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รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือน   
ครั้งที่ 6 /2564 

วันอังคารที่  30  มีนาคม  ๒๕64 
เวลา  13.3๐  น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
...................................................... 

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

4. นางศศิธร  ชาญประเสริฐ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 5. นางพลัศริญญา  อมรพันธุ์ศักดิ์  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 

6. 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. นางสาวศิรปรภา  สุวรรณมณี  (แทน) เกษตรอ าเภอพุทธมณฑล 
12. นางสาวเสาวรส  หมอนวด  (แทน) เกษตรอ าเภอก าแพงแสน 
13. นางสาวฐานียา เหลียววฒันกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

 14. นางสาวธิดารัตน์  ลิ้วติ้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 15. นางณัฐทิยา  อชิตกุล   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 16.นายวราวุธ  สุวรรณรัตน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
  17. นางสาววรัทยา  เซี่ยงจ๊ง           นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

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

เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๑... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ       
   ๑.๑ เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด 
ประธาน  มีข้าราชการย้ายมาใหม่ จ านวน 2 ท่าน  ดังนี้  

1) นายยุทธนา  โพธิวิหค นายอ าเภอเมืองนครปฐม  
2) นายพทิักษ์  ยุวานนท์ ผู้อ านวยการองค์การชลประทาน  

การเบิกจ่ายงบประมาณจังหวัดนครปฐม เบิกจากงบประมาณล าดับที่ 49 ของประเทศคิดเป็น 67.29% 
- เรื่องการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 จังหวัดนครปฐม มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 171 ราย

ตัดยอดเม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2564 และมีผู้เสียชีวิต 1 ราย 
- เรื่องการเฝ้าระวังและมาตรการ การป้องกันเชื้อไวรัส covid-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ สามารถ

ท ากิจกรรมได้ตามปกติจะต้องปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 และ      

งดกิจกรรม กินเลี้ยง พบปะสังสรรค์ 
- เรื่องน้ าเคม็และน้ าเสียขากโรงงาน เกษตรกรชาวสวนกล้วยไม้ อ าเภอพุทธมณฑล                        

ต าบลคลองโยง ได้รับผลกระทบจากน้ าเสียที่ปล่อยมาจากโรงงานอุตสาหกรรม และปัญหาน้ าเค็มซึ่งมีค่าความเค็ม
เกินกว่า 1.75 ที่ปากคลองจินดา  

- เรื่องสืบเนื่องจากการเฝ้าระวังในการใช้น้ าในการท านาเนื่องจากปีนี้น้ าน้อยและน้ าในส่วนนี้        
ต้องใช้ในการผลักดันน้ าเค็มและรักษาระบบนิเวศ 

- จังหวัดนครปฐมเน้นเมืองสร้างสรรค์เมืองแห่งดนตรี เนื่องจากจังหวัดนครปฐมจะเข้าสู่เมือง 
ยูเนสโก และมีมหาลัยมหิดลมีวงดุริยางคศิลป์ 
  

   ๑.2 เรื่องแจ้งจากการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เขตที่ 2 
 

ประธาน  จากการประชุมที่เขตฯ ได้สรุปผลการประชุม RW ที่จัดผ่านระบบ Conference ในเรื่องขยาย
ผลงานวิจัยด้านการขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสู่เกษตรกร สรุปได้ว่าเจ้าหน้าที่ขาดทักษะการท างาน
วิจัยและทักษะการใช้เครื่องมือวิจัย รูปแบบการวิจัยไม่ชัดเจน จังหวัดไม่เห็นความส าคัญของ R2Rข้าราชการรุ่นใหม่
ไม่เข้าใจ R2R การด าเนินงานไม่ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มฝ่าย ไม่มีการก าหนดให้เจ้าหน้าที่ท างานวิจัยแบบ R2R 
และการท างานวิจัยส่วนใหญ่ด าเนินการไม่ส าเร็จตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด  

1) แนวทางในการขับเคลื่อนงาน ควรน างานวิจัยมาวางแผนการท างานทั้งเชิงปริมาณ และ            
เชิงคุณภาพ ให้มีการเก็บข้อมูลในพื้นที่จากการท างานทั้งปัญหาอุปสรรคและน าข้อมูลทุติยภูมิมาศึกษาร่วมด้วยเพื่อ
น าไปพัฒนาการท างานในครั้งต่อไปให้ดียิ่งขึ้น ควรมีการประเมินผลโครงการก่อนและหลังการด าเนินโครงการ 
มีการเผยแพร่และขยายผลงานวิจัยสู่เกษตรกรผ่านศูนย์เรียนรู้ ศพก. กลุ่มเกษตรกรที่จะน าไปขยายงานวิจัยควร
เริ่มต้นจากกลุ่มเล็กๆก่อนและขยายผลสู่ ศพก.และแปลงใหญ่ ควรก าหนดจุดให้อ าเภอด าเนินงานวิจัยเชิงพ้ืนที่และ
เจ้าหน้าทีทุ่กระดับควรบูรณาการท างานร่วมกัน ควรมีการท างานในรูปแบบคณะกรรมการเพื่อวางแผนการท างาน
ร่วมกันและให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้ามามีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ใหม่มาเรียนรู้จากการท าจริง และ
เขต 2 ควรบรรจุหลักสูตรในโครงการพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ 

 
/2) ประเด็นที่ 2… 
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2) ประเดน็ที่ 2 การขับเคลื่อนงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ปัญหาอุปสรรคคือ เจ้าหน้าที่ 
ส่วนมากขาดความรู้และทักษะ เกี่ยวกับการท าหน้าที่ตามบทบาทนายทะเบียนวิสาหกิจชุมชน พรบ.วิสาหกิจชุมชน  
ที่ออกฉบับปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับการไห้วิสาหกิจชุมชนเป็นนิติบุคคลนั้นมีความเหมาะสมแล้วหรือไม่  
เพราะจะส่งผลต่อการส่งเสริมให้เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร มาจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนกับนายทะเบียน  
วิสาหกิจชุมชนที่เพ่ิมมากข้ึนแต่การประเมินผลการด าเนินงานในแต่ละปีอยู่ในระดับดียังมีน้อย    
  3) แนวทางในการขับเคลื่อนงาน ประเด็นเนื้อหาหลักสูตรที่แต่ละจังหวัดเสนอมีดังนี้  

  * การจัดท าแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
  * การจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคล 
  * แนวทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน 
  * การพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพวิสาหกิจชุมชน 
  * การวิเคราะห์โครงการ สรุปประเด็นที่แต่ละจังหวัดเสนอให้โดยใช้การ checklist ตามหัวข้อที่
ทางเขต 2 ก าหนดไว้มาแล้ววิเคราะห์เพ่ือหาหัวข้อหลักสูตรอบรม  
4) บุคคลเป้าหมายที่ต้องการรับการพัฒนาควรเป็นเจ้าหน้าที่นักส่งเสริมการเกษตรทุกคนไม่ 

จ าเป็นต้องเป็นเกษตรอ าเภอเท่านั้นแต่ควรจัดอบรมแยกกันพัฒนาระหว่างกลุ่มเกษตรอ าเภอ กับเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงาน วิธีการจัดอบรมอาจใช้การสื่อสารผ่านทางไกลผ่านระบบไลน์ เช่น Zoom หรือ Conference 
ระยะเวลาในการอบรมควรเลือกช่วงที่เหมาะสม เช่น วันจันทร์หรือช่วงเวลาบ่ายของวันศุกร์โดยที่เขต 2 ต้องระบุ
แจ้งให้จังหวัดทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน 

5) ประเด็นการขับเคลื่อนงานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ปัญหาอุปสรรคคือ ในช่วง 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ท าให้มีการปรับเปลี่ยนวิธีการนิเทศงานในบางจังหวัด

เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์และมาตรการการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 
6) แนวทางในการขับเคลื่อนงานประเด็นการนิเทศควรต้องประกอบด้วยแนวทางการ 
  * ด าเนินงานกรมส่งเสริมการเกษตรปี 2564 จ านวน 10 ประเด็น การขับเคลื่อนระบบ 

ส่งเสริมการเกษตร 5 องค์ประกอบ ประเด็นเร่งด่วน  
  * การน าเสนอควรท าเป็นสไลด์ Powerpoint หากน าเสนอเป็นวีดีทัศน์ต้องแล้วแต่ความ 

พร้อมของแต่ละจังหวัดไม่บังคับต้องท าทุกจังหวัด และยังช่วยลดการท างานซ้ าซ้อนระหว่างการท าวีดีทัศน์กับการท า
สไลด์ Power Point  

  * ช่วงเช้ารับฟังการน าเสนอที่ส านักงานเกษตรจังหวัด และช่วงบ่ายลงพื้นที่เยี่ยมเยียน 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเพ่ือรับฟังปัญหาการปฏิบัติงานเพ่ือร่วมแนะน าแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ การเลือกลงพ้ืนที่อ าเภอ
ให้จังหวัดคัดเลือกโดยอาจจะเลือกจุดที่ประสบความส าเร็จแล้วเพ่ือน าผลไปพัฒนาในพ้ืนที่อ่ืนต่อไปหรือเลือกจุดที่มี
ปัญหาต้องการแก้ไขพัฒนาเพ่ือให้เขต 2 ลงพื้นที่ไปให้ค าแนะน าช่วยเหลือแก้ไขการท างานในพื้นท่ีให้มีประสิทธิภาพ
ดียิ่งขึ้น จังหวัดที่ยังคงมีการปรับเปลี่ยน วิธีการนิเทศ เพื่อปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัส covid-19 โดยใช้การสื่อสารทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ Conference คือจังหวัดสมุทรสาครโดยอาจจะใช้

ระยะเวลาเพียงครึ่งวัน 
 

/7) การข้ึนทะเบียน… 
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7) การข้ึนทะเบียนเกษตรกรประจ าปี 2564 มีปัญหาอุปสรรค คือ เนื่องจากสถานการณ์การ 
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ท าให้เกษตรกรไม่สามารถมาปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่

ส านักงานเกษตรได้ตามปกติ เกษตรกรไม่ให้ความส าคัญกับการปรับปรุงข้อมูลกิจกรรมการเกษตรให้เป็นปัจจุบันเว้น 
แต่ช่วงที่มีโครงการงบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรถึงจะมาปรับปรุงแก้ไขข้อมูล การใช้แอพพลิเคชั่นฟาร์มบุ๊คยังไม่มี
ความเสถียรท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่มั่นใจกับการใช้แอพพลิเคชั่นดังกล่าว แต่จะมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับ
เจ้าหน้าที่ท่ีส านักงานเกษตรอ าเภอมากกว่า เกษตรกรส่วนใหญ่เป็นผู้สูงวัยไม่สามารถใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีได้ 
ระบบ Application Farmbook ยังไม่มีข้อจ ากัดเกี่ยวกับ การปรับข้อมูลทะเบียนเกษตรกรพ้ืนที่ในกรณี พ้ืนที่ที่
ปลูกพืชแซม  

8) แนวทางการขับเคลื่อนงาน ใช้การนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตรเพ่ือติดตามการ 
ใช้ Application Farmbook ควรมีนโยบายผลักดันให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรข้ึนทะเบียนเกษตรกรปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรโดยใช้แอปพลิเคชั่นฟาร์มบุ๊ค ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารกระตุ้นการสร้างแรงจูงใจให้
เกษตรกรที่ยังไม่มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรให้มาข้ึนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้ครบ อาจมีการผลิตสื่อให้
เกษตรกรทราบ และตระหนักถึงข้อก าหนดเกณฑ์การช่วยเหลือจากภาครัฐหากไม่มาข้ึนทะเบียนเกษตรกรส่วนกลาง
ต้องเร่งพัฒนาระบบ Application Farmbook ให้เสถียรและมีประสิทธิภาพดีขึ้น 

9) ประเด็นที่ 4 การขับเคลื่อนงานพัฒนาบุคลากร เจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ส่วนมากปรับตัวไม่ได้ 
กับการลงพ้ืนที่ท างานร่วมกับเกษตรกร ขาดความมั่นใจในการถ่ายทอดความรู้แก่เกษตรกร และเจ้าหน้าที่ส่วนมาก
ต้องการรับการพัฒนาด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่และการท างานเป็นทีมตลอดจน
เรื่องกระบวนการมีส่วนร่วมเพ่ือการวางแผนการท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

10) แนวทางในการขับเคลื่อนงาน เขต 2 ควรมีการจัดโครงการพัฒนาอาชีพโดยเน้นย้ าแนวคิด  
70/20/10 เขต 2 ควรจัดเวที Unit School ผ่านระบบออนไลน์เพ่ือให้จังหวัด ศูนย์ สามารถเข้าร่วมการพัฒนาได้
ด้วย การพัฒนาเจ้าหน้าที่ควรเริ่มจากการปรับ Mind set และจึงพัฒนาโดยเพ่ิม 5 องค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการน าไป
ปฏิบัติงาน ควรพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมในสัดส่วนCareer Path ควรมีหลักสูตรการพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการและกระบวนการท างานส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ โดยเน้นการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรียนรู้จากการลงพ้ืนที่จริง ควรให้มีการท าแผนพัฒนารายบุคคลเป็นตัวชี้วัดของจังหวัด เพ่ือประเมินประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการปฏิบัติงานจากที่ผ่านการอบรมหลักสูตรนวส. มืออาชีพแล้ว จังหวัดควรมอบหมาย
งานให้เจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรม นวส. มืออาชีพแล้วควรให้มีระบบพ่ีเลี้ยงเป็นที่ปรึกษาในการท างานร่วมด้วย 

11) ประเด็นการขับเคลื่อนงานบริหารทั่วไปปัญหาอุปสรรคการท างานร่วมกับหน่วยงานอื่น 
เกี่ยวกับการก่อสร้างสิ่งปลูกสร้าง เช่น หน่วยงานด้านโยธา มักมีปัญหาและเกิดความล่าช้า การท างบลงทุนเกี่ยวกับ
การก่อสร้างในพ้ืนที่ป่าสงวนไม่มีเอกสารสิทธิ์ เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอขาดความรู้และทักษะในการท าประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) แนวทางในการขับเคลื่อนงาน คือ การของบประมาณ งบลงทุนควรมีการส ารวจความ
พร้อมเรื่องที่ดินว่ามีเอกสารสิทธิ์และเป็นพื้นที่อนุญาตให้ปลูกสร้างได้หรือไม่ก่อนเสนอของบประมาณ การเสนอขอ
งบประมาณควรท าตามล าดับขั้นตอนให้จังหวัดส่งผ่านเขตและเขตส่งต่อให้กรมพิจารณา เขต 2 ควรจัดท าคู่มือการ
ท าประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding) ให้ส านักงานเกษตรจังหวัดไว้ใช้เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานที่
ถูกต้องต่อไป 
 

/12) โครงการ… 
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12) โครงการพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรเพ่ือเสริมสร้างอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น  
เขต 2 ไดพิ้จารณาคัดเลือกมามีทั้งหมด 4 เรื่อง คือ  

   1. การอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวโพดแปดแถวจังหวัดราชบุรี  
   2. มะขามป้อมพันธุ์แป้นสยามจังหวัดกาญจนบุรี  
   3. การท านาเกลือจังหวัดสมุทรสาคร  
   4. ภูมิปัญญาจากการท าน้ าตาลมะพร้าวจากจังหวัดสมุทรสงคราม  
กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีการประชุมเพ่ือพิจารณาเลือกภูมิปัญญาที่จะด าเนินการเขตละ 1 จุด    

ซึ่งเรื่องการอนุรักษ์สายพันธุ์ข้าวโพดแปดแถวของจังหวัดราชบุรี ได้รับการคัดเลือกเป็นจุดขยายผล เป็นตัวแทนของ
เขต 2 จังหวัดราชบุรี โดยกรมส่งเสริมการเกษตรให้ส านักงานเกษตรจังหวัดราชบุรีและส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรีร่วมด าเนินการ ในการจัดท าแผนการจัดเวทีเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมที่จะขยายผล 

13) การคัดเลือกเกษตรกร บุคคลทางการเกษตรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นประจ าปี 2564  
จากเดิม ที่ให้จังหวัดส่งรายงานผลให้ทางเขต 2 ทราบในภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ได้ขยายเวลาออกไปโดยให้
ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส 
covid-19 และเขตจะลงพื้นที่เพ่ือคัดเลือกตัวแทนในการประกวดระดับเขตในเดือนพฤษภาคม 2564 

14) การจัดงานตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมชนและผลิตภัณฑ์เด่นกลุ่มแม่บ้าน 
เกษตรกร ก าหนดจัดงานวันที่ 7 – 9 เมษายน 2564 จังหวัดนครปฐม ได้ส่งกลุ่มเกษตรกร ไปร่วมงานและแสดง
สินค้าประกอบด้วยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์แปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยโยเกิร์ต 
ตะลิงปลิง มัลเบอร์รี่อบแห้ง วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดอินทรีย์พงษ์มาศฟาร์ม ผลิตภัณฑ์ประกอบด้วยน้ าเห็ด 
กะหรี่ปั๊บ และวิสาหกิจชุมชนดอนตูม ผลิตภัณฑ์จากมะเขือเทศราชินี 
ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 
 
มติที่ประชุม รับทราบ                                
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ประธาน       เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างรายงานการประชุมครั้งที่ 5/2564 ประจ าปีงบประมาณ        
พ.ศ.2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัด
นครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่ประชุมพิจารณา  
 

 

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

/ระเบียบวาระท่ี 3… 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  สืบเนื่อง 
    3.1 การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ 2564 
          ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ 2564 
ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน               (ตัดยอด ณ วันที่ 24 มีนาคม 2564) 

 
จังหวัด/อ าเภอ 

เป้าหมายปี 2564 
(ครัวเรือน) 

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

(ครัวเรือน) 

ผลการปรับปรุง
รอบท่ี1 

คิดเป็นร้อยละ 
(รอบท่ี1) 

นครปฐม 41,000 10,250 17,132 167.14 
เมืองนครปฐม 8,795 2,198 1,885 85.75 
ก าแพงแสน 8,100 2,025 872 43.06 
นครชัยศรี 5,075 1,268 2,092 164.98 
ดอนตูม 2,850 715 897 125.45 
บางเลน 8,970 2,242 7,770 346.56 

สามพราน 6,195 1,548 2,819 182.10 
พุทธมณฑล 1,015 254 797 313.77 

 

ประธาน  สอบถามอ าเภอก าแพงแสน ว่ามีแผนการรับมือในการด าเนินการอย่างไรในการปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกรให้ได้ยอดตามเป้าหมาย 
 

เสาวรส  ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่เพ่ือรับขึ้นและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรคาดว่าจะได้ยอด                 
ตามเป้าหมายที่จังหวัดวางไว้ 
 

ประธาน  ขอให้มีแผนการท างานว่าแต่ละเดือนจะได้เป้าหมายที่ชัดเจนเท่าไหร่ 
 

ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ตามที่ตั้งแปลง ปี 2563/64 
ผ่านระบบทะเบียนเกษตรกรและแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook 

(ช่วงปลูกของแต่ละจังหวัดตามกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563) 
                         (ตัดยอด ณ วันที่ 24 มีนาคม 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 14,080 243,200 14,078 243,150 6 49 14,080 243,200 14,076 243,093 

เมืองฯ 711 10,788 711 10,788 - - 711 10,788 711 10,781 
ก าแพงแสน 2,071 23,369 2,070 23,345 4 23 2,071 23,369 2,070 23,345 
นครชัยศร ี 1,758 29,322 1,758 29,322 - - 1,758 29,322 1,758 29,322 
ดอนตูม 1,144 17,010 1,144 17,010 - - 1,144 17,010 1,144 17,010 
บางเลน 7,453 144,854 7,452 144,828 2 26 7,453 144,854 7,450 144,778 

สามพราน 357 5,933 357 5,933 - - 357 5,933 357 5,933 
พุทธมณฑล 712 11,921 712 11,921 - - 712 11,921 712 11,921 

/-  (ยกร่าง)… 
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-  (ยกร่าง) คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 
     ตามหนังสือส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ที่ นฐ 0009/ว 937 ลงวันที่ 26 มีนาคม 2564        
ได้แจ้งให้ส านักงานเกษตรอ าเภอพิจารณา (ยกร่าง) คู่มือการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2564 
 ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดท า และหากมีข้อแก้ไขให้แจ้งส านักงานเกษตรจังหวัดทราบ ภายในวันที่ 1 เมษายน 
2564  
 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  แจ้งเรื่องการปรับห้วงระยะเวลาอ าเภอที่ยังไม่แจ้งมาแล้ว คือ
อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอสามพราน และอ าเภอเมือง ห้วงระยะเวลาเดิมที่ท าการเพาะปลูกข้าว  
นาปรังคือ 1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2564 ซึ่งอ าเภอที่ประสงค์จะเปลี่ยนห้วงระยะเวลา เป็น 1 เมษายน - 31 
ตุลาคม 2564 ขอให้ แจ้งทางกลุ่มยุทธศาสตร์ให้ทราบ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564 
 

เกษตรอ าเภอนครชัยศรี  ขอเปลี่ยนห้วงเวลาเป็น 1 เมษายน - 31 ตุลาคม 2564 
 

ประธาน  ถ้ามีการเปลี่ยนห้วงเวลาจะมีปัญหากับการขอรับการสนับสนุนหรือการเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม
ใดๆ กับภาครัฐหรือไม่และการเปลี่ยนห้วงเวลามีการท าประชาคมหรือสอบถามความคิดเห็นหรือไม่ขอให้ศึกษาดูว่า
หากต้องการเปลี่ยน ต้องมีเง่ือนไขใดหรือไม่ เช่นจัดเวที หรือเกษตรกรเสนอความต้องการมา 
 

เกษตรอ าเภอนครชัยศรี  เนื่องจากปีที่ผ่านมาเกษตรกรต้องปลูกข้าวก่อนเนื่องจากหากปลูกตามก าหนด
ระยะเวลาจะประสบปัญหาน้ าท่วม ในช่วงระยะเวลาที่ข้าวก าลังเจริญเติบโต ท าให้ผลผลิตเสียหาย 
 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ   สรุปคือ อ าเภอเมืองและอ าเภอสามพรานจะแจ้งให้ทราบ
ภายในวันที่ 1 เมษายน 2564 ว่าจะเปลี่ยนหรือไม ่ส่วนอ าเภอก าแพงแสนไม่ขอเปลี่ยน 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  เสนอความเห็นว่าหากด าเนินการให้ถูกต้อง สมควรให้มีการท า
ประชาคมและท าบันทึกรายงานการประชุมและเชิญหัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องมาเข้าร่วมประชุมด้วย เช่นเจ้าหน้าที่
ชลประทานผู้น าท้องถิ่นผู้น าท้องที่ มาร่วมในการประชุมหารือว่าจะขอปรับเปลี่ยนฤดูกาลในการท านา เพ่ือดูห้วง
ระยะเวลาที่เหมาะสมในการท าท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์น้ าในปัจจุบันเพื่อเป็นการป้องกันตัวโดยเสนอเป็น
ข้อเสนอแนะ 
 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ขอให้ท าเป็นลายลักษณ์อักษรและน าไปแจ้งในการประชุม
ก านัน – ผู้ใหญ่บ้านจะเป็นการสะดวกท่ีสุด 
 

ประธาน  ในส่วนนี้จะมีผลกับการประกาศของจังหวัดนครปฐมว่าฤดูการท านาปรังของจังหวัดนครปฐมจะ
เริ่มต้นในเดือนใดซึ่งจะต้องประกอบด้วยอ าเภอใดบ้างซึ่งจะมีผลกับการด าเนินงานช่วยเหลือหากมีการชดเชยหรือมี
โครงการใดที่มีผลกระทบกับเกษตรกร เกรงว่าจะเกิดการร้องเรียนจากเกษตรกรว่าไม่มีการแจ้งให้ทราบว่า มีการ
ปรับฤดูการผลิตดังกล่าวดังนั้นขอให้ไปศึกษาคู่มือว่าหากมีการปรับห้วงระยะเวลาจะต้องด าเนินการอย่างไรบ้างเพ่ือ
เป็นการป้องกันปัญหาผลกระทบที่จะตามมา 
 
 
 

/ผลการวาดแปลง… 
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ผลการวาดแปลงทะเบียนเกษตรกร  ปีงบประมาณ 2564 
 

    (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 –  24 มีนาคม 2564) 
 

จังหวัด/อ าเภอ เป้าหมายปี 2564 ผลการวาดแปลง (แปลง) คิดเป็นร้อยละ 
นครปฐม 7,000 7,153 102.18 
เมืองนครปฐม 1,276 1,274 99.84 
ก าแพงแสน 1,232 977 79.30 
นครชัยศรี 903 1,127 124.80 
ดอนตูม 525 556 105.90 
บางเลน 1,767 1,871 105.88 
สามพราน 1,052 1,051 99.90 
พุทธมณฑล 245 297 121.22 

 
 

3.2 รายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน (รต.) 
 

    ข้าวนาปรัง  ปีการเพาะปลูก 2563/64 
                                    (ตัดยอด ณ วันที่ 24 มีนาคม 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 11,009 9,395 204,331 211,823 218,743  - 124,675 101,283,942 812 8.16 

เมืองนครปฐม 180 434 3,264 5,338 5,488 - 1,329 1,048,800 789 7.49 

ก าแพงแสน 299 781 4,887 3,958 11,680 - 30 24,000 800 7.00 

นครชัยศรี 1,537 1,624 25,723 26,497 26,265  - 14,326 12,419,552 866 6.96 

ดอนตูม 802 1,170 11,905 15,718 16,070  - 2,450 1,837,600 750 7.31 

บางเลน 7,285 4,383 141,756 143,363 142,249  - 94,210 74,680,740 792 8.44 

สามพราน 317 282 5,344 4,936 5,010  - 1,694 1,265,750 747 6.57 

 พุทธมณฑล 686 721 11,448 12,013 11,980  - 10,636 10,007,500 940 8.00 
 

ประธาน  เนื่องจากการปลูกข้าวของเกษตรกรหลังท าการปลูกแล้ว 15 วัน ถึงจะสามารถมาขึ้นทะเบียน
เกษตรกรได้ และการขึ้นทะเบียนเกษตรกร อาจจะมีการคร่อมรอบกัน โดยพื้นที่ รต.จะน้อยกว่าพื้นที่ ทบก.            
แต่ถ้าเป็นพืชอ่ืนไม่น่าจะมีผล ดูแล้วน่าจะค านวณพ้ืนที่ปลูก รต. ผิดพลาด 

/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) 

 
ผลผลิตท่ี

เก็บเกี่ยวได้ 
(กก./ไร)่ 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย

(กก./ไร)่ 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได้
เฉลี่ย

(บาท/กก.) 
ทบก. 

 
รต. 

 
ทบก. 

 
รต.       

นครปฐม 26 1,695 212 46,652 24,096  -  -  -  -  - 

เมืองนครปฐม 14 334 103 13,451 2,306  -  -  -  -  - 

ก าแพงแสน 12 1,355 108 33,105 21,790  -  -  -  -  - 

นครชัยศรี - 1 - 36 -   -  -  -  -  - 

ดอนตูม - 3 - 20 -  -  -  -  -  - 

บางเลน - 2 - 40 -  -  -  -  -  - 

 
ประธาน  ดูข้อมูลพ้ืนที่ปลูกอ้อยคาดว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ที่ท าการปลูกอ้อยยังไม่มาปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร 

 

กล้วยไม้ (ไม้ตัดดอกเมืองร้อน) 
(ตัดยอด ณ วันที่ 24 มีนาคม 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. 
(มี.ค.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(มี.ค.64) 

 

      

นครปฐม 179 717 2,535 9,783 - - 7,827 1,627,081 207 53.88 

เมืองนครปฐม 17 65 454 778 - - 518 96,737 186 43.53 

ก าแพงแสน 5 52 148 772 - - 581 103,420 178 43.07 

นครชัยศรี 15 134 228 2,079 - - 1,314 296,695 227 50.84 

ดอนตูม 3 17 137 420 - - 201 32,890 163 31.12 

บางเลน 22 141 601 3,117 - - 3,073 706,736 229 68.81 

สามพราน 116 274 949 2,172 - - 1,696 290,003 170 31.83 

พุทธมณฑล 1 34 16 443 - - 443 98,600 222 50.00 

/ประธาน… 
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ประธาน  ยอดการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ไม่น่าจะตรงกับความเป็นจริงกับเกษตรกรผู้ปลูกจริง 
หากมีการช่วยเหลือจะได้รับผลกระทบหรือไม่ 
 

เกษตรอ าเภอสามพราน  แจ้งว่าในช่วงที่สหกรณ์มีการด าเนินการ ขอเงินชดเชยก็ได้มีเกษตรกรมาขอขึ้น
ทะเบียนเกษตรกรซึ่งมีจ านวนรายและพ้ืนที่ไม่มากนัก และเกษตรกรก็มีแปลงปลูกอยู่ที่อ าเภออ่ืนด้วย 
 

ประธาน  ฝากดูด้วยว่าสาเหตุที่เกษตรกรไม่มาขึ้นทะเบียนเกษตรกรเนื่องจากอะไรเทียบกับจังหวัดอ่ืน เช่น 
จังหวัดสมุทรสาคร เกษตรกรส่วนใหญ่ให้ความสนใจและมาขึ้นทะเบียนเกษตรกรกันมาก 

- สรุปยอดนี้เป็นยอดของเกษตรกรที่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรตั้งแต่เดือนมกราคม 2564 
 

ส้มโอ 
 

  (ตัดยอด ณ วันที่ 24 มีนาคม 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. 
(มี.ค.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(มี.ค.64) 

      

นครปฐม 452 1,722 2,618 6,951 - - 189 6,600 34.78 58.79 

เมืองนครปฐม 14 13 17 19 - - 2 1,050 281.82 51.90 

ก าแพงแสน 2 15 4 29 - - - - - - 

นครชัยศรี 22 196 77 1,010 - - - - - - 

ดอนตูม 10 10 163 170 - - 157 5,500 35.03 60.45 

บางเลน 8 46 71 243 - - 30 50 1.67 20 

สามพราน 392 1,428 2,227 5,369 - - - - - - 

พุทธมณฑล 4 14 57 110 - - - - - - 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

/มะพร้าวอ่อน… 
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มะพร้าวอ่อน 
  (ตัดยอด ณ วันที่ 24 มีนาคม 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. 
(มี.ค.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(มี.ค.64) 

      

นครปฐม 839 2,129 4,176 10,484 - - 4,933 898,220 182 12.28 

เมืองนครปฐม 65 270 466 1,217 - - 464 90,300 194 12.21 

ก าแพงแสน 2 86 2 397 - - 58 10,750 185 11.38 

นครชัยศรี 83 467 371 2,093 - - 835 197,350 236 8.41 

ดอนตูม 32 61 172 1,383 - - 54 10,080 186 11.40 

บางเลน 17 43 123 251 - - 183 33,480 182 11.02 

สามพราน 626 1,130 3,015 4,960 - - 3,174 527,260 166 13.70 

พุทธมณฑล 14 72 23 183 - - 165 29,000 175 15.00 

 
ข้าวโพดฝักอ่อน 

                (ตัดยอด ณ วันที่ 24 มีนาคม 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. 
(มี.ค.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(มี.ค.64) 

      

นครปฐม 6 998 9 3,229 1,363 - 1,319 1,915,100 1,451 3.16 

เมืองนครปฐม 4 281 6 277 153 - 87 113,100 1,300 4.00 

ก าแพงแสน 2 717 3 2,952 1,210 - 1,232 1,802,000 1,462 3.11 

 
 
 

/ข้าวโพดรับประทานฝักสด… 
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ข้าวโพดรับประทานฝักสด 
  (ตัดยอด ณ วันที่ 24 มีนาคม 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. 
(มี.ค.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(มี.ค.64) 

      

นครปฐม 13 221 17.75 434 95 - 171 275,000 1,608 9.53 

เมืองนครปฐม 10 168 12.25 257 43 - 86 170,000 1,976 10.00 

ก าแพงแสน 2 30 1.50 117 37 - 40 50,000 1,250 9.64 

ดอนตูม - 23 - 60 15 - 45 55,000 1,222 8.00 

       บางเลน 1 - 4 - - - - - - - 
 

พืชผัก 
  (ตัดยอด ณ วันที่ 24 มีนาคม 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. 
(มี.ค.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(มี.ค.64) 

      

นครปฐม 1,093 8,597 2,990 22,273 3,936 - 18,614 9,421,770 506 17.37 

เมืองนครปฐม 522 3,985 872 6,692 727 - 11,611 3,883,551 334 25.98 

ก าแพงแสน 19 2,402 35 6,963 1,400 - 2,760 2,327,350 843 6.81 

นครชัยศรี 108 517 262 3,438 585 - 692 737,648 1,065 17.62 

ดอนตูม 20 852 35 1,781 608 - 982 1,128,300 1,148 14.76 

บางเลน 238 727 1,336 3,044 591 - 2,166 1,272,874 587 12.47 

สามพราน 169 33 391 194 25 - 165 27,462 166 21.10 

พุทธมณฑล 17 81 56 161 - - 238 44,585 187 18.36 

 
/หัวหน้ากลุ่ม...                        
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หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  การข้ึนทะเบียนเกษตรกรของเกษตรกรที่ท าการปลูกผัก กับ
พ้ืนที่รต.ขอให้มีความสัมพันธ์กันเพราะถ้าหากเกิดปัญหาภัยแล้ง หรือมีมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรจากภาครัฐ 
เกษตรกรจะไม่ได้รับการช่วยเหลือจะเกิดการร้องเรียน 
 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ในเรื่องการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรขอให้ทางเกษตรอ าเภอ
น าเข้าวาระการประชุมก านัน – ผู้ใหญ่บ้าน และการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ระดับต าบลหากมีการ
ประชาสัมพันธ์ก็ขอให้เก็บหลักฐานการประชาสัมพันธ์ไว้เพ่ือป้องกันการร้องเรียน กรณีมีมาตรการการช่วยเหลือจาก
ภาครัฐ และฝากทางอ าเภอแจ้งประชาสัมพันธ์ไปถึงน้องๆระดับต าบลด้วย 
 

ประธาน  การค านวณพ้ืนที่ปลูกตามรต. ขอให้ให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด เพ่ือน าข้อมูลในส่วน
ดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนการท างานและการเฝ้าระวังรับมือเมื่อเกิดการระบาดของโรคหรือแมลงศัตรูพืช เช่น 
พ้ืนที่ปลูกข้าวโพด และการเฝ้าระวังการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดเป็นต้น เพ่ือน ามาใช้ในการวางแผนการ
ท างาน 

 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ในวาระสืบเนื่องในรอบเดือนถัดไปขอให้แต่ละอ าเภอส่งรายชื่อ
เกษตรกรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตรดีที่เหมาะสามหรือ GAP มายังส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม         
ทุกชนิดพืช เพ่ือน ามาไว้ในวาระสืบเนื่องเพ่ือเป็นข้อมูลประกอบในการเขียนโครงการเนื่องจากทางยุทธศาสตร์ไม่มี
ข้อมูลในส่วนนี้ 
 

ประธาน  เห็นด้วยกับหลักการแต่ไม่เห็นด้วยกับวิธีการ เนื่องจากเป็นการผลักภาระให้กับเกษตรอ าเภอและ
ในส่วนนี้เจ้าหน้าที่ท่ีรับผิดชอบงานระดับจังหวัดจะต้องทราบและมีข้อมูลในส่วนนี้ เป็นหน้าที่ของกลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการผลิตที่จะต้องท าการแยกข้อมูลให้ 
 

ณัฐทิยา  กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตจะได้ไปท าการแยกข้อมูลให้ 
 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศจะออกแบบตารางให้ 
 

                           3.3 แผนการนิเทศงานและติดตามการใช้งานครุภัณฑ์ประจ าเดือน เมษายน 2564     
                                   แผนการนิเทศงานและติดตามครุภัณฑ์งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่ม
จังหวัด/งบตามแผนพัฒนาภาค โดยให้รายงานผลให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบเป็นประจ าทุกเดือนโดยใช้แบบ
รายงานการตรวจสอบ/ติดตามครุภัณฑ์งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด/งบตามแผนพัฒนาภาคซึ่ง
ได้ด าเนินการจัดรายการครุภัณฑ์เป็นรายอ าเภอ  
ฐานียา  สอบถามเรื่องการติดตามครุภัณฑ์จะมีการติดตามต่อไปไหม 
 

ประธาน  ให้ติดตามต่อไป 
 

ฐานียา  การติดตามครุภัณฑ์ก็ขอให้ติดตามควบคู่ไปกับการนิเทศงานใช่หรือไม่ 
 
 
 

/ประธาน... 
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ประธาน  ให้มีการวางแผนการนิเทศงานใหม่ในปีหน้าโดยจังหวัดให้บริหารจัดการงานในส่วนที่รับผิดชอบให้
แล้วเสร็จและลงพื้นที่ไปช่วยงานอ าเภอตามโครงการที่รับผิดชอบโดยเน้นถ้าอ าเภอจัดงานขอให้มีเจ้าหน้าที่จาก
จังหวัดไปร่วมด้วย 
 

ฐานียา  ยกเลิกการนิเทศงานในเดือนเมษายน 2564 เนื่องจากนโนบายของกรมส่งเสริมการเกษตรให้มี
การติดตามนิเทศงานระดับอ าเภอ จ านวน 6 ครั้ง /ปี หรือเดือนเว้นเดือน 
 

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  ให้แต่ละทีมวางแผนเองในการติดตามครุภัณฑ์และการลงพ้ืนที่ไปติดตามให้ครบ 
 

เกษตรอ าเภอสามพราน  เสนอว่าการติดตามโรงเรือนพลาสติกและโรงเรือนอัจฉริยะ มีการลงพ้ืนที่ติดตาม
ไปมากพอสมควรแล้วในช่วงที่ผ่านมาจึงเสนอว่าควรติดตามครุภัณฑ์ในส่วนอื่นบ้าง 
 

                            3.4 การใช้งานอุปกรณ์ควบคุมภายในโรงเรือนปลูกพืช (โรงเรือนอัจฉริยะ) 
 

                                  -  แจ้งเรื่องการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมภายในโรงเรือนปลูกพืช (โรงเรือนอัจฉริยะ) 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุน เว็บไซต์ที่ติดตามการใช้งานไม่สามารถใช้ได้
เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาการรับประกันตั้งแต่เดือนธันวาคม 2563 แล้ว 
 

ประธาน  ในเรื่องของการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมภายในโรงเรือนอัจฉริยะขอให้เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ ออก
ติดตาม ในเรื่องนี้ด้วย 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ปัญหาคือเกษตรกรไม่ใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว อินเทอร์เน็ตหมด
ก็เลิกใช้ เจ้าหน้าที่ไม่เข้าไปติดตามการใช้งานของเกษตรกร การติดตามเกษตรกรผู้ปลูกผักในโรงเรือนพลาสติกก็
เช่นกัน ส าหรับโรงเรือนที่ไม่มีการปลูกให้ด าเนินการปลูกก็ไม่ปลูกและขอโรงเรือนคืนก็ไม่ประสงค์จะส่งคืนก็ไม่รู้จะ
ด าเนินการแก้ไขอย่างไรส่วนผู้ที่ใช้งานจริงก็เกิดประโยชน์สามารถลดต้นทุนในการผลิตได้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แบบรายงาน… 
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แบบรายงานผลการประโยชน์โรงเรือนปลูกพืช 
โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 และ  

โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 กุมภาพันธ์ 2564 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

/3.5 แผนภูมิแสดงรายได้ 
 

สะสม ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563
(เม.ย.61-ส.ค.63) (เม.ย.61-ก.ย.61) (ต.ค.61-ก.ย.62) (ต.ค.62-ก.ย.63) ต.ค.-63 พ.ย.-63 ธ.ค.-63 ม.ค.-64 ก.พ.-64 รวม

1 เมืองนครปฐม 111 3,261,969         579,154            971,604           1,232,243        43,393     67,700     72,500     138,750  156,625   478,968      
2 ก ำแพงแสน 100 3,233,172         147,872            1,179,560        1,344,950        107,450  124,150   107,290   116,700  105,200   560,790      
3 นครชัยศรี 50 902,908            117,348            144,955           360,340           52,315     38,400     50,730     72,950     65,870      280,265      
4 ดอนตูม 99 3,097,356         520,224            870,097           1,213,015        85,630     77,630     86,205     134,180  110,375   494,020      
5 บำงเลน 52 892,424            33,764              94,820             484,390           90,700     38,700     41,400     47,750     60,900      279,450      
6 สำมพรำน 50 1,533,689         85,154              194,870           734,825           129,590  281,290   26,350     35,835     45,775      518,840      
7 พุทธมณฑล 50 2,241,806         143,013            725,160           949,983           76,440     95,090     79,640     83,890     88,590      423,650      

512 15,163,324   1,507,611     4,181,066     6,319,746     585,518 722,960 464,115 630,055 633,335 3,035,983 รวม

ท่ี อ ำเภอ จ ำนวนโรงเรือน

แบบรำยงำนผลกำรประโยชน์โรงเรือนปลูกพืช
โครงกำรเพ่ิมศักยภำพสินค้ำเกษตรและอำหำรปลอดภัย 4.0 และ โครงกำรพัฒนำศักยภำพกำรค้ำและกำรลงทุนของกลุ่มจังหวัดภำคกลำงตอนล่ำง 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 เดือน กุมภำพันธ์ 2564

ปี 2564
รำยได้ (บำท)
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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

รายได้จากการใช้ประโยชน์โรงเรือนปลูกพืช  
โครงการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 

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



 

  

19 

 

 
 

 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

 
/3.6 รายงานผล... 
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3.6 รายงานผลรถบริการเคลื่อนที่เร็ว (ด้านอารักขาพืช) ประจ าเดือน มีนาคม 2564  
  1. สถานการณ์โรคพืชและแมลงศัตรูพืชในโรงเรือนปลูกพืชประจ าเดือน มีนาคม 2564 

 
 

2. สถานการณโ์รคพืชและแมลงศัตรูพืชในโรงเรือนปลูกพืชประจ าเดือน มีนาคม 2564 

 
 

โรงเรือนท้ังหมด 109

พบโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 34

โรคพืช 0

แมลงศัตรูพืช 34

ไม่พบโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 50

แนะน ำกำรเตรียมดิน 25

พักแปลงนำนเกิน 3 เดือน 5

พักแปลงนำนเกิน 6 เดือน 2

สถำนกำรณ์โรคพืชและแมลงศัตรูพืชในโรงเรือนปลูกพืช 

ประจ ำเดือน มีนำคม 2564

พบโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 34

โรคพืช 0

แมลงศัตรูพืช 34

เพล้ียอ่อน 8

เพล้ียไฟ 4

หนอนกระทู้ผัก 10

หนอนชอนใบ 1

หนอนใยผัก 1

ด้วงหมัดผัก 1

แมลงหว่ีขำว 5

เพล้ียแป้ง 2

เพล้ียจักจ่ัน 1

แมลงวันทอง 1

สถำนกำรณ์โรคพืชและแมลงศัตรูพืชในโรงเรือนปลูกพืช 

ประจ ำเดือน มีนำคม 2564
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3.  ผลการติดตามเกษตรกรผูเ้ข้าร่วมโครงการยกระดับเกษตรกรมุ่งสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0)  
    ของ รถหนว่ยบริการเคลื่อนที ่(อารักขาพืช) ประจ าเดือนมีนาคม 2564 

  /ผลการติดตาม... 

กิจกรรม

1 นำยทองวุฒิ   นำคแกมทอง 10 นรำภิรมย์ มะเขือเทศ ขำยเอง 3,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง -

2 นำงสวำท   เปล่ียนเท่ียงธรรม 10 นรำภิรมย์ มะเขือเทศ ขำยเอง 3,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง -

3 นำยธีระพัฒน์   ศรีสังวำลย์ 5 บำงปลำ พริก/พลู พ่อค้ำคนกลำง 2,000 P แมลงหว่ีขำว/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 089-2302884

4 นำงนกน้อย   ศรีนวลมำก 7 คลองนกฯ กวำงตุ้ง/ผักกำดขำว พ่อค้ำคนกลำง 2,000 P หนอนกระทู้ผัก/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 081-0166227

5 นำงสำวขวัญเรือน   พวงล ำภู 9 คลองนกฯ ข้ำวโพด พ่อค้ำคนกลำง 10,000 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 089-9113755

6 นำงกุศลิน   จีนพงษ์พันธ์ 1 ดอนตูม ถ่ัวฟักยำว ขำยเอง 2,000 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 092-2837421

7 นำงสุจินต์   ศรีสืบมำ 1 ดอนตูม มะเขือเทศ/กวำงตุ้ง ขำยเอง 4,500 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 093-3034314

8 นำงฉลอม   มีสุขดี 3 ดอนตูม มะเขือเทศ ขำยเอง 2,500 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 081-4897815

9 นำงอโรชำ   มีสุขดี 3 ดอนตูม คะน้ำ ขำยเอง 250 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 081-4897815

10 นำยธนพล   เทียมประวัติ 3 ดอนตูม คะน้ำ ขำยเอง 250 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 081-4897815

11 นำยพิชัย ชินรำษี 6 ดอนตูม เมล่อน พ่อค้ำคนกลำง 31,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 086-1601393

12 นำยซ้อน ถ่ินเมำลี 6 ดอนตูม อัญชัน พ่อค้ำคนกลำง 5,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 086-3667127

13 นำยประยงค์ วงษ์สกุล 6 ดอนตูม เมล่อน 10/2/64 23 12/5/64 พ่อค้ำคนกลำง 25,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 086-1601393

14 นำงวรรณำ มำเผือก 7 ดอนตูม มะเขือเทศ แจก 0 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 085-1905028

15 นำยเสมำ มำเผือก 7 ดอนตูม มะเขือเทศ แจก 0 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 085-1905028

16 นำยสมทรง ทินอยู่วงษ์ 5 ดอนตูม ถ่ัวฟักยำว ขำยเอง 1,000 P หนอนชอนใบ/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 063-3144854

17 นำงสำวบุญล่ ำ ชิณรำศรี 5 ดอนตูม คะน้ำ ขำยเอง 1,000 P หนอนใยผัก/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 087-7264511

18 นำยมำนะ  หัสสจู 5 ดอนตูม มะเขือเปรำะ/มะเขือยำว ทำนเอง/แจก 0 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 081-8119912

19 นำยสมำน รักษำพรำหมณ์ 5 ดอนตูม มะเขือพวง/พริก ทำนเอง/แจก 0 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 081-8119912

20 นำงสลิลรัตน์ สำมพวงทอง 5 ดอนตูม P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 083-7733890

21 นำยวุฒิชัย สำมกองงำม 5 ดอนตูม P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 081-9305411

22 นำยปรำนอม ชำโรจน์ 5 ดอนตูม ถ่ัวฟักยำว/กวำงตุ้ง 20/2/64 14 15/5/64 ทำนเอง/แจก 0 P ด้วงหมัดผัก/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 087-1100163

23 นำยสมศักด์ิ ชินรำษี 5 ดอนตูม P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 062-8840358

24 นำยมนเทียร ชินวงษ์จุ้ย 5 ดอนตูม เมล่อน/คะน้ำ/ถ่ัวฟักยำว ขำยเอง ทำนเอง/แจก P เพล้ียอ่อน/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 089-0290417

พักแปลงนำนเกิน 3 เดือน

พักแปลงนำนเกิน 3 เดือน

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลงนำนเกิน 3 เดือน

ท่ี ช่ือ  -  สกุล
ท่ีต้ังแปลง ชนิดพืช มำตรฐำน

ตลำด
ผลผลิตคิด
เป็นรำยได้

GAP IFOAM
เบอร์โทรorganic 

thailand
วิถีเกษตร
อินทรีย์

(ส่ิงท่ีพบ/ส่ิงท่ีแนะน ำ/แลกเปล่ียน)หมู่ท่ี ต ำบล ชนิดพืช วันท่ีปลูก
อำยุขณะ

ติดตำม(วัน)
วันท่ีเก็บ

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูกกลำงเดือนเมษำยน

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง เตรียมร้ือแปลง

พักแปลง เตรียมร้ือแปลง

พักแปลง ปลูกเดือนเมษำยน

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูกส้ินเดือนมีนำคม

พักแปลง ปลูกส้ินเดือนมีนำคม

พักแปลง ปลูกส้ินเดือนมีนำคม
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25 นำยถวิล ทองกอบเหมือน 5 ดอนตูม เมล่อน/คะน้ำ/ถ่ัวฟักยำว ขำยเอง ทำนเอง/แจก P แมลงวันทอง/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 089-0290417

26 นำงสำวสมพร ดำยังหยุด 5 ดอนตูม พริก 15/2/64 20 3/4/64 ขำยเอง 2,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 081-1438275

27 นำยเดชำ สำมกองงำม 5 ดอนตูม P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 086-1696982

28 นำงสำวอังคณำ มำเป่ียม 5 ดอนตูม พริก 3/2/64 60 5/5/64 ขำยเอง 2,000 P แมลงหว่ีขำว/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 081-3788978

29 นำยยุทธนำ โชคสว่ำงจิตต์ 6 ไผ่หูช้ำง P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 087-4079798

30 นำยสิทธิกร โชคสว่ำงจิตต์ 6 ไผ่หูช้ำง P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 087-4079798

31 นำยธงชัย อังเพชร 7 ไผ่หูช้ำง ชะพลู ทำนเอง/แจก 0 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 092-7482137

32 นำยโชคชัย เลิศล้ ำพิทักษ์กุล 4 บำงหลวง โหระพำ ขำยเอง 3,000 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 081-1952509

33 นำยนคร สุเวียรพันธ์ุ 4 บำงหลวง เมล่อน ขำยเอง 6,000 P แมลงหว่ีขำว/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 090-1384264

34 นำยชำตรี พรำมณี 4 บำงหลวง โหระพำ ขำยเอง 3,000 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 096-9475013

35 นำยเกรียงศักด์ิ ร่ืนนุสำร 4 บำงหลวง มะเขือเทศ ขำยเอง 8,000 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 086-0905150

36 นำงเบญญทิพย์ แซ่ใหล 4 บำงหลวง โหระพำ ขำยเอง 3,000 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 089-6100498

37 นำงพรเพ็ญ  สุขสมกิจ 4 บำงหลวง มะเขือเทศ/เมล่อน ขำยเอง 30,000 P หนอนกระทู้ผัก/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 089-1453735

38 นำงสำวนพรัตน์ สำยสอำด 4 บำงหลวง มะเขือเทศ/เมล่อน 25/1/64 70 24/4/64 ขำยเอง 10,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 081-1952509

39 นำยสุบิน สุขสมกิจ 4 บำงหลวง มะเขือเทศ 25/1/64 70 24/4/64 ขำยเอง 10,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 086-0236433

40 นำยวรวุฒิ หอมเนียม 4 บำงหลวง เมล่อน ขำยเอง 10,000 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 083-7813959

41 นำยวชิระ คงชนเกษมกุล 14 บำงหลวง เมล่อน ขำยเอง 17,000 P แมลงหว่ีขำว/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 086-7879151

42 นำยอนุชำติ เตำะเจริญสุข 14 บำงหลวง เมล่อน 5/2/64 40 10/4/64 ขำยเอง 20,000 P แมลงหว่ีขำว/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 091-4815995

43 นำยสุทิน พิทยำนนท์ 14 บำงหลวง โหระพำ ขำยเอง 3,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 089-0890102

44 นำงบังอร  จูเกตุ 15 บำงหลวง มะนำว/มะละกอ ขำยเอง 3,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 080-4226131

45 นำงอ ำพัน ล้ิมสกุล 19 บำงหลวง P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 098-8276983

46 นำยสัญญำ  แซ่ล้ิม 4 บำงหลวง พริก 20/2/64 25 23/5/64 ทำนเอง/แจก 0 P หนอนกระทู้ผัก/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 081-8482409

47 นำยศักด์ิชัย คิมหันต์อ ำไพ 9 หินมูล คะน้ำ/กวำงตุ้ง/ถ่ัวฟักยำว ขำยเอง 2,000 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 065-0481090

48 นำงสำวอรสำ  สุขสวัสด์ิ 4 หินมูล พริก ขำยเอง 20,000 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 085-1848352

พักแปลงนำนเกิน 3 เดือน

พักแปลง รอบใหม่ลงคะน้ำ/กวำงตุ้งเดือนเม.ย.

พักแปลง รอบใหม่ลงพริกเดือนต้นเดือนพ.ค.

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง รอบใหม่ลงเมล่อนเดือนเม.ย.

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง รอบใหม่ลงพริกเดือนเม.ย.

พักแปลง รอบใหม่ลงพริกเดือนเม.ย.

พักแปลง รอบใหม่มะเขือเทศ/เมล่อน เดือน พ.ค.

พักแปลง รอบใหม่มะเขือเทศเดือน พ.ค.

พักแปลง รอบใหม่มะเขือเทศ/เมล่อน เดือน พ.ค.

GAP IFOAM

พักแปลงนำนเกิน 6 เดือน

พักแปลงนำนเกิน 6 เดือน

พักแปลง รอบใหม่ลงพริกเดือนเม.ย.

อำยุขณะ
ติดตำม(วัน)

วันท่ีเก็บ ตลำด

พักแปลงนำนเกิน 6 เดือน

เก็บผลผลิตแล้ว

ผลผลิตคิด
เป็นรำยได้

ท่ี ช่ือ  -  สกุล
ท่ีต้ังแปลง ชนิดพืช มำตรฐำน

เบอร์โทร
หมู่ท่ี organic 

thailand
วิถีเกษตร
อินทรีย์

(ส่ิงท่ีพบ/ส่ิงท่ีแนะน ำ/แลกเปล่ียน)ต ำบล ชนิดพืช วันท่ีปลูก
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49 นำยสัณห์ชัย  สิชฌรังษี 3 บำงไทรป่ำ มะระ/คะน้ำ ขำยเอง 5,000 P หนอนกระทู้ผัก/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 062-5155255

50 นำยสุรเจตน์  แสงประดับ 2 บำงไทรป่ำ เมล่อน ขำยเอง/แจก 7,000 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 098-9121222

51 นำงเบญจำ  ร้ิวทองชุ่ม 80/2 หนองงูเหลือม มะเขือเทศ/ถ่ัวฟักยำว ขำยเอง 25,000 P เพล้ียอ่อน/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 061-4129939

52 นำยไกรศร  สุรธรรมจรรยำ 16 หนองงูเหลือม คะน้ำ ขำยเอง 5,000 P เพล้ียอ่อน/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 089-0235121

53 นำยพงษ์ชัยพัฒน์  แจ่มจ ำรัส 3 หนองงูเหลือม ต้นหอม/มะเขือเทศ ขำยเอง/ทำนเอง 9,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 081-8895042

54 น.ส.ธนัทเกตน์นิกำ  รำศีวิสุทธ์ิ 3 หนองงูเหลือม มะเขือเทศ/เมล่อน ส่งพ่อค้ำคนกลำง 10,000 P เพล้ียอ่อน/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 099-2291959

55 นำยนิขิต  จันทร์ค ำ 3 หนองงูเหลือม คะน้ำ 25/2/64 20 26/5/64 ขำยเอง 3,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 064-7310499

56 นำยนคร  บุบวิเศษ 4 หนองงูเหลือม พริก/ผักชีฝร่ัง ขำยเอง 1,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 086-3631508

57 น.ส.เรไร  แสงสว่ำง 9 หนองงูเหลือม กวำงคุ้ง/ถ่ัวฟักยำว ขำยเอง/ทำนเอง 5,000 P เพล้ียอ่อน/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 086-8090607

58 นำยสุรศักด์ิ  แสงสว่ำง 9 หนองงูเหลือม ถ่ัวฟักยำว ขำยเอง/ทำนเอง 4,000 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 086-8090607

59 นำงเสริมสุข  บุญรักษำ 9 หนองงูเหลือม คะน้ำ/กวำงตุ้ง ขำยเอง 1,000 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 095-6509478

60 นำงแน่งน้อย  ไวทยำนนท์ 9 หนองงูเหลือม ผักสลัด ขำยเอง 5,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 094-4812900

61 น.ส.พิมภำ  สุนทร 9 หนองงูเหลือม มะเขือเทศ ขำยเอง 3,000 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 098-8202344

62 นำงปอระดำ  จงหอมขจร 9 หนองงูเหลือม มะเขือเทศ/ถ่ัวฟักยำว ขำยเอง 3,000 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 095-2534527

63 นำงวำสนำ  มีบุญ 10 หนองงูเหลือม องุ่น ขำยเอง 10,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 086-8090607

64 นำงเตือนจิตด์  มีบุญ 9 หนองงูเหลือม องุ่น ขำยเอง 11,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 085-2123458

65 นำยวิริยะ  แก้วมหำ 7 หนองงูเหลือม กวำงตุ้ง/สตรอว์เบอร์รี ทำนเอง/แจก 0 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 089-7683366

66 นำงล ำยวง  เนตรธุวกุล 10 หนองงูเหลือม คะน้ำ/กวำงตุ้ง 1/3/64 14 2/5/64 ส่งบ.บ้ำนสวนผัก 60,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 086-0145039

67 น.ส.นพรัตน์  ณัฐพูลวัฒน์ 4 หนองงูเหลือม ข้ึนฉ่ำย ขำยเอง 300 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 095-1792729

68 นำงสมจิตร   ลิมป์นิธิธนำกุล 4 หนองงูเหลือม พริก 1/2/64 60 22/3/64 ขำยเอง 2,000 P เพล้ียไฟ/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 094-8839173

69 นำงพัทธนันท์  ศักด์ินีรชำศรี 3 หนองงูเหลือม คะน้ำ ขำยเอง 18,000 P เพล้ียอ่อน/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 064-2924282

70 นำยวินิจ  เจริญสุข 1 หนองงูเหลือม ปวยเล้ง ส่งห้ำง 12,000 P เพล้ียอ่อน/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 093-6519686

71 นำยตรีเนตร  รอดโพธ์ิทอง 6 หนองงูเหลือม กะเพรำ/โหระพำ 1/3/64 14 2/5/64 ส่งบ.บ้ำนสวนผัก 5,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 093-6519686

72 นำยณัฎฐกิตต์ิ อ ำนวยทรัพย์ 4 หนองงูเหลือม พริก ทำนเอง 0 P เพล้ียไฟ/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 063-5415652เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เตรียมร้ือแปลง

เตรียมร้ือแปลง รอบใหม่ลงส้ินเดือน

เก็บผลผลิตแล้ว

เตรียมร้ือแปลง รอบใหม่ลงต้นเดือนพ.ค.

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

IFOAM organic 
thailand

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง รอบใหม่ลงเมล่อนเดือนเม.ย.

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

วันท่ีเก็บ ตลำด

พักแปลง รอบใหม่ลงกระหล่ ำปมเดือนเม.ย.

ผลผลิตคิด
เป็นรำยได้

GAP
ท่ี ช่ือ  -  สกุล

ท่ีต้ังแปลง ชนิดพืช มำตรฐำน
เบอร์โทร

หมู่ท่ี วิถีเกษตร
อินทรีย์

(ส่ิงท่ีพบ/ส่ิงท่ีแนะน ำ/แลกเปล่ียน)ต ำบล ชนิดพืช วันท่ีปลูก
อำยุขณะ

ติดตำม(วัน)
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/ผลการติดตาม.. 

กิจกรรม

73 น.ส.อรุณี  อ ำนวยทรัพย์ 4 หนองงูเหลือม พริก ทำนเอง 0 P เพล้ียไฟ/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 089-6092151

74 น.ส.คันธนำ  นวมหัทธนำนนท์ 6 หนองงูเหลือม มะเขือเทศ ขำยเอง 4,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 064-2924282

75 นำยวิศำล  เก้ำล้ิม 4 หนองงูเหลือม พริกจินดำ ส่งบลูวิเวอร์ 1,500 P เพล้ียไฟ/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 080-8172627

76 นำยวสันต์  เก้ำล้ิม 4 หนองงูเหลือม มะเขือเปรำะ/ผักกำดขำว ศิสมีฟำร์ม 1,500 P เพล้ียจักจ่ัน/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 061-9164592

77 น.ส.มุกดำ   ฉลำดแพทย์ 3 หนองงูเหลือม คะน้ำ/ผักกำดขำว 14/3/64 3 15/5/64 ขำยเอง 4,000 P เพล้ียอ่อน/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 081-9159958

78 นำยกฤศ  ภูธนวิวรรธน์ 10 หนองงูเหลือม คะน้ำ ขำยเอง 1,500 P เพล้ียแป้ง/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 087-6624807

79 นำยสันติสุข  เทียนทอง 2 หนองงูเหลือม เมล่อน 5/3/64 7 6/7/64 ขำยเอง 6,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 082-1697953

80 น.ส.กุลิสรำ  เทียนทอง 2 หนองงูเหลือม กระหล่ ำปลี/คะน้ำ ขำยเอง 1,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 089-7898966

81 นำยสุวิตท์  สิริคงสุข 2 หนองงูเหลือม P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 084-3299720

82 นำยสุทิน   ศิริคงสุข 2 หนองงูเหลือม ต้ังโอ๋ แจก 0 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 086-1780209

83 นำยปรีชำ  อำภำวัฒนำกร 2 หนองงูเหลือม กวำงตุ้ง ขำยเอง 1,000 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 086-7933273

84 นำยสมจิต   ถิระวัฒนพิเชฐ 7 หนองงูเหลือม คะน้ำ/กวำงตุ้ง/ต้นหอม ทำนเอง 0 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 099-1591624

85 น.ส.ณำรินทร์  ทองย่ีสุ่น 7 หนองงูเหลือม กวำงตุ้ง/สลัด/ผักบุ้ง ขำยเอง 3,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 081-1994683

86 น.ส.จันทร์เพ็ญ   รัตนำภินันท์  - ตล่ิงชัน สลัดน้ ำ ขำยเอง 3,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 080-6527063

87 นำยสมพร   ปรีมณี 3 ทัพหลวง P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 087-1512094

88 นำยสมจิต   พุทธิจุล 3 ทัพหลวง มะลิ พ่อค้ำคนกลำง 5,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 087-1512094

89 น.ส.จ ำปำ   บุญเสถียร 9 ทัพหลวง หูเสือ ขำยเอง 7,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 094-9613535

90 นำงปรำณีตศิลป   จิตรสังวรณ์ 9 ทัพหลวง คะน้ำ ขำยเอง 1,750 P หนอนกระทู้ผัก/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 089-0620578

91 นำยวรรณ์ลพ   สอดสุข 9 ทัพหลวง คะน้ำ ขำยเอง 2,500 P หนอนกระทู้ผัก/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 086-1254782

92 นำงส ำรำญ   วิไลประเสริฐ 9 ทัพหลวง P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 063-5979785

93 น.ส.บุญมำ  ช้ันเล็ก 13 ทัพหลวง พริก ขำยเอง 2,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 087-1536712

94 นำยท ำนอง  แย้มธนำกุล 1 หนองงูเหลือม หน่อไม้ฝร่ัง ขำยเอง 2,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง -

95 น.ส.สำยหยุด  แย้มสรวล 1 หนองงูเหลือม หน่อไม้ฝร่ัง/ผักกำดขำว ขำยเอง 1,000 P หนอนกระทู้ผัก/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 092-7631511

96 นำงทองป่ิน  ทองย่ีสุ่น 7 หนองงูเหลือม สลัด ขำยเอง 1,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 085-2932310

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลงนำนเกิน 3 เดือน

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลงนำนเกิน 3 เดือน

วิถีเกษตร
อินทรีย์

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 1/4/64

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 20/4/64

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลงนำนเกิน 3 เดือน

พักแปลงรอบใหม่ลงผักชี 20/4/65

พักแปลงรอบใหม่ลงคะน้ำ 1/4/64

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

ตลำด
ผลผลิตคิด
เป็นรำยได้

GAP IFOAM organic 
thailand

ท่ี ช่ือ  -  สกุล
ท่ีต้ังแปลง ชนิดพืช มำตรฐำน

เบอร์โทร
หมู่ท่ี (ส่ิงท่ีพบ/ส่ิงท่ีแนะน ำ/แลกเปล่ียน)ต ำบล ชนิดพืช วันท่ีปลูก

อำยุขณะ
ติดตำม(วัน)

วันท่ีเก็บ
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ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

                                                                                                                                
 
 
 
 

  /ระเบียบ... 

กิจกรรม

97 นำยจุมพล   แย้มสรวล 1 หนองงูเหลือม คะน้ำ พ่อค้ำคนกลำง 1,000 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 086-8094447

98 นำยอุดม  อำภำวัฒนำกร 2 หนองงูเหลือม P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 085-7033200

99 นำงชลธิชำ  ธัญลักษณ์เดโช 2 หนองงูเหลือม กวำงตุ้ง/ผักกำดขำว ขำยเอง 2,500 P หนอนกระทู้ผัก/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 081-8594381

100 น.ส.หมุยเตียง  เทียนทอง 2 หนองงูเหลือม หน่อไม้ฝร่ัง ขำยเอง 3,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 099-1591624

101 นำยอ ำนำจ  อำภำวัฒนำกร 2 หนองงูเหลือม P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 089-4138866

102 นำงทวีนันท์  แซ่คู 7 หนองงูเหลือม คะน้ำ แจก 0 P แนะน ำกำรเตรียมดิน 089-8305789

103 นำยจำเร   ธัญลักษณ์เดโช 2 หนองงูเหลือม หน่อไม้ฝร่ัง/ผักกำดขำว ทำนเอง 0 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 089-2593906

104 นำงนวรัตน์   บุญมี 8 มำบแค พริก ขำยเอง 2,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 087-5589557

105 นำยประทวน   ทูลยอดพันธ์ุ 10 มำบแค P แนะน ำกำรเตรียมดิน 081-8564821

106 นำยบุญช่วย   ชูรำศรี 6 มำบแค ผักชี 20/2/64 30 25/5/64 ขำยเอง 2,000 P หนอนกระทู้ผัก/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 099-0494303

107 นำยณรงค์   คล้ำยสถำพร 6 มำบแค พริกเขียวใหญ่ 15/2/64 50 20/5/64 ขำยเอง 2,000 P เพล้ียแป้ง/เพล้ียอ่อน/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์089-0318072

108 น.ส.โสภำ   บุญญำภิบำล 6 มำบแค แตงโม 22/2/64 35 26/6/64 ขำยเอง 2,000 P หนอนกระทู้ผัก/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 087-6182995

109 นำยสุพจน์     พยุง 8 สำมควำยเผือก กะหล่ ำปลี ขำยเอง 2,000 P ไม่พบปัญหำโรคและแมลง 081-8917154

วิถีเกษตร
อินทรีย์

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง รอบใหม่ลงมะเขือเทศ 1/5/64

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลงรอบใหม่ลงข้ึนฉ่ำย 1/4/64

พักแปลงนำนเกิน 3 เดือน

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลงนำนเกิน 3 เดือน

พักแปลงรอบใหม่ลงข้ึนฉ่ำย 1/4/64

ตลำด
ผลผลิตคิด
เป็นรำยได้

GAP IFOAM organic 
thailand

ท่ี ช่ือ  -  สกุล
ท่ีต้ังแปลง ชนิดพืช มำตรฐำน

เบอร์โทร
หมู่ท่ี (ส่ิงท่ีพบ/ส่ิงท่ีแนะน ำ/แลกเปล่ียน)ต ำบล ชนิดพืช วันท่ีปลูก

อำยุขณะ
ติดตำม(วัน)

วันท่ีเก็บ
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เพื่อทราบ/พิจารณา 

 

   4.1 เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหารทั่วไป 
                                   1. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ 2564 ณ วันที่           
26 มีนาคม 2564 จากระบบ GFMIS มีรายละเอียดดังนี้               

           
                    1.1  รายละเอียดร้อยละผลเบิกจ่ายแยกตามโครงการการ ณ วันที่                  

26 มีนาคม 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ ฝบร.1) (รายละเอียดตามเอกสารแนบท่ี 1)  
     2. ขอติดตามแผนการตรวจรับงานและการส่งหลักฐานเบิกจ่ายงบลงทุน 

   2.1  ส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสน 
……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
2.2  ส านักงานเกษตรอ าเภอนครชัยศรี 
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 /2. รับโอนข้าราชการ… 
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                                   2. รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 
            กรมส่งเสริมการเกษตรได้มีค าสั่ง ที่ 349/2564 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2564 รับ
โอนข้าราชการ นางสาวอรทัย วรสุทธิ์พิศาล ต าแหน่งนักกีฏวิทยาช านาญการ กลุ่มวิชาการ สถาบันวิจัยพืชไร่และพืช
ทดแทนพลังงานกรมวิชาการเกษตร มาด ารงต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ต าแหน่งเลขท่ี 4077 
ส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม ตั้งแต่ 2 เมษายน 2564 

     3. การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง  
(นบส.) ประจ าปี 2564 
            - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์อนุมัติให้ นางศศิธร ชาญประเสริฐ เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ 78 ประจ าปี 2564 ระหว่างวันที่ 7 
มิถุนายน – 4 สิงหาคม 2564 ด้วยรูปแบบการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Online Learning) แบบถ่ายทอดสด ด้วย
โปรแกรม Zoom Cloud Meetings 

      4. การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร ระดับกลาง (นสก.)  ประจ าปี 2564  
         กรมส่งเสริมการเกษตรได้ก าหนดจัดฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารส่งเสริมการเกษตร  

ระดับกลาง (นสก.) รุ่นที่ 17 และรุ่นที่ 18 ประจ าปี 2564 ด้วยรูปแบบการฝึกอบรมแบบออนไลน์ ณ ห้องถ่ายทอด
ออนไลน์ ชั้น 3 อาคารส่งเสริมการเกษตรเบญจสิริกิติ์ กรมส่งเสริมการเกษตร และการฝึกอบรมร่วมกัน และศึกษาดู
งานในประเทศ   ณ โรงแรม ที เค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร โดยจังหวัดนครปฐมมีข้าราชการได้รับ
คัดเลือกให้เข้ารับการอบรม จ านวน 2 รุ่น ดังนี้ 
           รุ่นที่ 17 นายเฉลิม นนัทารียะวัฒน์ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญ
การ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ระหว่างวันที่ 2 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2564  
           รุ่นที่ 18 นางสาวกิตติรัตน์ ไทยทวี ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญ
การ ส านักงานเกษตรอ าเภอสามพราน 

     5. การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการจัดท าผลงานเพื่อ 
ขอประเมินให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ และช านาญการพิเศษ 
            ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรก าหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างรับรู้       
ความเข้าใจในการจัดท าผลงานเพื่อขอประเมินให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
และระดับช านาญการพิเศษ ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม 7 ชั้น 5 กรมส่งเสริมการเกษตร ผ่านระบบ
การประชุมแบบออนไลน์ Zoom meeting  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้ข้าราชการผู้ขอรับการ
ประเมินผลงานและข้าราชการผู้สนใจ ให้มีความรู้ความเข้าใจ มีแนวทางและลดข้อผิดพลาดในการจัดท าผลงานเพ่ือ
เลื่อนระดับสูงขึ้น รวมถึงสามารถจัดท าผลงานได้อย่างมีคุณภาพ โดยส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมมีข้าราชการที่มี
คุณสมบัติตามประกาศ อ.ก.พ.กรมส่งเสริมการเกษตร ลงวันที่ 18 มีนาคม 2564 และข้าราชการที่มีคุณสมบัติขอรับ
การประเมินเพ่ือเลื่อนระดับช านาญการ ครั้งที่ 1 รวมจ านวน 10 ราย  ดังนี้ 
            1. นางณัฐทิยา อชิตกุล ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

/2. นาย… 
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            2. นายสุรเชษฐ์ อยู่สวสัดิ์ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ    
กลุ่มอารักขาพืช         

                              3. นายวราวุธ สวุรรณรัตน์ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
            4. นางสาวกิตติรัตน์ ไทยทวี ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอสามพราน 
            5. นายวุฒิกร สุวรรณมิ่ง ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม 
            6. นางสาววรัทยา  เซี่ยงจ๊ง ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  
            7. นายบัณฑิต น้อยเอียด ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม 
            8. นายบดินทร์ สืบพันธ์โกย ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม 
            9. นายอนุวัฒน์ อยู่สงค์  ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
ส านักงานเกษตรอ าเภอนครชัยศรี 
            10. นางสาวธัญญรัศม์ ตัณเจริญวัฒน์  ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ปฏิบัติการส านักงานเกษตรอ าเภอนครชัยศรี 
      6. สรุปข่าวสารความเคลื่อนไหวการด าเนินกิจการของสหกรณ์ฯ (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท่ี 2) 
จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา 
 

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 
 

4.2 เรื่องแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

        โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 1 การประกวดแปลงให้ดีเด่น 
ประจ าปี 2564  

      ตามท่ีส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม โดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตได้มี 
หนังสือแจ้งให้ทุกอ าเภอทราบ เรื่องการส่งผลงานแปลงใหญ่เข้าประกวด ปรากฏว่ามีแปลงใหญ่ทีส่่งผลงานประกวด
ทั้งหมด 2 แปลง คือ แปลงใหญ่ข้าว ต าบลบ้านยาง อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐมและแปลงใหญ่กระเพรา – โหระพา 
ต าบลบางปลา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต จึงขอความร่วมมือให้แต่ละอ าเภอส่ง
แปลงใหญ่เข้าร่วมประกวดระดับจังหวัดอีกครั้ง โดยขอให้ส่งผลงานมาที่ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ภายในวันที่ 
15 เมษายน 2564 
ณัฐทิยา  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์อ าเภอให้ส่งประกวดแปลงใหญ่ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรไม่จ ากัด
เปิดกว้างว่าเป็นแปลงใหญ่ปีไหน โดยมีเงินรางวัลส าหรับผู้ที่ชนะการประกวด รางวัลที่ 1 เงินรางวัล 5,000 บาท 
รางวัลที่ 2 เงินรางวัล 3,000 บาทและรางวัลที่ 3 เงินรางวัล 2,000 บาท 

/ณัฐทิยา...  
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ณัฐทิยา  จากการ Conference เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 เป็นการเร่งรัดและติดตามโครงการ ทาง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขอให้กลับไปทบทวนกลุ่มแปลงใหญ่ที่เคยเสนอ
งบประมาณมาตั้งแตค่รั้งแรกแต่เมื่อมีเงื่อนไขในเรื่องการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลซึ่งกลุ่มเห็นว่ามีความยุ่งยากจึงไม่
เข้าร่วมโครงการในส่วนนี้ขอให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ไปชี้แจงและท าความเข้าใจว่ากลุ่มประสงค์จะเข้าร่วมโครงการไหม
โดยในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.จะได้เชิญกลุ่มเกษตรกรมาเข้าร่วมในการประชุมอีกครั้งหนึ่งโดยมี
ตัวแทนกลุ่มละ 5 คนเพ่ือเป็นตัวแทนให้กับสมาชิกกลุ่มทั้งหมด 11 กลุ่ม ส่วนกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวคุณกริชชา 
เจ้าหน้าที่จากศูนย์ข้าวจังหวัดราชบุรี ได้ลงพื้นที่ไปทบทวนให้ทางกลุ่มแปลงใหญ่ข้าวแล้วเช่นกัน และหากผลการ
ประชุมทบทวนแล้วกลุ่มแปลงใหญ่ใดขอเข้าร่วมโครงการทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตก็จะเข้าไปยืนยันใน
ระบบให้และการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลก็ขอให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2564 ส่วนการประชุม
ระดับจังหวัดน่าจะจัดประชุมในวันที่ 20-21 เมษายน 2564 เพราะฉะนั้นอ าเภอที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการขอให้
มีการวางแผนการประชุมระดับอ าเภอให้แล้วเสร็จก่อนวันที่จะจัดประชุม 
 

ประธาน  สอบถามว่าเคยมีการประชุมชี้แจงในเรื่องการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือไม่ 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ขอให้ศึกษารายละเอียดตรงส่วนนี้ให้ดีว่าจะมีผลพัวพันมาถึง
เจ้าหน้าที่หรือไม่ 
 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในส่วนที่อ าเภอและจังหวัดอาจจะ
ต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง คือ เป็นผู้ประสานงานระหว่างลูกหนี้กับเจ้าหนี้ หรือประสานระหว่างเกษตรกรกับกรม
ส่งเสริมการเกษตรโดยการติดตาม กรมจะติดตามมาที่ตัวเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานไม่ไปติดตามเกษตรกร กลุ่ม
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

ประธาน  ขอให้มีหลักฐานในการยืนยันว่าเกษตรกรไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการเพ่ือเป็นการป้องกันตนเองจาก
การร้องเรียน เช่น การเคาะประตูบ้าน (สอบถามเป็นรายบุคคล) แทนการจัดเวทีทบทวน 
 

ณัฐทิยา  ในส่วนนี้ทางกลุ่มได้ท าหนังสือทบทวนแจ้งลงไปยังอ าเภอแล้ว และจังหวัดได้ลงพื้นที่ไปช่วยอ าเภอใน
การจัดเวทีทบทวนตามแบบที่กรมก าหนดมาให้ และได้หัวข้อตามที่คณะกรรมการต่างๆก าหนดให้ด าเนินการและมี
เอกสารประกอบเพื่อใช้แนบในการประชุมระดับอ าเภอต่อไป 
 

ประธาน  ขอให้ด าเนินการด้วยความรักกุมเป็นไปตามขั้นตอน 
 

ณัฐทิยา  โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ได้มีหนังสือแจ้งมาเม่ือวันที่ 29 มีนาคม 2564 ให้ขยายเวลา
รับสมัครครั้งที่ 5 โดยใช้วิธีเคาะประตู (สอบถามเป็นรายบุคคล) หมดเขตรับสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2564 ฝาก
ประชาสัมพันธ์ให้อ าเภอแจ้งเกษตรกรเพ่ือรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 
 

ประธาน  เหตุผลที่ขยายเวลารับสมัครตรวจสอบให้แน่นอน ว่าให้สอบถามเกษตรกรรายเดิมที่เคยสมัครไว้ว่า
ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการหรือไม่ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 
 
 

 
/4.3 เรื่องแจ้ง... 
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4.3 เรื่องแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  

                 1. แจ้งการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กร
เกษตรกร โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมเข้าสู่มาตรฐานและอัตลักษณ์จังหวัดนครปฐม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564    
      ตามที ่ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ก าหนดการด าเนินงานกิจกรรม
เสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมเข้าสู่
มาตรฐานและอัตลักษณ์จังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาเกษตรกร เกษตรกรรุ่นใหม่ เกษตรกรปราดเปรื่อง และกลุ่มองค์กรเกษตรกร ยกระดับเป็น Young Smart 
Famer  SmartFarmer Model และ Smart Group และภายหลังได้แจ้งขอเลื่อนการด าเนินงานกิจกรรมดังกล่าว 
เพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัลโคโรนา 2019 (COVID – 19) ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น 
      ในการนี้ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัลโคโรนา 2019 (COVID – 19) อยู่ในสภาวะปกติและสามารถด าเนินกิจกรรมได้ตามการ
ปฏิบัติทางมาตรการทางสาธารณสุข จึงได้ก าหนดการด าเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและ
องค์กรเกษตรกร โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมเข้าสู่มาตรฐานและอัตลักษณ์จังหวัดนครปฐม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้  
      1. กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานเกษตรกรและผู้ท าหน้าที่ที่ปรึกษาเกษตรกร 
หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาความรู้สู่องค์กรเกษตรกร ด าเนินการจัดอบรม โดยแบ่งการด าเนินงานอบรม จ านวน 2 
รุ่น ๆ ละ  1 วัน ๆ ละ 95 คน ในวันที่ 22 – 23 เมษายน 2564  ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม  
      2. กิจกรรมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา
เกษตรกร หลักสูตรผู้ประกอบการด้านการเกษตรพัฒนาไปสู่การเป็น Young Smart Farmer หรือ Smart Farmer 
หรือ Smart Group โดยแบ่งการด าเนินงานสัมมนา จ านวน 2 รุ่น ๆ ละ 1 วัน ๆ ละ 81 คน และ 109 คน       
ในวันที่ 29 – 30 เมษายน 2564 ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม 
 

      ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  ขอความร่วมมือเกษตรอ าเภอทั้ง 7 อ าเภอ 
และหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มอารักขาพืช ด าเนินการคัดเลือก 
และตรวจสอบข้อมูลเป้าหมายผู้ร่วมกิจกรรมให้รอบคอบเพ่ือไม่ให้มีการซ้ าซ้อนของการด าเนินงานกับกิจกรรมอ่ืน
คือเกษตรกรเป้าหมาย และนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร และเข้าร่วมกิจกรรมทั้ง ๒ กิจกรรม ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว โดยส่งแบบตอบรับ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมภายในวันที่ ๓๐ 
มีนาคม ๒๕๖๔   
 
 
 
 
 
 

/- เป้าหมาย… 
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      - เป้าหมายเกษตรกร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท่ี 3) 
      - เป้าหมายเจ้าหน้าที่ 
      1. วันที่ 22 เมษายน 2564  จนท.อ าเภอละ 1 ท่าน ไม่ซ้ ากับวันที่ 23 เมษายน 
      2. วันที่ 23 เมษายน 2564  จนท.อ าเภอละ 1 ท่าน ไม่ซ้ ากับวันที่ 22 เมษายน 
      3. วันที่  29 เมษายน 2564  จนท.อ าเภอละ 1 ท่าน ไม่ซ้ ากับวันที่            
30 เมษายน คนเดิมวันที่ 22 
      4. วันที่  30 เมษายน 2564  จนท.อ าเภอละ 1 ท่าน ไม่ซ้ ากับวันที่            
29 เมษายน คนเดิมวันที่ 23 
      5. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ กลุ่มอารักขาพืช 
กลุ่มละ 1 ท่านต่อบรมและสัมมนา 
            2.การคัดเลือกงานสถาบันเกษตรกรประจ าปี 2564 มีผลดังนี้   
      ประเภทยุวเกษตรกรดีเด่น 
      รางวัลชนะเลิศได้แก่ กลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนวัดสุขวราราม ต าบลดอนรวก 
อ าเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม  
      รางวัลชนะเลิศท่ีปรึกษายุวเกษตรกรในโรงเรียนดีเด่น ที่ปรึกษายุวเกษตรกรใน
โรงเรียนวัดเกาะวังไทร อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
      ประเภทกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดีเด่น 
       รางวัลชนะเลิศได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแม่แปรรูปอาหารน้ าผลไม้ศาลายา 
ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
      รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรไทยาวาสสามัคคี 
อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  เสนอให้การประกวดเกษตรกรสถาบันเกษตรกรดีเด่นก าหนดเป็น
ตัวชี้วัดของอ าเภอเพ่ืออ าเภอจะได้เห็นความส าคัญและให้ความร่วมมือที่ดียิ่งขึ้น 

- ในการประกวดพริกมันบางช้างขอขอบคุณเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ ที่ให้ความร่วมมือในการ 
ส่งสิ่งของเข้าร่วมประกวด และฝากเรื่องกติกาในการประกวดครั้งหน้าเน้นย้ าว่าหนึ่งบุคคลส่งได้ 1 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นไป
ตามมติของคณะกรรมการในการจัดประกวด 
            3. การแข่งขันการประกวดพริกมันบางช้างและผักสวนครัวในกระถางหรือ
ภาชนะในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยประจ าปี 2564 ณ ส านักงานเกษตร
จังหวัดสมุทรสงคราม 
       3.1 การแข่งขันการต าพริกแกงเผ็ดจากพริกมันบางช้าง 
             รางวัลชมเชย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดอินทรีย์ก าแพงแสน       (พงษ์
มาศฟาร์ม) ได้รับเงินรางวัล 500 บาทพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ  
       3.2 การประกวดการปลูกพริกมันบางช้างในกระถางหรือในภาชนะภายใต้
แนวคิดน าพริกมันบางช้างกลับพื้นถ่ิน  
 
 

/3.2.1 ประเภท… 
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             3.2.1 ประเภทประชาชนทั่วไป จังหวัดนครปฐม ได้รับรางวัลชนะเลิศ
อันดับที่ 1 รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 และรางวัลชมเชย 3 รางวัล ได้แก่ นาย
เกียรติติศักดิ์  มณฑาทิพย์ และนายเอกภาพ  ศรีจงใจ เกษตรกร จากอ าเภอบางเลน ได้รับรางวัลเงินสดพร้อมใบ
ประกาศกิตติคุณ 
             3.2.2 ประเภทนักเรียน/ เยาวชนจังหวัดนครปฐมได้รับรางวัลชนะเลิศ
และรองชนะเลิศ ได้แก่ นายกิตติศักดิ์  มณฑาทิพย์ นักเรียนโรงเรียนสถาพรวิทยา อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
 

            4. การจัดงาน Summer Trip in Pathom 2021 (ไปด้วยกันนะ)  
       จังหวัดนครปฐมร่วมกับศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา และหน่วยงาน
ภาครัฐและเอกชน หอการค้าจัดงาน Summer Trip in Pathom 2021 (ไปด้วยกันนะ) เพ่ือกระตุ้นและ
ประชาสัมพันธ์ให้ภาคธุรกิจและการท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม โดยให้ผู้ประกอบการภาคเอกชน ท่องเที่ยว และ
เกษตรกรแสดงและจ าหน่ายสินค้าจ านวน 38 ร้านค้า ระหว่างวันที่ 1 - 7 เมษายน 2564 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
พลาซา ศาลายา โดยแบ่งเป็น  
       1. โซน A ผู้ประกอบการร้านอาหารและบริการจ านวน 20 ร้านค้า  
       2. โซน B ผู้ประกอบการภาคเกษตรจ านวน 6 ร้านค้า  
        3. โซน C ผู้ประกอบการโรงแรมสถานที่ท่องเที่ยวจ านวน 12 ร้านค้า 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  แจ้งเรื่อง Summer Trip โดยทางห้างเซ็นทรัลศาลายาร่วมกับ
ส านักงานจังหวัดนครปฐมและท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครปฐมได้จัดงาน Summer Trip ที่เซ็นทรัลศาลายา
ระหว่างวันที่ 1 ถึง 7 เมษายน 2564 โดย จังหวัดนครปฐม ได้รับร้านค้ามาท้ังหมด 6 ร้านค้า ซ่ึงต้ังอยู่ในโซน B 
ประกอบด้วย ร้านค้าที่ 1 สวนไททวี ผลิตภัณฑ์ คือส้มโอ ร้านค้าที่ 2 - 3 ผลิตภัณฑ์ คือผักอินทรีย์ ผักบ้านต่าย 
ร้านค้าที่ 4 - 5 วิสาหกิจชุมชนกล้วยเพลินของคุณวันดี ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยและผลไม้จากอ าเภอสามพราน 
ได้แก่ ฝรั่ง ชมพู่ ล าไย มะม่วง ร้านค้าที่ 6 แปลงใหญ่กล้วยไม้และไม้ประดับจากอ าเภอเมือง คุณสุมาลี ซึ่งก าหนดเปิด
งานในวันที่ 1 เมษายนเวลา 18.00 น. โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 

         5. การจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน กลุ่มเป้าหมายขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ    
ฐานรากและประชารัฐ  

  1 ค าสั่งจังหวัดนครปฐมที่ 1732/2563 เรื่องการแต่งตั้งคณะท างานเพื่อ 
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ  

  2. ข้อมูลพื้นฐานกลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ SE 
  3. แบบรายงานผลการสนับสนุนกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ 

ประชารัฐ  
  4 แบบสรุปผลการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและ 

ประชารัฐ  
 
 
 
 

/5 กลุ่มเป้าหมาย… 
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  5 กลุ่มเป้าหมาย โครงการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ 

จ านวน 6 กลุ่ม (รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 4) 
 

 

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา 
 
มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 
 

     4.4 เรื่องแจ้งจากกลุ่มอารักขาพืช 
 

      1. แผนการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 
ดีเด่น ระดับจังหวัด 
   1.1 การประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ก าหนดในช่วงวันที่ 20 – 22 เมษายน 
2564 
          วันที่ 20 เมษายน 2564  อ าเภอเมือง และ อ าเภอก าแพงแสน 
          วันที่ 21 เมษายน 2564  อ าเภอดอนตูม และ อ าเภอนครชัยศรี 
          วันที่ 22 เมษายน 2564  อ าเภอบางเลน 
          วันที่ 23 เมษายน 2564  อ าเภอพุทธมณฑล และ อ าเภอสามพราน 
   1.2 การประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น ก าหนดในช่วงวันที่ 22 – 28  เมษายน 2564 
  
 
 

/2.โครงการ… 
 
 

ที ่ วัน/เดือน/ปี เวลา สถานที ่
1 22 เม.ย. 64 13.00 – 16.00 น. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหินมลู ต าบลหินมลู อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม           

2 

26 เม.ย. 64 

09.00 – 12.00 น. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านยาง ต าบลบ้านยาง  อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 

3 13.00 – 16.00 น. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนทุ่งขวาง ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

4 

27 เม.ย. 64 

09.00 – 12.00 น. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนสามง่าม ต าบลสามง่าม อ าเภอดอนตมู จังหวัดนครปฐม 
 

5 13.00 – 16.00 น. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลแหลมบัว ต าบลแหลมบัว อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 

6 
28 เม.ย. 64 

 

09.00 – 12.00 น. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนไร่ขิง ต าบลไร่ขิง  อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 

7 13.00 – 16.00 น. ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนมหาสวัสดิ์ ต าบลมหาสวสัดิ์ อ าเภอพุทธมณฑล จังหวดันครปฐม     
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    2.โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 

            กิจกรรมที่ 6.2 พัฒนาศักยภาพการด าเนินงานศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนและการ
ให้บริการสมาชิกและเกษตรกร  
            1). จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านการจัดการศัตรูพืชแก่สมาชิกศูนย์จัดการศัตรูพืช
ชุมชน (งบโอนงวด 2) 
                ขอให้ส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอจัดท าแผนการด าเนินงานลงในปฏิทิน
การท างานในเดือนพฤษภาคม 2564 เพ่ือให้การด าเนินงานและการเบิกจ่ายเป็นไปตามแผน 
 

         3. การติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช 
                       3.1 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ส่งข่าว
เตือนการระบาดศัตรูพืช ได้แก่ 1. ระวังเพลี้ยไฟ 2.เตือนการระบาดโรคกุ้งแห้งหรือโรคแอนแทรคโนสพริก จึงขอแจ้ง
เตือนประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรหมั่นส ารวจแปลงอยู่เสมอ หากพบการระบาดสามารถขอค าปรึกษาในการป้องกันได้
ที่ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรีและกลุ่มอารักขาพืชส านักงานเกษตรจังหวัด
นครปฐม 
              3.2 กลุ่มอารักขาพืช แจ้งเตือนพยากรณ์และการเตือนการระบาดของศัตรูพืช 4 
เรื่อง ได้แก่ 1.เตือนเกษตรกรระวังเพลี้ยไฟมะละกอ 2.เตือนเกษตรกรระวังแมลงวันพริก 3.โรคใบขาวอ้อย(เชื้อไฟโต
พลาสมา) 4.เกษตรกรปลูกผักระวังเพลี้ยอ่อน จึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรหมั่นส ารวจแปลงอยู่เสมอ หากพบการ
ระบาดสามารถขอค าปรึกษาในการป้องกันได้ที่กลุ่มอารักขาพืชส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 
 

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  ได้รับแจ้งจากส านักงานเกษตรอ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาครว่ามีการ
ระบาดของแมลงด าหนามและหนอนหัวด าในพ้ืนที่เขตติดต่อ ต าบลบางช้าง ต าบลตลาดจินดา และต าบลคลองจินดา 
ขอให้เจ้าหน้าที่จากกลุ่มอารักขาพืชและเจ้าหน้าทีส่ านักงานเกษตรอ าเภอสามพรานลงพ้ืนที่ไปส ารวจตรวจสอบ
เนื่องจากเป็นพื้นที่เขตติดต่อซึ่งส านักงานเกษตรอ าเภอกระทุ่มแบน มีการเฝ้าระวังและปล่อยแตนเบียนป้องกันก าจัด
ศัตรูพืชอยู่เสมอเนื่องจากมีศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนในพ้ืนที่ 

- แจ้งเรื่องรายงานการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ปี 2564 ตามแบบสรุปรายงานที่แจกใน 
วันประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือน คิดเป็นร้อยละ 75 ของเป้าหมายทั้งหมดของจังหวัด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/4.รายงาน...
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4. รายงานการระบาดศัตรูพืช ฯ (ปศ.) ประจ าเดือนมีนาคม 2564 

/ก าแพงแสน… 

อ ำเภอ ชนิดพืช
ระยะกำร

เจริญเติบโต
ศัตรูพืชท่ี
ระบำด

วิธีกำรช่วยเหลือ
ปริมำณ

แหล่งช่วยเหลือ ผู้ส่งรำยงำน
วันท่ีส่ง
รำยงำน

เกษตรกร
(รำย)

พ้ืนท่ี 
(ไร่)

เกษตรกร
(รำย)

พ้ืนท่ี 
(ไร่)

เกษตรกร
(รำย)

พ้ืนท่ี 
(ไร่)

(รำย)

ข้ำว ออกรวง โรคไหม้  -  - 37 82 37 82

หม่ันส ำรวจแปลงทุกสัปดำห์ โดยสุ่มตรวจท้ังต้น แบบแนวสลับ
ฟันปลำ โดยสังเกตุ พืชเร่ิมเร่ิมแสดงอำกำร ระยะออกรวง ถ้ำ
ข้ำวเร่ิมให้รวง เม่ือถูกเช้ือรำเข้ำท ำลำย เมล็ดจะลีบหมด  แต่ถ้ำ
เป็นโรคตอนรวงข้ำวแก่ใกล้เก็บเก่ียว จะเกิดแผลท่ีคอรวง ท ำให้
เปรำะหักง่ำย รวงข้ำวร่วงหล่นเสียหำยและวิธีป้องกันรักษำดังน้ี 
 1. งดกำรใส่ปุ๋ย เพรำะจะท ำให้โรครุนแรงข้ึน  2. ใช้เช้ือรำไตร
โคเดอร์มำ 1กิโลกรัม ต่อน้ ำ 200 ลิตรในข้ำวระยะแตกกอ ต้ัง
ท้อง ออกรวงอ่ 3. กำรใช้สำรเคมี เช่น ไตรไซคลำโซล, คำซูกำ
ไมซิน, อีดิเฟนฟอส, ไอโซโพรไทโอเลน หรือ คำร์เบนดำซิม ตำม
อัตรำท่ีระบุ

37 รำย

ข้ำว ออกรวง
เพล้ียกระดดสี

น้ ำตำล
 -  - 6 50 6 50

หม่ันส ำรวจแปลงทุกสัปดำห์ โดยสุ่มตรวจแมลงท้ังต้น แบบแนว
สลับฟันปลำข้ำวอำยุ 30-45 วัน ถ้ำพบกำรระบำด 1-10 ตัว
ต่อจุด ให้ ควบคุมโดย เช้ือรำบิวเวอเรีย ชนิดเช้ือสด 1 กิโลกรัม
ต่อน้ ำ 20 ลิตร แต่หำกพบเพล้ียกระโดดสีน้ ำตำลมำกกว่ำ 10
 ตัวต่อจุด ให้ใช้สำรฆ่ำแมลง ดังน้ี1.บูโพรเฟซิน (แอปพลอด 
10% wp) อัตรำ 25 มิลลิกรัมต่อน้ ำ 20 ลิตร   2.อีโทเฟน
พรอกซ์ (ทรีบอน 10% ec) อัตรำ 20 มิลลิลตรต่อน้ ำ 20 ลิตร
 3.บูโพรเฟซิน/ไอโซโปรคำร์บ (แอปพลอด/มิพซิน 5%/20% 
wp) อัตรำ 50 กรัม ต่อน้ ำ 20 ลิตร ถ้ำข้ำวต้ังท้องถึงออกรวง 
ใช้ อิมิดำโคลฟริด (คอนฟิดอร์ 10% sl ) อัตรำ 15 มิลลิลิตร
ต่อน้ ำ 20 ลิตร

6 รำย

โหระพำ เก็บเก่ียว เพล้ียไฟ  -  - 8 23 8 23

หม่ันส ำรวจแปลงทุกสัปดำห์ โดยสุ่มตรวจแมลงท้ังต้น แบบแนว
สลับฟันปลำ ถ้ำพบกำรระบำด ให้ปฏิบัติดังน้ี 1.ข้ันต้นควรเพ่ิม
ควำมช้ืนโดยกำรให้น้ ำอย่ำปล่อยให้พืชขำด    2.กำรใช้เช้ือรำบิว
เวอร์เรีย 3.ถ้ำพบเพล้ียไฟท่ียอด หรือดอก หรือผลอ่อน 5 ตัว/
ยอด หรือดอก หรือผลอ่อน ให้ใช้อิมิดำโคลพริด (คอนฟิดอร์ 
100  เอสแอล 10% SL) อัตรำ 20-40 มล./น้ ำ 20 ลิตร 
หรืออิมำเม็กตินเบนโซเอต (โปรเคลม 1.92% EC) อัตรำ 20 
มล./น้ ำ 20 ลิตร หำกเพล้ียไฟระบำดรุนแรงโดยเฉพำะอย่ำงย่ิง
เม่ืออำกำศแห้งแล้ง ขณะพ่นสำรควรพิจำรณำ
ใช้เทคนิคกำรพ่นสำรฆ่ำแมลงเข้ำร่วมด้วย เช่น ปรับหัวฉีดให้
เป็นฝอยท่ีสุด และพ่นให้ท่ัวไปตำมส่วนต่ำงๆของพืชท่ีเพล้ียไฟ
อำศัยอยู่ 

8 รำย

แบบรำยงำนกำรระบำดศัตรูพืชและกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ประจ ำเดือน มีนำคม 2564

จังหวัดนครปฐม

พ้ืนท่ีระบำด พ้ืนท่ีเฝ้ำระวัง

บำงเลน สน.กษอ.บำงเลน

พ้ืนท่ีให้ควำม
ช่วยเหลือ

19-มี.ค.-64นำยสุธี ภู่อร่ำม
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  /รายงานผล... 

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

ให้ค ำแนะน ำให้เกษตรกรมี    กำรจัดกำรโดยวิธีกล(ใช้มือจับ)
และกำรใช้สำรเคมีฟลูเบนไดอะไมด์ สำรคลอแรนทรำนิลิโพรล
สำรคลอร์ฟินำเพอร์สำรอินดอกซำคำร์บ ในกำรก ำจัดหนอนและ
ใช้แสงไฟล่อแมลงท ำลำยตัวเต็มวัย

250 ไร่ สน.กษอ.ก ำแพงแสน นำยวีรวัฒน์ ก้องวิวัฒน์พงศ์ 19-มี.ค.-64

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

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

มะพร้ำวแก่ 5 ปีข้ึนไป ไรส่ีขำ 33 43  -  - 33 43 ให้ค ำแนะน ำเบ้ืองต้นในกำรป้องกันก ำจัด 33 รำย

มะพร้ำวอ่อน 5 ปีข้ึนไป หนอนหัวด ำ 1 7  -  - 1 7

กำรท ำควำมสะอำดแปลง โดยกำรตัดหญ้ำในแปลงให้
สะอำดและเก็บทำงมะพร้ำวให้เป็นระเบียบ ตัดทำงใบ
มะพร้ำวให้สะอำดและโล่ง แนะน ำท ำกับดักด้วงแรดเพ่ือ
ก ำจัดตัวอ่อนด้วงแรด

1 รำย

คะน้ำ/กวำงตุ้ง 30 วัน เช้ือรำ 2 3  -  - 2 3 ใช้ไตรโครเดอร์ม่ำในกำรควบคุม 2 รำย

ข้ำว 42 วัน หนอนกอ 1 5  -  - 1 5 ใช้สำรชีวภัณฑ์ 10

กวำงตุ้ง 10 วัน ด้วงหมันผัก 2 2  -  - 2 2 ใช้สำรชีวภัณฑ์ 2

กวำงตุ้ง 15 วัน ด้วงหมัดผัก 1 2  -  - 1 2 ใช้สำรชีวภัณฑ์ 1

ด้วงงวง
มะพร้ำว

1 5  -  - 1 5 พบกำรระบำดเล็กน้อย แนะน ำให้ท ำควำมสะอำดคอ
มะพร้ำวและหม่ันก ำจัดด้วงแรด

 - 

หนอนหัวด ำ 1 10  -  - 1 10 พบกำรระบำดเล็กน้อยและเน่ืองจำกพ้ืนท่ีข้ำงเคียงเป็น
สวนรกร้ำง กำรป้องกันก ำจัดจึงท ำได้ยำก แนะน ำให้ท ำ
ควำมสะอำดสวนและหม่ันตรวจสอบกำรเข้ำท ำลำยหำก
พบกำรระบำดให้น ำแตนเบียนมำปล่อย

 - 

เมือง
นครปฐม

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

3
สนง.กษอ.เมือง

นครปฐม
น.ส.จุมพิตำ สืบพันธ์โกย 19-มี.ค.-64

รวม

23-มี.ค.-64

นครชัยศรี สน.กษอ.นครชัยศรี นำยโยธิน  ธุวะชำวสวน 19-มี.ค.-64

ดอนตูม สนง.กษอ.ดอนตูม 23-มี.ค.-64

สนง.กษอ.พุทธมณฑลพุทธมณฑล นำยตรีศร ทรัพย์บริบูรณ์

นำยอรุณ   รุผักชี

22-มี.ค.-64

สำมพรำน มะพร้ำว 10 ปี สนง.กษอ.สำมพรำน น.ส.อมรำภรณ์ ไทยทวี
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รายงานผลการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2564 

 
 

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 
 

/4.5 เรื่องแจ้ง...

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เป้ำหมำย เม.ย. พ.ค. มิ.ย. 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

เมือง 720     728   401.00 55.69 0.00 401.0  49   53     247  - 46   6 6    68  226  300 195 121 73   - 5    5     5     10   14   

บำงเลน 720     720   0.00 0.00 0.00 -       -  -  -  -  -  -  -  -  - 0 288 288 144  -  -  -  -  -  -

ก ำแพงแสน 720     720   120.00 16.67 0.00 120.0  15 105  -  -  -  -  -  - 120 120 120 120 120 120 120  -  -  -  -

นครชัยศรี 720     720   0.00 0.00 0.00 -       -  -  -  -  -  -  -  -  - 0 258 462  -  -  -  -  -  -  -

สำมพรำน 720     720   231.00 32.08 0.00 231.0  72  - 131  -  - 28  -  - 300 300 240 135 45  -  -  -  -  -  -

ดอนตูม 600     600   0.00 0.00 0.00 -       -  -  -  -  -  -  -  -  - 0 240 360  -  -  -  -  -  -  -

พุทธมณฑล 600     600   0.00 0.00 0.00 -       -  -  -  -  -  -  -  -  - 0 80 320 200  -  -  -  -  -  -

รวม 4,800 4,808 752.00 15.67 0.00 752.0  136.0 158.0 378.00 0 46 34.0 6     68   646   720    1,421 1,806 582 120 125 5 5 10 14

รำยงำนผลกำรส่งเสริมกำรผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปีงบประมำณ 2564

ประจ ำเดือน  มีนำคม  2564   (ข้อมูล ณ วันท่ี 26 มีนำคม 2564  )

อ ำเภอ

เป้ำหมำย
กำรผลิต

รวม

ปริมำณท่ี
ผลิตได้
ท้ังหมด

คิดเป็น
ร้อยละ

ปริมำณท่ี
ผลิตได้ใน
เดือนก่อน

ปริมำณ
ท่ีผลิตได้
ในเดือนน้ี

ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก
 อ ำเภอ
ส่งแผน

แผนกำรผลิต

 ปี 2564

ไถกลบตอซัง วัตถุดิบใน
กำรผลิต
น้ ำหมัก
ชีวภำพ

ข้ำว ข้ำวโพด อ้อย
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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 มีนาคม 2564) 
 

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

ตุลาคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

พฤศจิกายน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

ธันวาคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

มกราคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

กุมภาพันธ์ ⁄ ⁄ - ⁄ พรบ.40,58 ⁄ ⁄ 

มีนาคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
 

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

 

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

ตุลาคม ⁄ ⁄ ⁄  ⁄ ⁄ ⁄ 

พฤศจิกายน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

ธันวาคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

มกราคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

กุมภาพันธ์ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

มีนาคม        

 

    3. แจ้งบันทึก แผน – ผลรายงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร T&V 
         เนื่องจากกรมส่งเสริมการเกษตรได้ให้แต่ละจังหวัดทดลองใช้ระบบการบันทึก
ข้อมูลตามระบบส่งเสริมการเกษตร จึงขอให้เจ้าหน้าที่เข้าระบบและด าเนินการบันทึกข้อมูลตามขั้นตอนที่ทางกลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศเคยส่งคู่มือให้หรือรายละเอียดตาม QR -  Codeด้านล่างนี้ 
 

/4.การประกวดเกษตรกร… 
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        4. การประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 

          4.1 รายงานผลการประกวดเกษตรกรดีเด่นและสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับ
จังหวัดประจ าปีงบประมาณ 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท่ี 5) 

    4.2 เสนอให้การด าเนินการประกวดเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในช่วงต้น 
ปีงบประมาณ  คือ ช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ของปี เนื่องจากยังไม่มีการด าเนินงานโครงการต่างๆ 
 

ฐานียา  ส าหรับอ าเภอท่ีมีผลการประกวดได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เมื่อทางเขตแจ้งแผนลงพ้ืนที่ให้ทาง
จังหวัดทราบ ทางจังหวัดจะได้แจ้งให้อ าเภอทราบ และขอให้อ าเภอเตรียมเอกสารรูปเล่มการประกวดไว้ที่กลุ่มจ านวน 
5 เล่ม 
 

ประธาน  ขอให้แต่ละอ าเภอคัดเลือกเตรียมไว้ก่อน โดยในระดับจังหวัดให้ตั้งคณะท างานลงพ้ืนที่เตรียมความ
พร้อมเติมเต็มในส่วนที่ขาด โดยให้ยึดคู่มือหลักเกณฑ์การให้คะแนนการประกวดของกรม และท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยง
ให้กับอ าเภอที่เป็นตัวแทนในการประกวดระดับจังหวัด 
 

เกษตรอ าเภอบางเลน  เสนอว่าอีก 1 ข้อที่ท าให้ไม่ได้คะแนน เช่น ความยั่งยืนโดยส่วนใหญ่คณะกรรมการ
จะดูไปที่การขยายผลสู่ชุมชนและบุคคลใกล้เคียงในการเขียนหรือการท ารูปเล่มให้ได้คะแนนจะอยู่ในหัวข้อ 5 หัวข้อ
หลัก คือ ความคิดริเริ่ม ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรค ความส าเร็จของผลงาน การบ าเพ็ญประโยชน์ และการ
รักษาสิ่งแวดล้อม และขอให้เจ้าหน้าที่จากจังหวัดมาช่วยเติมเต็มในส่วนที่ขาดให้ลื่นไหลและประสบความส าเร็จผ่านไป
ได้ด้วยดี 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ในส่วนของกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรรับผิดชอบในการ
ประกวดยุวเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้ให้เจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ไปติดตามให้ค าปรึกษาส าหรับกลุ่มที่ประกวด
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดเรียบร้อยแล้ว 
 

ฐานียา  แจ้งเรื่องการคัดเลือกหน่วยงานและบุคคลดีเด่นของกรมส่งเสริมการเกษตร รายละเอียด สามารถ
เข้าไปดูในเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ และผู้ที่ประสงค์จะส่งผลงานเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกขอให้ส่งผลงานให้ส านักงาน
เกษตรจังหวัดนครปฐม ภายในวันที่ 10 เมษายน 2564 เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินคัดเลือกเป็นผู้แทน
ระดับจังหวัด และจังหวัดจะส่งผลการคัดเลือกให้ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี ทราบ
ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 
               5. เสนอขอใหมี้การจัดการเรียนการสอนแบบ Unit School คือ การจัดการเรียน
การสอนภายในหน่วยงาน เป็นการถ่ายทอดความรู้โดยบุคลากรที่สนใจ ภายในหน่วยงานสู่บุคลากรภายในหน่วยงาน 
เพ่ือสร้างองค์ความรู้ขึ้นในหน่วยงาน บุคลากรสามารถนาความรู้ นั้นไปใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจจนงานส าเร็จได้
ดีกว่าเดิม ใช้ระยะเวลาสั้นๆในการเรียนการสอน และไม่กระทบต่อเวลาปฏิบัติงานหลักและไม่ใช้งบประมาณ 
 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  เรื่อง Unit School เป็นการเรียนรู้แบบพี่สอนน้องโดยทางกรม
ส่งเสริมการเกษตรต้องการให้หน่วยงาน ถ่ายทอดองค์ความรู้จากบุคคลหนึ่งสู่อีกบุคคลหนึ่ง หรือเป็นการเก็บองค์
ความรู้จากบุคคลรุ่นเก่าสู่คนรุ่นใหม่ โดยเป็นการถ่ายทอดความรู้ของบุคคลภายในองค์กร ซ่ึงทาง จังหวัดนครปฐม
ด าเนินการอยู่ในขณะนี้ คือ การพัฒนานักส่งเสริมการเกษตรมืออาชีพ ในเรื่องของการจัดท าเวทีชุมชนซึ่งจะ
ด าเนินการในวันที่ 20 เมษายน 2564 ที่อ าเภอบางเลน 

/- แจ้งเรื่องงาน… 
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- แจ้งเรื่องการรายงาน กสก.ตามท่ีกลุ่มยุทธศาสตร์ได้แจ้งไปให้แต่ละอ าเภอรายงาน กสก. 

ในระบบส าหรับโครงการที่ด าเนินการเสร็จแล้ว ขอให้บันทึกข้อมูลในระบบตามแบบด้วย 
    6. การอนุมัติงบประมาณโครงการกองแผนงานกรมส่งเสริมการเกษตร       
แจ้งอนุมัติงบประมาณโครงการตามตัวช้ีวัดอนุมัติ 6 เดือน จ านวน 15 โครงการ ได้แก่  
 

    1 โครงการส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร 
    2 โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรทั้ง 2 กิจกรรม  
    3 โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร  
    4 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
    5.โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร 
    6. โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร ตามอัตลักษณ์ และภูมิปัญญา 

ท้องถิ่นทั้ง 2 กิจกรรม  
    7. โครงการผลิตและขยายพืชพันธุ์ดี  
    8. โครงการส่งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับไร่นา  
    9. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินท ากินของเกษตรกร  
    10. โครงการยกระดับศักยภาพเกษตรกรรุ่นใหม่และผู้ประกอบการวิสาหกิจ 

ชุมชนในการผลิตสินค้าชุมชน  
    11. โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร  
    12. โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) 
    13. โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบภายในส าหรับสินค้าเกษตร  
    14. โครงการพัฒนาการผลิตและการค้าผลไม้ภาคตะวันออก ให้เป็นศูนย์ 

ผลไม้เมืองร้อนแห่งเอเชีย    
    15. ระบบส่งเสริมการเกษตรและอาสาสมัครเกษตรกร 
    ขณะนี้กองแผนงานได้ให้ กล่องคลัง โอนจัดสรรงบประมาณให้แล้ว             

ส่วนโครงการที่เหลือจะจัดสรรเมื่อส านักงบประมาณอนุมัติงบประมาณเพ่ิมเติมให้กรมส่งเสริมการเกษตรประมาณ
กลางเดอืนเมษายน  

7. เรื่องการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิต ณ ศพก. 
เครือข่าย ต าบลดอนตูม อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  เรื่องการจัดงานฟิวเดย์ก าหนดจัดงานวันที่ 7-8 พฤษภาคม 
2564 จ านวน 2 วัน เพ่ือหลีกเลี่ยงการแออัด การรวมพลคนเป็นจ านวนมาก ตามมาตรการ การป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 และได้แต่งตั้งคณะท างานประกอบด้วยคณะท างานฝ่ายสถานที่มีหัวหน้ากลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรเป็นประธาน เกษตรอ าเภอบางเลนเป็นคณะท างานคณะท างานฝ่ายสถานีเรียนรู้มีหัวหน้า
กลุ่มอารักขาพืชเป็นประธาน เกษตรอ าเภอเมืองเป็นคณะท างานคณะท างานฝ่ายพิธีการ คณะท างานฝ่ายคัดกรองและ
ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 คณะท างานฝ่ายลงทะเบียน คณะท างานฝ่ายต้อนรับและมอบของที่
ระลึก คณะท างานฝ่ายทั่วไป และจะมีหนังสือเวียนแจ้งให้ทราบในรายละเอียด โดยเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอจะอยู่ใน 
 

/คณะท างาน… 
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คณะท างานชุดอ านวยการ และคณะท างานชุดจัดนิทรรศการด้านศพก.และแปลงใหญ่ คณะท างานการจัดแสดง 
การออกร้านจ าหน่ายสินค้าขององค์กรเกษตรกร จากการไปดูงานการจัดงานฟิวเดย์ที่ส านักงานเกษตรจังหวัด
กาญจนบุรีท าให้เห็นข้อบกพร่องที่จะต้องมาปรับปรุงแก้ไขไม่ให้เกิดเหตุการณ์นั้นๆขึ้นในการจัดงานฟิวเดย์ของ
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เพ่ือเป็นการป้องกันการผิดพลาด ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมจึงต้องแต่งตั้ง
คณะท างานให้ครอบคลุมเพ่ือให้การด าเนินการจัดงานฟิวเดย์เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ส่วนการ
ปฏิบัติงานและหน้าที่รับผิดชอบจะได้แจกแจงในรายละเอียดในหนังสือค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานต่อไป และในวันที่ 2 
เมษายน 2564 ทางส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมจะได้เชิญเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอมาร่วมในการประชุมเพ่ือลง
รายละเอียดรูปแบบการจัดงานต่อไป 
 

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  อ่ืนๆ 
 

ประธาน  สอบถามความคืบหน้าเรื่องการวัดเขตในการท าแนวรั้วของส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสน     
ความก้าวหน้าเป็นอย่างไร 
 

เสาวรส  ได้ด าเนินการก่อสร้างตามแบบโดยสร้างยื่นออกไปฝั่งด้านหน้าถนนเนื่องจากตอนวัดพ้ืนที่เกิน  
แต่ท าจริงพ้ืนที่ไม่ถึง 
 

ประธาน  เรื่องการบริหารงานของฝ่ายบริหารเนื่องจากนายพรชัย  แสนค าภาย้ายไปด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่  
การเงินที่จังหวัดอุดรธานีจึงท าให้ขาดบุคลากรในการปฏิบัติงานจึงขอความร่วมมือไปยังส านักงาน  
เกษตรอ าเภอเพ่ือขอธุรการมาช่วยงานที่ส านักงานเกษตรจังหวัด 

- แจ้งเกณฑ์การพิจารณาความดีความชอบในรูปแบบใหม่เพ่ือไม่ให้มีความเหลื่อมล้ ากันมากนัก 
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทุกคนมีความตั้งใจในการปฏิบัติงานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

เลิกประชุม   เวลา 17.30 น. 
 
 
                  ฐานียา  เหลียววัฒนกิจ                                            ศศิธร  ชาญประเสริฐ 
  (นางสาวฐานียา  เหลียววัฒนกิจ)              (นางศศิธร  ชาญประเสริฐ) 
      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ            หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
      ผู้จดรายงานการประชุม                                 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 


