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รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือน   

ครั้งที่ 9 /2564 
วันพุธที่  30  มิถุนายน  ๒๕64 

เวลา  09.3๐  น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

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

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

 9. นางสาววัฒนา  คุ้มครอง  เกษตรอ าเภอนครชัยศรี 
10. นางสาวล าดวน  สระทองอินทร์ เกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม 
11. นายกิติศักดิ์  สิทธิประเสริฐ  เกษตรอ าเภอพุทธมณฑล 
12. นายสุรพงศ์  บุญยงค์   เกษตรอ าเภอก าแพงแสน 
13.นายวราวุธ  สุวรรณรัตน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
      ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
14. นางสาวฐานียา เหลียววฒันกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

 15. นางสาวสุทัศวลี  เครือวัลย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 16. นางสาววรัทยา  เซี่ยงจ๊ง           นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 17. นายปริวัตร  ไพรศรีจันทร์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 18. นางสาวเรวดี  บัวเพชร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 19. นางสาวกมลพรรณ  พิมพา  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

20.นางสาวธิดารัตน์  ลิ้มติ้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
   
เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 
 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 

 
/เรื่องก่อนระเบียบ... 
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เรื่องก่อนระเบียบวาระ เรื่องก่อนเข้าวาระการประชุม  
 

ประธาน  อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรจังหวัด เกษตรอ าเภอ เกษตรกร 
และกลุ่มเกษตรกรที่ได้ร่วมในการด าเนินโครงการแบ่งปันน้ าใจ เกษตรไทยสู้ภัยโควิด – 19 ที่ได้ร่วมบริจาคสิ่งของ 
อาหารแห้งหรือเงินสด เพ่ือน าไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาด
ของเชื้อไวรัส covid-19 โดยเป็นพืชผลทางการเกษตรใช้สโลแกน ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด  
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ       
 

   ๑.๑ เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด 
 

ประธาน  แจ้งจากจังหวัดนครปฐมให้จังหวัดนครปฐมอยู่ในเขตควบคุมสูงสุดเป็นพื้นที่สีแดง มีผลตั้งแต่ 28 
มิถุนายน 2554 โดยห้ามชุมนุมมือจัดประชุมเกิน 20 คน มีก าหนดถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2564 ให้ปิดแคมป์
คนงานทั้งหมดและไม่ให้หยุดการก่อสร้าง ร้านอาหารไม่อนุญาตให้นั่งรับประทานในร้าน ห้างสรรพสินค้าให้เปิด
บริการถึงเวลา 20.00 น.ซึ่งเป็นข้อก าหนดที่ต้องปฏิบัติตาม สิ่งที่มีผลตามมาคือ การจัดอบรมถ้ามีการจัดอบรมเกิน
กว่า 20 คน ให้ระงับการจัดก่อนส่วนการจัดงานที่ไม่เกิน 20 ขอให้อนุญาตจัดอบรมโดยขออนุญาตล่วงหน้า 7 วัน 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  การจัดประชุมคณะกรรมการจังหวัดแจ้งเรื่องประกาศท่ี 
7/2561 4 การอบรมหรือการจัดกิจกรรมกลุ่มให้ขออนุญาตจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ าเภอก่อนการจัดงาน 7 
วัน 
 

- การมอบใบประกาศเกียรติคุณโครงการพระราชด าริตามที่กรมการปกครอง 
กระทรวงมหาดไทยโครงการศูนย์เรียนรู้ต้นแบบตามแนวพระราชด าริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รางวัล
ชนะเลิศ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงบ้านศาลาดิน รางวัลรองชนะเลิศศูนย์เรียนรู้ต้นแบบมหาวิทยาลัยราช
ภัฎนครปฐม 
 

- แจ้งเรื่องหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่ 
1. ว่าที่ร้อยตรีอรรถพล  ทรัพย์ทวี  ต าแหน่งนายอ าเภอก าแพงแสน 
2. นายพัฒนพงษ์  สร้อยอินทรากุล   ต าแหน่งนายอ าเภอสามพราน 
3. นายอารุช  เอมโอฐ    ต าแหน่งนายอ าเภอนครชัยศรี 
4. นายถิรวัสส์  ธนโชติศักดิ์    ต าแหน่งแขวงทางหลวงชนบทนครปฐม 
5. นางกาญจน์กุระ  อัยสคาแนน    ต าแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 
6. พ.ต.นัยวัฒน์  ผะเดิมชิต    ต าแหน่งรองผู้บัญชาการต ารวจภาค 7 รักษาราชการ 

แทนผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดนครปฐม 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  การเฝ้าระวังการจราจรเน้นย้ าให้ส่วนราชการเคร่งครัดในการ
รักษาวินัยจราจรโดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซด์ขอให้สวมหมวกกันน๊อคขณะขับขี่และรักษากฎวินัยจราจร 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด - 19 
ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 16 ของโลก ในเดือนมิถุนายน 2564 ขณะนี้มีผู้ติดเชื้อกว่า 200,000 รายและมีผู้ติด
เชื้อรายใหม่ประมาณ 4000 กว่ารายเสียชีวิต 1,970 รายรักษาหายแล้ว 205,000 ราย พบการระบาดมากท่ี 
 

/ตลาด... 
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ตลาด โรงงาน บริษัท แคมป์คนงานก่อสร้าง โรงงานฆ่าสัตว์ มาตรการที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมหารือกับ
ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคจังหวัดคือตั้งจุดคัดกรอง จุดหลักรอยต่อระหว่างจังหวัดและให้แต่ละอ าเภอตั้งจุดสกัด
อ าเภอละ 1 จุด 
 

ประธาน  เน้นย้ าเรื่องการรักษาวินัยจราจรโดยได้แจ้งตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 แล้ว 
 

   ๑.2 เรื่องแจ้งจากการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เขตที่ 2 
      - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ประธาน       เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างรายงานการประชุมครั้งที่ 8/2564 ประจ าปีงบประมาณ           
   พ.ศ.2564 เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัด  
   นครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่ประชุมพิจารณา  
  
 

มติที่ประชุม       เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่8/2564 เมื่อวันจันทร์ ที่ 31 พฤษภาคม 
                           2564 โดยไม่มีข้อแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  สืบเนื่อง 
    3.1 การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ 2564 
          ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ 2564 

      ตามสถานที่ข้ึนทะเบียน                       (ตัดยอด ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564) 
 

จังหวัด/อ าเภอ เป้าหมายปี 2564 
(ครัวเรือน) 

ผลการปรับปรุง 
รอบท่ี1 

คิดเป็นร้อยละ 
(รอบท่ี1) 

คะแนนตัวชี้วัด 

นครปฐม 41,000 26,781 65.31 4 
เมืองนครปฐม 8,795 4,829 54.90 3 
ก าแพงแสน 8,100 5,169 63.81 4 
นครชัยศรี 5,075 2,640 52.09 3 
ดอนตูม 2,850 1,089 38.21 1 
บางเลน 8,970 8,126 90.50 5 

สามพราน 6,195 4,085 65.94 4 
พุทธมณฑล 1,015 843 83.05 5 

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

ประธาน  สอบถามว่ายอดบันทึกข้อมูล 70% ตัดยอดวันไหน 
 

สุทัศวลี  ตัดยอดวันที่ 31 สิงหาคม 2564 
 

ประธาน  ฝากดูอ าเภอที่ยังบันทึกข้อมูลได้น้อยให้ช่วยติดตามด าเนินการในส่วนนี้ด้วย 

/ผลการข้ึนทะเบียน… 
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ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ตามที่ตั้งแปลง ปี 2564/65 

ผ่านระบบทะเบียนเกษตรกรและแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook 
(ช่วงปลูกของแต่ละจังหวัดตามกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563) 

   (วันที่ตัดยอดข้อมูล 24 มิถุนายน 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 7,082 133,590 1,088 19,490 6,055 114,100 223 4,026 4 42 

เมืองฯ 90 1,655 77 1,360 13 294 - - - - 
ก าแพงแสน 229 3,865 21 458 211 3,407 128 2,286 - - 
นครชัยศร ี 131 2,421 118 2,223 13 198 1 21 1 21 
ดอนตูม 595 8,990 40 397 574 8,592 2 9 2 9 
บางเลน 5,638 109,277 800 14,546 4,873 94,730 80 1,549 - - 

สามพราน 23 326 18 242 5 84 12 161 1 12 
พุทธมณฑล 440 7,054 15 261 391 6,793 - - - - 

 

ผลการวาดแปลงทะเบียนเกษตรกร  ปีงบประมาณ 2564 
 

    (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 –  24 มิถุนายน 2564) 
 

จังหวัด/อ าเภอ เป้าหมายปี 2564 ผลการวาดแปลง (แปลง) คิดเป็นร้อยละ 

นครปฐม 7,000 8,412 120.17 
เมืองนครปฐม 1,276 1,261 98.82 
ก าแพงแสน 1,232 1,525 123.78 
นครชัยศรี 903 1,179 130.56 
ดอนตูม 525 554 105.52 
บางเลน 1,767 2,569 145.38 
สามพราน 1,052 1,030 97.90 
พุทธมณฑล 245 294 115.74 

 

สุทัศวลี   ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid - 19 การปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่เป็น
เกษตรกรรายเก่า ให้ปรับปรุงมาจาก Application ฟาร์มบุ๊ค และหากเป็นเกษตรกรรายใหม่ ให้เขียนแบบค าร้องและ
ส่งไว้ที่บ้านผู้น าหมู่บ้าน ผู้น าชุมชน และให้เจ้าหน้าที่ไปรับแบบมาบันทึกข้อมูล  
 

ประธาน  ฝากดูข้อมูล รต. ที่รายงานมาด้วยว่าขัดแย้งกับข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือไม่ 
 

/3.2 รายงาน... 
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3.2 รายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน (รต.) 

 

    ข้าวนาปรัง  ปีการเพาะปลูก 2563/64 
                                    (ตัดยอด ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564) 

 

 
 

จังหวัด/
อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก(ไร่) 

 
เน้ือที่

เสียหาย
(ไร่) 

 
เน้ือที่เก็บ

เกี่ยว
ผลผลิต

(ไร่) 

 
ผลผลิตท่ี 

เก็บเกี่ยวได้
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย 
(กก./
ไร่) 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได้
เฉลี่ย
(บาท/
กก.) 

ทบก. รต. ทบก. GISDA รต.      
นครปฐม 11,365 12,564 210,440 261,191 228,829  - 223,697 175,632,193 785 7.99 
เมืองนครปฐม 236 448 4,149 5,656 6,301 - 4,974 3,889,800 782 7.59 
ก าแพงแสน 361 814 6,310 5,801 12,767 - 11,887 9,499,600 799 6.87 
นครชัยศร ี 1,665 1,684 27,789 31,742 28,525  - 27,396 22,969,826 838 7.01 
ดอนตูม 891 1,170 13,170 17,214 16,070  - 16,070 12,632,000 786 7.86 
บางเลน 7,310 7,390 142,104 180,346 147,599  - 145,823 112,186,200 769 8.33 
สามพราน 321 337 5,462 5,949 5,586  - 5,566 4,298,862 772 7.41 
พุทธมณฑล 686 721 11,453 14,483 11,980  - 11,980 10,155,905 847 8.00 

 

ข้าวนาปี  ปีการเพาะปลูก 2564/65 
 

 
 

จังหวัด/
อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก(ไร่) 

 
เน้ือที่

เสียหาย
(ไร่) 

 
เน้ือที่เก็บ

เกี่ยว
ผลผลิต

(ไร่) 

 
ผลผลิตท่ี 

เก็บเกี่ยวได้
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย 
(กก./
ไร่) 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได้
เฉลี่ย
(บาท/
กก.) 

ทบก. รต. ทบก. GISDA รต.      
นครปฐม 7,082 9,559 133,590 78,000 178,080  -  -  -  -  - 
เมืองนครปฐม 90 291 1,655 1,905 2,708 - - - - - 
ก าแพงแสน 229 242 3,865 1,438 3,913 - - - - - 
นครชัยศร ี 131 892 2,421 15,546 13,924  -  -  -  -  - 
ดอนตูม 595 611 8,990 4,807 9,136  -  -  -  -  - 
บางเลน 5,638 6,811 109,277 45,156 134,982  -  -  -  -  - 
สามพราน 23 152 326 2,839 3,406  -  -  -  -  - 
พุทธมณฑล 404 560 7,054 6,309 10,010  -  -  -  -  - 

 

/อ้อยโรงงาน... 
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อ้อยโรงงาน ปี 2563/64 

 

 
 

จังหวัด/อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก (ไร่) 

 
เน้ือที่ 

ปลูกใหม ่
(ไร่) 

 
เน้ือที่

เสียหาย
(ไร่) 

 
เน้ือที่ 

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต 

(ไร่) 

 
ผลผลิตท่ีเก็บ

เกี่ยวได้ 
(กก./ไร)่ 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย

(กก./ไร)่ 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได้
เฉลี่ย

(บาท/กก.) 
ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(มิ.ย.64) 

ทบก. 
(ปี 64) 

รต. 
(มิ.ย.64) 

      

นครปฐม 708 1,959 7,481 53,299 -  -  -  -  -  - 

เมืองนครปฐม 175 337 2,383 13,508 -  -  -  -  -  - 

ก าแพงแสน 533 1,616 5,054 39,695 -  -  -  -  -  - 

นครชัยศรี - 1 - 36 -   -  -  -  -  - 

ดอนตูม - 3 - 20 -  -  -  -  -  - 

บางเลน 2 2 44 40 -  -  -  -  -  - 

 
กล้วยไม้ (ไม้ตัดดอกเมืองร้อน) 

(ตัดยอด ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564) 
 

 
 

จังหวัด/อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก (ไร่) 

 
เน้ือที่ 

ปลูกใหม ่
(ไร่) 

 
เน้ือที่

เสียหาย
(ไร่) 

 
เน้ือที่ 

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต 

(ไร่) 

 
ผลผลิตท่ีเก็บ

เกี่ยวได้ 
(กก./ไร)่ 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย

(กก./ไร)่ 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได้
เฉลี่ย

(บาท/กก.) 
ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(ม.ิย.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(มิ.ย.64) 

 

      

นครปฐม 368 762 4,961 10,767  940 - 7,919 1,319,731 162 45 

เมืองนครปฐม 29 65 565 738 - - 518 97,987 188 45 

ก าแพงแสน 27 55 502 807 - - 651 85,120 130 46 

นครชัยศรี 54 134 843 2,079 - - 1,233 236,219 191 44 

ดอนตูม 5 17 170 420 - - 400 68,200 170 50 

บางเลน 35 183 958 4,057 940 - 2,977 450,655 151 46 

สามพราน 195 274 1,566 2,221 - - 1,696 303,718 179 42 

พุทธมณฑล 25 34 341 443 - - 443 78,032 175 50 
 
 

 

/ส้มโอ... 
 



 

  

7 
ส้มโอ 

 

  (ตัดยอด ณ วันที่ 24 มิถุนายน 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. 
(มิ.ย.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(มิ.ย.64) 

      

นครปฐม 630 1,725 3,393 6,715 - - 161 10,450 64 62 

เมืองฯ 15 15 18 20 - - 2 950 345 52 

ก าแพงแสน 8 15 20 29 - - 2 500 250 40 

นครชัยศรี 42 196 171 1,010 - - - - - - 

ดอนตูม 10 10 163 170 - - 157 9,000 57 65 
บางเลน 13 47 83 243 - - - - - - 

สามพราน 537 1,428 2,873 5,132 - - - - - - 

พุทธมณฑล 5 14 62 110 - - - - - - 
 

มะพร้าวอ่อน 
  (ตัดยอด ณ วันที่ 24 มิถุนายน 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. 
(มิ.ย.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(มิ.ย.64) 

      

นครปฐม 1,407 2,142 6,990 10,816 - - 5,105 888,560 173 18 

เมืองนครปฐม 135 274 1,049 1,630 - - 847 159,500 188 17 

ก าแพงแสน 62 86 222 397 - - 144 27,650 192 18 

นครชัยศรี 161 467 685 2,093 - - 770 159,800 199 17 

ดอนตูม 32 61 172 1,383 - - 54 10,000 185 17 

บางเลน 30 52 233 287 - - 183 35,666 194 17 

สามพราน 969 1,130 4,524 4,843 - - 2,942 469,874 159 18 

พุทธมณฑล 19 72 77 183 - - 165 26,070 158 18 

/ข้าวโพดฝักอ่อน... 
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ข้าวโพดฝักอ่อน 

                (ตัดยอด ณ วันที่ 24 มิถุนายน 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. 
(มิ.ย.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(มิ.ย.64) 

      

นครปฐม 480 1,134 1,169 3,197 557 - 42 52,400 1,247 4.0 
เมืองนครปฐม 80 281 168 172 12 - 12 14,900 1,241 4.0 

ก าแพงแสน 400 853 1,001 3,025 545 - 30 37,500 1,250 4.0 
 
 

ข้าวโพดรับประทานฝักสด 
  (ตัดยอด ณ วันที่ 24 มิถุนายน 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. 
(มิ.ย.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(มิ.ย.64) 

      

นครปฐม 105 264 182 625 157 - 271 311,000 1,147 10 

เมืองนครปฐม 59 173 97 267 122 - 113 150,000 1,327 10 

ก าแพงแสน 43 43 75 263 10 - 143 141,000 986 10 

ดอนตูม 1 48 0.25 95 25 - 15 20,000 1,333 8 

       บางเลน 1 - 4 - - - - - - - 

นครชัยศรี 1 - 4.5 - - - - - - - 
 

ประธาน  ให้เฝ้าระวังการระบาดของด้วงหนวดยาวในอ้อยและหนอนกระทู้ในข้าวโพด 
 
 

/พืชผัก... 
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พืชผัก 

  (ตัดยอด ณ วันที่ 24 มิถุนายน 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. 
(มิ.ย.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(มิ.ย.64) 

      

นครปฐม 4,216 9,102 9,960 22,234 3,689 - 8,173 4,321,283 528 18 

เมืองนครปฐม 1,718 4,247 3,085 7,071 1,617 - 3,762 1,528,599 406 19 

ก าแพงแสน 1,665 2,557 3,724 7,191 720 - 1,592 693,700 435 21 

นครชัยศรี 203 517 454 2,899 76 - 116 110,538 952 17 

ดอนตูม 35 954 93 2,109 758 - 887 1,249,300 1,408 18 

บางเลน 337 715 2,051 2,619 493 - 1,595 702,840 440 15 

สามพราน 238 31 483 184 25 - 152 18,609 122 30 

พุทธมณฑล 23 81 66 161 - - 69 17,697 256 15 
                        

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี ขอเชิญเกษตรอ าเภอ เข้าร่วมประชุมหารือผลวิเคราะห์
ข้อมูลการผลิตพืช จังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 1 /2564  (ข้าวนาปี ปี 63/64  มะพร้าวแก่ปี 63  ปาล์มน้ ามันปี 63  
ยางพาราปี 63) ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ. ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัด
นครปฐม      
 

                           3.3 แผนการนิเทศงานและติดตามการใช้งานครุภัณฑ์ประจ าเดือน กรกฎาคม 2564     
                                   แผนการนิเทศงานและติดตามครุภัณฑ์งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด/
งบตามแผนพัฒนาภาค โดยให้รายงานผลให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบเป็นประจ าทุกเดือนโดยใช้แบบรายงานการ
ตรวจสอบ/ติดตามครุภัณฑ์งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด/งบตามแผนพัฒนาภาคซึ่งได้ด าเนินการ
จัดรายการครุภัณฑ์เป็นรายอ าเภอ  
 
 

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

ทีมท่ี 1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 5 ก.ค. 2564 สามพราน 
ทีมท่ี 1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  9 ก.ค. 2564 พุทธมณฑล 
ทีมท่ี 2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 9 ก.ค. 2564 ดอนตูม 
ทีมท่ี 2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 5 ก.ค. 2564 ก าแพงแสน 
ทีมท่ี 3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 5 ก.ค. 2564 บางเลน 
ทีมท่ี 4 กลุ่มอารักขาพืช 15 ก.ค. 2564 นครชัยศรี 
ทีมท่ี 4 กลุ่มอารักขาพืช  9 ก.ค. 2564 เมืองนครปฐม 

3.4 การใช้งาน 
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                             3.4 การใช้งานอุปกรณ์ควบคุมภายในโรงเรือนปลูกพืช (โรงเรือนอัจฉริยะ) 

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

/แบบรายงาน… 
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แบบรายงานผลการประโยชน์โรงเรือนปลูกพืช 
โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 และ  

โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 พฤษภาคม 2564 

/3.5 แผนภูมิแสดงรายได.้.. 

สะสม ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
(เม.ย.61-
ส.ค.63)

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

1 เมืองนครปฐม 111 3,480,834   579,154    971,604    1,232,243  43,393      67,700      72,500      138,750    156,625    75,115      63,025      80,725      697,833    
2 ก ำแพงแสน 100 3,605,772   147,872    1,179,560  1,344,950  107,450    124,150    107,290    116,700    105,200    127,100    125,000    120,500    933,390    
3 นครชยัศรี 50 1,077,708   117,348    144,955    360,340    52,315      38,400      50,730      72,950      65,870      51,955      62,340      60,505      455,065    
4 ดอนตูม 99 3,388,621   520,224    870,097    1,213,015  85,630      77,630      86,205      134,180    110,375    133,320    69,480      88,465      785,285    
5 บำงเลน 52 1,051,124   33,764      94,820      484,390    90,700      38,700      41,400      47,750      60,900      52,900      58,300      47,500      438,150    
6 สำมพรำน 50 1,635,269   85,154      194,870    734,825    129,590    281,290    26,350      35,835      45,775      31,570      43,960      26,050      620,420    
7 พทุธมณฑล 50 2,594,736   143,013    725,160    949,983    76,440      95,090      79,640      83,890      88,590      114,030    126,400    112,500    776,580    

512 16,834,064 1,507,611  4,181,066 6,319,746  585,518    722,960    464,115    630,055    633,335    585,990    548,505    536,245    4,706,723  รวม

ที ่ อ ำเภอ
จ ำนวน
โรงเรอืน

แบบรำยงำนผลกำรประโยชน์โรงเรือนปลกูพืช
โครงกำรเพ่ิมศักยภำพสนิค้ำเกษตรและอำหำรปลอดภัย 4.0 และ โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำและกำรลงทนุของกลุม่จงัหวัดภำคกลำงตอนลำ่ง 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เดือน พฤษภำคม 2564

ปี 2564
รำยได้ (บำท)
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                           3.5 แผนภูมิแสดงรายได้จากการใช้ประโยชน์โรงเรือนปลูกพืช 
                                 โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
                            2.  สถานการณโ์รคพืชและแมลงศัตรูพืชในโรงเรือนปลูกพืชประจ าเดือน มิถุนายน 2564 
 

 

/3. ผลการติดตาม...

สถานการณ์โรคพืชและแมลงศัตรพูืชในโรงเรือนปลูกพืช  
ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 

โรงเรือนทั้งหมด 87 
พบโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 28 
โรคพืช 3 
แมลงศัตรูพืช 25 
ไม่พบโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 35 
แนะน าการเตรียมดิน 14 
พักแปลงนานเกิน 3 เดือน 1 
พักแปลงนานเกิน 6 เดือน 9 

สถานการณ์โรคพืชและแมลงศัตรูพืชในโรงเรือน
ปลูกพืช  

ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 
พบโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 28 
โรคพืช 3 
แมลงศัตรูพืช 25 
โรคราน้ าค้าง 3 
ตั๊กแตนหนวดสั้น 1 
ไรแดง 1 
เพลี้ยจักจั๊น 1 
เพลี้ยอ่อน 2 
เพลี้ยแป้ง 2 
หนอนใยผัก 2 
ด้วงหมัดผัก  5 
หนอนกระทู้ผัก 5 
เพลี้ยไฟ 6 
ไม่พบโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 35 
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สถานการณ์โรคพืชและแมลงศัตรพูืชในโรงเรือนปลูกพืช
ประจ าเดือน มิถุนายน 2564
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ประจ าเดือน มิถุนายน 2564
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3.  ผลการติดตามเกษตรกรผูเ้ข้าร่วมโครงการยกระดับเกษตรกรมุ่งสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0)  
    ของ รถหนว่ยบริการเคลื่อนที ่(อารักขาพืช) ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 

 

/ผลการติดตาม.. 
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กิจกรรม

25 นางนติ  พันธลุาภ 7 คลองโยง กวางตุ้ง/สลัด/มะเขือเทศ แจก/ทานเอง 0 P หนอนกระทูผั้ก/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 086-8865524

26 นางอรวรรณ  ช้างงาม 4 คลองโยง ผักชี/ถั่วฟักยาว/แตงกวา ขายเอง 2,000 P เพล้ียอ่อน/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 062-5249408

27 นางสาวแสวง  ฆอ้นเทีย่งธรรม 4 คลองโยง ข่า พ่อค้าคนกลาง 1,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 080-4240801

28 นางจ าป ีมินาบรูณ์ 3 คลองโยง ผักชีฝร่ัง/พริก/ขึ้นฉ่าย ขายเอง 2,000 P ไรแดง/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 086-0513422

29 นางสาวสุกัญญา  ด้วงโสน 4 คลองโยง สะระแหน/่ต้นหอม/สลัด พ่อค้าคนกลาง 1,000 P หนอนกระทูผั้ก/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 090-2293951

30 นายจิณณะ  สุดส้ิน 5 คลองโยง องุ่น แจก/ทานเอง 0 P โรคราน้ าค้าง/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 061-9697897

31 นายเฉลิม  ปอ้มสา 5 คลองโยง องุ่น พ่อค้าคนกลาง 2,000 P โรคราน้ าค้าง/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 089-7977109

32 นายเชี่ยวชาญ  แอบเนยีม 5 คลองโยง สะระแหน่ ขายเอง 3,000 P ต๊ักแตน/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 086-7843660

33 นางสุกัญญา  สุนทรหา้ว 6 คลองโยง น้ าเต้า/ถั่วฟักยาว แจก/ทานเอง 0 P หนอนใยผัก/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 089-1495247

34 นายสิทธโิชค  ฤทธิค์ ารพ 6 คลองโยง องุ่น พ่อค้าคนกลาง 4,000 P โรคราน้ าค้าง/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 089-1495248

35 นางสาวยุพา  ศรศาสตร์ 5 คลองโยง คะนา้ พ่อค้าคนกลาง 5,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 089-4130084

36 นางยุพา  ทองสัมฤทธิ์ 5 ศาลายา คะนา้/ต้นหอม ขายเอง 3,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-4999827

37 นางล าพึง  ศรีสาหร่าย 5 ศาลายา คะนา้เคล ขายเอง 12,000  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 086-7610141

38 นายชัยศรี  หลุนเลิศผล 1 มหาสวสัด์ิ กวางตุ้ง/มะเขือเทศ/จิงจูฉ่าย พ่อค้าคนกลาง 5,000  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 087-5583978

39 นางสังวาลย์  ดวงสร้อยทอง 1 มหาสวสัด์ิ ผักแพว ขายเอง 3,000  แนะน าการเตรียมดิน 087-9314657

40 นางทศพร  สุจิตโตสกุล 3 มหาสวสัด์ิ ผักแพว ขายเอง 3,000  แนะน าการเตรียมดิน 092-9905946

41 นายเกรียงไกร  สวสัด์ิจุ้น 3 มหาสวสัด์ิ ดอกขจร/กวางตุ้ง/ผักชี ขายเอง 3,000  เพล้ียแปง้/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 098-9099519

42 นางวรรณา  ค าคม 3 มหาสวสัด์ิ ผักบุง้/คะนา้ ขายเอง 2,000  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-4986340

43 นายวนัชัย  สวสัด์ิแดง 3 มหาสวสัด์ิ 081-4986340

44 นายนกิร  สวสัด์ิจุ้น 4 มหาสวสัด์ิ ต้นเล็บครุฑ ขายเอง 10,000  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-7438848

45 นางละเอียด  เนือ่งศรี 4 มหาสวสัด์ิ มะเขือเทศ/กะเพรา ขายเอง 5,000  เพล้ียจักจั่น/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 085-5374557

46 นางสาวกรกมณ  แก้วตา 4 มหาสวสัด์ิ บวบ ทานเอง/แจก 0  หนอนกระทูผั้ก/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 094-4084640

47 นายอ านวย  มานะธรากุล 4 หว้ยด้วน กระเจี้ยบ พ่อค้าคนกลาง 3,000  เพล้ียแปง้/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 097-1137888

48 นางสงัด     สอนพา 7 หว้ยด้วน พริก ขายเอง 1,000  แนะน าการเตรียมดิน 096-7984365

ผลการติดตามเกษตรกรผู้เข้ารว่มโครงการยกระดับเกษตรกรมุ่งสู่มาตรฐานเกษตรอินทรยี ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(โครงการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0) ของ รถหน่วยบรกิารเคลื่อนที ่(อารกัขาพืช)

ประจ าเดือน มิถุนายน 2564

ที่ ช่ือ  -  สกุล
ที่ต้ังแปลง ชนิดพืช มาตรฐาน

เบอร์โทร
หมูท่ี่ (สิง่ที่พบ/สิง่ที่แนะน า/แลกเปลีย่น)ต าบล ชนิดพืช วันที่ปลูก

อายุขณะ
ติดตาม(วัน)

วันที่เก็บ ตลาด
ผลผลิตคิด
เป็นรายได้

GAP IFOAM
organic 
thailand

วิถีเกษตร
อินทรีย์

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 20/7/64

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เตรียมดิน ปลูก 2/7/64

เตรียมดิน ปลูก 28/6/64

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เตรียมดิน ปลูก 1/7/64

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง (ซ่อมปรับปรุงโรงเรือน)

อายุ 2 ปี

เก็บผลผลิตแล้ว

อายุ 2 ปี

พักแปลง ปลูก 26/6/64

เตรียมดิน ปลูก 15/6/64

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

อายุ 2-4 ปี

/ผลการตดิตาม... 
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กิจกรรม

49 น.ส.รจนา     สอนพา       7 หว้ยด้วน พริก ขายเอง 1,000  แนะน าการเตรียมดิน 096-7984365

50 นายรัตนศักด์ิ     ฝุ่นทอง    7 หว้ยด้วน คะนา้/กวางตุ้ง/ผักกาดขาว ขายเอง 1,000  แนะน าการเตรียมดิน 096-7984365

51 น.ส.วชรกมล     มากงลาด     7 หว้ยด้วน 063-9264550

52 นายทรงพล    ผุยรอด 5 หว้ยด้วน ผัดกาดขาว พ่อค้าคนกลาง 2,000  หนอนใยผัก/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 086-1640800

53 นายด ารงค์     ดามะกุล   5 หว้ยด้วน องุ่น ขายเอง 3,000  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 087-1529102

54 นายกบลิ     ปอ้งกงลาด 5 หว้ยด้วน องุ่น ขายเอง 3,000  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 087-1529102

55 นายพฤหสั     บมุี 6 หว้ยด้วน กวางตุ้ง ขายเอง 1,000  ด้วงหมัดผัก/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 081-1966954

56 นายนพดล     กัลยา 5 หว้ยด้วน ถั่วฟักยาว ขายเอง 1,000  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-1966954

57 นายณัฐพล     แซ่อึ้ง 5 หว้ยด้วน ถั่วฟักยาว/กวางตุ้ง ขายเอง 1,000  เพล้ียอ่อนถั่ว/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 089-2549219

58 นายวทิยา     ภิญโญ 6 หว้ยด้วน ถั่วฟักยาว ขายเอง 3,000  แนะน าการเตรียมดิน 086-1654599

59 นายประสิทธิ ์ นาคโสมกุล 6 หว้ยด้วน คะนา้ ทานเอง/แจก 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง -

60 นายสมนกึ     สนเภา 1 หว้ยด้วน กุ่ยช่าย ขายเอง 1,000  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 089-0214791

61 นายบตุร     พุ่มพยอม 1 หว้ยด้วน คะนา้/ต้นหอม/ผักชี ทานเอง 0  ด้วงหมัดผัก/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 085-8491698

62 นางสุคนธ ์    ปติมานรัุกษ์ 1 หว้ยด้วน ขึ้นฉ่าย ขายเอง 1,000  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง -

63 นายหลง     นาคโสมกุล 2 หว้ยด้วน ผักบุง้ พ่อค้าคนกลาง 2,000  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 086-1751643

64 นายพนม     นาคโสมกุล 2 หว้ยด้วน 094-2511006

65 นายเสริม     นาคจีนวงษ์   3 หว้ยด้วน แตงกวา ทานเอง/แจก 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 086-1692913

66 นายชาญ     นาคจีนวงษ์ 3 หว้ยด้วน ฟักทอง ทานเอง/แจก 0  ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 086-1692913

67 นายชาติ     พาค า 3 หว้ยด้วน 081-1969154

68 นายทองใบ      บรรเทาวงษ์ 1 ดอนรวก ผักชี/ต้นหอม ส่ง CP 2,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 061-4044474

69 นายวเิชียร      ภูจ าปา 1 ดอนรวก มะละกอ/ผักชี ขายเอง 5,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 086-1740413

70 นายฉลอง       เณรตาก้อง 1 ดอนรวก คะนา้/กะเพรา ขายเอง 2,000 P เพล้ียไฟ/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 085-1113154

71 น.ส.กัญญารัตน ์ เหล่าสิม 1 ดอนรวก ผักบุง้ ขายเอง 1,500 P แนะน าการเตรียมดิน 095-2543049

72 นายชาญชัย    บรรเทาวงษ์ 2 ดอนรวก พริก/ผักชีฝร่ัง พ่อค้าคนกลาง 3,000 P เพล้ียไฟ/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 089-7712804

อายุขณะ
ติดตาม(วัน)

วันที่เก็บ IFOAM
organic 
thailand

ผลการติดตามเกษตรกรผู้เข้ารว่มโครงการยกระดับเกษตรกรมุ่งสู่มาตรฐานเกษตรอินทรยี ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(โครงการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0) ของ รถหน่วยบรกิารเคลื่อนที ่(อารกัขาพืช)

ประจ าเดือน มิถุนายน 2564

ที่ ช่ือ  -  สกุล
ที่ต้ังแปลง ชนิดพืช มาตรฐาน

เบอร์โทร
หมูท่ี่ (สิง่ที่พบ/สิง่ที่แนะน า/แลกเปลีย่น)ต าบล ชนิดพืช วันที่ปลูก

วิถีเกษตร
อินทรีย์

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 20/7/64

พักแปลง ปลูก 14/7/64

พักแปลงเกิน 6 เดือน

เก็บผลผลิตแล้ว

อายุ 2 เดือน

อายุ 2 เดือน

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 10/7/64

เก็บผลผลิตแล้ว

ตลาด
ผลผลิตคิด
เป็นรายได้

GAP

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลงเกิน 6 เดือน

พักแปลงเกิน 6 เดือน

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เตรียมดิน ปลูก 6/7/64

/ผลการตดิตาม... 
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กิจกรรม

73 นางส าเนยีง    ศรีสุวฒันานนัท์ 2 ดอนรวก ขึ้นฉ่าย พ่อค้าคนกลาง 2,500 P แนะน าการเตรียมดิน 081-4336757

74 นางชาลี        ศรีสุวฒันานนัท์ 2 ดอนรวก ผักชีฝร่ัง พ่อค้าคนกลาง 2,500 P แนะน าการเตรียมดิน 081-4336757

75 นางโชติกานต์    แซ่อึ้ง 2 ดอนรวก มะละกอ พ่อค้าคนกลาง 5,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 065-5579263

76 นายเพ็ญ        พ่วงกัน 5 ดอนรวก 081-8577684

77 นายสมควร    แพทย์ประสิทธิ์ 3 ดอนรวก ผักกาดขาว/ผักขมสร้อย พ่อค้าคนกลาง 1,000 P ด้วงหมัดผัก/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 086-7660147

78 นางสาวนกเล็ก    ผุยรอด 3 ดอนรวก คะนา้/ค้นหอม ขายเอง 1,200 P แนะน าการเตรียมดิน 087-1669554

79 นางล าภู       ค าสิงห์ 3 ดอนรวก ผักกาดขาว/ผักขมสร้อย ขายเอง 2,500 P ด้วงหมัดผัก/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 061-6412500

80 นายหงษ์      ศิริพิน  3 ดอนรวก คะนา้ ส่ง CP 3,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-0161171

81 นายวรีะชัย    สุขแจ่ม 6 ดอนรวก ผักกาดขาว ส่ง CP 3,000 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 081-0161171

82 นางแผ่ว      แตงอ่อน 4 ดอนรวก กวางตุ้ง พ่อค้าคนกลาง 6,400 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 085-1774320

83 นายทองม้วน    สังข์จันทร์ 4 ดอนรวก กวางตุ้ง พ่อค้าคนกลาง 6,400 P ไม่พบปญัหาโรคและแมลง 085-1774320

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

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

86 นางสมศรี     นลิพุฒ 4 ดอนรวก 088-4936502

87 นายสมจิตร์     สังเกิดสุข 4 ดอนรวก 098-3328194

ผลการติดตามเกษตรกรผู้เข้ารว่มโครงการยกระดับเกษตรกรมุ่งสู่มาตรฐานเกษตรอินทรยี ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(โครงการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0) ของ รถหน่วยบรกิารเคลื่อนที ่(อารกัขาพืช)

ประจ าเดือน มิถุนายน 2564

ที่ ช่ือ  -  สกุล
ที่ต้ังแปลง ชนิดพืช มาตรฐาน

เบอร์โทร
หมูท่ี่ (สิง่ที่พบ/สิง่ที่แนะน า/แลกเปลีย่น)ต าบล ชนิดพืช วันที่ปลูก

อายุขณะ
ติดตาม(วัน)

วันที่เก็บ ตลาด
ผลผลิตคิด
เป็นรายได้

GAP IFOAM
organic 
thailand

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลงเกิน 6 เดือน (ยังประกอบโรงเรือนไม่เสร็จ)

พักแปลงเกิน 6 เดือน

วิถีเกษตร
อินทรีย์

เก็บผลผลิตแล้ว

เตรียมดิน ปลูก 12/7/64

เตรียมดิน ปลูก 12/7/64

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลงเกิน 6 เดือน (ปว่ย)

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 15/7/64

พักแปลง ปลูก 24/7/64

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

/3.7 มาตรฐาน 
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3.7 มาตรฐานพืชอาหารปลอดภัย 

         ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมได้รับแจ้งจากกรมวิชาการ มีผู้ผ่านการรับรอง
มาตรฐานพืชอาหารปลอดภัย จ านวน 1,661 แปลง (ข้อมูล ตุลาคม 2563) โดยประมาณเกษตรกร 800-900 ราย  
         งบกรมส่งเสริมการเกษตร 
         ในปีงบประมาณ 2564 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตร ตรวจ
รับรองมาตรฐานพืชอาหารปลอดภัยในแปลงใหญ่ จังหวัดนครปฐมได้รับเป้าหมาย จ านวน 146 ราย ได้แก่  
         1. ส านักงานอ าเภอดอนตูม แปลงใหญ่พืชผัก จ านวน 10 ราย 
         2. ส านักงานอ าเภอนครชัยศรี แปลงใหญ่ส้มโอ จ านวน 3 ราย 
                            3. ส านักงานอ าเภอเมืองนครปฐม แปลงใหญ่มะม่วง จ านวน 20 ราย 
         4. ส านักงานอ าเภอบางเลน แปลงใหญ่พืชผัก จ านวน 85 ราย 
                            5. ส านักงานอ าเภอสามพราน แปลงใหญ่ฝรั่ง จ านวน 30 ราย 
                                     งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร คือ จัดอบรมเกษตรกรเข้าสู่ระบบมาตรฐาน GAP และ
ศึกษาดูงาน ติดตามให้ค าปรึกษาแนะน าและตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น และสนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผล
สินค้าเกษตร GAP ในขั้นต้น ซึ่งด าเนินการแล้วทั้งหมด –ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนของกรมวิชาการเกษตร 
 

         GAP งบยุทธศาสตร์จังหวัดนครปฐม      
         ได้ด าเนินโครงการการยกระดับผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมเข้าสู่มาตรฐาน และอัต
ลักษณ์จังหวัดนครปฐม (Made in NakhonPathom) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
           1. จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรผลิตพืชปลอดภัย ตามกระบวนการโรงเรียน
เกษตรกร จ านวน 265 รายเพื่อให้ความรู้และเพ่ิมจ านวนเกษตรกรในการผลิตพืชปลอดภัย 
         ขณะนี้อยู่ระหว่างด าเนินการตรวจตรวจประเมินแปลง GAP เบื้องต้น จ านวน 265 
ราย เพ่ือส่งต่อข้อมูลและเอกสารให้กรมวิชาการเกษตรตรวจรับรอง GAP และออกใบรับรองส าหรับผู้ผ่านการประเมิน
ในล าดับต่อไป 
 

ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระ... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เพื่อทราบ/พิจารณา 

 

   4.1 เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหารทั่วไป 
                                   1. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ 2564 ณ วันที่           
25 มิถุนายน 2564 จากระบบ GFMIS มีรายละเอียดดังนี้    
                                       1.1  รายละเอียดร้อยละผลเบิกจ่ายแยกตามโครงการการ  
ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท่ี 1)  
 

 
2. พนักงานราชการขอลาออกจากราชการ     

       ด้วย นางสาวสุภาพร ข าละมัย ต าแหน่งพนักงานราชการธุรการ ส านักงานเกษตรอ าเภอ
ดอนตูม ได้ขอลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน 2564 เพ่ือไปรับการบรรจุเข้ารับราชการ ในต าแหน่ง 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมวิชาการเกษตร 
 

3. สรุป ความเคลื่อนไหวการด าเนินกิจกรรมของสหกรณ์เดือนพฤษภาคม 2564  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 2) 
 
 
 

/4.ประกาศ... 

งบประมำณ รับ ใบส่ังซ้ือ/สัญญำ เบิกจ่ำย เบกิจ่ำยร้อยละ งบประมำณคงเหลือ หมำยเหตุ

งบประมำณจำกกรมสง่เสริมกำรเกษตร ภำพรวม ประจ ำปี 2564 14,625,854.00                -                               12,409,506.31                84.85               2,216,347.69        -ข้อมลูจำกระบบ GFMIS 
  - งบบุคลำกร 5,659,320.00                   5,457,777.00                   96.44                 201,543.00           -รำยงำนตำมรูปแบบของกรมฯ
  - งบด ำเนินงำน 6,942,634.00                   4,931,908.31                   71.04                 2,010,725.69       
  - งบลงทุน 2,023,900.00                   -                               2,019,821.00                   99.80                 4,079.00             แจ้งคืนกรม วนัที ่2/6/2564 (4,079 บำท)
  - งบรำยจ่ำยอืน่ -                   
งบประมำณเบิกแทนกัน ประจ ำปี 2564 61,000.00                      -                               37,320.00                      61.18                23,680.00           
  - งบเบิกแทนกนั 61,000.00                      -                               37,320.00                      61.18                 23,680.00           เบิกแทนกรมกำรข้ำว

งบประมำณรำยจำ่ยอ่ืน(COVID) 8,274,980.00                  -                               8,241,070.00                  99.59                33,910.00           
   - งบด ำเนินงำน (กนัไวเ้บิกเหล่ือมป)ี 5,820.00                        5,820.00                        100.00               -                   
   - งบด ำเนินงำน 2564 8,033,760.00                   8,000,250.00                   99.58                 33,510.00           แจ้งคืนกรม วนัที ่2/6/2564 (300 บำท)
   - งบลงทุน (เคร่ืองผสมปุย๋) 235,400.00                     235,000.00                     99.83                 400.00               แจ้งคืนกรม วนัที ่2/6/2564 (400 บำท)

งบกรมสง่เสริมกำรเกษตร+งบเบิกแทน+งบกลำงปี 22,961,834.00                -                               20,687,896.31                90.10                2,273,937.69       

เป้ำหมำยเบิกจำ่ยสิน้ไตรมำศ 3 ณ วันที ่30 มิถุนำยน ร้อยละ 77.00                 
เบิกจำ่ยสงูกว่ำเป้ำหมำย ร้อยละ 7.85                  

1,147,598.73       บำท

รำยงำนแสดงยอดงบประมำณ ส ำนักงำนเกษตรจังหวดันครปฐม
ตัดยอด   ณ  วนัที่ 25  มถุินำยน  2564  (เวลำ 14.00 น.)

หมำยเหตุ : เบิกจ่ำยสูงกวำ่เป้ำหมำย
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4. ประกาศรายช่ือผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนการแต่งตั้งให้ 

ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
    ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรมีประกาศ ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ประกาศ 

รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินเพ่ือเลื่อนขั้น แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการระดับช านาญ
การพิเศษ ซึ่งจังหวัดนครปฐม มีผู้ได้รับการคัดเลือกจ านวน 3 ราย ดังนี้ 

    1. นายสุรเชษฐ์  อยู่สวัสดิ ์ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ         
กลุ่มอารักขาพืช ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ
ต าแหน่งเลขท่ี 4094 ส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

    2. นายวุฒิกร  สุวรรณมิ่ง ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ   
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมิน ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 4086 ส านักงานเกษตรอ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

    3 นายเกียรติศักดิ ์ เกอะประสิทธิ์ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางเลน ได้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงาน ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขท่ี 5956 ส านักงานเกษตรอ าเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  ได้รับแจ้งมาจาก เขต 2 ว่าขอความร่วมมือผู้ที่ได้รับการประเมินให้ส่งผลงานให้
เขตภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2564  
 

- แจ้งเรื่องการรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจจังหวัดนครปฐมมี 4 อัตรา คือ นักวิชาการ 
ส่งเสริมการเกษตร 3 อัตรา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ๑ อัตรา โดยแผนการจัดสรร กรมส่งเสริมการเกษตร มีค าสั่ง
มอบอ านาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ด าเนินการสรรหาทุกกระบวนการ ยกเว้นประกาศรับสมัคร ขอให้ช่วย
ประชาสัมพันธ์ในเรื่องนี้ด้วย 
 

ประธาน  ในส่วนนี้มีการก าหนดมาว่าผู้สมัคร สามารถสมัครได้เพียง 1 หน่วยงานเท่านั้น เนื่องจากการจ้าง จัด
จ้างพร้อมกันหมดและให้ด าเนินการตามขั้นตอนให้ถูกต้อง รวดเร็วเนื่องจากเป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัดในการ
ด าเนินการ 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  แจ้งเรื่องทุนการศึกษาบุตรของเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ปี 2564 
ประกอบด้วยทุนเรียนดี ทุนส่งเสริมการศึกษา บุตรอายุไม่เกิน 25 ปี และถ้าได้ทุนในปี 63 แล้วก็ไม่มีสิทธิ์รับทุนในปี 
64 อีก สมัครได้ไม่เกินวันที่ 13 สิงหาคม 2564 
 

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา 
 

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 
 
 

/4.2 เรื่องแจ้ง... 
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4.2 เรื่องแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
 

      1. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมเข้าสู่มาตรฐานและอัตลักษณ์ 
จังหวัดนครปฐม GAP กิจกรรมติดตามประเมินแปลง GAP เบื้องต้น 
 

ที ่ อ าเภอ งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร เบิกเดือน พฤษภาคม คงเหลือ มิถุนายน 
1 เมือง 12,000 6,584 5,416 
2 ก าแพงแสน 10,000 2,660 7,340 
3 ดอนตูม 7,000 3,456 3,544 
4 บางเลน 6,000 3,144 2,856 
5 นครชัยศรี 6,000 0 6,000 
6 สามพราน 6,000 960 5,040 
7 พุทธมณฑล 6,000 2,848 3,152 

 

ทั้ง 6 อ าเภอ ที่เบิกเบี้ยเลี้ยงได้ส่งแบบใบสมัครและแบบประเมินแปลงเบื้องต้นมาบางส่วนแล้ว ส่วนยอดท่ียังคงค้าง
เบิกให้เบิกภายในเดือนมิถุนายนทั้งหมดและให้ส่งใบสมัครพร้อมแบบประเมินแปลงเบื้องต้นทั้งหมดตามยอดที่ได้รับ
การจัดสรรไป 
 

      3. โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  
             1. การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปี 2564  
       ตามที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตได้ด าเนินการจัดประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับ
จังหวัด ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม โดย
คณะกรรมการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ระดับจังหวัด ประจ าปี 2564 พิจารณาผลการด าเนินงาน จากเอกสารร่วมกับการ
น าเสนอของกลุ่มแปลงใหญ่ที่ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด จ านวน 7 กลุ่ม ผ่านระบบออนไลน์ Web Conference 
Application Zoom ณ ที่ตั้งแปลงของตนเอง จึงขอประกาศผลการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับจังหวัด ประจ าปี 2564 
ดังนี้   

    รางวัลชนะเลิศ แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 1 ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
   รองชนะเลิศอันดับ 1 แปลงใหญ่ส้มโอ หมู่ 2 ต าบลดอนแฝก อ าเภอนครชัยศรี จังหวัด

นครปฐม 
รองชนะเลิศอันดับ 2 แปลงใหญ่กะเพรา โหระพา หมู่ 13 ต าบลบางปลา อ าเภอ    

บางเลน จังหวัดนครปฐม ปี 2561 
รางวัลชมเชย แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ต าบลมหาสวัสดิ์ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม  
รางวัลชมเชย แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ต าบลบ้านยาง อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
รางวัลชมเชย แปลงใหญ่พืชผัก หมู่ 4 ต าบลห้วยด้วน อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

   รางวัลชมเชย แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
   ซึ่ง รางวัลชนะเลิศ จะได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศ 
    รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศ 
    รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมโล่รางวัลและใบประกาศ 
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        รางวัลชมเชยได้รับใบประกาศ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท่ี 3) 
   

         4. โครงการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง ประจ าปี 2564  
             ส ำนักงำนเกษตรจังหวัดนครปฐม ได้รับแจ้งจำกกรมส่งเสริมกำรเกษตรให้ด ำเนิน
โครงกำรพัฒนำเกษตรกรเป็นผู้จัดกำรแปลง เพ่ือพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง ส าหรับแปลงใหญ่ที่ด าเนินการ
เป็นปีที่ 3 (แปลงปี 2561 และปี 2562) โดยใช้บทเรียนส าเร็จรูป จากวิทยากรผู้มีประสบการณ์ในการพัฒนา
ผู้จัดการแปลง   พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติ โดยจังหวัดนครปฐม ก าหนดจัดอบรมในวันที่ 9-11 สิงหาคม 2564 ณ ส านักงาน
เกษตรจังหวัดนครปฐม โดยมีรายละเอียดการอบรม ดังนี้  
    คุณสมบัติผู้จัดการ  
    ๑. เป็นสมาชิกและได้รับการคัดเลือกจากสมาชิกแปลงใหญ่  
    ๒. อายุระหว่าง 25 – 55 ปี  
    ๓. มีความสามารถในการใช้งาน IT เบื้องต้นได้  
   ๔. มีจิตอาสา/เสียสละเพ่ือส่วนรวม 
ซึ่งจังหวัดนครปฐม มีเกษตรกรแปลงใหญ่ที่ด าเนินการเป็นปีที่ 3 (แปลงปี 2561 และปี 2562) จ านวน 19 ราย มีแปลง
ใหญ่ปี 2561 จ านวน 14 ราย และ ปี 2562 จ านวน 5 ราย มีแผนการจัดอบรมในวันที่ 9-11 สิงหาคม 2564  โดยมี
หลักสูตรการอบรม จ านวน  3 วัน  ดังนี้  
 

4.1 ตารางหลักสูตรการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรเป็นผู้จัดการแปลง ประจ าปี 2564 
 

หัวข้อการอบรม จ านวน (ชั่วโมง) 
1.ปรัชญาทางการเกษตรแปลงใหญ่/ศาสตร์พระราชาเพ่ิมค่าเกษตรแปลงใหญ่อย่าง
ยั่งยืน  

3 

2.การจัดทาแผนธุรกิจของแปลงใหญ่แบบครบวงจร  3 
3.การวิเคราะห์ความเสี่ยง การต่อสู้เพ่ือเอาชนะวิกฤตที่คุกคามเกษตรแปลงใหญ่
และความเป็นไปได้ทางธุรกิจการเกษตรแบบครบวงจร  

2 

4.การสร้างแบรนด์และการจัดการตลาดของผลิตภัณฑ์เกษตรแปลงใหญ่  
(Product /Price/ Place/ Promotion/ Personalize)  

4 

5. การใช้ระบบ Smart Agricultural ในเกษตรแปลงใหญ่  1.3 
6. บทเรียนความส าเร็จกับเกษตรแปลงใหญ่ของโลกและประเทศไทย 3 
7.ขั้นตอนการต่อยอดสู่ SME เกษตรแปลงใหญ่ (วิสาหกิจ,หจก.,สหกรณ์)  
 

3 
 
 
 
 

/4.2 เป้าหมาย... 
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4.2 เป้าหมายเกษตรกรแปลงใหญ่ของจังหวัดนครปฐมที่มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกร 
เป็นผู้จัดการแปลง ประจ าปี 2564   

แปลงปี ล าดับ ชื่อแปลง ประธานแปลง 
2561  
(14 แปลง) 
 
 
 

1 แปลงใหญ่โคนมนครปฐม 1 หมู่ 6 ต าบลทุ่งลูกนก  
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม  

นายสมคิด  ศรีประทุมจันทร์ 

2 แปลงใหญ่โคนมก าแพงแสน 1 หมู่ 10 ต าบลทุ่งลูกนก  
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

นายนัยฤทธิ์ จ าเล 

3 แปลงใหญ่ข้าวหมู่ 8 ต าบลนิลเพชร อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  นายสกล   ยอดศรีค าบุญ 
4 แปลงใหญ่ส้มโอ หมู่ 2 ต าบลดอนแฝก อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม  นายมงคลวิทย์ ธนัตแก่น 

5 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 5 ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน 
 จังหวัดนครปฐม  

นายเสรี สุขถาวร 

6 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 11 ต าบลสามง่าม อ าเภอดอนตูม  
จังหวัดนครปฐม  

นายวิมล พุ่มพูล 

7 แปลงใหญ่ ข้าว หมู่ 4 ต าบลบ้านยาง อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  นายสมบูรณ์ อู่ตะเภา 

8 แปลงใหญ่ ข้าว หมู่ 1 ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน 
 จังหวัดนครปฐม  

นางสาวอารมย์ อุยเกตุ 

9 แปลงใหญ่ข้าว (ไผ่หูช้าง 2) ต าบลไผ่หูช้าง อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม  นายสุนทร ก้อนทอง 

10 แปลงใหญ่ กะเพรา-โหระพา หมู่ 13 ต าบลบางปลา  
อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ปี 2561  

นายสุชิน ท้วมเสมา 

11 แปลงใหญ่ ไทรประดับ หมู่ 9 ต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม ปี 2561  

นายสมชาย มีถาวร  

12 แปลงใหญ่ มันเทศ หมู่ 9 ต าบลล าพญา อ าเภอบางเลน  
จังหวัดนครปฐม   

นายสมนึก สิงห์โตทอง  

13 แปลงใหญ่กุ้งก้ามกราม หมู่ 6 ต าบลดอนยายหอม  
อ าเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐม  

น.อ. วิชีย จ าปาศรี 

14 แปลงใหญ่ ไก่พื้นเมือง หมู่ 1 ต าบลบ้านยาง  
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  

นายยอดแก้ว ยางสูง 

2562  
(5 แปลง) 

15 แปลงใหญ่ พืชผัก หมู่ 3 ต าบลหนองงูเหลือม  
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  

นางเบญจา ริ้วทองชุ่ม 

16 แปลงใหญ่ กล้วย หมู่ 6 ต าบลบ้านยาง อ าเภอเมืองนครปฐม      จังหวัด
นครปฐม  

นางสาวศศิประภา แพ่งผล 

17 แปลงใหญ่ (ผัก) ใบบก หมู่ 8 ต าบลนิลเพชร อ าเภอบางเลน       จังหวัด
นครปฐม  

นายประยงค์ บุญช่วย 

18 แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 8 ต าบลคลองนกกระทุง อ าเภอบางเลน          จังหวัด
นครปฐม 

นายศุภชัย  ศรีทองจ้อย 

19 แปลงใหญ่กุ้งกา้มกราม หมู่ 7 ต าบลบางหลวง อ าเภอบางเลน   นายถาวร  มณฑาทิพย์ 

/ขอให้... 
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จังหวัดนครปฐม      

 ขอให้อ าเภอคัดเลือกเกษตรกรที่มีคุณสมบัติในการเข้าร่วมอบรมเป็นผู้จัดการแปลง ส่งให้จังหวัดภายในวันที่ 15 
กรกฎาคม 2564 ตามแบบฟอร์มใบรับสมัคร (รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 4) 
 
 

 5. ความก้าวหน้าการด าเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาด จังหวัดนครปฐม   
             ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ได้ด าเนินงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด มีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 5 กลุ่ม งบประมาณ งบประมาณทั้งสิ้น 
12,342,024 บาท (สิบสองล้านสามแสนสี่หมื่นสองพันยี่สิบบาทถ้วน) ได้แก่ 1) แปลงใหญ่กล้วยไม้ หมู่ 9 ต าบลนรา
ภิรมย์ อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 2) แปลงใหญ่กะเพรา-โหระพา หมู่ 13 ต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐมปี 2561 3) แปลงใหญ่ไทรประดับ หมู่ 9 ต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ปี 2561 4) แปลง
ใหญ่ข้าวต้นแบบ หมู่ 9 ต าบลหินมูล อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 5) แปลงใหญ่ข้าว หมู่ 4 ต าบลบ้านยาง อ าเภอเมือง
นครปฐม จังหวัดนครปฐม โดยผ่านการพิจารณาเห็นชอบอนุมัติโครงการ ฯ จากคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับ 

แปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระดับจังหวัด เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 ทั้งนี้ 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมได้ด าเนินการจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การขอรับเงินอุดหนุนโครงการยกระดับ
แปลงใหญ่ เมื่อวันอังคารที่ 15 มิถุนายน 2564 ณ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม พร้อมทั้งโอนงบประมาณให้
เกษตรกรเรียบร้อย   ซึ่งขั้นตอนต่อไป กลุ่มแปลงใหญ่จะต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างปัจจัยการผลิตและเครื่องจักรกล 
ตามแผนการด าเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2564  
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ฝากอ าเภอช่วยติดตามการใช้งานตู้ตัดแต่งควบคุมคุณภาพของ
แต่ละอ าเภอด้วย 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  หารือที่ประชุม ว่ามีเกษตรกรพ้ืนที่อ าเภอก าแพงแสน มีความ
ประสงค์จะท าการซ่อมแซมโรงเรือนพลาสติกท่ีเป็นระบบไอที โดยจะซ่อมแซมระบบน้ าเองจึงขอหารือที่ประชุมว่า
สามารถให้เกษตรกรด าเนินการได้เลยหรือไม่ 
 

ประธาน  ตามท่ีจังหวัดมีโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ โดยให้จังหวัดนครปฐมตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน 1 จุด เป็นตัวอย่างโดยเลือกอ าเภอพุทธมณฑล เป็นต้นแบบของทฤษฎีใหม่กลุ่มคุณวันชัย  สวัสดิ์แดง ร่วมกับ
เกษตรกรภายนอกให้ครบตามองค์ประกอบในการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชน โดยเกษตรอ าเภอต้องรายงานผลว่า
จัดตั้งที่ใด สมาชิกทั้งหมดท าการเกษตรอะไร กี่ไร่ มีกิจกรรมใดบ้าง 
 

ประธาน  เรื่องเบิกเบี้ยเลี้ยงขอให้อ าเภอส่งตามก าหนดระยะเวลาที่ก าหนดกันไว้ คือทุกวันวันที่ 5 ของเดือน 
เนื่องจากได้ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ธุรการระดับอ าเภอลงพื้นที่มาช่วยตรวจจะได้ด าเนินการในครั้งเดียวและฝาก
อ าเภอช่วยดูในส่วนนี้ด้วย 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์คาดว่า
จะจัดไม่ได้ หากจัดไม่ได้ก็จะด าเนินการคืนเงิน 
 

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา 
 

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 
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/4.3 เรื่องแจ้ง... 

4.3 เรื่องแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  

 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ขอขอบคุณเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ ที่ให้ความร่วมมือในการ
ขับเคลื่อนงานโครงการอบรมเกษตรกรตามงบยุทธศาสตร์ ขั้นตอนต่อไปคือ การจัดซื้อจัดจ้างตามความต้องการของ 
Smart Farmer และยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ ส่วนการศึกษาดูงานได้ท าเรื่องคืนเงินไปแล้วเนื่องจากไม่สามารถ
ด าเนินการได้ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid – 19 
 

- คณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากระดับจังหวัดโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด 
เป็นประธาน ประกอบด้วย 1.) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์ อ าเภอก าแพงแสน 2.) กลุ่มเกษตรปลอดภัย
จากสารพิษบ้านดอนแฝก อ าเภอนครชัยศรี 3.) กลุ่มเกษตรอินทรีย์ห้วยผักชีทุ่งลูกนก อ าเภอก าแพงแสน 4.) กลุ่ม
ปลูกผักหนองงูเหลือม อ าเภอเมือง 5.) กลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษไทรงาม อ าเภอบางเลน 6.) กลุ่มเกษตรปลอดภัย
บ้านคุณหวี อ าเภอก าแพงแสน การด าเนินการคือ หากมีการอบรมหรือโครงการต่างๆให้เชิญกลุ่มเหล่านี้เข้าร่วมในการ
อบรมด้วย ส่วนรายละเอียดที่กลุ่มเสนอความต้องการมาทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรจะด าเนินการถ่ายส าเนา
และส่งให้ส านักงานเกษตรอ าเภอที่เก่ียวข้อง 
 

- ค าแนะน าในเรื่องวิสาหกิจชุมชนที่ขอปลูกกัญชา รายละเอียดทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนา 
เกษตรกรได้ส่งลงอ าเภอเรียบร้อยแล้วขอให้อ าเภอไปศึกษาและท าความเข้าใจกับเกษตรกรที่มีความประสงค์จะปลูก
กัญชาและจดเป็นวิสาหกิจชุมชน 
 

- รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่องการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยง 
โคของอ าเภอก าแพงแสนเรื่องสนับสนุนให้เกษตรกรผู้เลี้ยงโคได้กู้เงินอัตราล้านละร้อย จึงขอฝากเกษตรอ าเภอที่มี
เกษตรกรประสงค์จะขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงโคช่วยประชาสัมพันธ์และอ านวยความสะดวกในการจด
เป็นวิสาหกิจชุมชนโดยการจัดตั้งขอให้เป็นไปตามประสงค์ของเกษตรกร 
ประธาน   ฝากของอ าเภออ่ืนด้วยไม่เฉพาะของอ าเภอก าแพงแสน เช่นที่ ต าบลบ้านยาง อ าเภอเมืองนครปฐม 
ก็มีกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคด้วยเช่นกัน 
 

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา 
 

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 
 
    4.4 เรื่องแจ้งจากกลุ่มอารักขาพืช 
 

                                    1. สรุปข้อมูลจากแบบส ารวจความต้องการการผลิตขยายชีวภัณฑ์ 
 
 
  
 
 
  

 

ที ่ พ้ืนที่เป้าหมาย จ านวน ความต้องการผลิตขยายชีวภัณณ์ 
ไตรโคเดอร์มา บิวเวอเรีย แมลงหางหนีบ BS 

1 อ.เมืองฯ 2 ศูนย์ 2 - 1 1 
2 อ. ก าแพงแสน 1 ศูนย์ 1 - - 1 
3 อ.บางเลน 2 ศูนย์ 2 2 - - 
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/วัตถุประสงค์... 

                              วัตถปุระสงค์ 
                     1. เพ่ือสนับสนุนให้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนมีการผลิตขยายชีวภัณฑ์ทดแทนการใช้ 

สารเคมีเพ่ือลดต้นทุน 
         2. เพ่ือเป็นการขยายฐานการผลิตชีวภัณฑ์ของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและเป็น 

ศูนย์กลางในการผลิตขยายชีวภัณฑ์  
 

              เงื่อนไข  
          1. ส านักงานเกษตรอ าเภอส ารวจความต้องการของศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.) 

ที่มีศักยภาพมีความพร้อมและต้องการที่จะผลิตขยายชีวภัณฑ์ ป้องกันก าจัดศัตรูพืช จ านวน 1 ศูนย์ / อ าเภอ 
          2. ต้องเป็นศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนิน

กิจกรรมในปี2564 
    3. ส านักงานเกษตรอ าเภอสามารถจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนขึ้นมาใหม่ได้ 
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรในพ้ืนที่ 
    4. สนับสนุนงบประมาณให้ ศจช. ชนิดชีวภัณฑ์ละ 5,000 บาท 
    5. ศจช. 1  แห่ง สามารถเลือกชนิดชีวภัณฑ์ ได้ 1 – 2 ชนิด 
                      6. ระยะเวลาด าเนินการ เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน 2564          
(ต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2564) 
             7. คาดว่าจะโอนจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการฯ 
ภายในเดือนกรกฎาคม 2564 

 

         2. การด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายส าหรับเกษตรกร 
                       กลุ่มอารักขาพืช มีแผนการจัดอบรมเกษตรกรในโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการ 

ผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายส าหรับเกษตรกร ภายใต้งบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) วัตถุประสงค์เพ่ือน าเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์อย่างง่ายถ่ายทอดสู่เกษตรกรสมาชิกศจช. ทดสอบ
การยอมรับเทคโนโลยีและความพึงพอใจของเกษตรกรต่อเทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑ์ควบคุมศัตรูพืช และส่งเสริมให้
เกษตรกรสามารถผลิตชีวภัณฑ์ใช้เอง กลุ่มอารักขาพืชได้คัดเลือกเป้าหมายเป็นเกษตรกรสมาชิกศจช.บ้านหนองปากโลง 
อ าเภอเมือง ก าหนดจัดอบรม จ านวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 จึงขอให้ส านักงานเกษตร
เป้าหมายนัดหมายเกษตรกรเพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและสถานที่ดังกล่าว 

  

    3. การติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช 
                       3.1 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ส่งข่าว
เตือนการระบาด ศัตรูพืช ได้แก่ 1. เตือนภัย “ชาวไร่มันส าปะหลัง” 2.เตือนภัย “โรคใบไหม้ในมันส าปะหลัง”       
จึงขอแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรหมั่นส ารวจแปลงอยู่เสมอ หากพบการระบาดสามารถขอค าปรึกษาในการ
ป้องกันได้ที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรแีละกลุ่มอารักขาพืชส านักงานเกษตร
จังหวัดนครปฐม 
                3.2 กลุ่มอารักขาพืช แจ้งเตือนพยากรณ์และการเตือนการระบาดของศัตรูพืช   
4 เรื่อง ได้แก่ 1.เตือนเกษตรกรปลูกอ้อยระวังจักจั่น 2.ระวังหนอนเจาะดอกมะลิ 3.ระวังโรคเหี่ยวกล้วยหรือโรคตาย

/หัวหน้ากลุ่ม... 
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พราย 4.เตือนภัย เกษตรกรระวังโรคไหม้ข้าว จึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรหมั่นส ารวจแปลงอยู่เสมอ หากพบการ
ระบาดสามารถขอค าปรึกษาในการป้องกันได้ที่กลุ่มอารักขาพืชส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 
 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  แจ้งเรื่องการเพาะเลี้ยงด้วงสาคู กรมส่งเสริมการเกษตรไม่สนับสนุนให้เกษตรกร
เพาะเลี้ยงด้วงสาคูเนื่องจากเป็นแมลงศัตรูพืช หากมีการปล่อยให้มีการระบาดจะมีผลกระทบกับเกษตรกรที่ปลูก
มะพร้าว 
 
               5. รายงานผลการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์  
ปีงบประมาณ 2564 
 

 
/5.รายงาน...
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5. รายงานผลการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2564 

ประจ าเดือน  มิถุนายน  2564   (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564  ) 

 

/6.รายงาน... 

ปุ๋ยพชืสด

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

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

เมือง 720     728   857.25 119.06 780.25 148.0     77.0       49   78     36    546.25  - 136  12 6  68  226  195 121 73    689     - 5    5   5   10 14 

บางเลน 720     720   808.50 112.29 218.00 218.0     590.5     -  -  - 805  -  - 3.5  -  -  - 288 288 144  720     -  -  -  -  -  -

ก าแพงแสน 720     720   719.50 99.93 685.50 565.5     34.0       210 142 14.5 333  -  - 20  -  - 120 120 120 120 480    120 120  -  -  -  -

นครชยัศรี 720     720   741.00 102.92 270.50 270.5     470.5     -  -  - 741  -  -  -  -  -  - 258 462  - 720     -  -  -  -  -  -

สามพราน 720     720   761.25 105.73 761.25 184.3     -         115 152 20 429  -  - 45  -  - 300 240 135 45 720     -  -  -  -  -  -

ดอนตูม 600     600   503.50 83.92 503.50 302.5     -          -  -  - 503.5  -  -  -  -  -  - 240 360  - 600     -  -  -  -  -  -

พทุธมณฑล 600     600   479.00 79.83 0.00 -          479.0    15 33  - 431  -  -  -  -  -  - 80 320 200  600     -  -  -  -  -  -

รวม 4,800 4,808 4,870.00 101.46 1,530.25 1,688.75 3,339.8 389.0 405.0 70.5 3,789.00 0 136 80.5 6   68   646  1,421 1,806 582 4,455 120 125 5 5 10 14

ไถกลบตอซัง วตัถุดิบใน
การผลิต
น้ าหมกั
ชีวภาพ

แผนการผลิต

ปอเทือง ขา้ว ขา้วโพด ออ้ย
 ป ี2564

รายงานผลการส่งเสรมิการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรยีแ์ละวสัดุอินทรยี ์ปีงบประมาณ 2564

ประจ าเดือน  มิถุนายน  2564   (ข้อมูล ณ วนัที ่28 มิถุนายน 2564  )

อ าเภอ

เปา้หมาย
การผลิต

รวม

 อ าเภอ
ส่งแผน

ปริมาณท่ี
ผลิตได้ท้ังหมด

คิดเปน็
ร้อยละ

ปริมาณท่ีผลิต
ได้สะสมถงึ
เดือนกอ่น

ปริมาณที่
ผลิตได้ใน
เดือนกอ่น

ปรมิาณที่
ผลิตได้ใน
เดือนน้ี

ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก
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6. รายงานการระบาดศัตรูพืช ฯ (ปศ.) ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 

/อ าเภอ... 

อ าเภอ ชนิดพืช
ระยะการ

เจรญิเติบโต
ศัตรพืูชที่
ระบาด

วธิีการช่วยเหลือ
ปรมิาณ

แหล่งช่วยเหลือ ผู้ส่งรายงาน
วนัทีส่่ง
รายงาน

เกษตรกร
(ราย)

พ้ืนที ่
(ไร)่

เกษตรกร
(ราย)

พ้ืนที ่
(ไร)่

เกษตรกร
(ราย)

พ้ืนที ่
(ไร)่

(ราย)

บางเลน ขา้วเจ้า แตกกอ หนอนกอ  -  - 1 10 1 10 หมั่นส ารวจแปลงทกุสัปดาห ์โดยสุ่มตรวจแมลงทั้งต้นแบบแนวสลับ 1 ราย สนง.กษอ.บางเลน นายสุธ ีภู่อร่าม 18-มิ.ย.-64
ฟนัปลา ถา้พบหนอน1ตัว/1ต้น หรือใบถกูท าลาย10% แนพน าใหใ้ช้
สารเคมี เชน่ อมิาเม็กตินเบนโซเอต 1.92%EC หรือ ลูเฟนรอน 5%
EC หรือคลอร์ฟลูอาซูรอน 5%EC หรือ เมททอ็กซ่ีฟโินไซด์ 24% SC
หรือแกมมา"ซฮาโลทริน 1.5%SC หรือแลมบด์าไซฮาโลทริน 2.5% SC
เลือกชนิดใดชนิดหนึ่งพน่ติดต่อกนั 2 คร้ังหา่งกนั 7 วนั

กยุชา่ย แตกกอ โรคโคนเน่า  -  - 1 2 1 2 อย่าใหน้้ าจนชื้นแฉะ และควรใหใ้นชว่งเชา้ กอ่นเที่ยง 1 ราย สนง.กษอ.บางเลน นายสุธ ีภู่อร่าม 18-มิ.ย.-64
ใชเ้ชื้อราไตรโครเดอร์ม่าในอตัราทว่มต้น
หลังเกบ็เกีย่วใหโ้รยปนูขาว 1 กก./ตร.วา เพือ่ควบคุมเชื้อโรค

โหระพา เกบ็เกีย่ว เพล้ียออ่น  -  - 4 12 4 12 หมั่นส ารวจแปลงทกุสัปดาห ์โดยสุ่มตรวจแมลงทั้งต้นแบบแนวสลับ 4 ราย สนง.กษอ.บางเลน นายสุธ ีภู่อร่าม 18-มิ.ย.-64
ฟนัปลา ถา้พบการระบาดใหใ้ชส้ารเคมีอมิิดาโคลพลิด 10% SL หรือ
ไดโนทฟีแูรน 10% WP หรือ อโีทเฟนพรอกซ์ 20%EC เลือกชนิดใด
ชนิดหนึ่งพน่ติดต่อกนั 2 คร้ัง หา่งกนั 7 วนั

บวับก เกบ็เกีย่ว โรคโคนเน่า  -  - 2 4 2 4 อย่าใหน้้ าจนชื้นแฉะ และควรใหใ้นชว่งเชา้ กอ่นเที่ยง 2 ราย สนง.กษอ.บางเลน นายสุธ ีภู่อร่าม 18-มิ.ย.-64
ใชเ้ชื้อราไตรโครเดอร์ม่าในอตัราทว่มต้น
หลังเกบ็เกีย่วใหโ้รยปนูขาว 1 กก./ตร.วา เพือ่ควบคุมเชื้อโรค

บวับก เกบ็เกีย่ว เพล้ียแปง้  -  - 2 4 2 4 หมั่นส ารวจแปลงทกุสัปดาห ์โดยสุ่มตรวจแมลงทั้งต้นแบบแนวสลับ สนง.กษอ.บางเลน นายสุธ ีภู่อร่าม 18-มิ.ย.-64
ฟนัปลา หากพบการระบาดใหใ้ชส้ารเคมี ไทมีโทรแซม 25%WG อตัรา
4 กรัม/น้ า 20 ลิตร หรืออมิิดาคลอพริล70% WG อตัรา4กรัม/น้ า20ลิตร
หรือไดโนทฟีรูาน 10%WP อตัรา 40กรัม/น้ า20ลิตร

มะเขอืเทศ เกบ็เกีย่ว เพล้ียไฟ  -  - 2 0.5 2 0.5 หมั่นส ารวจแปลงทกุสัปดาห ์โดยสุ่มตรวจแมลงทั้งต้นแบบแนวสลับ 2 ราย สนง.กษอ.บางเลน นายสุธ ีภู่อร่าม 18-มิ.ย.-64
ฟนัปลา หากพบการระบาดใหป้ฏิบติัดังนี้ 1.เพิม่ความชื้นอย่าใหพ้ชืขาดน้ า
2.ใชเ้ชื้อราบวิเวอร์เรีย 3.ถา้พบที่ยอดหรือดอก ผลออ่น5ตัว/ยอด ใหใ้ชส้าร
เคมีอมิิดาคลอพริล 10%SL อตัรา20-40ml/น้ า 20 ลิตร หรือสาร
อมิาเม็กตินเบนโซเอท 1.92%EC อตัรา 20ml/น้ า 20 ลิตร ฉดีพน่โดย
ปรับหวัฉดีใหฝ้อยมากที่สุด และพน่ใหท้ั่วตรงจุดที่ศัตรูอาศัย

มะพร้าวออ่น เกบ็เกีย่ว ด้วงแรด  -  - 1 8 1 8 หมั่นส ารวจแปลงทกุสัปดาห ์หากพบการระบาดใหใ้ชว้ธิกีารปอ้งกนัด้วย 1 ราย สนง.กษอ.บางเลน นายสุธ ีภู่อร่าม 18-มิ.ย.-64
1.วธิเีขตกรรม ก าจัดท าลายแหล่งเพาะพนัธุตั์วออ่น เผาท าลายซากตอ
มะพร้าวเกา่ เกล่ียกองซากพชื กองมูลสัตวใ์หไ้ม่สูงเกนิ15ซม. 
2.วธิกีล ท าความสะอาดบริเวณคอมะพร้าว ตัดทางใบหาพบรอยแผล
3. การใชฟ้โีรโมนล่อตัวเต็มวยั มาท าลาย
4.ใชช้ื้อราเมตาไรเซ่ียมท าลายหนอนด้วงแรดที่อาศัยอยู่ในซากพชืกองวสัดุ

มะพร้าวออ่น เกบ็เกีย่ว กระรอก  -  - 1 5 1 5 หมั่นส ารวจแปลงทกุสัปดาห ์หากพบการระบาดใหใ้ชว้ธิกีารปอ้งกนัด้วย 1 ราย สนง.กษอ.บางเลน นายสุธ ีภู่อร่าม 18-มิ.ย.-64
1.ก าจัดแหล่งที่อยู่อาศัย บริเวณโคนต้นต้องไม่รก ยอดมะพร้าวต้องสะอาด
ท าลายรัง
2.ใชแ้ผ่นสังกะสีเรียบกวาง 30-35ซม.ตีคาดรอบโคนต้นสูงจากพืน้ดิน
1 เมตร
3.ใชก้บัดัก ดักจับ เชน่ ตาขา่ย บว่งลอด กรงดัก
4.ใชส้ารเคมี ได้แก ่ซิงค์ฟอสฟายด์ 80%เปน็ผง ผสมขา้วสารเปน็เหย่ือพษิ
อตัรา 0.8-1 กรัม วางเปน็จุดๆ หรือใชส้ารไดฟทิอิาโลน ชนิดกอ้นขี้ผ้ึง

แบบรายงานการระบาดศัตรพืูชและการใหค้วามช่วยเหลือ
ประจ าเดือน มิถุนายน 2564

จงัหวดันครปฐม

พ้ืนทีร่ะบาด พ้ืนทีเ่ฝ้าระวงั
พ้ืนทีใ่หค้วาม

ช่วยเหลือ
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อ าเภอ ชนิดพืช
ระยะการ

เจรญิเติบโต
ศัตรพืูชที่
ระบาด

วธิีการช่วยเหลือ
ปรมิาณ

แหล่งช่วยเหลือ ผู้ส่งรายงาน
วนัทีส่่ง
รายงาน

เกษตรกร
(ราย)

พ้ืนที ่
(ไร)่

เกษตรกร
(ราย)

พ้ืนที ่
(ไร)่

เกษตรกร
(ราย)

พ้ืนที ่
(ไร)่

(ราย)

ก าแพงแสน ขา้วโพด อายุ 5-60 วนั หนอนกระทู้  -  -  - 300  -  - ใหค้ าแนะน าโดยใหเ้กษตรกรหมั่นส ารวจแปลงกอ่นเพือ่ดูปริมาณศัตรูพชื สนง.กษอ.ก าแพงแสน นางสาวองัสณา ชั้นประเสริฐ 18-มิ.ย.-64
หากพบศัตรูน้อยใหใ้ชว้ธิกีล (ใชม้ือจับ)ไปท าลาย หากพบปริมาณมาก
ใหใ้ชส้ารเคมีฟลูเบนไดอะไมด์ หรือสารคลอแรนทรานิลิโพรล 
หรือสารคลอร์ฟนิาเพอร์ สารอนิดอกซาคาร์บ และควรสลัลกลุ่มสรเคมี
ฉดีพน่ ไม่ใชใ้ชส้ารเคมีกลุ่มเดิมซ้ ากนัหลายคร้ังเพราะจะท าใหศั้ตรูพชื
ด้ือยา

เมืองนครปฐม มะพร้าวแก่ อายุ 5-20ปี หนอนหวัด า 3 15 3 15 3 15 ใหค้ าแนะน าโดยการใชศั้ตรูธรรมชาติ แตนเบยีนหนอนบราคอนปล่อย 3 ราย สนง.กษอ.เมือง นางสาวจุมพติา สืบพนั์โกย 22-มิ.ย.-64
ในสวนท่ีพบการระบาดอตัรา 200ตัว/ไร่ 

สามพราน มะพร้าว 10ปี ด้วงแรด 1 5 1 5 1 5 พบการระบาดเล็กน้อย แนะน าใหท้ าความสะอาดคอมะพร้าว สนง.กษอ.สามพราน นางสาวอมราภรณ์ ไทยทวี 16-มิ.ย.-64
ก าจัดกองวสัดุ ซากพชืท่ีเปน็แหล่งอาศัยของหนอนด้วงแรด

มะพร้าว 10ปี หนอนหวัด า 1 10 1 10 1 10 พบการระบาดเล็กน้อย แนะน าใหท้ าความสะอาดสวนและหมั่นส ารวจ สนง.กษอ.สามพราน นางสาวอมราภรณ์ ไทยทวี 16-มิ.ย.-64
ศัตรูพชื หากพบการระบาดใหใ้ชศั้ตรูธรรมชาติแตนเบยีนหนอนบราคอน
มาปล่อย

นครชยัศรี มะพร้าวออ่น 5ปี หนอนหวัด า 1 7 1 7 1 7 หมั่นส ารวจและท าความสะอาดแปลง โดยการตัดหญ้าในแปลง และเกบ็ 1ราย สนง.กษอ.นครชยัศรี นายโยธนิ ธวุะชาวสวน 18-มิ.ย.-64
ทางมะพร้าว ตัดแต่งทางใบท่ีมีการระบาดลงมาเผาท าลาย

ส้มโอ 4ปี แมลงวนัทอง 1 5 1 5 1 5 แนะน าใหใ้ชส้ารล่อแมลงวนัทอง ท ากบัดักล่อ 1ราย สนง.กษอ.นครชยัศรี นายโยธนิ ธวุะชาวสวน 18-มิ.ย.-64

พทุธมณฑล มะพร้าวออ่น 5ปี หนอนหวัด า 2 12 2 12 2 12 หมั่นส ารวจและท าความสะอาดแปลง โดยการตัดหญ้าในแปลง และเกบ็ 2 ราย สนง.กษอ.พทุธมณฑล นายตรีศร  ทรัพย์บริบรูณ์ 18-มิ.ย.-64
ทางมะพร้าว ตัดแต่งทางใบท่ีมีการระบาดลงมาเผาท าลาย

มะพร้าวออ่น 5ปี ด้วงแรด 2 30 2 30 2 30 แนะน าใหใ้ชส้ารล่อแมลงวนัทอง ท ากบัดักล่อ 2 ราย
มะพร้าวออ่น 5ปี ไรส่ีขา 3 15 3 15 3 15 หมั่นส ารวจแปลง ท าความสะอาดคอมะพร้าว หากพบแนะน าใหใ้ชส้ารเคมี 3 ราย

สารโพรพาไกต์30% WP อตัรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ
สารอะมิทราซ 20% EC อตัรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร

มะพร้าวแก่ 5ปี ไรส่ีขา 12 19 12 19 12 19 หมั่นส ารวจแปลง ท าความสะอาดคอมะพร้าว หากพบแนะน าใหใ้ชส้ารเคมี 12 ราย
สารโพรพาไกต์30% WP อตัรา 30 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร หรือ
สารอะมิทราซ 20% EC อตัรา 40 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร

ดอนตูม คะน้า 15 วนั ด้วงหมัดผัก  -  - 2 1 2 1 ใชส้ารชวีภัณฑ์ เชื้อราเมตาไรเซ่ียมฉดีพน่ 2 ราย สนง.กษอ.ดอนตูม นายอรุณ รุผักชี 18-มิ.ย.-64
กวางตุ้ง 10วนั ด้วงหมัดผัก  -  - 1 2 1 2 ใชส้ารชวีภัณฑ์ เชื้อราเมตาไรเซ่ียมฉดีพน่ 1 ราย

พริก 35 วนั เพล้ียไฟ  -  - 2 2 2 2 ใชส้ารชวีภัณฑ์ เชื้อบวิเวอร์เรียฉดีพน่ 2 ราย
รวม 78 354 107 1315 107 415

ลงชื่อ  นายปริวตัร ไพรศรจันทร์       ผู้รายงาน
        (นายปริวตัร  ไพรศรีจันทร์)
ต าแหน่ง  นักวชิาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ
        25 มิถนุายน 2564

พ้ืนทีร่ะบาด พ้ืนทีเ่ฝ้าระวงั
พ้ืนทีใ่หค้วาม

ช่วยเหลือ

/จึงขอแจ้ง... 
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จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา 
 

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 
 
4.5 เรื่องแจ้งจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 

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

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 
 

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

เมษายน ⁄ พรบ.58,40 ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

พฤษภาคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

มิถุนายน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

กรกฎาคม        

สิงหาคม        

กันยายน        

 

       2. รายงานการประชุมของอ าเภอที่ส่งมายังส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  
(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2564) 

 

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

เมษายน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

พฤษภาคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

มิถุนายน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

กรกฎาคม        

สิงหาคม        

กันยายน        

 

 
 

            /3. แจ้งบันทึก... 
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              3. แจ้งบันทึก แผน – ผลรายงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V 
         เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้แต่ละจังหวัดทดลองใช้ระบบการบันทึกข้อมูลตามระบบส่งเสริม
การเกษตร จึงขอให้เจ้าหน้าที่เข้าระบบและด าเนินการบันทึกข้อมูลตามขั้นตอนที่ทางกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
เคยส่งคู่มือให้หรือรายละเอียดตาม QR -  Codeด้านล่างนี้ 
 

 
 

      
 
 

    4. การด าเนินงานโครงการโครงการยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยสู่ Product Champion จังหวัด
นครปฐม งบประมาณจากส านักนายกรัฐมนตรี (รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 5) 

 

ประธาน  ทางส านักนายกก าหนดให้ผู้ว่าท า Product Champion อ าเภอละ 1 จุด เดิมจังหวัดนครปฐมจะท า
เรื่องโคเนื้อของอ าเภอก าแพงแสน แตท่างผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นด้วย เสนอให้ท าเรื่องพืชผักโดยงบประมาณจาก
ส านักนายก แต่ขณะนี้ยังไม่ได้รับการอนุมัติงบประมาณมา เนื่องจากเป็นตัวชี้วัดของผู้ว่าวัตถุประสงค์ของผู้ว่าราชการ
จังหวัดต้องการให้จังหวัดนครปฐมเป็นเมืองแห่งการผลิตพืชผักปลอดภัย มีเป้าหมายให้ขับเคลื่อนกับเกษตรกรจ านวน 
500 ราย ใช้การรับรอง ด้วยระบบ PGS และใช้มาตรฐาน GAP ของกรมวิชาการ โดยวิธีการตรวจไขว้กัน เป้าหมาย
เจ้าหน้าที่ 1 คน ดูแลเกษตรกร 10 คน โดยมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายทุกอ าเภอ จ านวน 500 ราย และผู้ตรวจแปลง 
85 ราย มีค่าใช้จ่ายให้ผู้ตรวจแปลง 

  

    5. คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบกรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี 13 เมื่อวันที่ 7 
เมษายน 2564 ขอแจ้งเกษตรอ าเภอเพ่ือทราบและใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 6) 

 

    6. คณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ เดือน
กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ขอแจ้งเกษตรอ าเภอเพ่ือทราบและใช้ประโยชน์ในส่วนที่เกี่ยวข้อง 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 7) 

 

วราวุธ  การจัดงานฟิวเดย์เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid - 19 ท าให้ ไม่
สามารถด าเนินการได้และมีการประสานกับทางกรมส่งเสริมการเกษตรเรื่องงบประมาณได้ค าตอบมาว่างบประมาณที่
ใช้ด าเนินการการจัดงานฟิวเดย์จะผันเป็นค่าติดตามด าเนินงานหรือจัดท าเอกสารวิชาการ ขอให้รอหนังสือยืนยันจาก
กรมอีกครั้งหนึ่ง 
 

ฐานียา  R2R ทางกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศได้ สรุปผลส่วนของเจ้าหน้าที่และส่วนของเกษตรกร แจ้ง
ใน LINE กลุ่มและประชาสัมพันธ์เชิญประชุม R2R ครั้งที่ 4 วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 และแจ้งประชุม RW วันที่ 
19 - 20 กรกฎาคม 2564 
ประธาน  ชี้แจงติดตามงบประมาณท่ียังคงค้างอยู่ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 
/ระเบียบวาระ... 

 



 

  

36 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  อ่ืนๆ 
 

ประธาน  เรื่องอ่ืนๆทางกรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดสถานที่ดูงานของคณะรัฐมนตรี ก าหนด 2 จุด คือบ้าน
นายสุธรรม  จันทร์อ่อน อ าเภอก าแพงแสน และบ้านนายสมาน รักษาพรามหณ์ อ าเภอบางเลนให้จังหวัดเสนอและท า
รายละเอียดไป 
 

ประธาน  แจ้งว่าในวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2564 จะมีการคืน โครงการสู่ชุมชนของนักบริหารระดับสูงเพ่ือ
ระดมสมองนักบริหารระดับสูงเกษตรกรที่ผ่านการอบรม ว่ามีความคิดเห็นอย่างไรกับการที่จะพัฒนากลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกรบ้านศาลาดินทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย การจัดการแหล่งน้ า ด้านการตลาด เศรษฐกิจพอเพียง ด้านท่องเที่ยว
เชิงเกษตร โดยมีนักศึกษาจ านวน 100 คน คน แบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ร่วมกับ เกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอพุทธมณฑล
ผ่านระบบซูมและจัดท าเป็นแผนพัฒนาของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านศาลาดินเพ่ือให้กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านศาลา
ดิน รู้ทิศทางแผนพัฒนา โดยการระดมสมองเจ้าหน้าที่ผู้อบรมนักบริหารระดับสูง 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
เลิกประชุม   เวลา 17.30 น. 
 
 
                  ฐานียา  เหลียววัฒนกิจ                                    วราวุธ  สุวรรณรัตน์ 
  (นางสาวฐานียา  เหลียววัฒนกิจ)       (นายวราวุธ  สุวรรณรัตน์) 
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            ผู้จดรายงานการประชุม          ปฏิบัติราชการแทนหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
                                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


