 18 467 85 2,093 - - 827 187,300 226 8.99 

ดอนตูม 3 61 13 1,383 - - 54 16,700 309 6.47 

บางเลน 8 37 57 251 - - 183 37,600 205 10.16 

สามพราน 84 1,130 276 4,960 - - 3,387 722,340 213 4.65 

พุทธมณฑล 8 72 16 183 - - 165 34,000 206 5.09 

 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวอ่อนของส านักงานเกษตร
อ าเภอก าแพงแสน ขอให้ประชาสัมพันธ์เกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวมาข้ึนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน
ด้วย 
เกษตรอ าเภอก าแพงแสน  เนื่องจากขณะนี้ทางส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสน ได้ท าหนังสือ
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรแล้ว และไม่มีนโยบายปรับปรุงระบบทะเบียน
เกษตรกรให้กับเกษตรกรที่ไม่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเอง และหากครบก าหนด 3 ปี ไม่มาปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร ก็จะลบข้อมูลออกจากระบบ เพราะได้มีการแจ้งและประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบแล้ว 
ขอให้มีข้อมูลที่เป็นคุณภาพของส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสน 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  เพ่ือเป็นการป้องกันการร้องเรียนของเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่  
ทางกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้จัดท าแผ่นประชาสัมพันธ์เรื่องการข้ึนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ส่งให้กับ
ส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอเพ่ือน าไปประชาสัมพันธ์และแจ้งผู้น า ก านัน ผู้ใหญ่บ้านติดประกาศในพ้ืนที่ และ
แจ้งในกลุ่มไลน์ ในกรณทีี่มีมาตรการการช่วยเหลือจากภาครัฐและขอให้เก็บประกาศ และหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์
ไว้เป็นหลักฐานเพ่ือป้องกันการร้องเรียนของเกษตรกร 
เกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม          แจ้งปัญหาเรื่องการตีกลับประกาศของเกษตรกรในกรณีการเกิดภัยพิบัติ 
เนื่องจากเกษตรกรมีความเข้าใจผิดคลาดเคลื่อนในเรื่องการแจ้งปลูกพืชผักที่มีอายุสั้น เช่น พืชผักที่มีการปลูกหลาย
ชนิด 
 

/หมุนเวียน... 



 

  

9 
หมุนเวียนกันและกลับมาปลูกซ้ าใหม่ มีอายุการเก็บเก่ียวผลผลิตเพียงไม่กี่วันท าให้เกษตรกรแจ้งปลูกเพียงหนเดียว  
เมื่อเกิดภัยพิบัติท าให้พืชที่ปลูกไม่ตรงกับพืชที่แจ้งในทะเบียนเกษตรกรเกิดปัญหาต้องส่งข้อมูลกลับมาตีกับประกาศ
รวมถึงพืชที่ไว้หน่อไว้ตอด้วย เช่น ดอกรัก พริก และ ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรยังไม่มีการแก้ไขคู่มือการปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกร 
เกษตรอ าเภอนครชัยศรี   ปัญหาเกษตรกรมาขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพ่ือหลีกเลี่ยงการเสียภาษีโดย
เกษตรกรไม่ปลูกพืชตามหลักเกณฑ์ ตามคู่มือ ที่กรมส่งเสริมการเกษตรระบุไว้ แตอ้่างว่ามีรายได้ถึงตามท่ีก าหนดตาม
คู่มือการข้ึนทะเบียนเกษตรกร โดยการตีความข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรดังกล่าวให้ยึดหลักอย่างไร 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  หากเปน็พืชทั่วไปให้ยึดพ้ืนที่ปลูก หากผลิตพืชเศรษฐกิจ เช่น เพาะถั่วงอก 
เพาะต้นอ่อนทานตะวันอ่อน หรือการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่ใช้พ้ืนที่น้อย เช่น เลี้ยงจิ้งหรีด ให้ดูที่รายได้ และให้ผู้น า
ชุมชนเป็นผู้รับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกร 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร   พืชทั่วไป ให้ยึดพ้ืนที่เป็นหลัก ไม้ผลไม้ยืนต้นให้ยึดพื้นทีป่ลูกและ
จ านวนต้นเป็นหลัก สัตว์เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจ ให้ดูรายได้เป็นหลักโดยต้องมีรายได้ไม่น้อยกว่า 8,000 บาทขึ้นไป 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช   ขอให้ท ารายงานท าหนังสือแจ้งไปท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นลายลักษณ์อักษร 
แจ้งปัญหาที่พบที่เกิดข้ึนเพ่ือขอให้กรมส่งเสริมการเกษตรแก้ไขข้อมูล คู่มือให้รัดกุมยิ่งขึ้นเพ่ือป้องกันการร้องเรียน
เจ้าหน้าที่จากเกษตรกรเนื่องจากความไม่ชัดเจนของคู่มือ 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เรื่องนี้เป็นปัญหาที่ถกเถียงกันตั้งแต่โครงการ 9101 และมีเกษตรกรที่
ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพ่ือมาเป็นแรงงานและเข้าร่วมโครงการโดยคู่มือเปิดช่องทางและมีช่องโหว่อยู่ และ
ทางส านักงานเกษตรจังหวัดได้ประสานไปที่กรมส่งเสริมการเกษตรแล้วขนาดนี้ยังไม่มีการแก้ไขคู่มือดังกล่าว 
เกษตรอ าเภอสามพราน  หารือเรื่องการป้อนข้อมูลในระบบทะเบียนเกษตรกรมีการบันทึกข้อมูล เป็นไร่ 
เป็นงาน ไม่ได้บันทึกข้อมูลเป็นจ านวนต้นที่ปลูก และเม่ือเกษตรกรน าผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรไปติดต่อกับทาง
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือช าระภาษี ทางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น คิดภาษเีกษตรกรเป็นจ านวนต้น โดย
เกษตรกรในกลุ่มนี้มีจุดมุ่งหมายในการข้ึนทะเบียนเกษตรกรเพ่ือหลีกเลี่ยงภาษีอากร และหรือต้องการขอไฟฟ้าในพ้ืนที่
ท าการเกษตร แต่ไม่มีบ้านเลขที่ และพ้ืนที่ปลูกของเกษตรกรไม่ครบตามจ านวนที่ก าหนดในคู่มือการขึ้นทะเบียน
เกษตรกร เช่น ล าไย 1 ไร่ต้องมี จ านวนพืชที่ปลูก 20 ต้นเป็นต้น จึงหาแนว ทางแก้ไขร่วมกัน 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จากการประสานงานไปยังกรมส่งเสริมการเกษตรเรื่องจ านวนต้นต่อไร่ให้
ยึดข้อมูลตรงส่วนไหน จังหวัดยังไม่ได้รับค าตอบที่ชัดเจนทางกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งกรมฯให้กลับไปอ่านคู่มือและ
ยึดคู่มือเป็นหลัก เราในฐานะผู้ปฏิบัติขอให้ยึดคู่มือเป็นหลัก 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร   ฝากทางกล่มยุทธศาสตร์ฯดูข้อมูลพื้นที่ปลูกอ้อยของจังหวัด
นครปฐม ขอให้น าข้อมูลกลับมา และฝากติดตามเรื่องการงดการเผาอ้อยเพ่ือน าเสนอข้อมูลให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัด
นครปฐมทราบในเดือนถัดไป 
 
 
 

 
/พืชผัก... 
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พืชผัก 

  (ตัดยอด ณ วันที่ 25 มกราคม 2564) 
 

 
จังหวัด/อ าเภอ 

 
ครัวเรือนเกษตรกร 

 
เน้ือที่ปลูก (ไร่) 

 
เน้ือที่ 

ปลูกใหม่
(ไร่) 

  
เน้ือที่ 

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต

(ไร่) 

 
ผลผลิตท่ีเก็บ

เกี่ยวได้ 
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย
(กก.) 

 
ราคาท่ี

เกษตรกร
ขายได้เฉลี่ย
(บาท/กก.) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(ม.ค.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(ม.ค.64) 

      

นครปฐม 345 9,045 1,125 23,480 4,891 - 19,571 9,419,912 481 16 

เมืองนครปฐม 150 4,065 291 7,248 877 - 10,745 3,670,440 341 22 

ก าแพงแสน 6 2,725 12 8,075 1,248 - 5,960 3,673,400 616 10 

นครชัยศรี 22 517 44 3,438 585 - 690 833,150 1,207 19 

ดอนตูม 8 904 7 1,490 1,042 - 228 287,200 1,259 8 

บางเลน 123 703 701 2,840 1,063 - 1,529 864,570 565 17 

สามพราน 27 34 31 195 25 - 161 26,567 164 23 

พุทธมณฑล 9 97 36 194 51 - 258 64,585 250 21 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
                           3.3 แผนการติดตามการใช้งานครุภัณฑ์ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2564                 
                                   ครุภัณฑ์งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด/งบตามแผนพัฒนาภาค      
โดยให้รายงานผลให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบเป็นประจ าทุกเดือนโดยใช้แบบรายงานการตรวจสอบ/ติดตาม
ครุภัณฑ์งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด/งบตามแผนพัฒนาภาคซึ่งได้ด าเนินการจัดรายการครุภัณฑ์
เป็นรายอ าเภอ  
      เนื่องจากแผนการติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร (T&V) ส านักงานเกษตร
จังหวัดนครปฐมให้ออกพ้ืนที่ติดตามงานตามระบบเป็นรายไตรมาศ เดือนเว้นเดือน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 จึงไม่มี
แผนการติดตามนิเทศงาน 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ในคณะที่ยังไม่มีการนิเทศงานในเดือนมกราคม 2564         
ไตรมาสที่ 2 จะมีการออกติดตามนิเทศงานในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือทดแทนและนิเทศให้ครบตามจ านวนครั้งที่ 
ทางกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศก าหนดไว้ 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ตามทีท่ีมนิเทศงานของกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศได้ลง
พ้ืนที่ไปติดตามนิเทศงานในเดือนมกราคม โดยมีเจ้าหน้าที่ทีมนิเทศงานไปเพียง 2 คน ลดปัญหาความแออัด และ
ปฏิบัติตามมาตราการป้องการการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid – 19) โดยติดตาม รับฟัง ปัญหา

ของอ าเภอและน าไปถ่ายทอดในระดับจังหวัดต่อไป 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  จะมีการลงพ้ืนที่เพ่ือนิเทศงานในพ้ืนที่อ าเภอดอนตูม และอ าเภอก าแพงแสนใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และจะได้ประสานสนง.กษอ.เป็นการภายในอีกครั้งหนึ่ง 

/-ในช่วง... 
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- ในช่วงเดือนมกราคม 2564 ที่ผ่านมา รถโมบายไม่มีการออกพ้ืนที่แต่ใช้วิธีการโทรศัพท์ 

สอบถาม ทั้งหมด 75 ราย พบปัญหาโรคแมลงตามที่รายงาน 
ประธาน  สอบถามเรื่องงบโควิดและการจัดซื้อ ของกลุ่มอารักขาพืช 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  งบโควิดในขณะนี้ส่วนที่ซื้อปุ๋ยกับซื้อชุด Test Kit ในส่วนของปุ๋ยอยู่ระหว่างส่งไป
ตรวจสอบที่แลปในกรุงเทพฯคาดว่าจะได้ค่าผลการทดสอบประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์และถ้าค่าผลแลปออกมา
ถูกต้องก็จะด าเนินการเบิกและส่งมอบต่อไป ในส่วนเรื่องเครื่องผสมปุ๋ย ราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างให้
ร้านเสนอราคา 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
                           3.4 การใช้งานอุปกรณ์ควบคุมภายในโรงเรือนปลูกพืช (โรงเรือนอัจฉริยะ) 
 

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

/2.) การใช้… 

ใช้งานได้ ใช้งานไม่ได้ ออนไลน์ ออฟไลน์ 
1-7 วัน

ออฟไลน์ 
8-15 วัน

ออฟไลน์>
15 วัน

เมอืงนครปฐม 23 12 11 4 0 0 19
ก ำแพงแสน 20 3 17 3 0 0 17
ดอนตูม 20 9 11 1 0 1 18
นครชัยศรี 10 6 4 0 0 0 10
สำมพรำน 10 6 4 2 1 0 7
บำงเลน 10 3 7 0 0 0 10
พุทธมณฑล 6 5 1 0 0 0 6

รวม 99 44 55 10 1 1 87
หมายเหตุ 1 ข้อมลู ณ เดือน มกรำคม 2564
            2 ข้อมลู ณ วันท่ี 18 มกรำคม 2564 จำก 
http://www.nakhonpathomkaset.com/smartfarmadmin/home

จ านวนผู้ใช้งาน (ราย) ระบบควบคุมในโรงเรือนปลูกพืช (โรงเรือนอัจฉริยะ)
โครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน

เดือน มกราคม 2564

อ าเภอ จ านวน
สภาพอุปกรณ์ 

1 การใช้งาน 2
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                                  2.) การใช้งานอุปกรณ์ควบคุมภายในโรงเรือนปลูกพืช (โรงเรือนอัจฉริยะ)         
โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมการค้า และการลงทุน เดือนมกราคม 2564 

มติที่ประชุม   รับทราบ          
/แบบรายงาน... 

 

เมืองนครปฐม ก าแพงแสน ดอนตูม นครชัยศรี สามพราน บางเลน พุทธมณฑล
นำงแน่งน้อย ไวทยำนนท์ นำงวิรัตน์ สระทองโดย นำยพงศ์อมร บุญสร้ำง - นำยจิณณเกียรติ มำลัยทอง - -
น.ส.เกษกำญจน์ อ่ิมจิตร นำยวิชัย สระทองโดย - - นำยบุญส่ง สุขโหมด - -
น.ส.ธนัทเกตน์นิภำ รำศีวิสุทธ์ิ นำยอ ำพล จันทโชติ - - - -
นำยอนิรุจน์ แซ่กวย - - - - - -

ออฟไลน์ 1-7 วัน - - - - นำยสมศักด์ิ ทัดแช้ม - -

ออฟไลน์ 8-15 วัน - - นำงนกเล็ก ผุยรอด - - - -
นำยวิริยะ แก้วมหำ นำงบุญรวม มำตรทอง นำยชลอ วันดี นำยช ำนำญ ศรีทองค ำ นำงนำรี ป้อมงำม นำยสัญญำ แซ่ล้ิม นำยพรภิรมย์ อ่อนสัมพันธ์ุ
นำยวิศำล มัน่คง นำยเสนำะ จ้อยร่อย นำยณัฐวัฒน์ บุญเรืองยศศิริ นำยประมขุ เพ่ิมทองเผือก น.ส.บุษบำ หลงสมบุญ นำยทองวุฒิ นำคแกมทอง นำยเกรียงไกร สวัสด์ิจุ้น
นำยวิศำล เก้ำล้ิม นำงสมปอง สุขสวัสด์ิ นำยทองใบ บรรเทำวงศ์ นำงมะลิ ลำภลมลู นำงปุณณภำ วิเศษสรกำร นำยโชคชัย เลิศล้ ำพิทักษ์ นำงกรกมล แก้วตำ
น.ส.ฉันทนำ หิตกำรุณ นำยดอกไม ้ พิมพำ นำงส ำเนียง ศรีสุวัฒนำนันท์ นำงกนกลักษณ์ ตุ้มทองค ำ นำยบุญสม ประเสริฐมรรค นำยมนเทียร ชินวงษ์จุ้ย นำยแพ ป๋อพร้ิง
น.ส.กุลิสรำ เทียนทอง นำยชลอ ทองดอนโพธ์ น.ส.กัญญำรัตน์ เหล่ำสิม นำยอ ำนวยชัย หนูนันท์ นำยสิทธิเดช เมง้เกร็ด นำยมำนะ หัสสชู นำยบรรจง หล ำรอด
นำยสำมำรถ ร้ิวทองชุ่ม นำงลัดดำ แก้ววิชิต นำงชำลี ศรีสุวัฒนำนันท์ นำงนภำพร เชื่อมสำมคัคี นำยธันฑ์สพัฒน์  ธรรมธนจิตต์ นำยสมำน รักษำพรำหมณ์ นำงยุภำ ทองสัมฤทธ์ิ

นำยนคร บุบวิเศษ นำยสุรเดช คัมภีร์ นำยวีระชัย สุขแจ่ม นำงวรรณี รักตัว นำยจเด็จ ย้ิมถนอม นำยอนุชำติ เตำะเจริญสุข -
นำยสุทิน ศิริคงสุข นำยรณรงค์ จวนรุ่ง นำยหงษ์ ศิริพิน นำงปพิชญำ สุขสบำย - นำงสลิลรัตน์ สำมพวงทอง -
นำยนพดล นำครำช นำยสุวิทย์ มคีลองแบ่ง นำยพงษ์ชัย แจ้งธรรมำ น.ส.บุปผำ บำรมี - นำยเสมำ มำเผือก -
นำงวำสนำ มบุีญ นำงรัตนำภรณ์ ว่องเกษฏำ นำงปรำณี บัวงำม นำยโอภำส ค ำหอม- - นำยประยงค์ วงษ์สกุล -

นำงพัทธนันท์ ศักด์ินิรชำศรี นำยสำยยันต์ จันทรำ นำยกบิล ป้องกงลำด - - - -
นำยวัชระ เครือวัลย์ นำยรังสรรค์ แจ่มกระจ่ำง นำงประภำ เลิศวิจิตสกุล - - - -
น.ส.อรุณี อ ำนวยทรัพย์ นำงเสำวณีย์ ประจิม นำยเพ็ญ พ่วงกัน - - - -
นำยณัฎฐกิตต์ิ อ ำนวยทรัพย์ นำยอ ำพร สระทองพูล นำยพรศักด์ิ เนียมเกำะเพชร - - - -
น.ส.ชลธิชำ มบุีญ นำยสุธรรม จันทร์อ่อน นำยสุทิน พูนภิญโญ - - - -
น.ส.สำยหยุด แย้มสรวล นำยณรงค์ชำญ รอดดอนไพร นำงบังอร หนูพร - - - -
น.ส.เรไร แสงสว่ำง นำยกิมฉิน จำนิมติร นำงสุจิตรำ บุญสุวรรณ - - - -
น.ส.ณำรินทร์ ทองย่ีสุ่น - นำยสมบัติ บุญทัศนำ - - - -
นำยสันติสุข เทียนทอง - - - - - -

ออฟไลน์>15 วัน

หมายเหตุ  ข้อมลู ณ วันท่ี 18 มกรำคม 2564 จำก http://www.nakhonpathomkaset.com/smartfarmadmin/home

รายช่ือผู้ใช้งานระบบควบคุมในโรงเรือนปลูกพืช (โรงเรือนอัจฉริยะ)
โครงการเพ่ิมขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน

เดือน มกราคม 2564

การใช้งาน
อ าเภอ

ออนไลน์
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แบบรายงานผลการประโยชน์โรงเรือนปลูกพืช 

โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 และ  
โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เดือนธันวาคม 2563 

 
 

 
 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

/3.5 แผนภูมิแสดงรายได ้
 
 
 

สะสม ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
(เม.ย.61-ส.ค.

63)
(เม.ย.61-ก.ย.61) (ต.ค.61-ก.ย.62) (ต.ค.62-ก.ย.63) ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63

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

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

ท่ี อ าเภอ
จ านวน
โรงเรือน

แบบรายงานผลการประโยชน์โรงเรือนปลูกพืช
โครงการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 และ โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุนของกลุ่มจงัหวัดภาคกลางตอนล่าง 

เดือน ธันวาคม 2563

ปี 2564
รายได้ (บาท)
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                           3.5 แผนภูมิแสดงรายได้จากการใช้ประโยชน์โรงเรือนปลูกพืช 
                                 โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

/รายได้... 
 

-10,000
10,000
30,000
50,000
70,000
90,000

110,000
130,000
150,000

ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 ม.ีค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64

รายได้จากการใช้ประโยชน์โรงเรือนปลูกพืช  
โครงการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 

อ าเภอเมืองนครปฐม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 -
 100,000
 200,000
 300,000
 400,000
 500,000
 600,000
 700,000
 800,000

ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64

รายได้จากการใช้ประโยชน์โรงเรือนปลูกพืช  
โครงการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 และ โครงการพัฒนาศักยภาพการค้า

และการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนลา่ง
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
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/รายได้... 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 ม.ีค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64

รายได้จากการใช้ประโยชน์โรงเรือนปลูกพืช  
โครงการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 

อ าเภอก าแพงแสน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

-10,000
10,000
30,000
50,000
70,000
90,000

110,000
130,000
150,000

ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64

รายได้จากการใช้ประโยชน์โรงเรือนปลูกพืช  
โครงการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 

อ าเภอดอนตูม
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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 -

 20,000

 40,000

 60,000

 80,000

 100,000

 120,000

 140,000

ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 ม.ีค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64

รายได้จากการใช้ประโยชน์โรงเรือนปลูกพืช  
โครงการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 

อ าเภอสามพราน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

-10,000

10,000

30,000

50,000

70,000

90,000

110,000

130,000

150,000

ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 ม.ีค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64

รายได้จากการใช้ประโยชน์โรงเรือนปลูกพืช  
โครงการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 

อ าเภอนครชัยศรี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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/รายได้... 

 
 

 
 

 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

/3.6 รายงาน... 

-10,000

 10,000

 30,000

 50,000

 70,000

 90,000

 110,000

 130,000

 150,000

ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 มิ.ย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64

รายได้จากการใช้ประโยชน์โรงเรือนปลูกพืช  
โครงการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 

อ าเภอบางเลน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 -

 50,000

 100,000

 150,000

ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 มี.ค.-64 เม.ย.-64 พ.ค.-64 ม.ิย.-64 ก.ค.-64 ส.ค.-64 ก.ย.-64

รายได้จากการใช้ประโยชน์โรงเรือนปลูกพืช  
โครงการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 

อ าเภอพุทธมณฑล
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564
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3.6 รายงานผลรถบริการเคลื่อนที่เร็ว (ด้านอารักขาพืช)ประจ าเดือน มกราคม 2564  
      1. สถานการณ์โรคพืชและแมลงศัตรูพืชในโรงเรือนปลูกพืชประจ าเดือน มกราคม 2564 

 

สถานการณ์โรคพืชและแมลงศัตรพูืชในโรงเรือนปลูกพืช  
ประจ าเดือน มกราคม 2564 

โรงเรือนทั้งหมด 75 
พบโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 33 

โรคพืช 2 
แมลงศัตรูพืช 31 
ไม่พบโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 25 

แนะน าการเตรียมดิน 12 
เคลื่อนย้ายโรงเรือน 2 
พักแปลงนานเกิน 3 เดือน 3 

 
 
 
           2. สถานการณโ์รคพืชและแมลงศัตรูพชืในโรงเรือนปลูกพืชประจ าเดือน มกราคม 2564 

 
 
 
 

/3. ผลการ... 
 

สถานการณ์โรคพืชและแมลงศัตรพูืชในโรงเรือนปลูกพืช  
ประจ าเดือน มกราคม 2564 

พบโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 33 
โรคพืช 2 
แมลงศัตรูพืช 31 
เพลี้ยอ่อน 12 
เพลี้ยไฟ 4 
หนอนกระทู ้ 9 
หนอนชอนใบ 1 
หนอนกอ  1 
ด้วงหมัดผัก  3 
แมลงหวี่ขาว 1 
ไม่พบโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 25 

75

33
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31
25
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สถานการณ์โรคพืชและแมลงศัตรพืูชในโรงเรือนปลูกพืช
ประจ าเดือน มกราคม 2564
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31

12
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1
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สถานการณ์โรคพืชและแมลงศัตรพูืชในโรงเรือนปลูกพืช
ประจ าเดือน มกราคม 2564
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3. ผลการติดตามเกษตรกรผู้เข้ารว่มโครงการยกระดับเกษตรกรมุ่งสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์     

ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0) ของ รถหน่วยบริการเคลื่อนที่     
(อารักขาพืช) ประจ าวันที่ 4 - 7 มกราคม 2564 

/ประจ า... 

กิจกรรม

1 น.ส.บุศรำ  จ่ันจินดำ 1 ลำนตำกฟ้ำ ผักชีฝร่ัง 5/11/63 90 7/1/64 ขำยเอง 3,000 P เพล้ียอ่อน/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 084-7020488

2 นำยก ำพล  สุดส้ิน 1 ลำนตำกฟ้ำ คะน้ำ P แนะน ำกำรเตรียมดิน 065-9710962

3 นำงสำริสำ  ป่ินทองค ำ 3 ลำนตำกฟ้ำ กุยช่ำย 4/12/63 31 4/2/64 ขำยเอง/ทำนเอง 1,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 093-5644745

4 นำงจรูญ  วัฒโน 2 ลำนตำกฟ้ำ ผักชีฝร่ัง ขำยเอง 2,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 085-1613368

5 นำงนันทำ  ประสำรวงษ์ 2 ลำนตำกฟ้ำ คะน้ำเคล ขำยเอง 2,000 P เพล้ียอ่อน/หนอนกระทู้/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 087-5522262

6 นำยช ำนำญ ด้วงโสน 2 ลำนตำกฟ้ำ ผักชีฝร่ัง 5/12/63 60 15/3/64 ขำยเอง 2,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 087-1577394

7 นำงนภำพร  เชื่อมสำมัคคี 3 ลำนตำกฟ้ำ กุยช่ำย/พริก/ต ำลึง ขำยเอง 2,000 P เพล้ียไฟ/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 099-2326949

8 นำงสำวสุณี ขจรบุญ 3 ลำนตำกฟ้ำ ผักชีฝร่ัง P แนะน ำกำรเตรียมดิน 089-6611792

9 นำยนพดล  กลัดอยู่ 3 ลำนตำกฟ้ำ P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 086-1614087

10 น.ส.ลัญณัฐฎ์ เซ่ียงจ๊ง 4 วัดส ำโรง คะน้ำ/สลัด/ผัดกำดขำว ขำยเอง 1,000 P เพล้ียอ่อน/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 085-9089647

11 นำงมะลิ ลำภลมูล 2 วัดส ำโรง ผักชีฝร่ัง ขำยเอง 1,000 P เพล้ียอ่อน/หนอนกระทู้/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 087-4163614

12 น.ส.ทองดี ศรีทองค ำ 3 วัดส ำโรง ใบเตย พ่อค้ำคนกลำง 500 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 086-1674189

13 น.ส.ศศิธร  เซ่ียงจ๊ง 4 วัดส ำโรง คะน้ำ/ผักกำดขำว/สลัด ขำยเอง 2,000 P หนอนชอนใบ/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 085-4290396

14 น.ส.วนกัญจน์สิริ ตรีภพศรีสกุล 4 วัดส ำโรง คะน้ำ/คะน้ำเคล/สลัด 5/11/63 90 19/1/64 พ่อค้ำคนกลำง 3,000 P เพล้ียอ่อน/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 097-4244974

15 นำงส ำเนียง รัตนสิทธ์ิ 3 บำงแก้ว พริก/มะเขือเทศ พ่อค้ำคนกลำง 2,000 P เพล้ียไฟ/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 099-2408219

16 นำยสุชิน รัตนสิทธ์ิ 3 บำงแก้ว ผักกำดขำว/คะน้ำ/กวำงตุ้ง 5/1/64 90 10/3/64 ตลำดสุขใจ 5,000 P เพล้ียอ่อน/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 081-4829373

17 นำงส ำเรียง สำมชูศรี 3 บำงแก้ว คะน้ำ/กวำงตุ้ง พ่อค้ำคนกลำง 20,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 062-7216779

18 นำยอดิศักด์ิ พำพรชัย 5 ศรีษะทอง กระบองเพชร พ่อค้ำคนกลำง 5,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 081-9414154

19 น.ส.ละออ วันดี 2 แหลมบัว เมลอน 21/11/63 75 21/1/64 ขำยเอง 12,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 081-9814196

20 นำยไพโรจน์ สนสำขำ 6 แหลมบัว ผักโขม ตลำดปฐมมงคล 2,300 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 089-8074391

21 นำงธิดำ สำยรวมญำติ 8 แหลมบัว ผักบุ้ง/คะน้ำ/ผัดกำดขำว ขำยเอง/ทำนเอง 2,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 082-7288637

22 นำยวิจิตร โพธ์ิศรีดำ 8 แหลมบัว ถ่ัวฟักยำว 6/12/63 30 6/3/64 ทำนเอง 0 P เพล้ียอ่อน/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 086-4390446

23 นำยณรงค์ กล่ินถือศีล 8 แหลมบัว ผักกำดขำว/บวม/แตงกวำ ขำยเอง/ทำนเอง 1,200 P หนอนกระทู้/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 093-6596078

24 นำยวันชัย จงเลขำ 1 ท่ำต ำหนัก เมลอน 10/11/63 80 12/1/64 ขำยเอง 5,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 086-8173307

25 นำยช ำนำญ ศรีทองค ำ 1 ดอนแฝก พริก ขำยเอง 2,000 P เพล้ียไฟ/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 081-4896829

organic 
thailand

มาตรฐาน

GAP IFOAM

ท่ีต้ังแปลง ชนิดพืช

วันท่ีปลูก
อายุขณะ

ติดตาม(วัน)
หมู่ท่ี

ท่ี ช่ือ  -  สกุล เบอร์โทรวิถีเกษตร
อินทรีย์

(ส่ิงท่ีพบ/ส่ิงท่ีแนะน า/แลกเปล่ียน)ต าบล ตลาด
ผลผลิตคิด
เป็นรายได้

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 18/1/64

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 10/2/64

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 20/1/64

พักแปลง เกิน 3 เดือน

วันท่ีเก็บชนิดพืช

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 30/1/64

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตเร่ือยๆ

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว
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ประจ าวันที่ 11 - 14 มกราคม 2564 

/ประจ า... 

กิจกรรม

26 นำยอ ำนวยชัย หนูนันท์ 1 บำงแก้ว คะน้ำ/กวำงตุ้ง ขำยเอง 2,000 P ด้วงหมัดผัก/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 083-3115077

27 นำยโชคชัย กล่ินถือศีล 8 แหลมบัว พริก ขำยเอง 3,000 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 087-6676892

28 นำยสมปอง ลงยันต์ 1 ดอนแฝก ข้ำว 1/1/64 11 15/4/64 พ่อค้ำคนกลำง 7,000 P หนอนกอ/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 084-7112293

29 นำยประมุข เพ่ิมทองเผือก 3 ห้วยพลู คะน้ำเคล 26/12/63 25 30/3/64 ขำยเอง 6,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 097-2690728

30 นำยเลิศเชำว์  ศรีเพ่ือง 3 วัดละมุด P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 085-1549344

31 นำยสมชำย ย้ิมละมัย 3 วัดละมุด มะเขือเทศ ขำยเอง 5,000 P หนอนกระทู้/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 085-2621423

32 นำงบุญตำ  ฉ่ ำชื่นวงศ์ 2 บำงพระ พริก 20/12/63 23 25/4/64 ขำยเอง 1,000 P เพล้ียไฟ/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 089-0780314

33 นำยปัญญำ ทับทิมทอง 2 บำงระก ำ คะน้ำ/ผักโขม/ผักบุ้ง ขำยเอง 2,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 091-2787807

34 นำยบุญญลักษณ์ ง้ิวทอง 4 พะเนียด ฟักทอง/ฟักเขียว 8/1/64 4 8/4/64 ขำยเอง 4,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 089-5214380

35 นำยสุรพล แก้วแววน้อย 1 บำงแก้วฟ้ำ เมลอน 9/1/64 3 9/4/64 ขำยปลีก 20,000 P เพล้ียอ่อน/เพล้ียไฟ/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 081-7433120

36 นำงวิไล   แก้วแววน้อย 5 บำงแก้วฟ้ำ คะน้ำ/มะเขือเทศ/กระหล่ ำปลี ขำยเอง 2,000 P หนอนกระทู้/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 089-4769338

37 น.ส.รัชดำวรรณ ประเสริฐธนกิจ 1 ท่ำกระชับ คะน้ำ/กวำงตุ้ง/ผักกำดขำว ขำยเอง 2,000 P เพล้ียอ่อน/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 062-4645832

38 นำงประนอม แก้วคุ้มครอง 1 ท่ำกระชับ คะน้ำ/กวำงตุ้ง/ผักชี ขำยเอง 1,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 083-3164162

39 นำยธัชพล ภำคพลูไพ 2 ท่ำกระชับ คะน้ำ/กวำงตุ้ง ขำยเอง 2,000 P ด้วงหมัดผัก/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 083-3115077

40 นำงวรรณี  รักตัว 4 ท่ำกระชับ คะน้ำ ขำยเอง 2,000 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 096-7639388

41 นำงสมทรง ภำคพลูไพ 2 ท่ำพระยำ คะน้ำ/กวำงตุ้ง ขำยเอง 2,000 P ด้วงหมัดผัก/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 083-3115077

42 นำงกนกลักษณ์ ตุ้มทองค ำ 5 สัมปทวน คะน้ำ/กวำงตุ้ง ขำยเอง 2,000 P หนอนกระทู้/โรคพืช/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 087-1572211

43 นำงสำวสุนทรีรัตน์ นำถึง 1 คลองใหม่ ข้ึนฉ่ำย 10/12/63 65 20/4/64 ทำนเอง/ขำยเอง 2,000 P เพล้ียอ่อน/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 083-6939795

44 นำยปรีชำ มรกฎจินดำ 6 คลองใหม่ พริก ขำยเอง 2,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 081-3834720

45 นำยสุชำติ รุ่มนุ่ม 2 หอมเกร็ด โหระพำ/กะเพรำ ขำยเอง 3,000 P โรคพืช/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 089-9280372

46 นำยถวิล เม้งเกร็ด 6 หอมเกร็ด คะน้ำ/กวำงตุ้ง/พริก ขำยเอง 2,500 P เพล้ียอ่อน/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 084-6462177

47 นำยสมพร ภู่ทอง 2 บ้ำนใหม่ เมลอน ขำยเอง 10,000 P โรคพืช/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 086-1741043

48 นำยประพัฒน์ เกิดท่ำไม้ 2 บ้ำนใหม่ ถ่ัวฟักยำว/พุทรำ ทำนเอง 0 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 086-7904912

49 นำยสุชิน มำลัยทอง 1 คลองจินดำ องุ่น/มะเขือเทศ ทำนเอง/ขำยเอง 2,500 P เพล้ียอ่อน/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 087-4069293

50 นำงส ำรวย เพ็ชรดี 4 คลองจินดำ เมลอน ขำยเอง 5,000 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 063-9136127

ท่ี ช่ือ  -  สกุล

ท่ีต้ังแปลง ชนิดพืช มาตรฐาน

เบอร์โทร
หมู่ท่ี ต าบล ชนิดพืช วันท่ีปลูก

อายุขณะ
ติดตาม(วัน)

วันท่ีเก็บ ตลาด
ผลผลิตคิด
เป็นรายได้

GAP IFOAM
organic 
thailand

วิถีเกษตร
อินทรีย์ (ส่ิงท่ีพบ/ส่ิงท่ีแนะน า/แลกเปล่ียน)

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 30/1/64

พักแปลง (มุง้ขำด)

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 16/1/64

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 1/2/64

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 27/1/64

เก็บผลผลิตแล้ว



 

  

21 
ประจ าวันที่ 18 - 21 มกราคม 2564 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
/ระเบียบ... 

กิจกรรม

51 น.ส.สุรินทร์ จิตรกิตติรัตน์ 4 คลองจินดำ ผักกำดขำว ทำนเอง 0 P หนอนกระทู้/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 089-2272988

52 น.ส.บรรเทำ เพ็ชรดี 4 คลองจินดำ คะน้ำ ขำยเอง 3,000 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 092-2512996

53 นำยสุริยำ เอ๊ียะมณี 7 คลองจินดำ แคนตำลูป 10/12/63 30 10/4/64 ทำนเอง 0 P ไมพ่บปัญหำโรคและแมลง 084-3186330

54 น.ส.บุษบำ หลงสมบุญ 8 คลองจินดำ P ไมพ่บปัญหำโรคและแมลง 081-4988592

55 นำยก ำธร เนียมแสง 9 คลองจินดำ คะน้ำ/กวำงตุ้ง 2/1/64 11 2/3/64 ทำนเอง/แจก 0 P ไมพ่บปัญหำโรคและแมลง 081-8092098

56 นำยมงคล กวยรักษำ 10 คลองจินดำ คะน้ำ/กวำงตุ้ง 25/12/63 23 26/2/64 ขำยเอง 3,000 P ไมพ่บปัญหำโรคและแมลง 089-9823166

57 นำยประจวบ เขียวสำมเนตร 1 ตลำดจินดำ กุ้ยช่ำย/ผักชี พ่อค้ำคนกลำง 2,000 P หนอนกระทู้/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 087-9988253

58 นำยสมชำย ช้อยจินดำ 10 ตลำดจินดำ P ไมพ่บปัญหำโรคและแมลง 086-1732928

59 นำยอ ำนำจ ไหมสีงำม 6 ตลำดจินดำ พริก/บวบ ขำยเอง 2,000 P แมลงหว่ีขำว/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 086-7668946

60 นำงประหยัด ปำนเจริญ 5 บำงช้ำง กวำงตุ้ง/บ๊อกฉ่อย/สะระแน ขำยเอง 2,000 P หนอนกระทู้/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 081-3038556

61 น.ส.ธววิกำ ปำนเจริญ 5 บำงช้ำง ถ่ัวฟักยำว 26/12/63 18 30/3/64 ทำนเอง/แจก 0 P ไมพ่บปัญหำโรคและแมลง 090-6383330

62 นำยวีรพงศ์ นำคสงวน 4 บำงช้ำง กวำงตุ้ง ทำนเอง/แจก 0 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 091-7073229

63 นำยนิคม ล้ิมสงวน 4 บำงช้ำง มะระ ทำนเอง/แจก 0 P ไมพ่บปัญหำโรคและแมลง 081-6853529

64 นำยจเด็จ ย้ิมถนอม 6 บำงช้ำง P ไมพ่บปัญหำโรคและแมลง 081-7206449

65 นำยสมโภช แก้วสมบูรณ์ 9 บำงช้ำง ถ่ัวฟักยำว ขำยเอง 1,500 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 085-2896800

66 นำยธันฑ์สพัฒน์ ธรรมธนจิตต์ 6 ยำยชำ มะเขือเทศ ทำนเอง/แจก 0 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 081-7431420

67 นำงวรรณวิไล พูนพัชรพัฒน์ 1 คลองใหม่ ข้ำวโพด/กุ้ยช่ำย/ผักบุ้ง 10/12/63 40 20/3/64 ทำนเอง/แจก 0 P หนอนกระทู้/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 080-1113400

68 นำยลือยศ บรรพกำญจน์ 2 ไร่ขิง ผักบุ้ง/คะน้ำ ขำยเอง/แจก 800 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 081-8397411

69 นำยสมศักด์ิ ทัดแช้ม 3 ไร่ขิง สมนุไพรไทย ขำยเอง/แจก 2,000 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 084-4507189

70 นำยบุญมำ ปัถวี 3 ไร่ขิง ข้ึนช่ำย/ผักช/ีคะน้ำ/กวำงตุ้ง ขำยเอง 3,000 P ไมพ่บปัญหำโรคและแมลง 085-1302094

71 นำยอนุพัทธ์ สุดปฐม 5 ไร่ขิง คะน้ำ ขำยเอง/แจก 5,000 P ไมพ่บปัญหำโรคและแมลง 087-0209828

72 นำงปุณณภำ วิเศษสรกำร 5 ไร่ขิง พริกไทย/คะน้ำ/ผักกำดขำว ขำยเอง 1,000 P หนอนกระทู้/แนะน ำกำรใช้สำรชีวภัณฑ์ 092-2178969

73 นำงสำวสำหร่ำย พุกประยูร 10 ไร่ขิง คะน้ำ/กวำงตุ้ง/ผักกำดขำว ขำยเอง 3,000 P ไมพ่บปัญหำโรคและแมลง 095-4941243

74 นำงกนกวรรรณ กันทวี 10 ไร่ขิง คะน้ำ/กวำงตุ้ง/ผักกำดขำว ขำยเอง 3,000 P ไมพ่บปัญหำโรคและแมลง 095-4941243

75 นำยบรรลือศักด์ิ ทองประดิษฐ์ 11 ไร่ขิง ฟักทอง/ถ่ัวฟักยำว 3/1/64 14 10/4/64 ขำยเอง/แจก 2,500 P ไมพ่บปัญหำโรคและแมลง 087-6798262

ท่ี ช่ือ  -  สกุล

ท่ีต้ังแปลง ชนิดพืช มาตรฐาน

เบอร์โทร
หมู่ท่ี ต าบล ชนิดพืช วันท่ีปลูก

อายุขณะ
ติดตาม(วัน)

วันท่ีเก็บ ตลาด
ผลผลิตคิด
เป็นรายได้

GAP IFOAM
organic 
thailand

วิถีเกษตร
อินทรีย์ (ส่ิงท่ีพบ/ส่ิงท่ีแนะน า/แลกเปล่ียน)

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 20/1/64

เคล่ือนย้ำยท่ีต้ังโรงเรือน เสร็จภำยในเดือนกุมภำพันธ์

เก็บผลผลิตแล้ว

เคล่ือนย้ำยท่ีต้ังโรงเรือน 

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 2/2/64

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลงเกิน 3 เดือน

พักแปลง ปลูก 20/1/64

พักแปลง ปลูก 24/1/65

เก็บผลผลิตแล้ว

เตรียมแปลง ปลูก 26/1/64

พักแปลง ปลูก 10/2/64

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว



 

  

22 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เพื่อทราบ/พิจารณา 
 

   4.1 เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหารทั่วไป 
          1. สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2564 

         ณ วันที่ 25 มกราคม 2564 จากระบบ GFMIS มีรายละเอียดดังนี้ 
 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
   

         
         1.1 รายละเอียดร้อยละผลเบิกจ่ายแยกตามโครงการการ ณ วันที่ 25 มกราคม   

2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ฝบร.1 เอกสารแนบ 1)  
 

         1.2  สรุปผลการเบิกจ่ายค่าพาหนะงบปกติ ประจ าเดือน ธันวาคม 2563 – 
มกราคม 2564 แยกรายบุคคลส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ฝบร.2 เอกสารแนบ 2) 
พรชัย   - ประเด็นเบิกเงินและเบิกเบี้ยเลี้ยง กรณีได้รับเงินช้าเนื่องจากปีที่ผ่านมาให้ส่งเอกสารในการเบิก
เบี้ยเลี้ยงภายในวันที่ 10 ของเดือนและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ของเดือนและในปีที่ผ่านมาจังหวัดได้รับ
งบประมาณ มา 4 โครงการทางฝ่ายบริหารจึงเห็นว่าเป็นเรื่องยากในการด าเนินการตรวจสอบทางอ าเภอเองและทาง
ฝ่ายบริหารก็ได้ รับเอกสารช้าเลยขอให้ปรับการส่งเอกสารใหม่ โดยส่งก่อนวันที่ 5 ของเดือนเพื่อจะได้ตรวจสอบให้
แล้วเสร็จทันวันที่ 10 ของเดือนและเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 ของเดือน 

- จากการรับปัญหาจากการออกพ้ืนที่ไปปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร ได้รับเรื่อง  
ปัญหาการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้าและเม่ือวันที่ 28 มกราคม 2561 ได้มีการประชุมปรึกษาหารือในการประชุม
ส านักงานเกษตรจังหวัดแล้วเพ่ือหาทางออกและแนวทางในการแก้ไขปัญหาทางกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศได้
เสนอให้ออกแบบ แบบฟอร์มในการจัดส่งเอกสาร และการแก้ไขเอกสารเพื่อจะได้ทราบว่า เอกสารช้าอยู่ทีใ่ด ฝ่าย
บริหารจะได้ปรับตัวได้ถูกต้อง 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ควรมีแบบที่จะติดตามใช้เป็นใบปะหน้าที่ส่งกลับไปให้แก้ไข
ข้อมูลและไม่ต้องแกะออกเพ่ือให้ทราบไทม์ไลน์ของหนังสือว่าไปรออยู่ที่จุดใด เพ่ือปรับปรุงงาน ให้เร็วยิ่งขึ้น          
และหากงานช้าอยู่ที่อ าเภอหลังจากท่ีเซ็นไปรับไปแล้วจะมีการก าหนดแก้ไขให้แก้ไขภายในกี่วัน จะได้ทราบถึงปัญหา
สาเหตุของความล่าช้าและเกษตรอ าเภอสามารถน ามาเป็นตัวประเมินตัวชี้วัดของธุรการได้ เพ่ือจะได้ปรับปรุงแก้ไข 
และเดินไปในทิศทางเดียวกันโดยทางกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศจะเป็นผู้ออกแบบให้ 

/พรชัย... 
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พรชัย   แจ้งว่าหลังจากนี้ทางฝ่ายบริหารจะไม่แก้ไขเอกสารให้ทางอ าเภอแล้วจะส่งกลับไปให้อ าเภอแก้ไข
เองรวมทั้งเอกสารหากขาดหรือไม่ครบถ้วนทางฝ่ายบริหารก็จะส่งกลับเช่นเดียวกัน 
พรชัย  การสรุปการเบิกจ่ายทางจังหวัดจะเร่งสรุปการเบิกจ่ายและแจ้งให้ทางอ าเภอทราบเนื่องจากเป็น
ตัวชี้วัดของเกษตรอ าเภอร่วมกับเกษตรจังหวัด 
พรชัย   ฝากเรื่องหลังจากการจัดกิจกรรมตามโครงการแล้วหากมีการเบิกค่าวัสดุขอให้รีบด าเนินการและส่ง
เอกสารหลักฐานมายังส านักงานเกษตรจังหวัดภายใน 5 วันท าการ ทางฝ่ายบริหารจะได้ด าเนินการเร่งเบิกจ่ายให้แล้ว
เสร็จภายใน 5 วันท าการ 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  แจ้งเรื่องการคืนต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรของอ าเภอดอนตูมยกเลิก
ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ ส านักงานเกษตรจังหวัด 1 ต าแหน่ง ยกเลิก ต าแหน่งลูกจ้างประจ าของส านักงานเกษตร
อ าเภอบางเลน 1 ต าแหน่ง 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  ทางกองคลังประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ท่ีจะเกษียณอายุราชการให้ยื่นรับบ าเหน็จ
บ านาญในระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองและการรับบ าเหน็จบ านาญ ห้ามข้ามหน่วยงาน 
 

     2. บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการ 
 กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีค าสั่งที่ 92/2564 ลงวันที่ 19 มกราคม 2564  

บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการนายศุภกิตติ์ สิทธิเกษตร ด ารงต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ ต าแหน่ง
เลขที่ 4057 ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2564  
 

     3. การตรวจสอบประวัติบุคคลในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล DPIS 
          กรมส่งเสริมการเกษตร ขอให้แจ้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ  

ด าเนินการดังนี้ 
    1. ตรวจสอบข้อมูลของตนเองในระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS) โดยใช้
ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านตามคู่มือตรวจสอบ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) หากข้อมูลมีความคาดเคลื่อนหรือไม่
เป็นปัจจุบัน ให้กรอกแบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลพร้อมแนบส าเนาหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ภายใน
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564  
    2. อัพโหลดภาพถ่ายลงในระบบ โดยแต่งกายขุดข้าราชการปกติขาวเท่านั้น    
และไม่ต้องมีสายสะพาย 
 ขอความร่วมมือแจ้งข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานราชการ ในสังกัดทราบและด าเนินการต่อไปด้วย 
 

     4. การตอบส ารวจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ 
         กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการเกษตร ขอความร่วมมือให้ข้าราชการตอบแบบ 

ส ารวจเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของข้าราชการพลเรือนสามัญ เพ่ือรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของส่วนราชการและข้าราชการไปศึกษาวิเคราะห์เพื่อพัฒนานโยบาย มาตรการ และแนวทางการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของข้าราชการที่เหมาะสมกับบริบทการท างานของข้าราชการในอนาคต ผ่านระบบออนไลน์ 
https://survey.ocse.go.th/qwl_ind  ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 
 
 

     5. การก าหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ   
          คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบก าหนดวันหยุดราชการเพ่ิมฯ ดังนี้ 

 
/1. ก าหนด... 
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                                        1. ก าหนดให้วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 วันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2564   
วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564 และวันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 
            2. ก าหนดให้วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจ าภาคเหนือ 
(ประเพณีไหว้พระธาตุประจ าปีเกิด) วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจ าภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ประเพณีงานบุญบั้งไฟ) วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจ าภาคใต้ 
(ประเพณีสารทเดือนสิบ) และวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เป็นวันหยุดราชการประจ าภาคกลาง         
(เทศกาลออกพรรษา) 
           3. ให้เลื่อนวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จากวันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม 2564     
เป็นวันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2564 
           4. ในกรณีที่หน่วยงานใดมีภารกิจในการให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชน หรือมีความจ าเป็นหรือราชการส าคัญในวันหยุดดังกล่าวที่ได้ก าหนดหรือนัดหมายไว้ก่อนแล้ว ซึ่งหาก
ยกเลิกหรือเลื่อนไปจะเกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการให้บริการประชาชน ให้หัวหน้าหน่วยงานนั้นพิจารณา
ด าเนินการตามที่เห็นสมควร  
 

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 
 

                              4.2 เรื่องแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  
               1. แจ้งปรับเปลี่ยนแผนการด าเนินงานโครงการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เนื่องจากสถานการณ์ป้องกันการแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019  (covid – 19) 

1.1 โครงการอาสาสมัครเกษตร 
          - กิจกรรมจัดเวทีขยายผลถ่ายทอดความรู้อาสาสมัครเกษตร  
เป้าหมายด าเนินการทุกอ าเภอ ๆ ละ 18 คน ต่อเวที เดิมอ าเภอต้องด าเนินการจัดช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 
เปลี่ยนแปลงเป็นด าเนินการในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ –มีนาคม 2564 

1.2 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง  
          - กิจกรรม อบรมพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให้เป็น Smart Farmer   
เป้าหมายด าเนินการทุกอ าเภอ ๆ ละ  20 ราย ต่อเวที จ านวน 2 ครั้ง เดิมอ าเภอต้องด าเนินการ ครั้งที่ 1       
ในช่วงเดือน มกราคม / และครั้งที่ 2 ช่วงเดือน มีนาคม  เปลี่ยนแปลงเป็นด าเนินการ ครั้งที่ 1 ได้ในช่วงเดือน
กุมภาพันธ์- มีนาคม / และครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนเมษายน 2564 
    1.3 กิจกรรมหลัก เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  
และงบประมาณโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมเข้าสู่มาตรฐาน และอัตลักษณ์จังหวัดนครปฐม        
(งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด) 
    ส านักงานเกษตรจังหวดันครปฐม ได้พิจารณาแลว้เห็นว่าเพ่ือเป็นการป้องกัน            
การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid – 19) จึงขอเลื่อนการด าเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างความ
เขม้แข็งของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมเข้าสู่มาตรฐานและอัตลักษณ์
จังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ออกไปด ำเนินกำรในช่วงเดือนพฤษภำคม เพื่อให้กำร
ด ำเนินกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
 

/2.การให.้.. 
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      2. การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร  
  จากสถานการณ์อุทกภัยช่วงวันที่ 16 - 19 ตุลาคม 2563 จังหวัดนครปฐม     

มีพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ(อุทกภัย) ด้านการเกษตรด้านพืชจ านวน 3 อ าเภอ เกษตรกร 162 ราย วงเงินช่วยเหลือ 
1,159,893.50 บาท ได้แก่ 

- อ าเภอก าแพงแสน เกษตรกร 53 ราย วงเงินช่วยเหลือ 568,285 บาท 
- อ าเภอนครชัยศรี เกษตรกร 88 ราย วงเงินช่วยเหลือ 437,290 บาท 
- อ าเภอบางเลน เกษตรกร 21 ราย วงเงินช่วยเหลือ 154,318 บาท 
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2563 ที่ประชุม ก.ช.พ.อ.ได้มีมติอนุมัติให้ความ 

ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) โดยใช้เงินทดรองราชการ ในอ านาจผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม  
ซึ่งได้ด าเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรเมื่อวันที่ 14-15 มกราคม 2554 จึงขอให้เกษตรอ าเภอ แจ้ง ให้เกษตรกร 
ทราบต่อไป 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  แจ้งเรื่องการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร
แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลาทีก่ าหนด 
/ 

      3. ข้อสั่งการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการเผาเศษซากพืชและ 
วัสดุทางการเกษตรในพื้นที่เกษตรกรรม 

  ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งชุด 
ปฏิบัติการเพ่ือป้องกันและเฝ้าระวังการเผาเศษซากพืชหรือเศษวัสดุทางการเกษตรในพ้ืนที่การเกษตรปี 
2563/2564 โดยก าหนดความรับผิดชอบตามพ้ืนที่ดังนี้ 

  3.1 พ้ืนที่เกษตรกรรมในเขตชลประทานมอบหมายให้โครงการชลประทาน 
จังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก  

  3.2 พ้ืนที่เกษตรกรรมนอกเขตชลประทานมอบหมายให้ส านักงานเกษตรจังหวัด 
และสถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก  

  3.3 พ้ืนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน มอบหมายให้ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดเป็น 
หน่วยงานหลัก  

  3.4 พ้ืนที่ในเขตนิคมสหกรณ์ มอบหมายให้ส านักงานสหกรณ์จังหวัดเป็น 
หน่วยงานหลัก 

  ทั้งนี้ให้ลงพื้นท่ีขอความร่วมมือเกษตรกรในการงดการเผาตลอดจนและระงับ 
ยับยั้งเหตุการณ์ร่วมกับหน่วยงานปกครองและป้องกันภัยในพื้นที่ ช่วงเดือนมกราคม - พฤษภาคม 2564          
และรายงานผลการด าเนินงานแก้ไขปัญหาให้จังหวัดทราบทุกสัปดาห์  
 

                                      4. สถานการณ์น้ าจังหวัดนครปฐม  
 1. ลุ่มน้ าแม่กลองพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมสถานการน้ าปัจจุบันของเขื่อนหลัก    

2 เขื่อน คือเขื่อนศรีนครินทร์และเข่ือนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ ากักเก็บ 17,532 ล้านลกูบาศก์เมตร คิดเป็น 66 % 
ปริมาณน้ าที่สามารถน าไปใช้การได้ 4.255 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 32 เปอร์เซ็นต์  

 2. สถานการณ์คุณภาพน้ าในแม่น้ าท่าจีนและคลองสาขา พบว่าบริเวณปากคลอง 
จินดามีค่าความเค็ม 0.94 กรัม/ลิตร สรุปค่าความเค็มของแม่น้ าท่าจีนในเขตจังหวัดนครปฐมอยู่ในเกณฑ์ที่สูงขึ้น  
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 3. สถานการณ์ระดับน้ าทะเล เดือนมกราคม 2564 มีน้ าทะเลหนุนสูงในช่วง 
วันที่ 1 - 4 ,12 - 18   29 - 31 มกราคม 2564 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  แจ้งปริมาณน้ าที่ใช้ทางการเกษตรมีปริมาณน้อย ขอให้
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ลดการท านาปรัง และแจ้งสถานการณ์คุณภาพน้ าสภาพความเค็ม ซึ่งสภาพความเค็มต่ า 
ยังไม่มีผลกระทบกับเกษตรกรผู้ปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ 
 

5. ขยายเวลาการยกเว้นภาษีวิสาหกิจชุมชน  
    กรมส่งเสริมการเกษตรในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและพัฒนา 

วิสาหกิจชุมชน ล่าสุดกรมส่งเสริมการเกษตรได้รับการประสานงานจากกรมสรรพากรว่า กรมสรรพากรได้ออกกฎ
กระทรวงการคลังฉบับที่ 371 (พ.ศ. 2563)  ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งออกตามความในประมวลรัษฎากร
ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรโดยขยายระยะเวลาในการยกเว้นภาษีเงินได้พึงประเมินของวิสาหกิจชุมชน ตามกฎหมายซึ่ง
มีรายได้ไม่เกิน 1,800,000 บาทขยายถึง 31 ธันวาคม 2565  
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  แจ้งเรื่องการขยายเวลายกเว้นภาษีวิสาหกิจชุมชนได้ส่งหนังสือ
แจ้งถึงส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอแล้ว ถ้าเป็นไปได้ควรท าหนังสือแจ้งประชาสัมพันธ์ไปที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแต่
ละกลุ่ม โดยส านักงานเกษตรจังหวัดจะต้องสรุปข้อมูลการต่อทะเบียนวิสาหกิจชุมชนของส านักงานเกษตรจังหวัดเพ่ือ
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนระดับจังหวัดในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 จึงขอความร่วมมือให้
อ าเภอสรุปผลและจัดส่งรายงานวิสาหกิจชุมชนตามแบบรายงานเอกสารแนบ 5 ประกอบด้วยผลการคัดเลือกวิสาหกิจ
ชุมชนพร้อมรูปเล่ม 1 เล่ม ก าหนด ส่งวันที่ 18 มกราคม 2564 การจัดเก็บข้อมูลรายได้วิสาหกิจชุมชน ก าหนดส่ง 
วันที่ 20 มกราคม 2564 ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วและการประเมินวิสาหกิจชุมชนรอบที่ 1 ก าหนดส่งวันที่ 25 
มกราคม 2564 ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้วเช่นกัน 
 

6. สรุปการจัดส่งรายงานวิสาหกิจชุมชน ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 22 มกราคม  
2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 5) 

     - กิจกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2564  
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid – 19) มีความรุนแรงในช่วงที่ 

ผ่านมานั้น กรมส่งเสริมการเกษตร ได้แจ้งเลื่อนการจัดสง่ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชน ระดับจังหวัดประจ าปี2564   
ให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี จากเดิมให้จัดส่งผลการประกวดภายใน 26 กุมภาพันธ์ 
2564 เป็น ภายใน 31 มีนาคม 2564 ดังนั้น การน าคณะกรรมการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด 
ประจ าปี 2564 มีแผนลงพ้ืนที่เพ่ือด าเนินการคัดเลือกในช่วงเดือนต้นเดือนมีนาคม 2564 ขอให้อ าเภอเตรียมความ
พร้อมส าหรับการประกวด ทั้งนี้ วันและเวลาที่แน่นอนจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง หลังจากการประชุมคณะกรรมการฯ 

     - การบันทึกข้อมูลการต่อทะเบียน และผลการประเมินศักยภาพวิสาหกิจ 
ชุมชน หากมีวิสาหกิจชุมชนยื่นเอกสารการต่อทะเบียนต่อนายทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ขอให้อ าเภอทยอยบันทึกข้อมูล
ลงในระบบสารสนเทศวิสาหกิจชุมชนให้เรียบร้อย  
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7. การจัดกิจกรรมเนื่องในงาน ”เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธ 
เลิศหล้านภาลัยประจ าปี 2564 “ ณ จังหวัดสมุทรสงคราม (รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 6) 

     กิจกรรมที่ 1 การประกวดต าพริกแกงเผ็ดบางช้าง วันที่ 2 มีนาคม 2564    
ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 

     กิจกรรมที่ 2 การประกวดพริกมันบางช้างในกระถางหรือภาชนะ วันที่         
4 มีนาคม 2564 ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 

     กิจกรรมที่ 3 การประกวดพืชผักสวนครัวในภาชนะ วันที่ 4 มีนาคม 2564  
ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม 
 

8. ด้วยส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี  
    ก าหนดจัดอบรมหลักสูตรเพ่ิมศักยภาพ Young Smart Farmer ระดับเขต  

ระหว่างวันที่ 8 - 9 กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔ โดยอบรมผ่านระบบออนไลน์ (ระบบ ZOOM) ณ ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรีและศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
วิทยาเขตก าแพงแสน อ.ก าแพงแสน จ.นครปฐม และวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 อบรมที่ส านักงานเกษตรจังหวัด 
กาญจนบุรี จึงขอความร่วมมืออ าเภอด าเนินการคัดเลือกเกษตรกรรุ่นใหม่/Young Smart Farmer จ านวน 1 คน/
อ าเภอ (ทุกอ าเภอยกเว้นอ าเภอพุทธมณฑล) เพ่ือเข้าร่วมอบรม โดยเกษตรกรสามารถอบรมผ่านระบบ ZOOM จาก
มือถือที่บ้าน 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  แจ้งเปลี่ยนแผนด าเนินการ โครงการ Smart Farmer โดยปรับ
แผนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรเคลื่อนที่ จัดเวที ถ่ายทอดความรู้ โดยด าเนินการทุกอ าเภออ าเภอละ 18 คน 
จะด าเนินการจัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 

- โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง อบรมพัฒนาศักยภาพให้เป็น Smart Farmer จัด 2  
ครั้ง ครั้งแรกจัดในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และครั้งที่ 2 ในเดือนมีนาคม 2564 และช่วงที่มีแผนจะไปศึกษาดูงาน
หากยังมีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid – 19) อยู่ก็จะงดการกิจกรรมและคืนเงิน 
 

กมลพรรณ  การอบรมหลักสูตร Smart Farmer ระดับเขตจะมีการอบรมในวันที่ 8 และ 9 กุมภาพันธ์ 
2564ผ่านระบบออนไลน์ คือระบบ Zoom ขอความร่วมมือส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอยกเว้นอ าเภอพุทธ
มณฑลให้คัดเลือก Young Smart Farmer อ าเภอละ 1 คน โดยอบรมในพื้นที่ของเกษตรกรเองหรืออบรมที่
ส านักงานเกษตรอ าเภอแต่ละอ าเภอโดยในวันที่ 2 ของการอบรมจะมีการแมทชิ่ง แบ่งกลุ่มโดยอบรมผ่านระบบ 
Zoom ส่วนในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จะอบรมที่ศูนย์ท่องเที่ยว ส านักงานเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี โดยจะมี
การจัดรถตู้จากส านักงานเกษตรจังหวัด ไปส่งยังจะสถานที่อบรมโดยหนังสืออยู่ระหว่างการด าเนินการส านักงาน
เกษตรอ าเภอดอนตูม ขอให้พิจารณานางสาวณัชชา จุลศรี ก่อนเป็นอันดับแรกเนื่องจากได้แจ้งความประสงค์มายัง
ส านักงานเกษตรจังหวัด และทางจังหวัดขอข้อมูลผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของ Young Smart Farmer เพ่ือส่งข้อมูล
รูปภาพพ้ืนฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เพ่ือน าไปวางแผนการอบรมในวันที่ 8 และ 9 กุมภาพันธ์ 2564 โดยขอให้อ าเภอ
ส่งเป็นไฟล์มาให้ส านักงานเกษตรจังหวัดเพ่ือจัดส่งให้เขตต่อไป 
 

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 
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/4.3 เรื่องแจ้ง... 
                              4.3 เรื่องแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
 

      1. โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น 
ประจ าปี 2564            
    ที่ประชุมเชื่อมโยงการด าเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.และแปลงใหญ่ 
ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24 ธันวาคม 2564 ณ ห้องประชุมกรมส่งเสริมการเกษตร  มีมติให้แปลงปี 
2559 2560 2561 และ 2562 ที่ยังไม่เคยได้รับรางวัลดีเด่นระดับประเทศ สามารถเข้าร่วมการประกวดได้     

         2. โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  
ตาม มติ ครม. 19 มกราคม 2564 ได้อนุมัติการขอเปลี่ยนแปลงแปลง 

รายละเอียดโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามผลการพิจารณาของ
คณะกรรมการกลั่นกรอง (รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 4) 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต   การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (covid – 19) มีผลกับการเบิกจ่ายงบประมาณแต่ขณะนี้ มีการผ่อนปรนให้

ด าเนินการจัดอบรมได้ ไม่เกิน 300 คน และทางกลุ่ม ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตได้ประสานกับจังหวัดแล้ว สอบถาม 
ว่าอ าเภอไหนมีความพร้อมที่จะด าเนินการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่โดยทางส านักงานเกษตรจังหวัดจะลงพ้ืนที่ไป
ช่วยจัดเป้าหมายเกษตรกร 250 คนโดยจะจัด 2 วันวันละ 125 คน โดยไม่ ผูกติดกับ การจัดงานจังหวัดเคลื่อนที่
ของจังหวัดนครปฐม 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  เสนอให้จัดไปพร้อมกับงานจังหวัดเคลื่อนที่ในพ้ืนที่อ าเภอดอน
ตูมในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ที่ต าบลบ้านหลวง อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 
ณัฐทิยา  ตามแผนคือวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โดยจะจัด 2 วันแต่ก็ต้องดูอีกครั้งหนึ่งเนื่องจากต้องมี
หน่วยงานภาคีท่ีต้องมาร่วมกับทางส านักงานเกษตรจังหวัดโดยมุ่งเน้นไปท่ีอ าเภอพุทธมณฑล 1 อ าเภอเนื่องจากยังไม่
เคยจัด 

- โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มีโครงการย่อยอีก 2 กิจกรรมคือการประกวด 
แปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัดโดยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ก าหนดเงื่อนไขคือให้แปลงที่ด าเนินการมาแล้วไม่น้อยกว่า 
3 ปีและไม่เคยได้รับรางวัลระดับประเทศมาก่อน และให้อ าเภอด าเนินการคัดเลือกและส่งเล่มให้จังหวัดภายในวันที่ 
15 มีนาคม 2564 

- โครงการยกระดับแปลงใหญ่เกษตรสมัยใหม่ เป็นงบฟ้ืนฟูเป็นงบการเนื่องจากปีที่แล้วมี 
เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ที่จะขอเข้าร่วมโครงการนี้และพร้อมที่จะจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ตามกฎหมายแพ่ง มี
ทั้งหมด 4 กลุ่ม อยู่ที่อ าเภอบางเลนทั้งหมดประกอบด้วยแปลงใหญ่ข้าวผู้ใหญ่ไพรัช กลุ่มแปลงใหญ่กล้วยไม้ต าบลนรา
ภิรมย์ กลุ่มแปลงใหญ่กะเพรา ต าบลบางปลา และกลุ่มแปลงใหญ่ไทรประดับ ต าบลบางปลา ซึ่งทั้งหมดนี้ได้
ด าเนินการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนสามัญเรียบร้อยแล้วขั้นตอนถัดไปต่อจากนี้จะต้องด าเนินการ
ใน 2 ส่วนคือส่วนแรกกลุ่มแปลงใหญ่ที่ เคยของบประมาณทั้งหมด 15 กลุ่มจะต้องด าเนินการจัดประชุมและขอมติที่
ประชุมจากคณะกรรมการระดับอ าเภอ ว่ากลุ่มสนใจที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมโครงการโดยท าทั้งหมด 15  

/กลุ่มท่ี… 
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กลุ่มท่ีเคยขอไป และอีกส่วนหนึ่งคือไม่สนใจเนื่องจากเกษตรกรไม่มีความพร้อมในส่วนนี้จังหวัดจะส่งค าสั่ง
ภาพรวมของระดับจังหวัดและระดับอ าเภอไปให้และเม่ือประชุมเสร็จ ก็ขอให้แนบวาระการประชุมส่งกลับมายัง
ส านักงานเกษตรจังหวัดโดยทางจังหวัดจะอัพโหลดขอ้มูลผลการประชุมระดับอ าเภอเข้าสู่ระบบ เพ่ือเป็นหลักฐานว่า
ได้มีการประชาสัมพันธ์และมีการเซ็นรับทราบจากคณะกรรมการแล้ว และไม่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการเพราะ
เหตุผลใด ส่วนอ าเภอท่ีด าเนินการต่อ คืออ าเภอบางเลน จะมีการจัดประชุมอีกครั้ง ถึงแนวทางในการด าเนินงานต่อไป
และจัดท าแผนใช้จ่ายงบประมาณและแผนปฏิบัติงานเข้าไปในระบบ กรมได้ก าหนดให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคม 
2564 โดยทางจังหวัดจะลงพ้ืนที่ไปช่วยทางอ าเภอในการเป็นพี่เลี้ยง ส่วนงบด าเนินการ ในการจัดประชุมระดับ
อ าเภอคาดว่ากรมจะโอนมาภายในสิ้นเดือนมกราคมนี้ และทางจังหวัดจะได้โอนจัดสรรไปให้ทางส านักงานเกษตร
อ าเภอเพ่ือใช้ในการจัดประชุมต่อไปในส่วนนี้จะไม่เก่ียวข้องกับที่ทางอ าเภอได้ส่งวาระการประชุมของกลุ่มมาใน
เบื้องต้นตามคู่มือ คือกรมให้จัดประชุมคณะกรรมการระดับอ าเภอและอีกส่วนหนึ่ง คือหากกลุ่มมีการด าเนินกิจกรรม
ต่ออาจจะต้องทบทวนรายละเอียดในการจัดซื้อเนื่องจากเป็นโครงการที่มีการบูรณาการหลายหน่วยงานและหาก
ซ้ าซ้อนกับโครงการของหน่วยงานอื่นจะไม่สามารถจัดซื้อ พัสดุซ้ าซ้อนได้โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมแต่
งบประมาณคงเดิม 
 

เกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม  สอบถามเรื่องหนังสือปฏิเสธการรับโครงการของกลุ่ม ส านักงานเกษตร
อ าเภอต้องท ามาใหม่ใช่หรือไม่ 
 

ณัฐทิยา  ต้องส่งมาใหม่แต่เป็นชุดการประชุมคณะกรรมการระดับอ าเภอ โดยหนังสือค าสั่งนี้ มาจากการ
ประชุมConference เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 
 

เกษตรอ าเภอก าแพงแสน  ขอให้มีหนังสือต้นเรื่องส่งมายังส านักงานเกษตรอ าเภอ 
 

ณัฐทิยา  โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ขยายกรอบระยะเวลารับสมัครเกษตรกรเพ่ิมข้ึนและเปิด
โอกาสให้เกษตรกรที่เคยผ่านโครงการ 5 ประสาน สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้รวมถึงเกษตรกรทั่วไประยะเวลา
ในการรับสมัครภายใน สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2564 โดยทางส านักงานเกษตรจังหวัดได้ท าหนังสือส่งถึงส านักงาน
เกษตรอ าเภอโดยตรงแล้ว 
 

ณัฐทิยา  การจัดประชุมแปลงใหญ่ ศพก.วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 หนังสือแจ้งไปที่อ าเภอแล้วและจะมี
หนังสือผ่อนปรนในการจัดประชุมตามกรอบได้ไม่เกินครั้งละ 300 คนเพื่อแจ้ง ให้หน่วยงานท้องถิ่น รับทราบ 
 

ภารด ี  โครงการยุทธศาสตร์จังหวัดตามท่ีจังหวัดได้ปลดล็อคแล้วว่าสามารถจัดอบรมได้ครั้งละไม่เกิน 300 
คน ชี้แจงโครงการซึ่งมีเป้าหมายการอบรมทั้งหมด 464 ราย รวมทั้งจังหวัด แบ่งเป็นอบรมเจ้าหน้าที่ 90 คน ได้แก่
เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดและเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอทั้ง 7 อ าเภอ หารือเพ่ือวางเป้าหมาย และหาวันอบรม คาดว่าน่าจะ
จัดอบรมได้ในวันที่ 1 มีนาคม 2564 จึงขอความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในการดังกล่าว และแจ้งให้ทราบในเบื้องต้น 
ส่วนเกษตรกร ให้มุ่งเน้นไปที่เกษตรกรที่ได้รับโรงเรือนพลาสติกก่อนเป็นอันดับแรก 
 

คุณจเร (เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครปฐม)   ชี้แจงเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่สืบเนื่องจากการประชุม 
Video Conference เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 ให้รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่เพ่ิมเติม
โดยมีเกษตรกร 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 5 ประสาน ให้สมัครได้ถึงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 
2564 และกลุ่มที่ 2 คือเกษตรกรทั่วไป ให้รับสมัครได้ถึงวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 หลังจากรับสมัครแล้ว   

/ให้ทางอ าเภอ... 
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ให้ทางอ าเภอประชุมคณะท างานเพื่อพิจารณาแต่ถ้าหากไม่มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ ก็ขอให้ท าหนังสือแจ้งมายัง
เกษตรและสหกรณ์อีกครั้งด้วยโดยเน้นย้ าให้ด าเนินการตามคู่มือ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 
 

     4.4 เรื่องแจ้งจากกลุ่มอารักขาพืช 
 

      1. อบรมเกษตรกรหลักสูตรการควบคุมประชากรของแมลงวันผลไม้ 
              ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มอารักขาพืช ก าหนดด าเนินการจัดอบรม
เกษตรกรหลักสูตรการควบคุมประชากรของแมลงวันผลไม้ กิจกรรมส่งเสริมกลุ่มบริหารจัดการศัตรูไม้ผลโดยวิธี
ผสมผสาน โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ภายใต้โครงการส่งเสริมการเกษตร งบประมาณ       
กรมส่งเสริมการเกษตรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔  ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร หมู่ที่ ๑0 ต าบลคลองจินดา อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม โดยมีเกษตรกร
เป้าหมาย จ านวน 27 ราย จึงขอความร่วมมือส านักงานเกษตรอ าเภอสามพราน  ประสานผู้เกี่ยวข้อง แจ้งเกษตรกร 
เขา้รับการอบรม ในวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวด้วย โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการระบาดของเชื้อไวรัส 
covid - 19 เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ ส่วนวัสดุต่างๆจัดส่งวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 
 

          2. การขอรับการสนับสนุนสารชีวภัณฑ์จากส านักงานวิจัยวิทยาสาสตร์ และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) สังกัด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ด้วยส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ได้รับการประสานจากส านักงานวิจัย   
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) มีเป้าหมายที่จะสนับสนุนสารชีวภัณฑ์ให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่      
4 จังหวัดได้แก่ กาญจนบุรี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และนครปฐม เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรในการลดต้นทุน  
การผลิต จึงขอให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ ส ารวจความต้องการและแจ้งมายังกลุ่มอารักขาพืช เพื่อแจ้งขอรับการ
สนับสนุนจาก วว. ต่อไป 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช   โดยมีการผลิตสารชีวภัณฑ์ คือ ไตรโคเดอร์ม่าบิวเวอร์เรีย เมตตาไรเซียม BT และ 
BS และแจกให้ฟรีเป็นหัวเชื้อสดพร้อมใช้ โดยมุ่งเน้นไปท่ีกลุ่มเกษตรกร ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนกลุ่ม เกษตรกร
แปลงใหญ่ที่มีการใช้อยู่เป็นประจ าโดยสามารถกรอกข้อมูลรายละเอียดตามตารางและจัดส่งมายังกลุ่มอารักขาพืช
ส านักงานเกษตรจังหวัด 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  การติดตามสถานการณ์การระบาดของศัตรูพืชมี 4 เรื่องที่เป็นข่าวเตือนการ
ระบาด คือ มะม่วงเตือนการระบาดของโรคราด ารา น้ าค้างในพืชตระกูลกะหล่ า โรคราปื้นเหลืองในกล้วยไม้ และขอบ
ใบแห้งในข้าว ในส่วนของศูนย์จัดการศัตรูพืชจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งเตือนเฝ้าระวังเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาดของ
เพลี้ยจักจั่นในมะม่วง จึงขอประชาสัมพันธ์เนื่องจากขณะนี้อยู่ในฤดูที่มะม่วงก าลังออกช่อ 

- เรื่องแจ้งด่วนมาจากกรมส่งเสริมการเกษตรกองอารักขาพืช โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
การผลิตสารชีวภัณฑ์ส าหรับเกษตรกร เป็นความร่วมมือที่ได้ งบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยจากส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิศวกรรม (สก.สว.) โดยด าเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอย่างง่ายส าหรับ
เกษตรกรโดยด าเนินการในศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน จังหวัดละ 1 แห่ง มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์
อย่างง่ายให้แก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรโดยการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์การติดตามผลการยอมรับของเทคโนโลยีของ 
 

/เกษตรกร… 
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เกษตรกรมี 7 หัวข้อโดยมีแบบฟอร์มให้อ าเภอเสนอผลการส ารวจโดยส ารวจมาอ าเภอละ 1 ศูนยแ์ละในระดับ
จังหวัดจะคัดเลือกเหลือเพียง 1 ศูนย์ โดยสามารถเรียงล าดับความต้องการได้ มากกว่า 1 หัวข้อโดยเรียงล าดับ
ความส าคัญจากมากไปน้อยและส่งกลับมายังส านักงานเกษตรจังหวัดภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 
 

      3. แผนการด าเนินโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร  
(งบกรม) กิจกรรม พัฒนาศูนย์เครือข่าย ( ศจช.และศดปช.) 
    3.1. ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) และเชื่อมโยง
เครือข่ายประชุมเครือข่าย ศจช.ระดับจังหวัด ก าหนดประชุม 2 ครั้ง ๆ ละ 20 ราย 
           - ครั้งที่ 1 วันที่ 17 ก.พ. 2564 
            - ครั้งที่ 2 วันที่ 3 มี.ค. 2564 
    3.2. ขับเคลื่อนการพัฒนาศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน (ศดปช.) และการเชื่อมโยง
เครือข่าย ศดปช.ระดับจังหวัด ก าหนดประชุม 2 ครั้ง  
           - ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ก.พ. 2564 
                    - ครั้งที่ 2 วันที่ 5 มี.ค. 2564 
 
 

      2. รายงานการระบาดศัตรูพืชและการให้ความช่วยเหลือ (ปศ.) ประจ าเดือน 
มกราคม 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.รายงานการระบาด... 
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4. รายงานการระบาดศัตรูพืช ฯ (ปศ.) ประจ าเดือนมกราคม 2564มติที่ประชุม    

รับทราบและเห็นชอบ                                 /4.5 เรื่องแจ้ง... 

อ ำเภอ ชนิดพืช
ระยะกำร

เจริญเติบโต
ศัตรูพืชท่ี
ระบำด

วิธีกำรชว่ยเหลือ
ปริมำณ

แหล่ง
ชว่ยเหลือ

ผู้ส่งรำยงำน
วันท่ีส่ง
รำยงำน

เกษตรกร
(รำย)

พ้ืนท่ี 
(ไร่)

เกษตรกร
(รำย)

พ้ืนท่ี 
(ไร่)

เกษตรกร
(รำย)

พ้ืนท่ี 
(ไร่)

(รำย)

บำงเลน บัวบก เก็บเก่ียว หนอนชอนใบ  -  - 1 2 1 2

หมั่นส ำรวจแปลงทุกสัปดำห์ โดยสุ่มตรวจ
แปลงท้ังต้น แบบแนวสลับฟันปลำ ถ้ำพบรอย
ถูกท ำลำย10% แนะน ำให้ใชส้ำรเคมี เชน่ อะ
เซทำมิพริด 20% SP หรือ แลมบ์ดำไซฮำโลท
ริน 2.5%EC,CS เลือกชนิดใดชนิดหน่ึงพ่น
ติดต่อกัน 2 คร้ังห่ำงกัน 7 วัน

1 รำย
สน.กษอ.
บำงเลน

นำยสุธี ภู่อร่ำม 19-ม.ค.-64

ก ำแพงแสน ข้ำวโพด อำยุ 5-60 วัน หนอนกระทู้  -  -  -  -  -  - 

ให้ค ำแนะน ำให้เกษตรกรมี    กำรจัดกำรโดย
วิธีกล(ใชม้ือจับ)และกำรใชส้ำรเคมีฟลูเบนไดอะ
ไมด์ สำรคลอแรนทรำนิลิโพรลสำรคลอร์ฟินำ
เพอร์สำรอินดอกซำคำร์บ ในกำรก ำจัดหนอน
และใชแ้สงไฟล่อแมลงท ำลำยตัวเต็มวัย

250 ไร่
สน.กษอ.
ก ำแพงแสน

นำยวีรวัฒน์ 
ก้องวิวัฒน์พงศ์

20-ม.ค.-64

พุทธมณฑล มะพร้ำวอ่อน 5 ปีข้ึนไป หนอนหัวด ำ 6 25  -  - 6 25 ให้ค ำแนะน ำเบ้ืองต้นในกำรป้องกันก ำจัด 6

มะพร้ำวอ่อน 5 ปีข้ึนไป ด้วงแรด 1 25  -  - 1 25 ติดกับดักฟีโรโมน เพ่ือดักจับตัวเต็มวัย 1

นครชยัศรี มะพร้ำวอ่อน 5 ปีข้ึนไป หนอนหัวด ำ 1 7  -  - 1 7

กำรท ำควำมสะอำดแปลง โดยกำรตัดหญ้ำ
ในแปลงให้สะอำดและเก็บทำงมะพร้ำวให้
เป็นระเบียบ ตัดทำงใบมะพร้ำวให้สะอำด
และโล่ง แนะน ำท ำกับดักด้วงแรดเพ่ือก ำจัด
ตัวอ่อนด้วงแรก

1 รำย
สน.กษอ.
นครชยัศรี

นำยโยธิน      
ธุวะชำวสวน

20-ม.ค.-64

ข้ำว 40 วัน หนอนกอ 1 10  -  - 1 10 ใช้สำรชีวภัณฑ์ 10

คะน้ำ 15 วัน หนอนใยผัก 2 2  -  - 2 2 ใช้สำรชีวภัณฑ์ 2

กวำงตุ้ง 15 วัน ด้วงหมัดผัก 1 1  -  - 1 1 ใช้สำรชีวภัณฑ์ 1

สำมพรำน มะพร้ำว 10 ปี

ด้วงงวง
มะพร้ำว

1 5  -  - 1 5 พบกำรระบำดเล็กน้อย แนะน ำให้ท ำ
ควำมสะอำดคอมะพร้ำวและหมัน่ก ำจัด
ด้วงแรด

 - 

หนอนหัวด ำ 1 10  -  - 1 10 พบกำรระบำดเล็กน้อยและเน่ืองจำกพ้ืนท่ี
ข้ำงเคียงเป็นสวนรกร้ำง กำรป้องกัน
ก ำจัดจึงท ำได้ยำก แนะน ำให้ท ำควำม
สะอำดสวนและหมัน่ตรวจสอบกำรเข้ำ
ท ำลำยหำกพบกำรระบำดให้น ำแตน
เบียนมำปล่อย

 - 

เมือง
นครปฐม

มะพร้ำวแก่ 5 - 20 ปี หนอนหัวด ำ 3 15  -  - 3 15
ให้ค ำแนะน ำในกำรป้องกันก ำจัด ปล่อย
แตนเบียน

3 สนง.กษอ.
เมือง
นครปฐม

น.ส.จุมพิตำ 
สืบพันธ์โกย 20-ม.ค.-64

รวม 17 100 0 0 17 100 23

ลงชื่อ       ปริวัตร  ไพรศรีจันทร์    ผู้รำยงำน
          ( นำยปริวัตร  ไพรศรีจันทร์ )
ต ำแหน่ง  นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรช ำนำญกำร 
      วันท่ี  25 มกรำคม  พ.ศ. 2564

ดอนตูม

แบบรายงานการระบาดศัตรูพืชและการให้ความช่วยเหลือ
ประจ าเดือน มกราคม 2564

จงัหวัดนครปฐม

นำยตรีศร 
ทรัพย์บริบูรณ์

21-ม.ค.-64

สนง.กษอ.
สำมพรำน

น.ส.อมรำภรณ์
 ไทยทวี

20-ม.ค.-64

พ้ืนท่ีให้ควำม
ชว่ยเหลือ

พ้ืนท่ีระบำด พ้ืนท่ีเฝ้ำระวัง

สนง.กษอ.
ดอนตูม

นำยอรุณ รุผักชี 20-ม.ค.-64

สนง.กษอ.
พุทธมณฑล
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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 มกราคม 2564) 
 

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 มกราคม 2564) 

 

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  
 

    4. การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับประเทศ 
 

/ฐานียา... 
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ฐานียา  การประกวด เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับจังหวัด เล่มประกวดขอให้จัดส่งให้
ส านักงานเกษตรจังหวัดในวันที่ลงพ้ืนที่ประกวด 
 

5. การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 7) 
 

วราวุธ  แจ้งเรื่องก าหนดการจัดงานฟิวเดย์ อ าเภอก าแพงแสนก าหนดจัดงานฟิวเดย์วันที่ 27 พฤษภาคม 
2564 อ าเภอบางเลนก าหนดจัดวันที่ 7 พฤษภาคม 2564 หลักการการจัดงานยึดหลักจัดตามชนิดของสินค้า โดยมี
เกษตรกรเป้าหมาย 100 ราย งบประมาณ 20,000 บาท จัดที่ ศพก.หลัก หรือศพก.เครือข่ายก็ได้ โดยจัด
กระบวนการเรียนรู้ มีการวิเคราะห์วางแผนแบบมีส่วนร่วมจากผู้ที่เข้ามาร่วมงาน ถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกร สิ่งที่
เกษตรกรจะได้รับ คือ องค์ความรู้จากการเรียนรู้ต่างๆและข้อมูลจากหน่วยงานภาคีที่ไปร่วมงาน เทคโนโลยีใหม่ๆ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ เป็นการกระตุ้นการใช้เทคโนโลยีภูมิปัญญา ที่เหมาะสมใน
พ้ืนที่การใช้ประโยชน์จากทรัพย์และหน่วยงานให้บริการโดยมีหลักคิดคือถ่ายทอดความรู้โดยให้เห็นของจริงมีแปลง
สาธิตโดยต้องมีประเด็นถ่ายทอดความรู้ มีสถานีเรียนรู้ มีวิทยากรถ่ายทอดและจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยมีกิจกรรม
หลัก กิจกรรมรอง และกิจกรรมเสริม กิจกรรมหลัก คือ สถานีเรียนรู้ที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับพ้ืนหลักของ ศพก. และ
ผลที่ได้รับ กิจกรรมรอง คือ ให้บริการและจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้อง ในรอบปีถัดไปจะไม่ก าหนดระยะเวลาในการจัด 
หากอ าเภอใดมีความพร้อม ที่จะจัดงานฟิวเดย์ก็ขอให้แจ้งมายังส านักงานเกษตรจังหวัดเพ่ือจัดงานได้เลยโดยยึดพืช
เป็นหลัก ส่วนเรื่องการน าเกษตรกรมาร่วมในการจัดงานฟิวเดย์ที่ส านักงานเกษตรอ าเภอบางเลนเป็นผู้จัดส านักงาน
เกษตรอ าเภอขอบางเลนขอความร่วมมืออ าเภอใกล้เคียงให้น าเกษตรกรมาร่วมงานและวางแผนการจัดงานฟิวเดย์ โดย
น าเสนอพืชที่มีความโดดเด่น มาร่วมในการจัดงานด้วย 
 

- ขอความอนุเคราะห์กลุ่มอารักขาพืชเนื่องจากในวันที่ 23-25 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มยุทธศาสตร์ 
และสารสนเทศจะจัดอบรมประธานเครือข่าย ศพก.จ านวน 70 คน แบ่งออกเป็น 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 1 
จ านวน 30 คน รุ่นที่ 2 จ านวน 20 คน และรุ่นที่ 3 จ านวน 20 คน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของเชื้อไวรัส covid - 19 และทางกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ได้ท าหนังสือสอบถามไปยังประธานกลุ่ม
ต่างๆ ในเรื่องความต้องการความรู้และสิ่งที่ต้องการเรียนรู้ ผลปรากฏว่าส่วนใหญ่ต้องการความรู้ในเรื่องการจัดการ
ศัตรูพืชการใช้วัสดุเคมีในการบริหารจัดการศัตรูพืช จึงขอความอนุเคราะห์มายังกลุ่มอารักขาพืช เพ่ือขอวิทยากรใน
การบรรยายความรู้ในวันดังกล่าว 
 

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  ขอให้ท าหัวข้อและหนังสือแจ้งมายังกลุ่มอารักขาพืชเนื่องจากในช่วงระยะเวลา
ดังกล่าวทางกลุ่มมีภารกิจในการออกพ้ืนที่ไปอบรมเกษตรกรในพื้นที่เช่นเดียวกัน 
 

วราวุธ   การประชาสัมพันธ์ ขอเสนอแนวคิดให้มีการจัดท าวีดีทัศน์น าเสนอ ในส านักงานเกษตรจังหวัดทุก
เดือนอ าเภอละ 1 เรื่อง เป็นคลิปวีดีโอสั้นๆประมาณ 5-7 นาทีไม่ใช่ผลของการด าเนินงานแต่เป็นการถ่ายทอดองค์
ความรู้ของเกษตรกรที่ประสบความส าเร็จตั้งแต่เริ่มท าจนประสบความส าเร็จและสามารถน าความรู้ดังกล่าวเผยแพร่
ไดโ้ดยเสนอเป็นข้อเสนอแนะ 
 

เกษตรอ าเภอสามพราน   บางองค์ความรู้ต้องใช้ระยะเวลานาน ใช่ว่าจะจบในคลิปเดียวจะต้องมีคลิปต่อและ
ใช้ช่วงระยะเวลา โดยเสนอว่าแต่ละอ าเภออาจจะมีคลิปวีดีโอที่เป็นคลิปสั้นๆและคลิปยาวๆ คลิปสั้นเช่น เรื่องการปลูก
ผัก คลิปยาว เช่น เรื่องการปลูกข้าว เป็นต้น 

/เกษตรอ าเภอ... 
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เกษตรอ าเภอบางเลน  การประชาสัมพันธ์บางครั้งต้องมีการวางแผนเป็นปี ต้องมีการวางเป้าหมาย
เกษตรกรและเขียนบทตั้งแต่เริ่มต้น จนจบกระบวนการเก็บเกี่ยวซึ่งจะมีคลิปที่มีความยาวประมาณ 20 นาทีโดยแบ่ง
ออกเป็นคลิประยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวโดยเน้นท าเพ่ือเป็นความรู้ ให้กับเกษตรกรอิงหลักวิชาการ 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร   เสนอให้ท าเป็นคลิปเทคนิคเกร็ดความรู้ด้านการเกษตรเพ่ือดึงดูด
ความสนใจ ของผู้ดูที่จะดูจนจบ 
 

เกษตรอ าเภอก าแพงแสน   สอบถามถึงวัตถุประสงค์ในการท าและน าเสนอขึ้นเว็บไซต์ เนื่องจาก
เว็บไซต์ที่มีอยู่เดิมมีผู้สนใจน้อย สอบถามว่าจะคุ้มค่าและประโยชน์ที่ได้รับหรือไม่ 
 

วราวุธ   น ามาหารือเพ่ือจะไปเก็บเป็นองค์ความรู้สามารถน าไปเผยแพร่ใน Facebook ของส านักงานของแต่
ละอ าเภอก็ได้ 
 

เกษตรอ าเภอบางเลน  การพัฒนาของ Smart Farmer เกษตรกรมีความคิดที่จะพัฒนาตนเองในการ
พัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ ไปสู่การปฏิบัติจริง 
 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  สถานที่จัดงานField Day จะขอลงพ้ืนที่และปรึกษาหารือกันอีก
ครั้งหนึ่งที่ส านักงานเกษตรอ าเภอบางเลน 

- งานประชาสัมพันธ์ ในยุครัฐบาล 4.0 น าเสนอเพ่ือตอบสนองผู้บริหารระดับกรมโดยไม่ได้ 
บังคับให้ท า  

- แจ้งเกษตรอ าเภอให้ทราบว่าทางเขตแจ้งว่าวันที่ 2 - 3 กุมภาพันธ์ 2564 ทางเขตได้แจ้ง 
ให้เกษตรอ าเภอเข้าร่วมประชุม Video Conference RW ที่ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 

- แจ้งเรื่องประกาศมาตรการควบคุมการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)   

เรื่องการงดจัดกิจกรรมที่รวมพล คนจ านวนมาก ตามหนังสือด่วนที่สุดของหน่วยงานภาครัฐโดยผ่อนปรน ให้จัด
กิจกรรมได้ แตจ่ านวนคนไม่เกิน 300 คน และให้แนบแผนการจัดงาน/กิจกรรม ที่ได้แจ้งเป็นหนังสือให้อ าเภอทราบ
และถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดด้วย และขอให้สนง.กษอ.ด าเนินการแจ้งล่วงหน้าก่อนด าเนินกิจกรรม 7 ในส่วนกิจกรรมที่
ส านักงานเกษตรจังหวัดเป็นด าเนินการ แตด่ าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอใดจังหวัดจะท าหนังสือส่งถึงสนง.กษอ. และขอให้
สนง.กษอ.ด าเนินการแจ้งพ้ืนที่ให้ด้วย 

- เรื่องการท าแผนโครงการที่ได้ท าลงอ าเภอไปแล้วและมีการ ขยับแผนจะได้หารือกันในท่ี 
ประชุม 
 

วรัทยา  แจ้งเรื่องตัวที่วัดได้ด าเนินการแจ้งกลุ่ม – ฝ่าย ให้แจ้งอ าเภอและจะแจ้งให้เกษตรอ าเภอทราบ 
ประมาณอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ 2564 
 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  การเลื่อนแผนของอ าเภอแต่ละอ าเภอ ถ้ามีการเลื่อนขอให้ท า
หนังสือบันทึกการเลื่อนแผนส่งมายังส านักงานเกษตรจังหวัดเพ่ือกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศจะได้น ามาปรับใน
แผนระดับจังหวัดต่อไป 
 
 
 

/หัวหน้ากลุ่ม... 
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หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต   โครงการปลูกข้าวโพดหวานส่งโรงงานริเวอร์แคว           
จังหวัดกาญจนบุรี ครัวเรือนละไม่เกิน 4 ไร่ มีการประกันราคาอยู่ที่ 5 บาท เป็นโครงการปลูกพืชใช้น้ าน้อย         
หากมีผู้สนใจ ให้ติดต่อที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
  

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  อ่ืนๆ 
 

ประธาน  แจ้งเรื่องการอบรมหลักสูตรนักส่งเสริมการเกษตรระดับต้น (นสต.) ซึ่งมีเกณฑ์คุณสมบัติ ตามท่ีได้มี
หนังสือเวียนแจ้งไปแล้วนั้นสมัครได้ในระบบ Ssnet และการสมัครหลักสูตร e - Learning 
 

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  แจ้งผลการจัดซื้อรถยนต์ของส านักงานเกษตรอ าเภอดอนตูม ได้ด าเนินการเป็นไป
ตามข้ันตอน เรียบร้อยตามก าหนดระยะเวลา 
 

เกษตรอ าเภอก าแพงแสน  แจ้งเรื่องของการก่อสร้างรั้วส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสนได้วางแผนการ
ปฏิบัติงานกรอบระยะเวลาการด าเนินงาน ตาม Time line อย่างเคร่งครัดเพ่ือป้องกันความผิดพลาดโดยได้ท าหนังสือ
ร้องขอเจ้าหน้าที่ที่มีความช านาญในเรื่องดังกล่าว ให้ สามารถ เข้ามาช่วยเหลือในส่วนนี้ได้ 
 

เกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม แจ้ง เรื่องการประชุมสหกรณ์ ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 หากมีผู้ใดสนใจ    
เข้าร่วมสังเกตการณ์ขอให้แจ้งได้ที่เกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม 
  

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

เลิกประชุม   เวลา 16.30 น. 
 
 

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


