
รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือน   
ครั้งที่ 7 /2564 

วันศุกร์ที่  30  เมษายน  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. นางสาวชรินทร์  เนตรแก้ว  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 

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

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

 15. นางสาวสุทัศวลี  เครือวัลย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 16. นางสาววรัทยา  เซี่ยงจ๊ง           นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 17.นายวราวุธ  สุวรรณรัตน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 18. นางสาวภารดี  เอี่ยมเทศ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 19. นางณัฐทิยา  อชิตกุล   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

20.นายเลิศสิริ  ศรีจันทร์โฉม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  21. นางสาวสุภาวดี  ข าอ่ิม.  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 

 
เริ่มประชุมเวลา   13.30 น. 
 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี ๑... 
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ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ     
   

   ๑.๑ เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด 
 

ประธาน  การประชุมคณะกรมการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมแจ้ง เรื่อง การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
การจัดอบรมต่างๆ ต้องได้รับการอนุญาตหรือขออนุญาตจัดอบรม และการเดินทางเข้าออกจังหวัดนครปฐม ต้อง
รายงานต่อเจ้าหน้าทีห่น่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือสแกนผ่านคิวอาร์โค้ด  

- ข้าราชการย้ายมาใหม่ 2 ท่าน นางสาวพัชรี  เรือนอินทร์  ต าแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัด 
  และนางอัธยา  อ่ าหนองโพ  ต าแหน่งจัดหางานจังหวัด 

- การเบิกจ่ายงบประมาณงบลงทุนเบิกได้ 6 หน่วยงาน ซ่ึงต่ ากว่าเกณฑ์และอีก 8 หน่วยงาน 
ไม่มีการด าเนินการรวบรวมจังหวัดเบิกได้ 75.95 เปอร์เซ็นต์ 
 

   ๑.2 เรื่องแจ้งจากการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เขตที่ 2 
 

ประธาน  การประชุมเขตการติดตามและเรื่องแจ้งให้ทราบเรื่องแต่งตั้งคณะท างาน R2R ระดับเขต 
ประธาน  การพัฒนาฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างอัตลักษณ์ของเขต 2 คัดเลือกการอนุรักษ์พันธุ์
ข้าวโพดแปดแถวของอ าเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี และอีก 2 ผลิตภัณฑ์ คือ ชาเมี่ยง จังหวัดน่าน และเกลือทะเล
จังหวัดสมุทรสาคร โดยจะพัฒนาเป็นมรดกโลกรวมทั้ง แป้งท้าวยายม่อมจังหวัดชลบุรี 
 

มติที่ประชุม รับทราบ                                
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 6 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ประธาน       เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างรายงานการประชุมครั้งที่ 6/2564 ประจ าปีงบประมาณ           
   พ.ศ.2564 เมื่อวันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัด  
   นครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่ประชุมพิจารณา  
 
 

มติที่ประชุม       เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่6/2564 เมื่อวันอังคาร ที่ 30 มีนาคม 
                           2564 โดยไม่มีข้อแก้ไข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  สืบเนื่อง 
    3.1 การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ 2564 
          ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ 2564 

      ตามสถานที่ข้ึนทะเบียน                       (ตัดยอด ณ วันที่ 22 เมษายน 2564) 
จังหวัด/อ าเภอ เป้าหมายปี 2564 

(ครัวเรือน) 
ผลการปรับปรุง 

รอบท่ี1 
คิดเป็นร้อยละ 

(รอบท่ี1) 
นครปฐม 41,000 19,322 47.12 

เมืองนครปฐม 8,795 1,930 21.94 
ก าแพงแสน 8,100 2,509 30.97 
นครชัยศรี 5,075 2,148 42.32 
ดอนตูม 2,850 955 33.50 
บางเลน 8,970 7,812 87.09 

สามพราน 6,195 3,163 51.05 
พุทธมณฑล 1,015 805 79.31 

 
ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ตามที่ตั้งแปลง ปี 2563/64 

ผ่านระบบทะเบียนเกษตรกรและแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook 
(ช่วงปลูกของแต่ละจังหวัดตามกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563) 

                                                                                                    (วันที่ตัดยอดข้อมูล 22 เมษายน 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 

 
 
 
 

/ผลการวาดแปลง... 
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ผลการวาดแปลงทะเบียนเกษตรกร  ปีงบประมาณ 2564 
 

      (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 –  22 เมษายน 2564) 
 

จังหวัด/อ าเภอ เป้าหมายปี 2564 ผลการวาดแปลง (แปลง) คิดเป็นร้อยละ 

นครปฐม 7,000 7,155 102.21 
เมืองนครปฐม 1,276 1,272 99.68 
ก าแพงแสน 1,232 977 79.30 
นครชัยศรี 903 1,133 125.47 
ดอนตูม 525 556 105.90 
บางเลน 1,767 1,869 105.65 
สามพราน 1,052 1,053 100.09 
พุทธมณฑล 245 295 120.40 

 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ขอให้แต่ละอ าเภอช่วยตรวจสอบข้อมูลให้ความสัมพันธ์กันระหว่าง
ทะเบียนเกษตรกรกับรายงาน รต.รอ.มีความคลาาดเคลื่อนกันไม่มากนัก และขอให้เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอแจ้ง
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับอ าเภอช่วยตรวจสอบความถูกต้องด้วย 

 
3.2 รายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน (รต.) 

 

    ข้าวนาปรัง  ปีการเพาะปลูก 2563/64 
                                    (ตัดยอด ณ วันที่ 22 เมษายน 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 11,167 11,083 206,676 232,301 227,779  - 186,904 146,753,929 785 8.10 
เมืองนครปฐม 186 448 3,363 5,469 6,301 - 2,597 2,060,200 793 7.43 
ก าแพงแสน 335 806 5,313 4,669 12,767 - 2,405 1,914,000 795 7.03 
นครชัยศร ี 1,560 1,624 26,125 29,560 27,475  - 24,546 20,794,774 847 7.03 
ดอนตูม 873 1,170 12,940 15,876 16,070  - 7,280 5,752,000 790 7.70 
บางเลน 7,309 6,017 142,001 158,326 147,599  - 134,404 103,051,000 766 8.40 
สามพราน 321 297 5,462 5,390 5,586  - 3,913 3,056,150 780 7.48 
พุทธมณฑล 687 721 11,468 13,011 11,980  - 11,759 10,125,805 861 8.00 

 
/อ้อยโรงงาน... 



 

  

5 
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. 
เม.ย.64) 

ทบก. 
(ปี 64) 

รต. 
(เม.ย.64) 

      

นครปฐม 209 1,935 1,799 51,559 7,407  -  -  -  -  - 

เมืองนครปฐม 15 337 145 13,508 57  -  -  -  -  - 

ก าแพงแสน 194 1,592 1,654 37,955 7,350  -  -  -  -  - 

นครชัยศรี - 1 - 36 -   -  -  -  -  - 

ดอนตูม - 3 - 20 -  -  -  -  -  - 

บางเลน - 2 - 40 -  -  -  -  -  - 

 
กล้วยไม้ (ไม้ตัดดอกเมืองร้อน) 

(ตัดยอด ณ วันที่ 22 เมษายน 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. 
(เม.ษ.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(เม.ย.64) 

 

      

นครปฐม 1,731 717 4,381 9,792 49 - 7,215 1,240,540 171 44 
เมืองนครปฐม 532 65 896 738 - - 518 91,337 176 43 

ก าแพงแสน 598 52 1,264 772 - - 601 68,370 113 47 
นครชัยศร ี 116 134 273 2,079 - - 1,370 299,650 218 46 

ดอนตูม 20 17 35 420 - - 201 33,200 165 51 
บางเลน 260 141 1,432 3,117 49 - 2,385 327,499 137 46 

สามพราน 187 274 420 2,221 - - 1,696 321,884 189 39 
พุทธมณฑล 18 34 57 443 - - 443 98,600 222 49 

 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ข้อมูลการปลูกเลี้ยงกล้วยไม้ก็เช่นกันขอให้อ าเภอช่วยตรวจสอบ
ทะเบียนเกษตรกรให้สัมพันธ์กันเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

/ส้มโอ... 
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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. 
(เม.ย.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(เม.ย.64) 

      

นครปฐม 522 1,722 2,913 6,953 - - 163.75 6,500 39 58 
เมืองฯ 14 13 17.5 19.5 - - 2.75 850 309 52 

ก าแพงแสน 6 15 15 31 - - 4 150 37 30 
นครชัยศร ี 23 196 78.5 1,010 - - - - - - 

ดอนตูม 10 10 163.5 170 - - 157 5,500 35 60 
บางเลน 10 46 78 243 - - - - - - 

สามพราน 455 1,428 2,503 5,369 - - - - - - 
พุทธมณฑล 4 14 57 110 - - - - - - 

 

มะพร้าวอ่อน 
  (ตัดยอด ณ วันที่ 22 เมษายน 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. 
(เม.ย.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(เม.ย.64) 

      

นครปฐม 990 2,129 4,865 10,511 - - 4,984 910,201 182 12.46 

เมืองนครปฐม 68 270 472 1,244 - - 461 90,900 197 12.21 

ก าแพงแสน 40 86 126 397 - - 144 30,600 212 11.82 

นครชัยศรี 93 467 412 2,093 - - 838 184,850 220 12.14 

ดอนตูม 32 61 172 1,383 - - 54 12,500 231 10.73 

บางเลน 19 43 125 251 - - 158 28,980 183 10.87 

สามพราน 726 1,130 3,513 4,960 - - 3,164 535,371 169 12.61 

พุทธมณฑล 14 72 23 183 - - 165 27,000 163 15.59 

   /ข้าวโพดฝักอ่อน... 
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ข้าวโพดฝักอ่อน 
                (ตัดยอด ณ วันที่ 22 เมษายน 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. 
(เม.ย.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(เม.ย.64) 

      

นครปฐม 146 1,000 411 3,842 1,927 - 1,298 2,040,600 1,572 3.11 

เมืองนครปฐม 4 281 6.75 222 32 - 88 120,600 1,370 4.10 

ก าแพงแสน 142 719 404.24 3,620 1,895 - 1,210 1,920,000 1,586 3.05 
 
 

 
 

ข้าวโพดรับประทานฝักสด 
  (ตัดยอด ณ วันที่ 22 เมษายน 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. 
(เม.ย.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(เม.ย.64) 

      

นครปฐม 29 229 29 409 146 - 103 155,500 1,509 10 

เมืองนครปฐม 11 168 11 227 56 - 53 91,000 1,716 10 

ก าแพงแสน 17 38 17 137 60 - 50 64,500 1,290 10 

ดอนตูม - 23 - 45 30 - - - - - 

       บางเลน 1 - 4 - - - - - - - 

 
 
 

/พีชผัก... 
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พืชผัก 

  (ตัดยอด ณ วันที่ 22 เมษายน 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. 
(เม.ย.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(เม.ย.64) 

      

นครปฐม 1,731 8,593 4,381 22,728 4,882 - 19,720 9,951,799 504 19.16 

เมืองนครปฐม 532 3,968 896 6,814 1,128 - 11,627 4,313,751 371 28.68 

ก าแพงแสน 598 2,412 1,264 7,628 2,061 - 4,164 2,545,600 611 6.48 

นครชัยศรี 116 517 273 3,576 723 - 768 716,000 932 18.01 

ดอนตูม 20 844 35 1,707 679 - 816 1,402,500 1,718 13.49 

บางเลน 260 738 1,432 2,648 258 - 1,860 897,066 482 18.97 

สามพราน 187 33 420 194 33 - 156 23,198 148 24.87 

พุทธมณฑล 18 81 57 161 - - 329 53,684 163 19.44 

                        
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ข้อมูลพ้ืนฐานใน รต.รอ.ต้องสูงกว่าข้อมูล ทบก.ขอให้อ าเภอช่วย
แจ้งเจ้าหน้าที่ในการด าเนินการปรับข้อมูลให้สอดคล้องกันและเป็นปัจจุบันด้วย 
 

ประธาน  สอบถามเรื่องแผนการข้ึนทะเบียนเกษตรกรที่ท าแผนไว้ มีการด าเนินการและเป็นไปตามแผนที่วาง
ไว้หรือไม่ 
 

สุทัศวลี  ถ้าตามเปอร์เซ็นต์ของจังหวัดก็เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 
 

ประธาน  จังหวัดนครปฐมข้ึนทะเบียนเกษตรกร ได้ 47% อยู่ในล าดับปานกลางของเขต 2 และมีข้อมูล
รายงานการปลูกข้าวนาปรังรอบ 3 ของจังหวัดนครปฐมมีพ้ืนที่มากท่ีสุดในประเทศไทยจึงขอทราบสาเหตุ 
 

เกษตรอ าเภอบางเลน  เกษตรกรมีการปลูกข้าวเหลื่อมฤดูและมีน้ าเพียงพอส าหรับการเพาะปลูก 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  เนื่องจากมีการปล่อยน้ าเพ่ือรักษาระบบนิเวศท าให้เกษตรกรน า
น้ าดังกล่าวมาใช้ในการท านาเนื่องจากคาดการณ์ว่าน่าจะมีปริมาณเพียงพอส าหรับการท านา 
 

ประธาน  สาเหตุที่เกษตรกรท านาได้เนื่องจากจังหวัดนครปฐม มีการปรับฤดูการท านาปีใหม่ท าให้การปลูกข้าว
ในรอบท่ี 3 ของเกษตรกรเป็นฤดูกาลผลิตข้าวในรอบนาปี 
 

สุทัศวลี  แจ้งว่าได้ส่งเรื่องการปรับฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปีของจังหวัดนครปฐมไปยังส านักงานเศรษฐกิจ
การเกษตรกรมส่งเสริมการเกษตรแล้วอยู่ระหว่างรออนุมัติ 
 

ประธาน  ให้มีการน าเข้าข้อมูลที่มีมาวิเคราะห์ข้อมูลให้มีความถูกต้อง เกิดแนวคิดในการวิเคราะห์ข้อมูล เช่น 
ฤดูท่ีเหมาะสมกับการเพาะปลูก 

/3.3 แผนการนิเทศงาน... 



 

  

9 
 
                           3.3 แผนการนิเทศงานและติดตามการใช้งานครุภัณฑ์ประจ าเดือน พฤษภาคม 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 7 พ.ค. 2564 เมืองนครปฐม 
ทีมท่ี 1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 14 พ.ค. 2564 นครชัยศรี 
ทีมท่ี 2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 7 พ.ค. 2564 สามพราน 
ทีมท่ี 2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 14 พ.ค. 2564 พุทธมณฑล 
ทีมท่ี 3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 14 พ.ค. 2564 ดอนตูม 
ทีมท่ี 3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 17 พ.ค. 2564 ก าแพงแสน 
ทีมท่ี 4 กลุ่มอารักขาพืช   7 พ.ค. 2564 บางเลน    

 
 

ประธาน  ขอให้พิจารณาเลื่อนการนิเทศงานเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 (covid-19) ออกไปก่อน จึงขอมติที่ประชุมพิจารณา 
 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ในรอบเดือนพฤษภาคมไม่มีการออกพ้ืนที่เพ่ือติดตามการนิเทศงาน 
 

เกษตรอ าเภอสามพราน  อ าเภอสามพรานมีการปฏิบัติงานโดยการ work from home สลับสับเปลี่ยนกัน 
 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  เสนอให้มีการบันทึกข้อตกลงค่างานเพ่ือให้ได้ผลงานที่ท าระหว่าง
เกษตรอ าเภอกับเจ้าหน้าที่ 
 

ประธาน  เสนอให้ท าบันทึกข้อตกลงระหว่างเจ้าหน้าที่เกษตรอ าเภอเพ่ือให้มีผลงานปรากฏออกมา 
 

- ขอให้บริหารจัดการตามความเหมาะสมเช่นการท างานเหลื่อมเวลาเพ่ือลดความแออัดของ 
เจ้าหน้าที่ 
  - เมื่อขอปฏิบัติงานโดยการ work from home ควรอยู่ที่บ้านจริงๆ ไม่ควรเดินทางไปเที่ยวตาม
สถานที่ต่างๆ เพราะเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) 
เกษตรอ าเภอเมือง อ าเภอที่ไม่ปรับเปลี่ยนห้วงเวลา คือ อ าเภอก าแพงแสน อ าเภอสามพรานและอ าเภอเมือง 
ส าหรับอ าเภอที่ปรับเปลี่ยนห้วงเวลา คือ อ าเภอนครชัยศรี อ าเภอบางเลน อ าเภอดอนตูม และอ าเภอพุทธมณฑล 
 
 
 
 

/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 เดือนมีนาคม 2564 
 

                                   -  แจ้งเรื่องการใช้งานอุปกรณ์ควบคุมภายในโรงเรือนปลูกพืช (โรงเรือนอัจฉริยะ) 
โครงการเพิ่มขีดความสามารถด้านอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุนเดือน เมษายน 2564 
 

   - ระบบควบคุมการใช้งาน (Application) และเว็บไซต์ติดตามการใช้งานไม่สามารถ         
ใช้งานได้ เนื่องจากสิ้นสุดสัญญาแล้ว  

 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ตู้ตัดแต่งจ านวน 2 ตู้ อยู่ระหว่างการติดตามว่ามีการใช้งานหรือไม่ 
 

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืชทีมรถเคลื่อนที่มีการติดตามงานโดยใช้โทรศัพท์ในการ
ติดตามและสอบถามข้อมูลจากเกษตรกร 
 

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  มีเกษตรกรขอคืนโรงเรือน 2 หลังในพ้ืนที่อ าเภอก าแพงแสน คือ นางบุญเพ็ง  แซ่
ตัน และ นายสมศักดิ ์ ชูสุข อยู่ในขั้นตอนการด าเนินการขอคืนจึงขอความร่วมมือเกษตรอ าเภอช่วยติดตามสอบถาม
ถึงสาเหตุที่ขอคืน เหตุผลในการคืนและได้แจ้งไปยังกลุ่มผลิตแล้ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/แบบรายงาน… 
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แบบรายงานผลการประโยชน์โรงเรือนปลูกพืช 
โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 และ  

โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 มีนาคม 2564 
 

แบบรายงานผลการประโยชน์โรงเรือนปลูกพืช 

โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 และ โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน มีนาคม 2564 

ที่  อ าเภอ จ านวน
โรงเรือน 

รายได้ (บาท) 

สะสม ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

(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 รวม 

1 เมือง
นครปฐม 

111         3,337,084             
579,154  

           
971,604  

        
1,232,243  

      
43,393  

      
67,700  

      
72,500  

    
138,750  

    
156,625  

      
75,115  

    
554,083  

2 ก าแพงแสน 100         3,360,272             
147,872  

         
1,179,560  

        
1,344,950  

    
107,450  

    
124,150  

    
107,290  

    
116,700  

    
105,200  

    
127,100  

    
687,890  

3 นครชัยศรี 50            954,863             
117,348  

           
144,955  

          
360,340  

      
52,315  

      
38,400  

      
50,730  

      
72,950  

      
65,870  

      
51,955  

    
332,220  

4 ดอนตูม 99         3,230,676             
520,224  

           
870,097  

        
1,213,015  

      
85,630  

      
77,630  

      
86,205  

    
134,180  

    
110,375  

    
133,320  

    
627,340  

5 บางเลน 52            945,324               
33,764  

             
94,820  

          
484,390  

      
90,700  

      
38,700  

      
41,400  

      
47,750  

      
60,900  

      
52,900  

    
332,350  

6 สามพราน 50         1,565,259               
85,154  

           
194,870  

          
734,825  

    
129,590  

    
281,290  

      
26,350  

      
35,835  

      
45,775  

      
31,570  

    
550,410  

7 พุทธมณฑล 50         2,355,836             
143,013  

           
725,160  

          
949,983  

      
76,440  

      
95,090  

      
79,640  

      
83,890  

      
88,590  

    
114,030  

    
537,680  

รวม 512        
15,749,314  

         
1,507,611  

        
4,181,066  

        
6,319,746  

    
585,518  

    
722,960  

    
464,115  

    
630,055  

    
633,335  

    
585,990  

  
3,621,973  

/3.5 แผนภูมิแสดงรายได้... 
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                           3.5 แผนภูมิแสดงรายได้จากการใช้ประโยชน์โรงเรือนปลูกพืช 
                                 โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

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

 
 
 

                            2.  สถานการณโ์รคพืชและแมลงศัตรูพืชในโรงเรือนปลูกพืชประจ าเดือน เมษายน 2564 
 

 

 
/3. ผลการติดตาม...

สถานการณ์โรคพืชและแมลงศัตรพูืชในโรงเรือนปลูก
พืช  

ประจ าเดือน เมษายน 2564 
โรงเรือนทั้งหมด 78 
พบโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 12 
โรคพืช 0 
แมลงศัตรูพืช 12 
ไม่พบโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 26 
แนะน าการเตรียมดิน 27 
ขอคืนโรงเรือน 2 
พักแปลงนานเกิน 3 เดือน 11 

สถานการณ์โรคพืชและแมลงศัตรพูืชในโรงเรือนปลูก
พืช  

ประจ าเดือน เมษายน 2564 

พบโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 12 
โรคพืช 0 
แมลงศัตรูพืช 12 
เพลี้ยอ่อน 1 
เพลี้ยไฟ 3 
หนอนกระทู้ผัก 3 
ด้วงหมัดผัก  2 
แมลงหวี่ขาว 3 
ไม่พบโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 26 

78
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0
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26 27
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สถานการณ์โรคพืชและแมลงศัตรพูืชในโรงเรือนปลูกพืช
ประจ าเดือน เมษายน 2564
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สถานการณ์โรคพืชและแมลงศัตรพูืชในโรงเรือนปลูกพืช
ประจ าเดือน เมษายน 2564
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              3.  ผลการติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการยกระดับเกษตรกรมุ่งสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตร
และอาหารปลอดภัย 4.0) ของ รถหน่วยบริการเคลื่อนที่ (อารักขาพืช) ประจ าเดือนเมษายน 2564                                                                                                                     

กิจกรรม

1 นายสุธรรม  จันทร์อ่อน 10 ทุ่งขวาง ผักชี/สลัด/วอเตอ์เครส ขายเอง 5,000 P แมลงหว่ีขาว/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 081-3845352

2 น.ส.สุภาพร  จันทร์อ่อน 10 ทุ่งขวาง พริก/สะระแหน่ ขายเอง 5,000 P แมลงหว่ีขาว/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 081-3845352

3 นายกิมฉิน จานิมิตร 6 ทุ่งขวาง ว่านงาช้าง พ่อค้าคนกลาง 7,000 P ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 081-9421301

4 นายศุภกร สว่างศิลป์ 6 ทุ่งขวาง พริก ทานเอง 0 P ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 086-1181499

5 นายธนวัตร เจนคจบ 6 ทุ่งขวาง เมล่อน ทานเอง 0 P แนะน าการเตรียมดิน 092-4259791

6 นายธรรมศักด์ิ บารมีรังสิกุล 6 ทุ่งขวาง วอเตอร์เครส ส่งผู้ใหญ่สุธรรม 0 P ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 080-6520055

7 นางสิริกร  แซ่ล้ิม 10 ทุ่งขวาง มะละกอ/พริก ขายเอง 5,000 P แนะน าการเตรียมดิน 061-4345519

8 นายทวีป เกษตรไพสิฐ 6 ทุ่งขวาง แตงกวา 20/3/64 7 25/4/64 พ่อค้าคนกลาง 5,000 P ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 094-8498911

9 นางวันดี สระทองหน 1 ทุ่งขวาง พริก/สลัด ขายเอง 5,000 P ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 083-8637750

10 นางบุญเพ็ง แซ่ตัน 7 ทุ่งขวาง 098-3509264

11 นางวิไล บุญสุวรรณ์ 5 ทุ่งขวาง ถ่ัวฟักยาว/ต้นหอม พ่อค้าคนกลาง 0 P แนะน าการเตรียมดิน 086-6696032

12 นายสมศักด์ิ ชูสุข 4 ทุ่งขวาง 089-6133372

13 นางสุจินดา เตชธรรมนาค 9 ทุ่งขวาง มะระข้ีนก ขายเอง 3,000 P ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 086-7524241

14 นางสายพิณ เหลืองวัฒนวิไล 2 กระตีบ มะเขือเปราะ ทานเอง 0 P ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 086-5160066

15 นายโอน แดงดอนไพร 4 กระตีบ 082-2423204

16 นายวณิชกรณ์ ศรีหร่ังไพโรจน์ 3 กระตีบ คะน้า/เมล่อน ขายเอง 3,000 P แนะน าการเตรียมดิน 081-4209371

17 นายณรงค์ชาญ รอดดอนไพร 3 กระตีบ คะน้า ขายเอง 0 P ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 081-3780745

18 นายบุญฤทธ ล้ิมเลิศ 3 กระตีบ 083-9645537

19 นางสาวพรพรรณ บูชา 3 กระตีบ คะน้า/กวางตุ้ง ทานเอง 0 P แนะน าการเตรียมดิน 081-0065299

20 นายล ายอง ใจตรง 3 กระตีบ เมล่อน/ต้ังโอ๋ ขายเอง/ทานเอง 1,000 P แนะน าการเตรียมดิน 086-0104038

21 นายรังสรรค์ แจ่มกระจ่าง 3 กระตีบ คะน้า/กวางตุ้ง ขายเอง 3,000 P ด้วงหมัดผัก/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 061-4978585

22 นายนิรุจน์ มณีเนตร 5 กระตีบ 061-1303113

23 นางสาวเสาวณีย์ ประจิม 11 ห้วยม่วง คะน้า/กวางตุ้ง ขายเอง 4,000 P แนะน าการเตรียมดิน 080-0230393

24 นางจรูญ แดงชอบกิจ 11 ห้วยม่วง ผักชี 28/3/64 7 15/5/64 ขายเอง 2,000 P ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 083-6948284

เตรียมดิน รอบใหม่ 24/4/64

พักแปลง รอบใหม่ลงผักเส้ียน 1/6/64

เก็บผลผลิตแล้ว

เตรียมดิน รอบใหม่ 22/4/64

เก็บผลผลิตแล้ว

ก าลังเพาะเมล็ด ปลูก 1/5/64

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง

ขอคืนโรงเรือน

ขอคืนโรงเรือน

พักแปลงเกิน 3 เดือน (รอเข่ือนปล่อยน้ า)

พักแปลงเกิน 3 เดือน (รอเข่ือนปล่อยน้ า)

ยังสร้างไม่เสร็จ พ่ึงย้ายมา

เตรียมดิน รอบใหม่ 25/4/64

เตรียมดิน รอบใหม่ 20/4/64

เก็บผลผลิตแล้ว

ต ำบล ชนิดพืช วันท่ีปลูก
อำยุขณะ

ติดตำม(วัน)
วันท่ีเก็บ

ท่ี ช่ือ  -  สกุล
ท่ีต้ังแปลง ชนิดพืช มำตรฐำน

ตลำด
ผลผลิตคิด
เป็นรำยได้

GAP IFOAM
เบอร์โทรorganic 

thailand
วิถีเกษตร
อินทรีย์

(ส่ิงท่ีพบ/ส่ิงท่ีแนะน ำ/แลกเปล่ียน)หมู่ท่ี

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง รอบใหม่เมลอน 1/6/64

/ผลการติดตาม... 
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/ผลการติดตาม.. 

กิจกรรม

25 นายสุวิทย์ มีคลองแบ่ง 6 ห้วยม่วง ผักชี/ต้นหอม ขายเอง 1,000 P แนะน าการเตรียมดิน 081-1917181

26 นายพิเชษฐ์ พิกุลแกม 4 ห้วยม่วง 098-4683705

27 นายขวัญชัย ดอนหงส์ไพร 11 ห้วยม่วง คะน้า/ผีกกาดขาว ขายเอง 1,000 P แนะน าการเตรียมดิน 083-3151720

28 นางเพียงใจ    พงษ์ศักด์ิ 3 ทัพหลวง คะน้า/กวางตุ้ง ขายเอง 5,000 P แนะน าการเตรียมดิน 081-2945552

29 นายมานะ   โชติประวิทย์ 4 หนองปากโลง บวบ 2/4/64 7 3/6/64 พ่อค้าคนกลาง 7,000 P เพล้ียไฟ/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 084-0126096

30 น.ส.สรารัตน์   ท ากินรวย 3 หนองปากโลง กวางตุ้ง/ผักโขม พ่อค้าคนกลาง 4,000 P หนอนกระทู้ผัก/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 086-1658496

31 นายบุญให้  เปล่ียนน้อย 3 หนองปากโลง เมล่อน 1/4/64 7 5/6/64 ขายออนไลนื 0 P แมลงหว่ีขาว/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 089-1190915

32 นายณรงค์   พ่ึงพันธ์ 1 หนองปากโลง พริกข้ีนก ขายเอง 0 P แนะน าการเตรียมดิน 089-9264647

33 นางเกสรา    จันทราศรี 1 หนองปากโลง ผักชีลาว/คะน้า แก้วเกษตร 2,000 P ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 080-9885598

34 นายอภิเชษฐ์  กิตติศักด์ิสุนทร 1 หนองปากโลง คะน้า/ผักบุ้ง/ต้ังโอ๋ ทานเอง/แจก 0 P ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 062-6191599

35 นายพิสิฐสักก์   ดรุณไกรศร 8 หนองปากโลง ผักชี 20/3/64 21 20/5/64 พ่อค้าคนกลาง 2,000 P ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 087-7928428

36 นางนงค์นุช   อาภรณ์พิศาล 1 หนองปากโลง พริกหอม/ผักกาดขาว 1/3/64 60 1/6/64 แก้วเกษตร 5,000 P ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 096-7960270

37 นายวิกิจ    ช้ันเล็ก 8 หนองปากโลง คะน้า/กวางตุ้ง ขายเอง 0 P แนะน าการเตรียมดิน 099-1652989

38 นายวัชรินทร์ กล่ินมณฑา 2 สระส่ีมุม -

39 นายสมชาย ดอนทองแดง 2 สระส่ีมุม ผักชี/ต้นหอม/คะน้า ขายเอง 3,000 P แนะน าการเตรียมดิน 086-7688880

40 นายอ าพร สระทองพูล 2 สระส่ีมุม พริก ขายเอง 5,000 P แนะน าการเตรียมดิน 062-2568528

41 นางสาวศรีลา ผาพรหมมา 12 สระส่ีมุม พริก ขายเอง 3,000 P แนะน าการเตรียมดิน 084-3418562

42 นางยุพิน เย่ือแม้นพงศ์ 18 สระส่ีมุม 081-5274748

43 นายวิชัย สระทองโดย 7 สระพัฒนา ต้ังโอ๋ 4/4/64 14 3/5/64 ขายเอง 2,000 P หนอนกระทู้ผัก/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 081-9215531

44 นายวิรัตน์ สระทองโดย 7 สระพัฒนา คะน้า/ผักบุ้ง/กวางตุ้ง 2/4/64 24 4/4/64 ขายเอง 1,500 P ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 081-9215531

45 นางสาวแท สระทองโดย 7 สระพัฒนา คะน้า/กวางตุ้ง ขายเอง 1,500 P แนะน าการเตรียมดิน 081-9215531

46 นางกาญจนา ง่วนหอม 7 สระพัฒนา คะน้า/กวางตุ้ง P แนะน าการเตรียมดิน -

47 นายประยงค์ สระทองแฝง 7 สระพัฒนา คะน้า ขายเอง 3,000 P ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 092-3791714

48 นางสายฝน สระกบแก้ว 7 สระพัฒนา ผักใบ P แนะน าการเตรียมดิน 086-3722071

พักแปลง ปลูก 10/5/64

พักแปลง ปลูก 1/5/64

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 1/5/64

พักแปลงเกิน 6 เดือน 

พักแปลงเกิน 4 เดือน

พักแปลง ปลูก 2/5/64

พักแปลง ปลูก 20/5/64

พักแปลง ปลูก คะน้า 10/5/64

พักแปลงเกิน 4 เดือน (น้ าท่วม)

พักแปลง ปลูก 29/4/64

พักแปลง ปลูก 20/4/64

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 29/4/64

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 23/4/64

พักแปลง ปลูก 20/4/65

ผลผลิตคิด
เป็นรำยได้

GAPชนิดพืช วันท่ีปลูก
อำยุขณะ

ติดตำม(วัน)
วันท่ีเก็บ ตลำด

ท่ี ช่ือ  -  สกุล
ท่ีต้ังแปลง ชนิดพืช มำตรฐำน

เบอร์โทร
หมู่ท่ี IFOAM organic 

thailand
วิถีเกษตร
อินทรีย์

(ส่ิงท่ีพบ/ส่ิงท่ีแนะน ำ/แลกเปล่ียน)ต ำบล
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/ผลการติดตาม... 

กิจกรรม

49 นางทรรศนีย์ สระกบแก้ว 7 สระพัฒนา 061-6270736

50 นายส ารอง สระทองอ่วม 7 สระพัฒนา 095-7819956

51 นายสมพร สระทองห้อย 7 สระพัฒนา มะระข้ีนก ขายเอง 3,000 P ไม่พบปัญหาโรคและแมลง -

52 นางกาญจนาภา สิมาชัย 7 สระพัฒนา คะน้า ขายเอง 3,000 P ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 086-3722071

53 นายพนัส ต้ังแท่นทอง 7 สระพัฒนา คะน้าเคล ขายเอง 6,000 P ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 083-0450483

54 นายด ารงค์  ไป๋เขียว 10 ทุ่งขวาง คะน้า P แนะน าการเตรียมดิน 063-4451137

55 นายจ านงค์ กันทา 1 ห้วยหมอนทอง พริก/ผักชี พ่อค้าคนกลาง 2,000 P เพล้ียไฟ/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 089-2176608

56 นายรณรงค์  จวนรุ่ง 23 ทุ่งลูกนก ผักสลัด ส่งผู้ใหญ่สุธรรม 3,000 P ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 083-1134156

57 นางสมควร จวนรุ่ง 23 ทุ่งลูกนก ผักสลัด ส่งผู้ใหญ่สุธรรม 3,001 P ไม่พบปัญหาโรคและแมลง -

58 นายขันทอง ภักดี 23 ทุ่งลูกนก กวางตุ้ง/ข้ึนฉ่าย ขายเอง 3,000 P แนะน าการเตรียมดิน 062-3378278

59 นางสมร วรวงษ์ 12 ทุ่งลูกนก คะน้า/ผักบุ้ง บ.แก้วการเกษตร 3,000 P ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 090-432-6440

60 นางอนงค์ ภักดี 12 ทุ่งลูกนก คะน้า/กวางตุ้ง บ.แก้วการเกษตร 3,500 P ด้วงหมัดผัก/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 082-2989912

61 นายสายยันต์ จันทรา 12 ทุ่งลูกนก คะน้า/กระหล่ าปลี ขายเอง 4,000 P แนะน าการเตรียมดิน 087-1703610

62 นางวรรณทนา โต๊ะน้อย 12 ทุ่งลูกนก ผักชีฝร่ัง บ.แก้วการเกษตร 3,000 P ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 082-7244529

63 นายนิรุท จีนเพชร 11 ทุ่งลูกนก คะน้า/พริก ขายเอง 2,000 P แนะน าการเตรียมดิน 082-2948040

64 นายสันติ ย่ีชวน 11 ทุ่งลูกนก 085-2895505

65 นายบุญเลิศ ย่ีชวน 11 ทุ่งลูกนก คะน้า/กวางตุ้ง กรมวิชาการ 0 P ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 099-1459354

66 นายคมสันต์ ทรัพย์เย็น 11 ทุ่งลูกนก คะน้า/กวางตุ้ง กรมวิชาการ 0 P ไม่พบปัญหาโรคและแมลง -

67 นายสมาน จุ่นปาน 11 ทุ่งลูกนก คะน้า/กวางตุ้ง 20/3/64 60 2/5/64 แจก/ขายเอง 2,000 P เพล้ียไฟ/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 082-2520540

68 นางเฉลียว พะโยธา 11 ทุ่งลูกนก 093-4639354

69 นางอนงค์ แจ่มจ ารัส 11 ทุ่งลูกนก 093-4639354

70 นายประจวบ ทนช่างยา 11 ทุ่งลูกนก ดาวเหลือง P แนะน าการเตรียมดิน 089-2558369

71 นางสาวชมช่ืน ยังพะยอ 10 ทุ่งบัว พริก/คะน้า ขายเอง 3,000 P หนอนกระทู้ผัก/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 081-2865400

72 นายเสนาะ ตาก้อง 10 ทุ่งบัว ผักใบ P แนะน าการเตรียมดิน 081-9865335

พักแปลงเกิน 4 เดือน

พักแปลง ปลูก 10/5/64

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 1/5/64

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 2/5/64

พักแปลงเกิน 4 เดือน

พักแปลง ปลูก 2/5/64

พักแปลง ปลูก 2/5/64

พักแปลงเกิน 4 เดือน

วิถีเกษตร
อินทรีย์

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 1/5/64

พักแปลง ปลูก 10/5/64

พักแปลงเกิน 4 เดือน

พักแปลงเกิน 4 เดือน

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 1/5/64

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

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



 

  

20 

 
ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  /ระเบียบวาระท่ี 4...

กิจกรรม

73 นายนิต จันทร์จ าปา 9 ทุ่งบัว มะเขือเปราะ/พริก แจก/ขายเอง 2,000 P ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 089-5512824

74 นายเสนาะ จ้อยร่อย 7 ทุ่งบัว คะน้า 9/4/64 10 5/6/64 ทานเอง 0 P ไม่พบปัญหาโรคและแมลง 081-9865335

75 นางสาวต๋ิว บัวตูม 10 ทุ่งบัว พริก P แนะน าการเตรียมดิน -

76 นายอ าพล จันทโชติ 5 รางพิกุล คะน้าเคล/มะเขือเทศ ขายเอง 3,000 P แนะน าการเตรียมดิน 092-9850539

77 นายแสง กุหลาบแก้ว 4 รางพิกุล ถ่ัวฟักยาว/พริก 8/4/64 14 4/6/64 ทานเอง/ขายเอง 3,000 P เพล้ียอ่อน/แนะน าการใช้ชีวภัณฑ์ 085-1718838

78 นายพรเทพ จ้อยร่อย 3 รางพิกุล คะน้าเคล แจก/ทานเอง 0 P แนะน าการเตรียมดิน 081-7367076

พักแปลง ปลูก 25/5/64

พักแปลง ปลูก 20/5/64

ผลผลิตคิด
เป็นรำยได้

ตลำด IFOAM organic 
thailand

วิถีเกษตร
อินทรีย์

(ส่ิงท่ีพบ/ส่ิงท่ีแนะน ำ/แลกเปล่ียน)

พักแปลง ปลูก 1/5/64

เก็บผลผลิตแล้ว

ท่ี ช่ือ  -  สกุล
ท่ีต้ังแปลง ชนิดพืช มำตรฐำน

เบอร์โทร
หมู่ท่ี ต ำบล ชนิดพืช วันท่ีปลูก

อำยุขณะ
ติดตำม(วัน)

วันท่ีเก็บ GAP
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เพื่อทราบ/พิจารณา 

 

   4.1 เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหารทั่วไป 
                                   1. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ 2564 ณ วันที่           
23 เมษายน 2564 จากระบบ GFMIS มีรายละเอียดดังนี้    
                                       1.1  รายละเอียดร้อยละผลเบิกจ่ายแยกตามโครงการการ  
ณ วันที่ 23 เมษายน 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท่ี 1)  
 

      
 
 
 

/2. ย้ายข้าราชการ... 
 

1.  งบกรมส่งเสริมการเกษตร 
งบประมาณ รับ ใบส่ังซ้ือ/สัญญา เบิกจา่ย เบิกจ่ายร้อยละ งบประมาณคงเหลือ หมายเหตุ

งบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร ภาพรวม ประจ าปี 2564 12,449,712.00                -                               9,063,027.55                  72.80               3,386,684.45        -ข้อมูลจากระบบ GFMIS 
  - งบบุคลากร 5,661,320.00                   4,218,152.00                   74.51                 1,443,168.00        -รายงานตามรูปแบบของกรมฯ
  - งบด าเนินงาน 4,822,392.00                   2,878,875.55                   59.70                 1,943,516.45       
  - งบลงทุน 1,966,000.00                   -                               1,966,000.00                   100.00               -                   
  - งบรายจา่ยอ่ืน -                   
งบประมาณเบิกแทนกัน ประจ าปี 2563 -                               -                               -                               -                   -                   
  - งบเบิกแทนกัน -                               -                               -                        

งบประมาณรายจา่ยอ่ืน(COVID) 475,280.00                    -                               417,750.00                    87.90                57,530.00           
   - งบด าเนินงาน (กันไว้เบิกเหล่ือมปี) 5,820.00                        2,025.00                        34.79                 3,795.00             
   - งบด าเนินงาน 2564 234,060.00                     180,725.00                     77.21                 53,335.00           อยู่ในข้ันตอนแจง้คืนกรม 300
   - งบลงทุน (เคร่ืองผสมปุ๋ย) 235,400.00                     235,000.00                     99.83                 400.00               อยู่ในข้ันตอนแจง่คืนกรม 400

งบกรมส่งเสริมการเกษตร+งบเบิกแทน+งบกลางปี 12,924,992.00                -                               9,480,777.55                  73.35                3,444,214.45       

เป้าหมายเบิกจา่ยส้ินไตรมาศ 3 ณ วันท่ี 30 มิถุนายน ร้อยละ 77.00                 
เบิกจา่ยต่ ากว่าเป้าหมาย ร้อยละ 4.20-                  

523,250.69-         บาท

รายงานแสดงยอดงบประมาณ ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
ตัดยอด   ณ  วันท่ี 23 เมษายน 2564 (เวลา 16.00 นาที)

หมายเหตุ : เบิกจา่ยต่ ากว่าเป้าหมาย
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2. ย้ายข้าราชการ 

     กรมส่งเสริมการเกษตรมีค าสั่งที่ 447/2564 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2564        
ย้ายนายสุรพงศ์ บุญยงค์ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ ต าแหน่งเลขที่ 4086 ส านักงาน
เกษตรอ าเภอนครชัยศรี ไปด ารงต าแหน่งเกษตรอ าเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ)          
ต าแหน่งเลขท่ี 4072 ส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
 

 3. ข้อสั่งการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 
 

                  ด้วยศูนย์ปฏิบัตกิาร ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบก.ศบค.) ได้จัดประชุม   
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2564 มีประเด็นข้อสั่งการข้อเสนอแนะให้ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของ          
โรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) แจ้งให้จังหวัดด าเนินการตามแนวทางการขับเคลื่อน
การยกระดับสถานประกอบการ กิจการ กิจกรรม บนแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus และมาตรการแนวทาง
ส าหรับสถานประกอบการด้านอาหารในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ของกรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุขเพ่ือให้การด าเนินการตามข้อสั่งการของศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยแล้ว  
  จังหวัดนครปฐม ขอให้สร้างการรับรู้และเน้นย้ าบุคลากรในสังกัด สถานประกอบการ กิจการ 
กิจกรรม และด าเนินการประเมินตนเองบนแพลตฟอร์ม Thai Stop COVID Plus ทางลิงค์ 
https://stopcovid.anamai.moph.go.th ขอให้บุคลากรในสังกัดทุกกลุ่ม/ฝ่าย/อ าเภอทุกอ าเภอ 
ด าเนินการตามข้อสั่งการฯ ที่ก าหนดด้วย (รายละเอียดตามเอกสารแนบท่ี 2) 
 

4. การปฏิบัติงานของบุคลากรกรมส่งเสริมการเกษตร ภายใต้สถานการณ์การแพร่ 
ระบาดโรติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) 
  ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานให้ปรับการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สังกัด ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์
การแพร่ระบาดโรคโควิด 19 พบผู้ติดเชื้อเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
            1. ให้เน้นย้ าบุคลากรปฏิบัติตามหลัก DMHTT (D : Social Distancing เว้น
ระยะห่าง M : Mask สวมหน้ากากผ้า/หน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน อยู่ในพ้ืนที่สาธารณะ H : Hand ล้างมือ
บ่อย ๆ ด้วยน้ าและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ T : Testing การตรวจเร็ว รักษาเร็ว และ T : Thai cha na ใช้แอปพลิเค
ชันไทยชนะ) อย่างเคร่งครัด 
            2. ให้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด พร้อมก าชับและเน้นย้ าบุคลากร
ให้ติดตามข้อมูลอย่างรอบด้าน หากพบว่ามีกรณีความเสี่ยงสูงให้รีบไปตรวจหาเชื้อทันที และหากเสี่ยงระดับรองลงมา 
ให้พิจารณากักตัวหรือปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work From Home) อย่างน้อย 14 วัน ทั้งนี้ ผู้มีความเสี่ยงขอให้
ด าเนินการตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะเมื่อเข้าตรวจแล้ว ขอให้เข้าที่พักทันทีเพ่ือรอฟังผลโดยไม่
ไปสถานที่อ่ืน 
                     3. พิจารณากิจกรรมที่ต้องมีการเดินทางจากภูมิภาคมากรมส่งเสริมการเกษตร และ
การลงพ้ืนที่ของจังหวัด โดยขอให้งดการเดินทางและปรับแผนการท างานเพ่ือลดความเสี่ยงจากการเดินทาง      

/การออกนอกพ้ืนที.่.. 

https://stopcovid.anamai.moph.go.th/
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การออกนอกพ้ืนที่ตั้งส านักงาน และการออกนอกพ้ืนที่จังหวัด ทั้งนี้ หากมีราชการเร่งด่วน จ าเป็นให้ใช้การสื่อสาร
ทางไกล 
    4. ส าหรับส านักงานเกษตรจังหวัด ให้ปฏิบัติตามค าสั่งของผู้ว่าราชการขอความ
ร่วมมือบุคลากรทุกกลุ่ม ฝ่าย อ าเภอทุกอ าเภอ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป 

     5. ความเคลื่อนไหวการด าเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร 
            สรุปความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริม
การเกษตร ประจ าเดือนมีนาคม 2564 (รายละเอียดเอกสารแนบท่ี 3) 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  ขอความร่วมมือประชาชนห้ามออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 23:00 น ถึง 
04:00 น. เริ่ม 28 เมษายน 2564 
 

ประธาน  เป็นการขอความร่วมมือโดยผู้ที่เดินทางเข้าออกจังหวัดนครปฐมขอให้เข้าเว็บไซต์เพ่ือลงทะเบียน 
 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ในระบบมี 2 แบบ คือ การเข้าพักอาศัยให้สแกนคิวอาร์โค้ดแต่
ถ้าเดินทางไป – กลับ ต้องกรอกแบบและส่งให้สาธารณสุขอ าเภอ รพ. สต.ก านัน – ผู้ใหญ่บ้าน โดยกรอกข้อมูลเพียง
ครั้งเดียว 
 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  การเบิกเบี้ยเลี้ยงของให้เบิกให้ตรงตามเดือน เจ้าหน้าที่ต้อง
บริหารจัดการโดยเบิกเบี้ยเลี้ยงปกติขอให้เบิกตรงตามเดือนและหากเบิกไม่หมดจังหวัดจะขอดึงกลับ 
 

ประธาน  เสนอให้เบิกควบคู่กันไประหว่างงบติดตามโครงการและงบเบี้ยเลี้ยงปกติ และให้เจ้าหน้าที่ภายใน
อ าเภอ สามารถช่วยเบิกได้และขอให้เบิกให้ทันตามก าหนดระยะเวลา 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  หากมีวันพอเหลือให้เบิกก็สามารถเบิกได้และขอให้เบิกให้เป็นปัจจุบันคือเดือนชนเดือน 
 

ประธาน  เสนอให้ส่งเบี้ยเลี้ยงโครงการและเบี้ยเลี้ยงปกติให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ของเดือนและในวันที่ 6 
หรือวันที่ 7 ของเดือนจะท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ ให้เจ้าหน้าที่ธุรการจากอ าเภอทั้ง 7 อ าเภอ มาช่วยในการ
ตรวจเบี้ยเลี้ยงโดยสลับอ าเภอตรวจเนื่องจากเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัด ยังไม่มีความช านาญเนื่องจากมารับงานในส่วนนี้
เป็นงานใหม่ 
 

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  เสนอในการเขียนเบิกเบี้ยเลี้ยงของส านักงานเกษตรจังหวัดบางครั้งเจ้าหน้าที่แนบ
เอกสารมาให้ไม่ครบท าให้ต้องตีกลับมายังกลุ่ม ดังนั้น เสนอว่าในการคัดกรองขอให้หัวหน้ากลุ่มเกษตรอ าเภอช่วยคัด
กรองมาอีกครั้งเพ่ือลดความผิดพลาดและแบ่งเบาเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบระดับจังหวัด 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  ให้แยกท าใบปะหน้ามาด้วยว่าเป็นงบโครงการใดและขอให้มีใบสรุปงบมาด้วยว่า
เบิกไปแล้วเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ได้รับแจ้งจากทาง สตง.เรื่องการเบิกค่าอาหารของเกษตรกร 
จะต้องมีความสัมพันธ์กันกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการในการอบรมและในภาพถ่ายโดยการนับเกษตรกรในภาพถ่าย 
 

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา 
 

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 

/4.2 เรื่องแจ้ง... 
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4.2 เรื่องแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

        1. โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมเข้าสู่มาตรฐานและอัตลักษณ์ 
จังหวัดนครปฐม 

  กิจกรรม เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสินค้าเกษตร 
ปลอดภัย (GAP) กิจกรรมย่อย จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรผลิตพืชปลอดภัยตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร                
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ ให้สรุปผลการด าเนินงาน งบยุทธศาสตร์ ตามแบบฟอร์ม (รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 4) 

  1. จัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรผลิตพืชปลอดภัย ตามกระบวนการโรงเรียน 
เกษตรกร  

  2. กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสินค้าเกษตร 
อินทรีย์ให้กับเกษตรกร  

   3. กิจกรรมจัดกระบวนการเรียนรู้เกษตรกรเรื่องการขยายพันธุ์ การดูแลรักษาส้มโอ 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ ซ่ึง
ขณะนี้ไม่สามารถด าเนินการได้ 
 

ประธาน  ในช่วงนี้ไม่สามารถจัดได้หากจะจัดขอให้จัดรวมในเดือนกรกฎาคม 2564 ในช่วงที่สถานการณ์การ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ลดความรุนแรงลง 
 

ประธาน  หารือเรื่องการจัดอบรมเกษตรกรตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID – 19) ขอให้เกษตรอ าเภอหารือกับอ าเภอว่าจะสามารถจัดได้หรือไม่ โดยให้จ านวนคนกลุ่มเล็กขนาดไม่เกิน 
20 คนหรือจะเป็นกลุ่มย่อยประมาณ 10 คน 
 

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา 
 

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 
 

4.3 เรื่องแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  
 

                 1. การจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนของกรมพินิจ
และคุ้มครองเด็กและเยาวชน  
      ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้ร่วมมือกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน 
เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่อยู่ในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนของกรมพินิจและคุ้มครองเด็ก   
โดยใช้กระบวนการกลุ่มยุวเกษตรกร เพ่ือส่งเสริมการศึกษาส าหรับเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรม ให้ได้รับ
การปลูกฝังให้มีทัศนคติท่ีดีต่ออาชีพเกษตรกรรม ได้เรียนรู้ทักษะด้านการเกษตรและเทคโนโลยีต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับ
การเกษตร รวมถึงการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชน พัฒนาภาวะผู้น า การอยู่ร่วมกันในสังคมการบริหาร
จัดการและการพัฒนาอาชีพ เพื่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม อันจะน าไปสู่การปฏิบัติพึ่งพาตนเองและ
สามารถกลับคืนสู่สังคมได้อย่างปกติสุขและลดความเสี่ยงในการกระท าผิดซ้ าของเด็กและเยาวชนภายหลังปล่อย  
 
 
 

/จังหวัดนครปฐม… 
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 จังหวัดนครปฐม จึงขอความร่วมมืออ าเภอพุทธมณฑล และอ าเภอสามพราน 

ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรในศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน โดยให้เป็นไปตาม
ความสมัครใจและความพร้อม ความต้องการของศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน ทั้งนี้ ให้จัดส่งรายงานการจัดตั้ง
กลุ่มยุวเกษตรกรให้ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมทราบ ภายในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564                 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท่ี 5) 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ในเรื่องดังกล่าวเกี่ยวข้องกับอ าเภอสามพรานและอ าเภอพุทธ
มณฑล สอบถามไปยังอ าเภอสามพราน แจ้งว่ามีการจัดตั้งแล้ว คือ ศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณ ี
ตั้งอยู่ที่ ต าบลสามพราน อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ส่วนอ าเภอพุทธมณฑล จะมีการจัดตั้ง 3 แห่ง คือ ศูนย์
ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา และศูนย์ฝึกและ
อบรมเด็กและเยาวชนสิรินธร ต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทางอ าเภอแจ้งว่าได้รับการประสาน
มาแล้วทั้ง 3 จุด แล้วจะได้ด าเนินการหลังจากท่ีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ลด
ความรุนแรงลง 

 

            2. แจ้งการปรับแผนการด าเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของ 
เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร โครงการยกระดับ  ผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมเข้าสู่มาตรฐานและอัตลักษณ์จังหวัด
นครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564    
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  การปรับแผนเพ่ือก าหนดด าเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมเข้าสู่มาตรฐานและอัตลักษณ์
จังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ในการด าเนินงานกิจกรรมดังกล่าวนั้น ในส่วนของการอบรม 
ศึกษาดูงาน และการสัมมนา ตามข้ันตอนและวิธีการปฏิบัติเดิมนั้น มีการจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของบุคคลกันเกิน 
50 คน ซึ่งไม่สามารถด าเนินการได้ ในสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
(COVID – 19)  ตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 50/2564 เรื่อง งดการจัดกิจกรรมรวมคนจ านวนมากของ
หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน 2564 

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่ 
ผู้เข้าร่วมประชุมได้ร่วมกันพิจารณาเพ่ือมิให้การขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของกิจกรรม ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019             
(COVID – 19) ระบาดระลอกใหม่ ได้ปรับแผนการด าเนินงานกิจกรรมดังกล่าว ในส่วนของการจัดอบรม และการจัด
สัมมนา ซึ่งมีแผนการด าเนินงานในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 โดยจัดแบ่งเป็นรายอ าเภอ มีรวมกลุ่มของเกษตรกรใน
การจัดอบรมและการสัมมนา ครั้งละไม่เกิน   30 คน โดยมีรายละเอียดแผนการด าเนินงาน ดังนี้     
 

2.1 กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานเกษตรกรและผู้ท าหน้าที่ที่ปรึกษาเกษตรกร  
หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาความรู้สู่องค์กรเกษตรกร ด าเนินการจัดอบรม จ านวน 7 อ าเภอ ๆ ละ 1 วัน  

วันที่ 17 มิถุนายน  อ. ดอนตูม 
วันที่ 15 มิถุนายน   อ. นครชัยศรี 
วันที่ 15 มิถุนายน   อ. พุทธมณฑล 
 
 

/วันที่ 17… 
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วันที่ 17 มิถุนายน   อ. สามพราน 
วันที่ 18 มิถุนายน อ. เมืองนครปฐม 
วันที่ 23 มิถุนายน อ. ก าแพงแสน 
วันที่ 23 มิถุนายน อ. บางเลน 
 
๒.2 กิจกรรมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ท่ีปรึกษา 

เกษตรกรหลักสูตรผู้ประกอบการด้านการเกษตรพัฒนาไปสู่การเป็น Young Smart Farmer หรือ Smart Farmer 
หรือ Smart Group ด าเนินการจัดสัมมนา จ านวน 7 อ าเภอ ๆ ละ 1 วัน  

วันที่ 18 มิถุนายน   อ. ดอนตูม 
วันที่ 18 มิถุนายน   อ. สามพราน 
วันที่ 22 มิถุนายน  อ. นครชัยศรี 
วันที่ 24 มิถุนายน อ.ก าแพงแสน 
วันที่ 24 มิถุนายน อ.บางเลน 
วันที่ 25 มิถุนายน อ.เมืองนครปฐม 
วันที่ 25 มิถุนายน   อ. พุทธมณฑล 
2.๓.กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีเกษตร              

(เดือนสิงหาคม) 
- สนับสนุนป้ายนิทรรศการ (เกษตรกร ต้องผ่านการอบรม และสัมมนา) 
- สนับสนุนวัสดุการเกษตร (เกษตรกร ต้องผ่านการอบรม และสัมมนา) 
- สนับสนุนวัสดุงานบ้านงานครัว (เกษตรกร ต้องผ่านการอบรม และสัมมนา) 
2.4 กิจกรรมสนับสนุนบรรจุภัณฑ์และสัญลักษณ์สินค้าของเกษตรกรและ 

เครือข่าย (เดือนสิงหาคม) 
- บรรจุภัณฑ์ หรือ ตราสัญลักษณ์สินค้า ที่จ าเป็น (เกษตรกร ต้องผ่านการอบรม  

และสัมมนา) ทั้งนี้ ในปฏิบัติงานตามแผนการจัดอบรม การสัมมนา การพัฒนาและปรับปรุงสถานที่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้
วิถีเกษตร และสนับสนุนบรรจุภัณฑ์และสัญลักษณ์สินค้าของเกษตรกรและเครือข่าย เป็นกิจกรรมที่มีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงกัน ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และปฏิบัติตามตามค าสั่งของ
นายอ าเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย  
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  การประกวดสถาบันเกษตรกร กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรในวันที่ 6 
พฤษภาคม 2564 ให้มีผู้ร่วมงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่เกิน 20 คน และในวันที่ 4 พฤษภาคม 2564 ทางกลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร จะได้ลงพ้ืนที่ไปเตรียมความพร้อม ส่วนกลุ่มยุวเกษตรกรและที่ปรึกษามีก าหนดประกวดในวันที่ 
19 พฤษภาคม 2564 แต่ก าหนดการนี้ยังไม่แน่นอนเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการประกาศปิดภาคเรียนและจะเปิด
ในช่วงเดือนมิถุนายน และวิสาหกิจชุมชนเลื่อนประกวดเป็นเดือนมิถุนายน 2564 
 

- โครงการตามโครงการยุทธศาสตร์จังหวัดมีการเลื่อนการจัดอบรมและคืนเงินไปแล้ว 2 ครั้ง       
และจากการหารือไปยังเกษตรจังหวัดถึงแนวทางในการด าเนินงาน สรุปได้ว่าจะให้อ าเภอเป็นผู้จัดการเองโดยแบ่ง 

/อ าเภอ… 
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อ าเภอละประมาณ 25 ราย โดยมีกิจกรรมฝึกอบรมกิจกรรมจัดซื้อวัสดุปัจจัยการผลิตให้เกษตรกรบุคคลเป้าหมาย
และการศึกษาดูงานและหากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ดีขึ้น      
จังหวัดจะน าโครงการกลับมาด าเนินการต่อเองซึ่งเป็นแนวทางเบื้องต้นในการด าเนินงานให้สามารถลุล่วงไปได้ ส่วน
รายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆจังหวัดจะแจ้งให้อ าเภอทราบ โดยกลุ่มเป้าหมายที่จะด าเนินการ คือ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร 
กลุ่มยุวเกษตรกร กลุ่มส่งเสริมอาชีพ ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์  Smart Farmer และวิสาหกิจชุมชน ส่วนการยืมเงิน
จังหวัดจะเป็นผู้ด าเนินการยืมเงินให้และอ าเภอเซ็นต์รับเงินจากจังหวัดไปด าเนินการในพ้ืนที่ในตรวจที่รับผิดชอบ 
 

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา 
 

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 
 

    4.4 เรื่องแจ้งจากกลุ่มอารักขาพืช 
 

                                    1. ผลการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
ดีเด่นระดับจังหวัด 
                       1.1 การประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
ดีเด่น ระดับจังหวัด 
             เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในช่วงเดือนที่ผ่านมา
คณะกรรมการประกวดฯ ได้ประชุมพิจารณาตัดสินการประกวด เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุม
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม โดยใช้แนวทางการพิจารณาจากรูปเล่มผลงานที่แต่ละอ าเภอได้ส่งมาซึ่งผลการ
คัดเลือก ศจช.และศดปช.ที่ผ่านการประเมินจากรูปเล่มจ านวน 3 ศูนย์  ดังนี้   
          ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ได้แก่ 
           - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองดินแดงอ าเภอเมือง  
           - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลทุ่งขวางอ าเภอก าแพงแสน  
                   - ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลคลองโยง อ าเภอพุทธมณฑล 
          ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ได้แก่ 
            - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหินมูล อ าเภอบางเลน 
                   - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านยาง อ าเภอเมืองนครปฐม 
                   - ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน  
           *** ซึ่งผลการคัดเลือกดังกล่าว ยังไม่ใช่ผลการตัดสินจากคณะกรรมการฯ  โดย
คณะกรรมการจะพิจารณาผลการประกวดอีกครั้งตามแนวทาง ดังนี้ 
   - กรณีท่ีสามารถลงพ้ืนที่ได้ คณะกรรมการลงพ้ืนที่ไปยังศจช.และศดปช.ที่ผ่านการคัดเลือก
ทั้ง 3 ศูนย์เพ่ือตัดสินผลการประกวดอีกครั้ง  
            - กรณีไม่สามารถลงพ้ืนที่ได้ (เนื่องจากสถานการโควิด-19) คณะกรรมการจะใช้ตัดสินผ่าน
ระบบ VDO Live เพ่ือสัมภาษณ์ พูดคุยกับเกษตรกร เพื่อตัดสิน 
 

/หัวหน้ากลุ่ม… 
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หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  หากสถานการณ์ดีข้ึนจังหวัดจะลงพ้ืนที่ไปประกวดในพ้ืนที่แต่สถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ยังไม่ดีขึ้น จะใช้มติจากการประชุมคณะกรรมการการ
ประกวดในวันที่ 22 เมษายน 2564 หรือจะท าการไลฟ์สดจึงขอหารือในที่ประชุมว่าจะให้ด าเนินการอย่างไร 
 

เกษตรอ าเภอบางเลน  เสนอว่าจังหวัดรับรู้รับทราบว่าแต่ละกลุ่มมีการด าเนินการหรือกิจกรรมเป็นอย่างไร
ขอเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาตัดสินได้เลย 
 

มติที่ประชุม  พิจารณาเห็นชอบให้คณะกรรมการระดับจังหวัดตัดสินได้เลย 
 

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  เมื่อมติที่ประชุมเห็นชอบทางกลุ่มอารักขาพืชก็จะเสนอตามที่ประชุมพิจารณาของ
คณะกรรมการระดับจังหวัดที่มีการจัดประชุมเม่ือวันที่ 22 เมษายน 2564 เรียงตามล าดับคะแนนที่เสนอมานี้ 
 

         2. การติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช 
                       2.1 ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ส่งข่าว
เตือนการระบาด ศัตรูพืช ได้แก่ 1. ระวังเพลี้ยกระโดดมาแล้ว 2.เตือนชาวไร่อ้อยระวังหนอนกออ้อย จึงขอแจ้งเตือน
ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรหมั่นส ารวจแปลงอยู่เสมอ หากพบการระบาดสามารถขอค าปรึกษาในการป้องกันได้ที่  
ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรีและกลุ่มอารักขาพืชส านักงานเกษตรจังหวัด
นครปฐม 

            2.2 กลุ่มอารักขาพืช แจ้งเตือนพยากรณ์และการเตือนการระบาดของศัตรูพืช      
4 เรื่อง ได้แก่          

                1. ระวังหนอนหัวด าท าลายมะพร้าว  
              2. เตือนระวังหนอนกออ้อย  
               3. ระวังหนอนเจาะล าต้นข้าวโพดเข้าท าลาย               
               4. เกษตรกรปลูกผักระวังด้วงหมัดผัก จึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรหมั่น 

ส ารวจแปลงอยู่เสมอ หากพบการระบาดสามารถขอค าปรึกษาในการป้องกันได้ที่กลุ่มอารักขาพืชส านักงานเกษตร
จังหวัดนครปฐม 
 

                           3. แนวทางการประเมินการระบาดศัตรูพืชของไรสี่ขามะพร้าว 
                       กรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งแนวทางการประเมินพ้ืนที่ระบาดของไรสี่ขา ดังนี้ 
                       1. ส ารวจตดิตามสถานการณ์ไรสี่ขามะพร้าว โดยเดินสุ่มกระจายให้ทั่วสวนให้ได้
จ านวนต้นเท่ากับร้อยละ 10 ของจ านวน ต้นมะพร้าวที่ปลูกทั้งหมดในแปลง หากพบผลมะพร้าวถูกท าลาย       
จ านวน ๑ ต้น จากต้นที่ส ารวจ ให้ถือว่าสวนนั้นมีการระบาดของไรสี่ขา ข้อมูลพ้ืนที่ระบาดจะเท่ากับพ้ืนที่ปลูก การ
ค านวณพื้นที่คิดโดย มะพร้าวอ่อน นับจ านวนต้น 40 ต้น เท่ากับ ๑ ไร่ มะพร้าวแกง ๒๐ ต้น เท่ากับ ๑ ไร่ ซึ่งหากพบ
จ านวนแปลงที่ระบาดร้อยละ ๑๐ ของจ านวนแปลงในต าบล ให้ถือว่าต าบลนั้นระบาดทั้งต าบล 
                       ๒. เกณฑ์การฟื้นตัวของมะพร้าว ให้สังเกตผลมะพร้าวในรุ่นต่อไปหากพบอาการ
น้อยลงไม่มีอาการทุกลูกถือว่ามะพร้าวแปลงนั้นฟ้ืนตัว 
 
 

/หัวหน้ากลุ่ม… 
 



 

  

29 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  การระบาดของไรสี่ขา ขอให้อ าเภอรายงานอย่างต่อเนื่องทุกวันพุธของสัปดาห์ 
 

         4. ประชาสัมพันธโ์ครงการพัฒนาธุรกจิบริการดนิและปุ๋ยเพื่อชุมชน (One Stop Service) 
    วันที่ 27 เมษายน 2564 นายศิริชัย เลี้ยงอ านวย เกษตรจังหวัดนครปฐม ได้
เปิดเผยผลความก้าวหน้าของด าเนินงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนาธุรกิจบริการดินและปุ๋ยเพ่ือชุมชน (One Stop 
Service) ภายใต้แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
ช่วงเดือนตุลาคม 2563 เมษายน 2564 ในพื้นที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลบ้านยาง อ าเภอเมืองฯ จังหวัด
นครปฐม โดยได้ด าเนินการจัดหาแม่ปุ๋ย N P K และเครื่องผสมปุ๋ย พร้อมทั้งให้ความรู้กับสมาชิก ศดปช. เครือข่าย 
ศดปช.  ศพก. และแปลงใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน ศดปช.บ้านยาง ได้เปิดให้บริการ
วิเคราะห์ดิน และ จ าหน่ายแม่ปุ๋ย N P K พร้อมทั้งให้บริการผสมปุ๋ยตามค่าวิเคราะห์ดินแก่สมาชิกที่ซื้อแม่ปุ๋ยจาก 
ศดปช.บ้านยาง ซึ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถเพ่ิมประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตได้ 
 

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  โครงการธุรกิจปุ๋ย การติดตามการด าเนินงานหรือความก้าวหน้า ของโครงการ
ธุรกิจดินปุ๋ย ให้บรรจุอยู่ในวาระการประชุมทุกเดือน ทางกลุ่มอารักขาพืชจึงได้น ามาจัดท าเป็นข่าวเรื่องการด าเนินการ
ที่ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนต าบลบ้านยาง อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม และหากมีความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว
กลุ่มอารักขาพืช จะได้น ามารายงานในวาระการประชุมทุกเดือนเพื่อก าหนดเป็นตัวชี้วัดของจังหวัด 
 

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  โครงการของกรมการข้าว งบเบิกแทนกันทางกลุ่มอารักขาพืชได้ท าแผนจะ
ด าเนินการในพ้ืนที่แปลงใหญ่ข้าวของอ าเภอบางเลนปี 63 - 64 ต าบลนราภิรมย์ ต าบลดอนตูม อ าเภอบางเลน และ
ต าบลห้วยพลู อ าเภอนครชัยศรี เป็นงบจัดอบรมเรียนรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร ด้านการบริหารจัดการศัตรูข้าว 
ด าเนินการในแปลงใหญ่ข้าวจุดละ 2,000 บาท และสนับสนุนปัจจัยการผลิตรวมทั้งหมด 5 แปลง 
 

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  โครงการจัดการดินปุ๋ยชุมชน จะด าเนินการในเดือนมิถุนายนช่วงต้นเดือนถึง
กลางเดือน ส่วนปลายเดือนมิถุนายนจะด าเนินการในส่วนของงบยุทธศาสตร์จังหวัดด าเนินการในจุดขยายเครือข่าย 
 

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  ปัญหาเรื่องการปล่อยแมลงวันผลไม้ตัวผู้ที่เป็นหมันลงในพ้ืนที่แปลงผลไม้ต าบล
คลองจินดา อ าเภอสามพราน เกษตรกรไม่ประสงค์ให้ปล่อยในพื้นท่ีทั้งหมด 27 จุด และเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ต้องมีขั้นตอนการตรวจนับ การคัดแยกแมลงซึ่งต้องใช้เวลาเกษตรกรไม่มีเวลาในการร่วมกิจกรรมดังกล่าวทาง
เกษตรกรจึงไม่ประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการ ทางกลุ่มอารักขาพืชให้คุณสุรเชษฐ์ท าหนังสือชี้แจงไปยังกรมส่งเสริม
การเกษตร และให้อ าเภอท าแบบตอบรับมาว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว 
 

              5. รายงานผลการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์  
ปีงบประมาณ 2564 
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5. รายงานผลการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2564 

ปุ๋ยพืชสด

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. เป้าหมาย 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 ตัน

เมือง 720     728   632.25 87.81 401.00 231.3  49   68     36    336.25  - 136   7 6    68  226  195 495   121 73   - 5    5     5     10   14   

บางเลน 720     720   0.00 0.00 0.00 -       -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 288 288   288 144  -  -  -  -  -  -

ก าแพงแสน 720     720   120.00 16.67 120.00 -      15 105  -  -  -  -  -  -  - 120 120 240   120 120 120 120  -  -  -  -

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

สามพราน 720     720   577.00 80.14 231.00 346.0  72 138  - 339  -  - 28  -  - 300 240 540   135 45  -  -  -  -  -  -

ดอนตูม 600     600   201.00 33.50 0.00 201.0   -  -  - 201  -  -  -  -  -  - 240 240   360  -  -  -  -  -  -  -

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

รวม 4,800 4,808 1,530.25 31.88 752.00 778.3  136.0 311.0 36.0 876.25 0 136 35.0 6     68   646   1,421 2,141 1,806 582 120 125 5 5 10 14

ข้าวโพด อ้อย
 ปี 2564

รำยงำนผลกำรส่งเสริมกำรผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปีงบประมำณ 2564

ประจ ำเดือน  เมษำยน  2564   (ข้อมูล ณ วันท่ี 27 เมษำยน 2564  )

อ าเภอ

เป้าหมาย
การผลิต

รวม

 อ าเภอ
ส่งแผน

ปริมาณท่ี
ผลิตได้ท้ังหมด

คิดเป็น
ร้อยละ

ปริมาณท่ี
ผลิตได้ใน
เดือนก่อน

ปริมำณ
ท่ีผลิตได้
ในเดือนน้ี

ปุ๋ยคอก
ปอเทือง

ปุ๋ยหมัก

ไถกลบตอซัง วัตถุดิบใน
การผลิต
น้ าหมัก
ชีวภาพ

แผนการผลิต

ข้าว
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6. รายงานการระบาดศัตรูพืช ฯ (ปศ.) ประจ าเดือนเมษายน 2564 

อ ำเภอ ชนิดพืช
ระยะกำร

เจริญเติบโ
ศัตรูพืชท่ีระบำด

วิธีกำรช่วยเหลือ
ปริมำณ

แหล่ง
ช่วยเหลือ

ผู้ส่งรำยงำน
วันท่ีส่ง
รำยงำน

เกษตรกร
(รำย)

พ้ืนท่ี 
(ไร่)

เกษตรกร
(รำย)

พ้ืนท่ี (ไร่) เกษตรกร
(รำย)

พ้ืนท่ี 
(ไร่)

(รำย)

ข้าว เก็บเก่ียว โรคไหม้ 0 0 2 3 2 3

หม่ันส ารวจแปลงทุกสัปดาห์ แนะน าให้ใช้เช้ือไตรโครเดอร์ม่า
 1 กก.ต่อน้ า 200 ลิตร ฉีดพ่นช่วงเย็น  หรือการใช้สานเคมี
ให้ใช้ ไตรไซคลาโซล , คาซูกาไมซิน , คาเบนดาซิม ในอัตรา
แนะน าตามฉลาก

2 ราย

ตะไคร้ แตกกอ หนอนเจาะล าต้น 0 0 8 20 8 20

แนะน าให้ใช้สารเคมีป้องกันก าจัด ได้แก่ อีมาเม็กติน เบนโซ
เอต 1.92% EC หรือ แลมบ์ดาไซฮาโลทิน 2.5%SC หรือลู
เฟนรอน 5% EC เลือกใช้ชนิดใดชนิดหน่ึงพ่นติดต่อกัน 2 
คร้ัง ห่างกัน 7 วัน

8 ราย

ไทร(ไม้ประดับ) ทุกระยะ เพล้ียอ่อน 0 0 3 15 3 15

แนะน าให้ใช้สารเคมีป้องกันก าจัด ได้แก่ อิมิดาโคลพริล 10%
 SL หรือไดโนทีฟูแรน 10% WP หรืออีโทเฟนพรอกซ์ 20%
 EC เลือกใช้ชนิดใดชนิดหน่ึง

3 ราย

ก าแพงแสน ข้าวโพด
อายุ 

5-60 วัน
หนอนกระทู้ 0 0 0 0 0 0

ให้ค าแนะน าให้เกษตรกรมี    การจัดการโดยวิธีกล(ใช้มือจับ)
และการใช้สารเคมีฟลูเบนไดอะไมด์ สารคลอแรนทรานิลิ
โพรลสารคลอร์ฟินาเพอร์สารอินดอกซาคาร์บ ในการก าจัด
หนอนและใช้แสงไฟล่อแมลงท าลายตัวเต็มวัย

250 ไร่
สน.กษอ.

ก าแพงแสน
นายวีรวัฒน์ ก้อง

วิวัฒน์พงศ์
19-เม.ย.-64

มะพร้าวอ่อน 5 ปีข้ึนไป ด้วงแรด 1 25 0 0 1 25 ติดกับดักฟีโรโมน เพ่ือดักจับตัวเต็มวัย 1 ราย

มะพร้าวแก่ 5 ปีข้ึนไป ไรส่ีขา 33 43 0 0 33 43 ให้ค าแนะน าเบ้ืองต้นในการป้องกันก าจัด 33 ราย

มะพร้าวอ่อน 5 ปีข้ึนไป หนอนหัวด า 1 7 0 0 1 7

การท าความสะอาดแปลง โดยการตัดหญ้าในแปลงให้
สะอาดและเก็บทางมะพร้าวให้เป็นระเบียบ ตัดทางใบ
มะพร้าวให้สะอาดและโล่ง แนะน าท ากับดักด้วงแรดเพ่ือ
ก าจัดตัวอ่อนด้วงแรด

1 ราย
สน.กษอ.
นครชัยศรี

นายโยธิน  ธุวะ
ชาวสวน

19-เม.ย.-64

ส้มโอ 6 ปี หนอนชอนใบ 2 5  -  - 2 5
ตัดแต่งก่ิงส้มโอ ใช้สารชีวภัณฑ์ป้องกันก าจัด

2 ราย

คะน้า/กวางตุ้ง 15 วัน หนอนใยผัก 2 2 0 0 2 2 ใช้สารชีวภัณฑ์ 10

พริก 35 วัน เพล้ียแป้ง 1 1 0 0 1 1 ใช้สารชีวภัณฑ์ 2

มะเขือเปาะ 50 วัน หนอนเจาะผล 1 0.5 0 0 1 0.5 ใช้สารชีวภัณฑ์ 1

ด้วงแรดมะพร้าว 1 5 0 0 1 5 พบการระบาดเล็กน้อย แนะน าให้ท าความสะอาดคอ
มะพร้าวและหม่ันก าจัดด้วงแรด

 - 

หนอนหัวด า 1 10 0 0 1 10 พบการระบาดเล็กน้อยและเน่ืองจากพ้ืนท่ีข้างเคียงเป็น
สวนรกร้าง การป้องกันก าจัดจึงท าได้ยาก แนะน าให้
ท าความสะอาดสวนและหม่ันตรวจสอบการเข้าท าลาย
หากพบการระบาดให้น าแตนเบียนมาปล่อย

 - 

เมือง
นครปฐม

มะพร้าวแก่ 5 - 20 ปี หนอนหัวด า 3 15 0 0 3 15

ให้ค าแนะน าในการป้องกันก าจัด ปล่อยแตนเบียน

3
สนง.กษอ.

เมือง
นครปฐม

น.ส.จุมพิตา สืบ
พันธ์โกย

19-เม.ย.-64

รวม 46 114 13 38 59 152

พุทธมณฑล

นครชัยศรี

สนง.กษอ.
พุทธมณฑล

นายตรีศร ทรัพย์
บริบูรณ์

20-เม.ย.-64

สนง.กษอ.
ดอนตูม

นายอรุณ   รุผักชี 19-เม.ย.-64ดอนตูม

สามพราน มะพร้าว 10 ปี
สนง.กษอ.
สามพราน

น.ส.อมราภรณ์ 
ไทยทวี

20-เม.ย.-64

บางเลน
สน.กษอ.
บางเลน

นายสุธี ภู่อร่าม 19-เม.ย.-64

แบบรำยงำนกำรระบำดศัตรูพืชและกำรให้ควำมช่วยเหลือ
ประจ ำเดือน เมษำยน 2564

จังหวัดนครปฐม

พ้ืนท่ีระบำด พ้ืนท่ีเฝ้ำระวัง
พ้ืนท่ีให้ควำม

ช่วยเหลือ
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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 26 เมษายน 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 26 เมษายน 2564) 

 

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

เมษายน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

พฤษภาคม        

มิถุนายน        

กรกฎาคม        

สิงหาคม        

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

 
 

      
 
 
          4. ตัวชี้วัดประชาสัมพันธ์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท่ี 6) 
 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 4.1 การยกร่างตัวชี้วัด ตามท่ีเกษตรจังหวัดได้มีหนังสือแจ้งกลุ่ม - ฝ่าย
ขอให้ส่งยกร่างตัวชี้วัดภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 ขอให้หัวหน้ากลุ่มฝ่ายร่างตัวชี้วัดและส่งให้ทางกลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศภายในวันที่ 6 พฤษภาคม 2554 เพื่อจัดท าตัวชี้วัดและส่งให้อ าเภอและใช้เป็นแนวทาง    
ในการปฏิบัติงาน 
 

                                         4.2 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยกับ
เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร (Routine to Research : R2R)  ตามท่ีเกษตรจังหวัดนครปฐม ให้ กลุ่ม – ฝ่าย 
ร่วมประชุมประจ าเดือนระดับเขต โดยก าหนดให้ส านักงานเกษตรจังหวัด ส านักงานเกษตรอ าเภอ ร่วมจัดท าโครงการ
เพ่ิมประสิทธิภาพการพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัยกับเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร (Routine to Research : 
R2R) และขณะนี้ได้มีการยกร่างค าสั่งคณะท างาน โดยมีเกษตรจังหวัดเป็นประธาน หัวหน้ากลุ่ม – ฝ่าย เกษตรอ าเภอ
เป็นคณะท างาน โดยค าสั่งของจังหวัดจะส่งลงอ าเภอ และขอให้เกษตรอ าเภอแต่ละอ าเภอด าเนินการแต่งตั้ง
คณะท างานระดับอ าเภอ และจะมีเจ้าหน้าที่จากส านักงานเกษตรอ าเภอ อ าเภอละ 1 คน ร่วมเป็นคณะกรรมการร่วม
ในระดับจังหวัดทุกอ าเภอ และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระดับจังหวัดจ านวน 2 คน คือ ฐานียา และ วรัทยา ใน
ปีงบประมาณ 2564 ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมเป็นเจ้าภาพในเรื่องดังกล่าว โดยให้เจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอเข้า
มามีส่วนร่วมและเรียนรู้วิธีการด าเนินงานดังกล่าว และในปี 2565 ส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอจะต้อง
ด าเนินการเองแตโ่ดยด าเนินการอ าเภอละ 1 เรื่อง และในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564จะมีการประชุมเกษตรอ าเภอ
และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมาร่วมรับฟังถึงแนวทางโดยอาจก าหนดหรือคัดเลือกงานที่ประสบความส าเร็จแล้วหรือ
งานที่มีปัญหาเพ่ือหาแนวทางแก้ไข หากเป็นงานที่ดีอยู่แล้วจะได้เขียนเรื่องราวเพ่ือส่งต่อให้กับกลุ่มหรืออ าเภออ่ืนที่ยัง
มีปัญหาอยู่ ได้น าไปปรับใช้ในอ าเภอของตนเอง และหากเป็นงานที่มีปัญหาก็จะได้หารือเพ่ือหาแนวทางแก้ไข และใน
วันดังกล่าวจะได้หารือในที่ประชุมว่าจะท าในเรื่องอะไรเพ่ือน ามาวิเคราะห์สังเคราะห์และหาแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาร่วมกัน เช่น การส่งต่อองค์ความรู้หรือปัญหาการร้องเรียนของเกษตรกรในการข้ึนทะเบียนเกษตรกร เป็นต้น 
 

เกษตรอ าเภอสามพราน  เสนอเรื่องการด าเนินงานศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนให้มีความต่อเนื่องยั่งยืน 
 

เกษตรอ าเภอบางเลน  การคัดเลือกงานที่จะน ามาท า R2R น่าจะเป็นเรื่องท่ีท า ส าเร็จแล้วและน าไป
ส่งเสริมหรือบอกต่อผู้อื่นได้ จากการฟังแนวคิดการท าวิจัยของอาจารย์จีรเดช  แจ่มสว่าง ได้แนวคิดมาว่าโจทย์วิจัย
ต้องได้มาจากค าถามและน ามาเป็นโจทย์วิจัยหัวข้อในการท าการวิจัยเพื่อตอบโจทย์ ตอบค าถามให้คลายข้อสงสัย 

/หัวหน้ากลุ่ม... 
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หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  เหตุผลที่ต้องการให้ท า R2R เป็นการย้อนกลับไปหา
เจ้าหน้าที่ว่างานที่ท ามีปัญหาอะไรและมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรโดยการค้นหาปัญหาและแก้ไขงานให้
ผลงานออกมาดีขึ้น 
 

เกษตรอ าเภอเมือง  ไห้ค้นหากรอบแนวคิดงานในพ้ืนที่ ที่สามารถแก้ไขได้ด้วยตนเองโดยใช้
กระบวนการต่างๆเพ่ือน าไปถ่ายทอดหรือขยายผลต่อแล้วสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยท าให้งานที่เราท าอยู่กระชับขึ้น
โดยแก้ท่ีตัวเจ้าหน้าที่ 
 

ประธาน  คือการน างานประจ ามาท างานวิจัย โดยเป็นงานที่ยังด าเนินการติดขัดอยู่น ามาแก้ไขโดยการร่วมกัน
หาทางแก้ไขและน าไปทดลองท าและดูผลลัพธ์ที่ได้ว่าเป็นอย่างไร หากไม่ได้ผลมีอุปสรรคติดขัดตรงไหนให้น ามาหารือ
หาวิธีแก้ไขปัญหาจนประสบผลส าเร็จ เช่น ที่ประชุมเสนอเรื่องท าไมเกษตรกรไม่มาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร 
 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ในเวทีประชุม Conference ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 
ขอให้เกษตรอ าเภอส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานมาร่วมรับฟัง จะได้หารือในกลุ่มน้องๆในระดับอ าเภอว่าจะท าเรื่องอะไร 
 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  เขตขอความอนุเคราะห์  เกษตรจังหวัด หัวหน้ากลุ่ม 4 กลุ่ม 
เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ ร่วมตอบแบบสอบถามผ่านคิวอาร์โค้ด เรื่อง โมเดลการพัฒนาการถ่ายทอดความรู้ตามระบบ
ส่งเสริมการเกษตร ยุค New Normal ของหน่วยงานในพ้ืนที่รับผิดชอบ สสก.2 รบ. 
 

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  อ่ืนๆ 
               -ไม่มี- 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

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


