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รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือน          

ครั้งที่ 9  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
วันอังคารที่  30  มิถุนายน  ๒๕63 

เวลา  09.0๐  น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

...................................................... 
รายช่ือผู้ร่วมประชุม 
 1. นายเฉลิมยศ ชัยคุณแสง  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
      รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดนครปฐม 
 2. นายประมวล ง้วนพริ้ง   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
 3. นางพลัศริญญา  อมรพันธุ์ศักดิ์  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช 
 4. นางสาวชรินทร์  เนตรแก้ว  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  
 5. นายอดุลย์ ธัญญเจริญ                      เกษตรอ าเภอนครชัยศรี 

6. นางสมลักษณ์ ฟักป้อม   เกษตรอ าเภอสามพราน     
7. นายกมล แสงสีงาม                         เกษตรอ าเภอบางเลน 

 8. นางสาวจิตติมา กิรณะวัฒน์  เกษตรอ าเภอก าแพงแสน  
 9. นางวันดี  พรหมมา            เกษตรอ าเภอพุทธมณฑล 
 10. นายพรชัย  แสนค าภา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 

11. นางสาวฐานียา เหลียววฒันกิจ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
12. นายเฉลิม  นันทารียะวัฒน์           นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

          13. นางณัฐทิยา  อชิตกุล            นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
          14. นางสาวจิตติกาญจน์  สมพงศ์นวกิจ    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
          15. นางสาววรัทยา  เซี่ยงจ๊ง           นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 16. นายเลิศสิริ  ศรีจันทร์โฉม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 17. นายวราวุธ  สุวรรณรัตน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 18. นายสุรพงศ์  บุญยงค์   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 
          19. นางสาวสุทัศวลี  เครือวัลย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 20. นายอรุณ  รุผักชี   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
  
   

 
 

                                                                                                                      /เรื่องก่อนวาระ… 
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เรื่องก่อนวาระการประชุม การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ตามคิวอาร์โค้ด 
 
 
 
 

ประธาน  การประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานส านักงานเกษตรจังหวัด  
                    นครปฐมประเมินได้ 80% เนื่องจาก ระบบมีความขัดข้อง 
 

ประธาน  ได้รับแจ้งจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน จะลงพื้นที่ตรวจสอบครุภัณฑ์ทางการเกษตร  
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป   ขอให้อ าเภอดังต่อไปนี้เตรียมความพร้อม ได้แก่ อ าเภอเมือง ต าบลทัพหลวง 
อ าเภอก าแพงแสน ต าบลทุ่งขวาง และอ าเภอดอนตูม ต าบลห้วยด้วน โดยจะตรวจ โรงเรือนพลาสติกอ าเภอละ 6 
หลัง ขอให้อ าเภอเตรียมเอกสารสรุปการใช้งานโรงเรือนในแต่ละโรงเรือน โดยส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจะลงพ้ืนที่ใน
วันที่ 2-3 กรกฎาคม 2563 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินลงพ้ืนที่
อ าเภอเมือง กับอ าเภอดอนตูม สิ่งที่อ าเภอต้องเตรียม คือ ใบยืมการใช้โรงเรือนที่เป็นปัจจุบัน โดยให้ประสานกับกลุ่ม
ผลิต ระเบียนการใช้งานที่เป็นปัจจุบัน ส่วนอาคารคัดแยกบรรจุภัณฑ์ของอ าเภอดอนตูมขอให้ เชิญประธาน คือ นายก
โต และผู้ใหญ่สุธรรม  จันทร์อ่อน และเกษตรกรผู้ใช้งานอาคารอย่างน้อย 3 ราย เข้ามาร่วม ในการดังกล่าวด้วย โดย
อาคารคัดแยกบรรจุภัณฑ์ของอ าเภอดอนตูมได้โอนให้ทางอบต. เรียบร้อยแล้ว และขอให้ทางส านักงานเกษตรอ าเภอ
เตรียมเอกสารการโอนไว้ด้วยเพื่อจะได้ให้ทางเจ้าหน้าที่จากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินได้ตรวจสอบ การใช้งาน รายได้
ให้บันทึกให้เป็นปัจจุบันส่วนอ าเภอเมือง ต าบลทัพหลวง ก็เช่นกัน โดยจะดูความคุ้มค่าการใช้งานตั้งแต่ปี 61-63 โดย
ทุกอ าเภอขอให้เตรียมข้อมูลตรงส่วนนี้ไว้ด้วยเพื่อเตรียมความพร้อม โดยจะเน้นในเรื่องความคุ้มค่าการใช้งานเป็นหลัก 
 

ประธาน  โรงเรือนคัดบรรจุภัณฑ์ของผู้ใหญ่สุธรรม  จันทร์อ่อน ไม่ได้โอนให้กับทางอบต.ทุ่งขวางเนื่องจากตอน
จดแจ้งตัดพื้นที ่จดแจ้งเป็นที่สาธารณะไม่ได้จดแจ้งเป็นที่ราชพัสดุ ซึ่งที่สาธารณะต้องผ่านการเห็นชอบของ
คณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรี กระทรวงมหาดไทย จึงยังไม่มีการรับโอนส่งมอบโรงเรือน ซึ่งในส่วนนี้ ส านักงานเกษตร
จังหวัดนครปฐมยังเป็นผู้ดูแลอยู่ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ       
   ๑.๑ เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด 
ประธาน  วาระจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 เนื่องจากเดือนกรกฎาคม
เป็นเดือนมหามงคลของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ดังนั้น ในวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2563 ขอให้
เตรียมประดับพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 และประดับธงชาติพระบรม 
ปรมาภิไธย วปร.และติดตกแต่งผ้าระบายสีเหลืองและผ้าระบายสีขาว โดยสีเหลืองอยู่บนผ้าสีขาวบริเวณอาคารและ
สถานทีร่าชการ  และในวันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2563 จะมีการถวายเทียนพรรษา ณ พระวิหารหลวงองค์พระปฐม
เจดีย์ และวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2563 วันสมเด็จพระนารายณ์ จัดที่กองอ านวยการองค์พระปฐมเจดีย์ 
          มาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ผ้าไทย โดยให้บุคลากรในส านักงานสังกัดจังหวัดนครปฐม           
ให้ใส่ผ้าไทยทุกวันพุธและวันศุกร์ ยกเว้นวันที่มีการใส่ชุดข้าราชการให้ใส่ชุดข้าราชการเป็นหลัก 

/ประธาน...  
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ประธาน  การป้องกันการระบาดของไข้เลือดออก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมขอให้มีการเฝ้าระวังการ
ระบาดของไข้เลือดออก และให้ส ารวจว่ามีแหล่งน้ าขัง ซึ่งเป็นสาเหตุของยุงลาย ที่จะน าเชื้อไข้เลือดออกมาสู่คน และ
ให้น าทรายอะเบทไปใส่ในอ่างน้ าใช้เพื่อป้องกันการเพาะพันธุ์ของยุงลาย 
             เชิญชวนท าความดีโดยให้ร่วมบริจาคโลหิต โดยสภากาชาดไทยร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐม 
ออกรับบริจาคโลหิตมีก าหนดการ ดังนี้ วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ที่ห้างบิ๊กซีสาขานครปฐม วันที่ 3 กรกฎาคม 
2563 บริษัทฟู้ดสตาร์ วันที่ 4-5 กรกฎาคม 2563 ที่ห้าง Tesco Lotus สาขานครปฐม วันที่ 12 กรกฎาคม 
2563 ที่ห้าง Tesco Lotus สาขานครชัยศรี วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ที่กองบังคับการต ารวจภูธรภาค 7 วันที่ 
22 กรกฎาคม 2563 บริษัทดีสโตนอินเตอร์เนชั่นแนล วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 3 
วันที่ 27 กรกฎาคม 2563 ที่กรมการสัตว์ทหารบก วันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ที่ห้างแม็คโครสาขานครปฐม 
 

   ๑.2 เรื่องแจ้งจากการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เขตที่ 2 
      - ยังไม่มีการประชุม – 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 8 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
วันพุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม        
อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม  

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  สืบเนื่อง 
 

    3.1 การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ 2563 
          ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ 2563 

      ตามสถานที่ข้ึนทะเบียน  
 

(ตัดยอด ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563) 
 

จังหวัด/อ าเภอ 
ครัวเรือน 

ที่ข้ึนทะเบียน
เกษตรกร
(ทั้งหมด) 

เป้าหมายปี 
2563 

(ครัวเรือน) 

ผลการ
ปรับปรุง 

(ครัวเรือน)  

 
ยกเลิก 

(ครัวเรือน) 

 
รวม 

 
คิดเป็น
ร้อยละ 

 
นครปฐม 50,015 41,000 38,296 3,234 41,529 101.29 

เมืองนครปฐม 10,843 8,910 7,495 926 8,420 94.50 
   ก าแพงแสน 9,841 7,060 7,298 634 7,932 112.35 
   นครชัยศรี 6,171 4,775 4,372 212 4,584 96.00 
   ดอนตูม 3,500 3,280 2,670 760 3,430 104.57 
   บางเลน 10,882 10,175 9,863 412 10,275 100.98 
   สามพราน 7,536 5,800 5,474 263 5,737 98.91 
   พุทธมณฑล 1,242 1,000 1,124 27 1,151 115.10 

 

/ผลการวาดแปลง… 



 

  

4 
 

ผลการวาดแปลงทะเบียนเกษตรกร 
ปีงบประมาณ 2563 

(ณ วันท่ี 1 เมษายน –  25  มิถุนายน  2563) 
 

 
จังหวัด/อ าเภอ 

เป้าหมายปี 2563 
รอบท่ี2 (เม.ย.-ก.ย.63) 

ผลการวาดแปลง 
(แปลง) 

 
คิดเป็นร้อยละ 

นครปฐม 5,500 3,899 70.89 
ก าแพงแสน 772 1004 130.05 
นครชัยศรี 643 813 126.43 
สามพราน 847 661 78.04 

เมืองนครปฐม 1,135 637 56.12 
บางเลน 1,345 647 48.10 
ดอนตูม 447 137 30.64 

พุทธมณฑล 311 - - 
 
3.2 รายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน (รต.) 
      ข้าวนาปรัง  ปีการเพาะปลูก 2562/63 

   (ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563) 
 

 
 

จังหวัด/อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก(ไร่) 

 
เน้ือที่

เสียหาย
(ไร่) 

 
เน้ือที่เก็บ

เกี่ยว
ผลผลิต

(ไร่) 

 
ผลผลิตท่ี 

เก็บเกี่ยวได้
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย 
(กก./
ไร่) 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได้
เฉลี่ย
(บาท/
กก.) 

ทบก. รต. ทบก. GISDA รต.      
นครปฐม 13,381 11,973 252,106 218,297 264,787  - 246,090 200,229,904 813 7.57 

เมืองนครปฐม 534 663 8,054 7,122 8,967  - 5,699 4,615,100 809 7.98 

ก าแพงแสน 1,870 1,211 20,245 14,579 20,784  - 14,208 11,387,650 801 6.97 

นครชัยศรี 1,659 1,393 27,861 23,275 27,919  - 27,219 22,479,594 825 6.99 

ดอนตูม 1,094 1,156 16,946 15,603 17,467  - 14,124 11,645,510 824 8.20 

บางเลน 7,411 6,416 161,939 145,851 171,786  - 166,991 135,769,800 813 7.63 

สามพราน 251 356 4,372 3,099 4,787  - 4,772 3,558,650 745 6.70 

พุทธมณฑล 671 778 12,686 8,768 13,077  - 13,077 10,773,600 823 8.20 

 
 

/ข้าวนาปี...   
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ข้าวนาปี  ปีการเพาะปลูก 2563/64 

 
 
 

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 2,484 6,591 45,672 95,600 156,685  -  -  -  -  - 

เมืองนครปฐม 13 131 262 2,740 1,393  -  -  -  -  - 

ก าแพงแสน 70 326 1,211 9,298 3,749  -  -  -  -  - 

นครชัยศรี 12 213 135 55,598 6,083  -  -  -  -  - 

ดอนตูม 246 267 3,637 20,504 2,881  -  -  -  -  - 

บางเลน 1,663 4,773 32,186 3,917 129,914  -  -  -  -  - 

สามพราน 153 292 2,499 2,436 2,393  -  -  -  -  - 

พุทธมณฑล 334 589 5,740 1,108 10,271  -  -  -  -  - 

 
กล้วยไม้ (ไม้ตัดดอกเมืองร้อน) 

   (ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563) 
 

 
 

จังหวัด/อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก (ไร่) 

 
เน้ือที่ 

ปลูกใหม ่
(ไร่) 

 
เน้ือที่ 

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต 

(ไร่) 

 
ผลผลิตท่ีเก็บ

เกี่ยวได้ 
(กก./ไร)่ 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย
(กก.) 

ราคาท่ี
เกษตรกร

ขายได้เฉลี่ย
(บาท/กก.) 

ทบก. 
(ปี63) 

รต. 
(มิ.ย.63) 

ทบก. 
(ปี63) 

รต. 
(มิย.63) 

 

     

นครปฐม 463 676 6,395 9,131     632 7,111 1,655,887 232 49 

เมืองนครปฐม 24 56 422 571 146 304 82,475 270 35 

ก าแพงแสน 28 50 392 838 5 972 125,760 187 52 

นครชัยศรี 72 98 968 1,703 - 962 206,200 214 46 

ดอนตูม 8 12 117 118 - 110 19,000 172 81 

บางเลน 89 134 2,406 3,033 470 2,516 839,700 333 53 

สามพราน 231 278 1,929 2,419 11 2,129 334,252 157 47 

พุทธมณฑล 17 48 173 448 - 418 48,500 116 6 
 

/อ้อยโรงงาน…   
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อ้อยโรงงาน  (ปี 62/63) 

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563) 
 

 
 

จังหวัด/อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก (ไร่) 

 
เน้ือที่

ปลูกใหม่
(ไร่) 

 
เน้ือที่ 

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต

(ไร่) 

 
ผลผลิตท่ีเก็บ
เกี่ยวได้(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย
(กก.) 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได้
เฉลี่ย
(บาท/
กก.) 

ทบก. รต. ทบก. รต.      
นครปฐม 1,317 2,414 14,656 91,186 28,770 57,653 886,806,182 15,381 0.76 

เมืองนครปฐม 349 729 3,631 24,069 6,643 16,271 268,475,027 16,500 0.79 

ก าแพงแสน 967 1,680 10,932 67,036 22,091 41,321 617,855,000 14,952 0.75 

นครชัยศรี 1 1 36 36 36 36 26,155 726 0.70 

ดอนตูม 3 1 12 45 - 25 450,000 18,000 1.00 

บางเลน 2 - 44 - -  - - - 
 

ส้มโอ 
(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563) 

 
 

จังหวัด/อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก (ไร่) 

 
เน้ือที่
ปลูก

ใหม่(ไร่) 

 
เน้ือที่ 

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต

(ไร่) 

 
ผลผลิตท่ีเก็บ

เกี่ยวได้ 
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย
(กก.) 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได้
เฉลี่ย
(บาท/
กก.) 

ทบก. 
(ปี63) 

รต. 
(มิ.ย.63) 

ทบก. 
(ปี63) 

รต. 
(มิ.ย.63) 

     

นครปฐม 974 1,364 5,361 5,790 - 219 7,950 36 64 

เมืองนครปฐม 12 2 17 4 - 2 1,000 500 35 

ก าแพงแสน 9 21 26 22 - 2 50 25 30 

นครชัยศรี 130 133 537 919 - - - - - 

ดอนตูม 13 5 171 108 - 99 2,100 21 50 

บางเลน 22 7 146 97 - - - - - 

สามพราน 782 1,181 4,428 4,501 - - - - - 

พุทธมณฑล 13 15 35 139 - 116 4,800 41 77 
 
 
 

 
 

/มะพร้าวอ่อน... 
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มะพร้าวอ่อน 

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563) 
 

 
 

จังหวัด/อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก (ไร่) 

 
เน้ือที่ 

ปลูกใหม่
(ไร่) 

 
เน้ือที่ 

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต

(ไร่) 

 
ผลผลิตท่ีเก็บ

เกี่ยวได้ 
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย
(กก.) 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได้
เฉลี่ย
(บาท/
กก.) 

ทบก. 
(ปี63) 

รต. 
(มิ.ย63) 

ทบก. 
(ปี63) 

รต. 
(มิ.ย.63) 

     

นครปฐม 1,870 1,555 8,562 7,895  - 3,935 1,105,229 280 13 

เมืองนครปฐม 156 201 902 743  - 253 422,700 1,670 12 

ก าแพงแสน 67 52 291 265  - 91 24,900 273 9 

นครชัยศรี 348 335 1,606 1,578  - 422 102,070 241 10 

ดอนตูม 48 58 208 379  - 54 16,700 309 15 

บางเลน 94 28 452 173  - 137 17,000 127 9 

สามพราน 1,093 845 4,922 4,622  - 2,893 495,359 171 14 

พุทธมณฑล 71 36 178 135  - 85 26,500 309 14 

 
มะพร้าวแก่ 

 
 
 

จังหวัด/อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก (ไร่) 

 
เน้ือที่ 

ปลูกใหม่
(ไร่) 

 
เน้ือที่ 

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต

(ไร่) 

 
ผลผลิตท่ีเก็บ

เกี่ยวได้ 
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย
(กก.) 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได้
เฉลี่ย
(บาท/
กก.) 

ทบก. 
(ปี63) 

รต. 
(มิ.ย63) 

ทบก. 
(ปี63) 

รต. 
(มิ.ย.63) 

     

นครปฐม 125 336 335 965  - 461 283,430 614 12 

เมืองนครปฐม 34 79 38 102  - 78 122,000 1,564 14 

ก าแพงแสน 11 58 36 96  - 49 16,600 333 12 

นครชัยศรี 25 5 94 24  - - - - - 

ดอนตูม 9 43 12 44  - 44 11,720 266 16 

บางเลน 16 104 51 567  - 191 98,240 514 10 

สามพราน 22 39 90 113  - 80 33,670 418 11 

พุทธมณฑล 8 8 11 19  - 18 1,200 66 10 
 

/ล าไย... 
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ล าไย 

 
 
 

จังหวัด/อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก (ไร่) 

 
เน้ือที่ 

ปลูกใหม่
(ไร่) 

 
เน้ือที่ 

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต

(ไร่) 

 
ผลผลิตท่ีเก็บ

เกี่ยวได้ 
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย
(กก.) 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได้
เฉลี่ย
(บาท/
กก.) 

ทบก. 
(ปี63) 

รต. 
(มิ.ย63) 

ทบก. 
(ปี63) 

รต. 
(มิ.ย.63) 

     

นครปฐม 369 242 2,301 1,776  - 11 5,500 500 50 

เมืองนครปฐม 34 18 133 104  - 11 5,500 500 50 

ก าแพงแสน 10 1 31.75 50  -  -  -  -  - 

นครชัยศรี 32 13 250 113  -  -  -  -  - 

สามพราน 278 210 1,810 1,509  -  -  -  -  - 

บางเลน 5 5 7.25 -  -  -  -  -  - 

ดอนตูม 10 10 67.5 -  -  -  -  -  - 

พุทธมณฑล 2 2 1.5 -  -  -  -  -  - 

 
ข้าวโพดฝักอ่อน 

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563) 
 

 
 

จังหวัด/อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก (ไร่) 

 
เน้ือที่ 

ปลูกใหม่
(ไร่) 

 
เน้ือที่ 

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต

(ไร่) 

 
ผลผลิตท่ีเก็บ

เกี่ยวได้ 
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย
(กก.) 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได้
เฉลี่ย
(บาท/
กก.) 

ทบก. 
(ปี63) 

รต. 
(มิ.ย.63) 

ทบก. 
(ปี63) 

รต. 
(มิ.ย.63) 

     

นครปฐม 1,126 1,118 2,832 2,032 290 487 686,800 1,410 4.37 

เมืองนครปฐม 189 274 402 180 - 164 238,800 1,456 5.07 

ก าแพงแสน 936 844 2,426 1,852 290 323 448,000 1,387 4.00 

บางเลน 1 - 4 - - - - - - 
 

 
 

/ข้าวโพด… 
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ข้าวโพดรับประทานฝักสด 

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563) 
 

 
 

จังหวัด/อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก (ไร่) 

 
เน้ือที่
ปลูก

ใหม่(ไร่) 

 
เน้ือที่ 

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต

(ไร่) 

 
ผลผลิตท่ีเก็บ

เกี่ยวได้ 
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย
(กก.) 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได้
เฉลี่ย
(บาท/
กก.) 

ทบก. 
(ปี63) 

รต. 
มิ.ย.63) 

ทบก. 
(ปี63) 

รต. 
(มิ.ย.63) 

     

นครปฐม 313 241 562 373 90 25 18,000 720 10 

เมืองนครปฐม 196 131 338 178 46 8 6,000 750 10 

ก าแพงแสน 71 80 159 166 39 10 8,000 800 10 

ดอนตูม 39 30 54 29 5 7 4,000 571 10 

นครชัยศรี 5 - 10.75 - - - - - - 

บางเลน 1 - 0.25 - - - - - - 

 
พืชผัก 

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2563) 
 
 

จังหวัด/อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก (ไร่) 

 
เน้ือที่ 

ปลูกใหม่
(ไร่) 

 
เน้ือที่ 

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต

(ไร่) 

 
ผลผลิตท่ีเก็บ

เกี่ยวได้ 
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย
(กก.) 

 
ราคาท่ี

เกษตรกร
ขายได้เฉลี่ย
(บาท/กก.) 

ทบก. 
(ปี63) 

รต. 
(มิ.ย.63) 

ทบก. 
(ปี63) 

รต. 
(มิ.ย.63) 

     

นครปฐม 9,248 8,971 23,262 20,913 3,200 8,819 5,544,661 628 16 

เมืองนครปฐม 3,723 4,182 7,531 7,079 1,214 3,780 2,215,253 586 18 

ก าแพงแสน 2,718 2,555 7,149 5,725 509 1,477 1,035,168 700 17 

นครชัยศรี 755 514 1,996 3,348 665 891 667,350 748 16 

ดอนตูม 821 777 1,560 1,247 348 561 700,500 1,248 12 

บางเลน 800 747 3,998 3,004 313 1,889 826,970 437 12 

สามพราน 316 30 710 228 119 109 53,000 484 24 

พุทธมณฑล 138 166 315 281 32 112 46,420 414 23 
   

/3.3 การติดตาม… 
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3.3 การติดตามการใช้งาน Application พืชผักปลอดภัย 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ฝากเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอก าชับเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรให้
ติดตามการใช้แอพพลิเคชั่นพืชผักปลอดภัย เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้งาน 

        3.4  แผนการติดตามการใช้งานครุภัณฑ์ประจ าเดือน กรกฎาคม 2563             
ครุภัณฑ์งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/งบกลุ่มจังหวัด/งบตามแผนพัฒนาภาค โดยให้รายงานผลให้ส านักงานเกษตร
จังหวัดทราบเป็นประจ าทุกเดือนโดยใช้แบบรายงานการตรวจสอบ/ติดตามครุภัณฑ์งบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/
งบกลุ่มจังหวัด/งบตามแผนพัฒนาภาคซึ่งได้ด าเนินการจัดรายการครุภัณฑ์เป็นรายอ าเภอ  
 

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

1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  10 ก.ค.2563 สามพราน 
2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 9 ก.ค.2563 ดอนตูม 
3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 13 ก.ค.2563 บางเลน 
4 กลุ่มอารักขาพืช 13 ก.ค.2563 เมืองนครปฐม 
5 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 22 ก.ค.2563 พุทธมณฑล 
6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 15 ก.ค.2563 ก าแพงแสน 
7 กลุ่มอารักขาพืช 8 ก.ค.2563 นครชัยศรี 

3.5 การใช้งานอุปกรณ์ควบคุมภายในโรงเรือนปลูกพืช (โรงเรือนอัจฉริยะ) 

 
เลิศศิร ิ  โรงงเรือน IOT ที่ไม่ได้ใช้งานเนื่องจากอุปกรณ์ช ารุดเสียหายโดยทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
ได้ประสานไปทางช่างแล้ว บางโรงเรือนมีปัญหาเรื่องระบบไฟ บางโรงเรือนมีปัญหาเรื่อง อุปกรณ ์ก็ต้องหาช่างเทคนิค
แต่ละฝ่ายซึ่งหากช่างพร้อมจะลงพื้นที่จะได้แจ้งประสานงานกับทางอ าเภอให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง 

 
/รายชื่อผู้ใช้งาน... 
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/3.6 แผนภูม.ิ..
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3.6 แผนภูมิแสดงรายได้จากการใช้ประโยชน์โรงเรือนปลูกพืช 

         โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 

เลิศศิร ิ  อ าเภอเมืองเป็นช่วงพักแปลงรายได้จึงน้อยลงส่วนแปลงที่ไม่มีรายได้ คือ แปลงที่ปลูกใหม่ 

/รายได้... 
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เลิศศิร ิ  อ าเภอดอนตูม เกษตรกรส่วนใหญ่อยู่ในช่วงพักแปลง 

/รายได้... 
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/รายได้... 
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เลิศศิร ิ  อ าเภอบางเลน ยอดท่ีสูงขึ้นเนื่องจาก ช่วงนี้มีผลผลิตเมล่อนออกสู่ท้องตลาดมากจึงท าให้รายได้
เพ่ิมขึ้น 
 

 
 
 

/3.7 ปัญหา… 
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3.7 ปัญหาโรคและแมลงท่ีพบในโรงเรือนปลูกพืช 
 

 
 

/หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช... 

ท้ังหมด 128
พักแปลง 28
เตรียมดิน 7
ก ำลังเพำะกล้ำ 1
พักต้น 2
ก ำลังเก็บผลผลิต 40
ก ำลังร้ือแปลง 3
น้ ำท่วม 1
ยังไม่ด ำเนินกำรปลูก 4
พบโรคและแมลงศัตรูพืช 25
ไม่พบโรคและแมลงศัตรูพืช 59
แนะน ำกำรเตรียมดิน 38
ไม่มีน้ ำรดผัก 1
ผักไม่โต 1

พบโรคและแมลง จ ำนวน 25 โรงเรือน
ไมพ่บปัญหำโรคและแมลงศัตรูพืช จ ำนวน 102 โรงเรือน
โรงเรือนปลูกพืช จ ำนวน 128 โรงเรือน

ปัญหำโรคและแมลงท่ีพบในโรงเรือนปลูกพืช
โดย รถหน่วยบริกำรเคล่ือนท่ี (อำรักขำพืช)

ประจ ำเดือน มถุินำยน 2563
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  หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  เพ่ิมเติมในส่วนของกราฟและปัญหาอุปสรรคในโรงเรือนที่รวบรวม ของ
แต่ละอ าเภอ เพื่อแจ้งให้อ าเภอทราบ 
 

3.8 รายงานการประจ าสัปดาห์รถบริการเคลื่อนที่เร็ว (ด้านอารักขาพืช) ประจ าเดือน 
มิถุนายน 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เพื่อทราบ/พิจารณา 
 

   4.1 เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหารทั่วไป 
     1. สรุปลูกหนี้เงินยืมที่ยังไม่ได้ชดใช้เงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน  

              เงินงบกรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าปีงบประมาณ 2563 
ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมประจ าเดือน มิถุนายน 2563 

 

 
ที ่

 
สัญญาเลขที่ 

 
ผู้ยืม 

 
จ านวนเงิน 

 
วันที่รับเงินยืม 

วันที่ครบ
ก าหนดสัญญา 

1 89/2563 นายเฉลิม นันทารียะวัฒน์ 12,750.00 4 มิ.ย.63 3 ก.ค.63 
2 93/2563 นายสุธี ภู่อร่าม 4,500.00 17 มิ.ย.63 16 ก.ค.63 
3 95/2563 นางสาวสาลินี สาลิวงษ์ 3,000.00 17 มิ.ย.63 16 ก.ค.63 
4 96/2563 นางสาวอุไรทิพย์ ธรรมสา 4,500.00 17 มิ.ย.63 16 ก.ค.63 
5 97/2563 นายวราวุธ สวุรรณรัตน์ 4,250.00 17 มิ.ย.63 16 ก.ค.63 
6 98/2563 นายวุฒิกร สุวรรณมิ่ง 2,250.00 19 มิ.ย.63 18 ก.ค.63 
7 99/2563 นางสาวจิตติกาญจน์ สมพงศ์นวกิจ 1,500.00 19 มิ.ย.63 18 ก.ค.63 
8 100/2563 นางสาวณัฐพร จีนประชา 3,000.00 19 มิ.ย.63 18 ก.ค.63 
9 101/2563 นายถวัลย์ ประมวล 3,000.00 19 มิ.ย.63 18 ก.ค.63 

10 102/2563 นายสุรพงศ์ บุญยงค์ 625.00 19 มิ.ย.63 18 ก.ค.63 
11 103/2563 นางสาวนราภร สะสมทรัพย์ 6,750.00 19 มิ.ย.63 18 ก.ค.63 
12 104/2563 นางสาวพัชราพรรณ คูหามุข 3,000.00 19 มิ.ย.63 18 ก.ค.63 
13 105/2563 นางสาววสุกาญจน์ ปานขริบ 3,750.00 19 มิ.ย.63 18 ก.ค.63 
14 106/2563 นางสาวแสงเดือน ส่งรุ่งโรจน์ 2,850.00 19 มิ.ย.63 18 ก.ค.63 
15 107/2563 นางสาวมณีรัตน์ วงศฺวิลาศ 4,500.00 19 มิ.ย.63 18 ก.ค.63 
16 108/2563 นายสาคร ศรีส าราญ 3,750.00 19 มิ.ย.63 18 ก.ค.63 
17 109/2563 นายธนภูมิ พูลขวัญ 4,500.00 19 มิ.ย.63 18 ก.ค.63 
18 110/2563 นางสาวกมลพรรณ พิมพา 20,100.00 24 มิ.ย.63 23 ก.ค.63 
                                                       รวม 88,575.00   

*** ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2563   

 
           /2. สรุปภาพรวม... 
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                          2. สรุปภาพรวมการเบิกจ่ายโครงการและงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 26 มิถุนายน  2563 จากระบบ GFMIS มีรายละเอียดดังนี้ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
 
 

2.1  รายละเอียดร้อยละผลเบิกจ่ายแยกตามโครงการการ ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2563 (รายละเอียดตามเอกสาร 
ฝบร.1 เอกสารแนบ 2)  
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  การด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ ขอให้ด าเนินงานตามแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ ตามที่ทางกลุ่มยุทธศาสตร์แจ้งไป หรือด าเนินการก่อนแผนก็ได้ ส่วนการเบิกรายจ่ายขอให้ด าเนินการตาม
คู่มือและหากมีการแก้ไขขอให้ส่งกลับมายังส านักงานเกษตรจังหวัดภายใน 1 วัน 
 

        3. มาตรการเร่งรัดการใชจ้่ายงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประจ าเดือนมิถุนายน 2563 ให้ทุกกลุ่ม/ฝ่าย/ส านักงานเกษตรอ าเภอเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
รายจ่ายประจ า ให้เป็นไปตามเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณ ณ สิ้นไตรมาส ตามหนังสือเวียนที่ส่งไปแต่ละกลุ่ม/
ฝ่าย/ส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ ที่ นฐ0009/ว325  ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 ดังนี้ 

หน่วย : ร้อยละ                
 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
รานจ่ายภาพรวม 23 54 77 100 
รายจ่ายประจ า 28 58 80 100 
รายจ่ายลงทุน 8 40 65 100 

 

 ทั้งนี้ขอให้อ าเภอด าเนินการแจ้งคืนเงินงบประมาณท่ีด าเนินการเรียบร้อยแล้ว รวมถึงเงินที่เหลือจากการ
ประมาณการค่าใช้จ่ายในการประชุมระดับเกษตรอ าเภอที่เพียงพอและคงเหลือตามแผนการปฏิบัติงานให้ส านักงาน
เกษตรจังหวัดทราบ ไม่เกินวันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2563 เพ่ือรวบรวมจ านวนเงินคงเหลือทั้งหมดส่งคืนกรมส่งเสริม 

 
/การเกษตร... 
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การเกษตร โดยเงินที่เหลือจ่ายจากการด าเนินการหลังวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 กลุ่ม/ฝ่าย ส านักงานเกษตร
อ าเภอจะต้องด าเนินการให้ได้ 100% โดยไม่มีเงินคงเหลือตามมาตรการเบิกจ่ายภาครัฐไตรมาส 4 คือเบิกจ่าย 
100% หากมีเงินคงเหลือกลุ่ม/ฝ่าย ส านักงานเกษตรอ าเภอ จะต้องจัดท าโครงการรวมถึงแผนการด าเนินงานเสนอ
เกษตรจังหวัดโดยโครงการจะต้องสอดคล้องกับกิจกรรมโครงการเดิมของเงินงบประมาณที่เหลือจ่ายเพื่อรวบรวมเสนอ
กรมอนุมัติให้ใช้วงเงินคงเหลือเงินให้ได้ 100% ตามมาตรการต่อไป  
 

       4. ขอเน้นย้ าการด าเนินการจัดท าหลักฐานการเบิกจ่าย  
        กรณีเอกสารมีการแก้ไขหลักฐานให้ส่งภายใน 1 วันหลังการรับแจ้งแก้ไขทุกกรณี  

เนื่องจากผ่านการตรวจสอบหลายขั้นตอนก่อนเสนอนายอ าเภอแล้ว หากไม่ส่งภายในก าหนดขอให้ด าเนินการจัดท า
หนังสือน าส่งใหม่ลงวันที่ปัจจุบัน เนื่องจากจะต้องด าเนินการตรวจสอบใหม่จากกลุ่มผู้รับผิดชอบแต่ละโครงการซึ่ง
อาจจะใช้เวลาในการด าเนินการ และจะต้องด าเนินการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันหลังการลงรับเอกสารโดย
ส านักงานเกษตรจังหวัด จึงขอเน้นย้ าเรื่องนี้เนื่องจากท่ีผ่านมามีการติดตามทวงเอกสารเพ่ือด าเนินงานการเบิกจ่ายให้
เป็นไปตามระเบียบแต่ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควรจะเป็น ซึ่งเป็นการขาดความรอบครอบของเจ้าหน้าที่และหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารเสนอนายอ าเภอลงนาม ฝ่ายบริหารฯไม่ขอรับฟังเหตุผลเดิมอีกต่อไป รวมไปถึงการ
ส่งเอกสารเบิกข้ามเดือนหลังมีการตรวจรับงานที่จะส่งผลกระทบต่อการบันทึกในระบบ GFMIS และรายงานบัญชี ซึ่ง
ทางกรมบัญชีกลางและกรมส่งเสริมการเกษตรเน้นย้ าในแนวทางการปฏิบัติด้านการเงินการคลัง ปีงบประมาณ 2563 
และฝ่ายบริหารได้เน้นย้ าไปแล้วในการประชุมครั้งก่อนนั้น ฝ่ายบริหารขอสงวนไม่รับเอกสารและส่งกลับให้ทางกลุ่ม/
ฝ่าย ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการต่อไปให้ถูกต้องเป็นปัจจุบันตามวิธีปฏิบัติงานที่ทางภาครัฐก าหนด จึงเรียนมา
เพ่ือนเน้นย้ าอีกครั้ง เพ่ือให้ทางเกษตรอ าเภอ ผู้มีหน้าที่เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าหน่วยงานควบคุม
ตรวจสอบการส่งเบิกให้เป็นไปตาม คู่มือปฏิบัติงาน  
 

5. รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าการประเมินผลงานเพื่อขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ 
       ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตรจะด าเนินการคัดเลือกข้าราชการให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อ
เลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 141 ต าแหน่ง (พื้นที่ทั่วไป) จ านวน 135 
ต าแหน่ง และพื้นที่ชายแดนใต้ จ านวน 6 ต าแหน่ง ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ถึงวันที่  15 กรกฎาคม 2563 โดย
ผู้สมัคร เข้ารับการคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติครบถ้วน (นับถึงวันปิดรับสมัคร) ตามประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร ลง
วันที่ 17 มิถุนายน 2563 เร่ือง ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับ
แก้ไข)  
     ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  ขอให้แจ้งข้าราชการในสังกัดที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ประกาศฯ และมีความประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก จัดท าเอกสารประกอบการคัดเลือก จ านวน 6 ชุด ต่อต าแหน่งที่
จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก 1 ต าแหน่ง  (สมัครได้ไม่เกิน 3 ต าแหน่ง) ส่งให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 
2563 ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ http://www.person.doae.go.th 
    โดยกรมขอให้จัดท าเอกสารตามรูปแบบที่ก าหนด และขอย้ าประเด็นหลัก ๆ ที่ตรวจพบว่า
มีความผิดพลาดและไม่ผ่านหลักเกณฑ์ ดังนี้  

1. สัดส่วนของผลงาน :  ผู้ที่จะสมัครต้องเป็นเจ้าของผลงานนั้นไม่น้อยกว่า 60%  ถ้าต่ ากว่าน้ีถือว่า
ตกเกณฑป์ระเมิน 

   /2. ข้อเสนอแนวคิด :... 
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      2. ข้อเสนอแนวคิด : ต้องเป็นข้อเสนอที่จะพัฒนางานในต าแหน่งที่ขอชี้ เช่น ผู้สมัคร
อยู่อ าเภอเมือง และขอชี้อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ ข้อเสนอต้องเขียนเพ่ือพัฒนางานที่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
      3. ข้อเสนอแนวคิด :  ข้อผิดพลาดที่ตรวจพบ คือ คนที่สมัครมากกว่า 1 ต าแหน่ง ตรง
ชื่อเรื่องเป็นชื่ออ าเภอต่างกันซึ่งถูกต้อง แต่เนื้อหาของเรื่องเป็นอีกอ าเภอหนึ่ง เช่นนี้ก็ตกถือว่าไม่ผ่าน 
     4. ผลงาน : ผลงานที่จะน าเขียนต้องเป็นผลงานที่เกิดขึ้นแล้ว สิ้นสุดแล้ว ย้อนหลังไม่เกิน 
3 ปี คือผลงานนั้นต้องเป็นผลงานที่เกิดขึ้นจริงในช่วงตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2560 – 15 กรกฎาคม 2563 ถือว่าไม่
เกิน 3 ปี ถ้าหลัง 15 กรกฎาคม 2563 ถือว่าผลงานยังไม่เกิดขอให้แจ้งข้าราชการในสังกัดทราบต่อไป 
 

6. หลักเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น  
(ฉบับแก้ไข) 
  ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ได้มี ประกาศ อ.ก.พ. กรมส่งเสริมการเกษตร เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์ 
การพิจารณาคุณสมบัติข้าราชการเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งสูงขึ้น (ฉบับแก้ไข) ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 3) ขอให้แจ้งข้าราชการในสังกัดทราบต่อไป 
 

4.2 เรื่องแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
 

      1. โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศภายใต้
แผนงานที่ 3.2 แผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจท้องถิ่นและชุมชน 

1.1 โครงการยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ได้มาตรฐานรองรับการท่องเที่ยววิถี 
ใหม่ (New Normal) จ านวน 1 แห่ง 

- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเกาะลัดอีแท่น ต าบลไร่ขิง อ าเภอสามพราน   
  จังหวัดนครปฐม 
- งบประมาณ 497,110 บาทแยกเป็นค่าแรง 111,140 บาทคิดเป็นร้อยละ   
  22.38 

      1.2 โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์และมาตรฐานสินค้าเกษตรแปรรูปวิสาหกิจชุมเพ่ือ 
การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชนจ านวน 14 แห่ง งบประมาณท่ีขอสนับสนุนทั้งสิ้น 6,914,763 บาท แยกเป็นค่าแรงชุมชน 
1,983,068 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.68 ค่าวัสดุ-อุปกรณ์-ครุภัณฑ์จ านวน 4,931,695 บาท คิดเป็นร้อยละ 
71.32  
 

                         2. แนวทางปฏิบัติการจัดการภัยพิบัติด้านการเกษตร  
                             2.1 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ก าหนดแนวทางการปฏิบัติการจัดการภัยพิบัติ 

ด้านการเกษตรโดยด าเนินการตามหลัก 2P2R  
- การป้องกัน (prevention)  
- การเตรียมความพร้อม (preparation) 
- การเผชิญเหตุ (Response) 
- การฟ้ืนฟู (recovery) 
 

/2.2 ข้ันตอนการ… 
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         2.2 ขั้นตอนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้านการเกษตร (ตามเอกสารแนบ 4)  

      2.3 อัตราการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยด้านการเกษตร (ตามเอกสารแนบ 5)  
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  โครงการภายใต้การยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร           
ประกอบด้วยวิสาหกิจชุมชนจ านวน 14 แห่ง ฝากเกษตรอ าเภอในเรื่องของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนื่องจากมี การ อิง 
ข้อมูลกับการขึ้นทะเบียนเป็นสินค้า OTOP หากกลุ่มใดที่เข้าร่วมโครงการและยังไม่ได้จดทะเบียนสินค้า OTOP ขอให้ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไปจดทะเบียนสินค้า OTOP ด้วยและถ่ายเอกสารส่งมายังส านักงานเกษตรจังหวัดด้วย ส่วนวาระ
การประชุมการประชุมที่ส่งมายังส านักงานเกษตรจังหวัดแล้วการจัดซื้อจัดจ้างขอให้มีการเสนอราคาอย่างน้อย 3 
ร้านค้า โดยให้ยึดตามคู่มือโครงการ 9101 และตรวจสอบราคาในเว็บไซต์ด้วยหากมีการจ้างแรงงาน ให้ท าบันทึกการ
ใช้แรงงานในโครงการนั้นด้วย โดยใช้ค่าแรงงานตามประกาศแรงงานขั้นต่ าของกระทรวงและเอกสารประกอบการท า
โครงการต่างๆขอให้มีให้ครบถ้วน 

 

           3 สรุปผลตลาดเกษตรกร เกษตรปลอดภัยสู้ภัย covid ภายใต้นโยบาย               
“ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ประเทศไทยอยู่รอด” ณ บริเวณส านักงานเกษตรอ าเภอเมืองนครปฐม 

- ยอดจ าหน่ายเดือนเมษายน  รายได้รวม  155,221 บาท 
- ยอดจ าหน่ายเดือนพฤษภาคม  รายได้รวม  252,800 บาท 
- ยอดจ าหน่ายเดือนมิถุนายน  รายไดร้วม 100,655 บาท 

รวม   508,676 บาท 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  สรุปภาพรวมตลาดเกษตรกร ซึ่งขณะนี้เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติรายได้
จากการจ าหน่ายตลาดเกษตรกรส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมจึงลดลงเนื่องจากเข้าสู่สภาสถานการณ์ปกติ และจะ
มีการเปิดตลาดเกษตรกรแห่งใหม่ที่มหาลัยราชภัฏนครปฐม 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 จะมีการประกวดยุวเกษตรกร           
ที่โรงเรียนวัดจินดาราม อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

          4 ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต ประจ าปี 2563  
     รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนห้วยน้ าโจน ต าบลเขาน้อย อ าเภอท่าม่วง  

จังหวัดกาญจนบุรี 
     รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ต าบลบางช้าง  

ต าบลบางช้าง อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
     รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนการเกษตรปลอดสาร ต าบลวัดประดู่  

อ าเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม 
 
                           4.3 เรื่องแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
 

    1. พาณิชย์จังหวัดนครปฐม แจ้งประชาสัมพันธ์ 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต   ได้รับแจ้งจากพาณิชย์ตามประกาศคณะอนุกรรมมาการก ากับ
ดูแลการด าเนินกิจกรรมสนับสนุนการรวบรวมผลไม้เพ่ือการส่งออก เนื่องด้วยกรมการค้าภายในมีมาตรการส่งเสริม 
 

/สภาพคล่อง… 
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สภาพคล่องในการรวบรวมรับซื้อผลไม้ ปี 2563 โดยสนับสนุนค่าบริหารจัดการผลไม้ส่งออก ให้แก่ สถาบัน
เกษตรกรและผู้ประกอบการ ในอัตรากิโลกรัมละ 5 บาท เป้าหมาย 10,000 ตัน ซึ่งให้เกษตรกรผู้ประกอบการที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคลที่รวบรวมรับซื้อผลไม้ ได้แก่ มะม่วง ส้มโอ อื่นๆ ในฤดูกาลผลิตปี 2563 หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
การส่งออก (ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง)  โอ และในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จะมีการประชุม GI ในเรื่องส้มโอ
ของอ าเภอสามพราน และอ าเภอนครชัยศรี        
 

    2. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ 2563    
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต   โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยบูรณาการร่วมกับ จังหวัด โดยจัดร่วมกับงานผู้ว่าพบ
ประชาชน ก าหนดจัดงานในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 ณ วัดแค ต าบลวัดแค อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

- ก าหนดการประชุมเตรียมการจัดงาน วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น.  
ณ ห้องส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 

- ก าหนดการจัดสถานที่จัดงาน วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.30 น. 
ณ วัดแค ต าบลวัดแค อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 
 

ณัฐทิยา  การประกวดแปลงใหญ่ ทางส านักงานเกษตรจังหวัด ได้ท าหนังสือแจ้งไปยังอ าเภอแล้ว จะประกวด
ในวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2553 ขอความร่วมมืออ าเภอประสานเกษตรกรในการเตรียมความพร้อมการประกวดด้วย 
และในวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น. จะมีการประกวดคัดเลือกคณะกรรมการแปลงใหญ่ดีเด่นระดับ
จังหวัดซึ่งทางจังหวัดได้เคยประชุมชี้แจง ในเวทีระดับจังหวัดที่ประชุมที่อ าเภอสามพรานไปแล้วจึงขอความร่วมมือ
อ าเภอส่งคณะกรรมการที่จะเข้าประกวด ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563  
ณัฐทิยา   โครงการบ้านพอเพียง สู้ภัยโควิด ขณะนี้ ทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้เริ่มส่งต้นไม้ให้กับ
เกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการ ดังกล่าวแล้ว ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2563 ซึ่งขณะนี้จัดส่งให้อ าเภอบางเลน อ าเภอ
ก าแพงแสน อ าเภอพุทธมณฑล และอ าเภอนครชัยศรี รวมทั้งหมด 22,120 ต้น จากยอด 44,240 ต้นคิดเป็น 50 
เปอร์เซ็นต์ จึงขอชี้แจง ประชาสัมพันธ์กับอ าเภอหลังได้รับต้นไม้ไปแล้ว ขอให้ส่งเอกสารการรับต้นไม้ตัวจริงให้จังหวัด
ภายใน 7 วันและจัดท าคลิปวีดีโอ การรับต้นไม้ประมาณ 5 นาทีโดยเริ่มตั้งแต่ การรับ - ส่ง มอบให้กับเกษตรกร การ
น าไปปลูก การติดตามเกษตรกรในพ้ืนที่ โดยส่งคลิปวีดีโอดังกล่าวให้ส านักงานเกษตรจังหวัดภายใน 15 สิงหาคม 
2563 
เลิศศิร ิ  โครงการส่งเสริมการใช้น้ าในระดับไร่นา เริ่มเป็นปีแรกของกรมส่งเสริมการเกษตร และจังหวัด
นครปฐมเป็น 50 จังหวัดแรกในการน าร่อง สืบเนื่องมาจากแผนยุทธศาสตร์การใช้น้ าของชาติ 20 ปีกรมส่งเสริม
การเกษตร ได้รับนโยบายว่าจะท าอย่างไรให้เกษตรกรใช้น้ าอย่างรู้คุณค่าและมีประสิทธิภาพประกอบด้วยหลักสูตร
การใช้น้ าอย่างรู้คุณค่าและหลักสูตรการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้น้ าในระดับได้นาโดยจังหวัดเป็นผู้จัด มีกิจกรรมจัดท า
แปลงเรียนรู้การใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพจากไร่นา พ้ืนที่เป้าหมายจ านวน 4 ไร่ โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการต้อง
มีคุณสมบัติดังนี้ คือ มีความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ สามารถเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับเกษตรกรข้างเคียง
หรือผู้ที่สนใจให้เข้ามา ศึกษาดูงานได้ สามารถพัฒนาเป็นจุดศึกษาดูงานต่อไปได้ สามารถประสานงานกับศูนย์เรียนรู้
การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ได้โดยอาจจะด าเนินงานในพ้ืนที่ศพก.หลักหรือศพก.เครือข่ายก็ได้ 
พืชที่เข้าร่วมโครงการสามารถเข้าร่วมได้ทุกพืช และขอให้เป็นพืชเชิงเดีย่วเพ่ือง่ายตอ่การค านวณการใช้น้ าของ 

 
/เกษตรกร... 
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เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับสนับสนุนวัสดุจัดท าแปลงเรียนรู้ประกอบด้วย
ท่อ PVC ท่อ PE หัวจ่ายน้ า วาล์วต่างๆที่จะประกอบเป็นระบบน้ า พันธุ์พืช ป้ายแปลง ฯลฯ ที่เหมาะสมกับพ้ืนที่ 
ยกเว้นครุภัณฑ์ทุกรายการไม่สามารถจัดซื้อให้ได้ ขอความร่วมมืออ าเภอประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกเกษตรกรเข้า
ร่วมโครงการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 โดยจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณาและลงไปดูพ้ืนที่จริงอาจจะ
ไม่ได้ทุกอ าเภอเพราะมีเป้าหมายเพียงแค่ 4 ไร่เท่านั้น 
 

 4.4 เรื่องแจ้งจากกลุ่มอารักขาพืช 
   1. ผลการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัดประจ าปี 2563 

          ตามท่ีคณะกรรมการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด 
ประจ าปี 2563 ได้ท าการคัดเลือกศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนระดับจังหวัดประจ าปี 2563 ผลการคัดเลือกเป็นดังนี้ 
ชนะเลิศอันดับที่      1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนบ้านคอกช้าง หมู่ 6 ต าบลแหลมบัว อ าเภอนครชัยศรี 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลทุ่งขวาง หมู่ 1 ต าบลทุ่งขวาง อ าเภอก าแพงแสน  
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลบางระก า หมู่ 8 ต าบลบางระก า อ าเภอบางเลน 
      2. การให้บริการคลินิกพืช  
         กรมส่งเสริมการเกษตรได้การก าหนดแนวทางในการให้บริการคลินิกพืช ซึ่งอยู่ภายใต้
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริการวินิจฉัยอาการผิดปกติ
เบื้องต้นให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ รวมถึงให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาอาการผิดปกติ โดยยึดการจัดการศัตรูพืช
โดยวิธีผสมผสานที่มีความยืดหยุ่นและเหมาะสมกับบริบทเกษตรกรและบริบทพ้ืนที่   ซึ่งมีวิธีการให้บริการ ดังนี้ 
        1) ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืช เปิดให้บริการคลินิกพืชที่ศูนย์ฯ 
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน  และให้บริการในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ หรือจังหวัดเคลื่อนที่ และสถานที่อ่ืนๆตาม
ความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน 
         2) กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัด เปิดให้บริการคลินิกพืชที่ส านักงานอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 วัน  และให้บริการตามสถานีให้บริการในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่หรือจังหวัดเคลื่อนที่ และ
สถานที่อ่ืนๆตามความเหมาะสมของการปฏิบัติงาน 
        3) ส านักงานเกษตรอ าเภอ เปิดให้บริการคลินิกพืชที่ส านักงานอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 
วัน  และให้บริการตามสถานีให้บริการในงานอ าเภอยิ้มเคลื่อนที่  เป็นต้น 
       4) กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับส านักงานเกษตรอ าเภอ เปิด
ให้บริการคลินิกพืชที่ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน อย่างน้อย
เดือนละ 1 วัน  โดยก าหนดแผนการให้บริการให้สอดคล้องกับระบบส่งเสริมการเกษตร  (T&V System) 
 กลุ่มอารักขาพืช ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  ได้ส่งแนวทางการด าเนินงานคลินิกพืช 
และแบบบันทึกการวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืช ให้กับส านักงานเกษตรอ าเภอ จ านวน 1 เล่ม และขอให้อ าเภอ
ด าเนินการ ดังนี้ 

1. เปิดให้บริการคลินิกพืชตามแนวทางการด าเนินงานคลินิกพืช 

 
 

/2. ส่งแบบตอบรับ... 
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 2. ส่งแบบตอบรับหลังจากได้รับแบบบันทึกการวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชดังกล่าว 
และขอให้ส่งภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 
 3. รายงานผลการวินิจฉัยอาการผิดปกติของพืชให้ส านักงานเกษตรจังหวัดทราบ ทุกวันที่ 20 
ของเดือน ทาง Line : รายงานอารักขา หรือทาง E-mail : Nakhonpathom  
 ทั้งนี้กลุ่มอารักขาพืชได้ส่งหนังสือถึงอ าเภอเรียบร้อยแล้ว ตามหนังสือ ที่ นฐ 0009/ว 
8636 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2563   
 

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  การให้บริการคลินิกพืชจะ ออกให้บริการที่ส านักงานเกษตรจังหวัดทุกวันศุกร์และ
ให้บริการตามคลินิกเกษตร งานจังหวัดเคลื่อนที่ ในส่วนของส านักงานเกษตรอ าเภอจะต้องเปิด ให้บริการอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้งเหมือนส านักงานเกษตรจังหวัดในวันศุกร์เช่นเดียวกัน และเปิดบริการ นอกสถานที่อย่างน้อยเดือน
ละ 1 ครั้ง จะเปิดที ่ศพก.เครือข่ายก็ได้ อาจจะเป็นวันอังคารก็ได้ โดยขอให้ทางส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ
จัดท าแผนออกมาแล้วส่งแผนให้ทางส านักงานเกษตรจังหวัด จะได้รายงานให้ ทางกรมส่งเสริมการเกษตรทราบเป็น
ล าดับต่อไป โดยส านักงานเกษตรอ าเภอจะต้องรายงานผลการเปิดคลินิกให้จังหวัดทราบทุกวันที่ 20 ของเดือน 
 

       2. รายงานการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ประจ าเดือน มิถุนายน 2563  

                                   

 3. แจ้งเตือนการระบาดศัตรูพืช 
           จังหวัดนครปฐมได้รับแจ้งเตือนการระบาด จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตร
ด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ประจ าเดือน มิถุนายน 2563 จ านวน 2 เรื่อง คือ 
           1.เตือนภัย “ระวังหนอนหัวด ามะพร้าวระบาด” 
           2.เตือนภัย“ระวังหนอนกระทู้ผัก กินจุ หนังเหนียว”(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 6) 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  การเตือนภัยการระบาดของหนอนหัวด ามะพร้าว ในพ้ืนที่จังหวัดนครปฐมการปลูก
มะพร้าวส่วนใหญ่ปลูกแบบกระจายพื้นที่ท าให้ก าจัดได้ยาก จึงขอให้เกษตรกรเฝ้าระวังในเรื่องของการระบาดของ
หนอนหัวด ามะพร้าว 
 

    4. การด าเนินการเกี่ยวกับวัตถุอันตรายพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส   
           ตามท่ีกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ประกาศ  เรื่องบัญชีรายชื่อวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ.2563 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 137 ตอนพิเศษ 117 ง วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 ก าหนดให้ 
 

/พาราควอต... 

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

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 2,530  2,731.50 107.96 2,731.50 -        345.5 155.0 6.0 1,967.00 0 198 60 0  - 883 743 684 190 30  -  - 2530  -  -  -

บำงเลน 2,070  2,241.10 108.27 1,823.50 417.6    0 12.0 0.0 2,226.50 0 0 2.6 0  - 450 450 450  -  - 360 360 2070  -  -  -

ก ำแพงแสน 2,070  2,141.50 103.45 2,001.50 140.0    220 451.0 64.5 608.00 120 662 16 0  - 390 290 270 210 190 190 180 1720 175 175  -

นครชยัศรี 2,300  2,319.50 100.85 2,319.50 -        0 0.0 0.0 2,319.50 0 0 0 0 368 468 158 83 43 170 400 370 2060 205 20 15

สำมพรำน 2,080 2,148.32 103.28 1,793.57 354.8    289 487.5 40.0 1,274.32 0 0 57.5 0 217 299 522 461 456 125  - 2080  -  -  -

ดอนตูม 1,150  1,150.50 100.04 1,150.50 -        0 0.0 0.0 1,150.50 0 0 0 0 405 405 150 90 70 30  -  - 1150  -  -  -

พุทธมณฑล 690     700.00 101.45 700.00 -        10 20.0 0.0 640.00 0 0 30 0 - - - 160 330 200  -  - 690  -  -  -

รวม 12,890 13,432.42 104.21 12,520.07 912.4    864.5 1125.5 110.5 10,185.82 120 860 166.1 0 773 2,813 2,090 2,259 1,304 1,076 1,075 910 12,300 380 195 15

ปอเทือง

ไถกลบตอซัง วัตถุดิบ
ในกำร
ผลิตน้ ำ
หมัก

แผนกำรผลิต

ข้ำว
ข้ำว 
โพด

อ้อย
 ปี 2562  ปี 2563

รายงานผลการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์

ประจ าเดือน  มิถุนายน  2563   (ข้อมูล ณ วันท่ี 24 มิถุนายน  2563  )

อ ำเภอ

เป้ำหมำย
กำรผลิต

รวม

ปริมำณท่ีผลิต
ได้

คิดเป็น
ร้อยละ

ปริมำณท่ี
ผลิตได้ใน
เดือนก่อน

ปริมาณท่ี
ผลิตได้ใน
เดือนน้ี

ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก
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พาราควอตและคลอร์ไพริฟอสเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่ 4 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563  
ตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม  ห้ามผลิต/น าเข้า/ส่งออก/ครอบครอง ฝ่าฝืน จ าคุกไม่เกิน 10 ปี หรือ ปรับไม่
เกินหนึ่งล้านบาท หรือ ทั้งจ าทั้งปรับผู้ครอบครองต้องด าเนินการ ตามค าสั่งกรมวิชาการเกษตร ดังนี้ 
เกษตรกร         ส่งคืนผู้ขายหรือร้านค้า ภายในวันที่ 29 สิงหาคม 2563 
ร้านค้า           ส่งคืนผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า ภายใน 28 กันยายน 2563 
ผู้ผลิตและผู้น าเข้า         แจ้งปริมาณ/แผนการท าลายให้กรมวิชาการเกษตร ภายใน 25 กุมภาพันธ์ 2564 
ขอให้ทุกหน่วยงาน  

        1. ประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรทราบและปฏิบัติตามประกาสกระทรวงอุตสาหกรรม 
และค าสั่งกรมวิชาการเกษตร 
             2. ส ารวจพาราควอต และคลอร์ไพริฟอส ในครอบครองของหน่วยงาน หากพบ ต้อง
ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมและค าสั่งกรมวิชาการเกษตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 7)                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/5. รายงานการระบาด… 
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5. รายงานการระบาดศัตรูพืชประจ าเดือน (ปศ.) เมษายน 2563 

           /4.5 เรื่องแจ้ง... 

อ ำเภอ ชนิดพืช ระยะกำร

ศัตรูพืชท่ี

ระบำด วิธีกำรช่วยเหลือ ปริมำณ

แหล่ง

ช่วยเหลือ ผู้ส่งรำยงำน

เจริญเติบโต เกษตรกร

(รำย)

พ้ืนท่ี 

(ไร่)

เกษตรกร

(รำย)

พ้ืนท่ี

 (ไร่)

เกษตรกร

(รำย)

พ้ืนท่ี

 (ไร่)

(รำย)

บำงเลน - - -  -  - - - - -                       - - สนง.
เกษตร
อ ำเภอบำง
เลน

นำยสุธี     

 ภู่อร่ำม

22 มิ.ย.63

ก ำแพงแสน ข้ำวโพด อำยุ 5 - 60

 วัน

หนอนกระทู้

ข้ำวโพดลำย

จุด

0 0 100 545 0 0 แนะน ำให้เกษตรกรมีกำรจัดกำรโดย

วิธีกล(ใช้มือจับ)และกำรใช้สำรเคมี

ฟลูเบนไดอะไมล์ สำรคลอแรนทรำนิ

ลิโพรล สำรคลอร์ฟินำเพอร์ สำรอิน

ดออกซำคำร์บ ในกำรก ำจัดหนอน

และใช้แสงไฟล่อแมลงท ำลำยตัวเต็ม

วัย

250 สนง.
เกษตร
อ ำเภอ
ก ำแพงแสน

นำยวีรวัฒน์

 ก้องวิวัฒน์

พงศ์

22 มิ.ย.63

มะพร้ำวแกง มะพร้ำว

อำยุ 5 ปี

ข้ึนไป

หนอนหัวด ำ

มะพร้ำว

8 25  -  - 8 25  - ให้ค ำแนะน ำเบ้ืองต้น  พร้อมฉีด

พ่นทำงใบ

8

มะพร้ำวอ่อน มะพร้ำว

อำยุ 5 ปี

ข้ึนไป

ด้วงแรด

มะพร้ำว

1 30  -  - 1 30 ให้ค ำแนะน ำเบ้ืองต้นและแนะน ำ

กำรติดต้ังกับดักฟีโรโมน

1

ข้ำว

น้อยกว่ำ 

40 วันและ

 มำกกว่ำ 

60 วัน

- - -  -  - - -                      - -

มะพร้ำว 5 ปีข้ึนไป หนอนหัวด ำ

1 7 - - 1 7  -ท ำควำมสะอำดแปลงตัดหญ้ำใน

แปลงเก็บทำงใบ                       

 -ตัดแต่งทำงใบมะพร้ำวให้โล่งแดด

ส่องถึง                                    

  -ท ำลำยต้นท่ีตำยในแปลงเพรำะ

เป็นแหล่งแพร่พันธ์ุ

1

ข้ำว กล้ำ เพล้ียไฟ 8 85  -  - 8 85

สำมพรำน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - สนง.กษอ.  

    สำม

พรำน

น.ส.อมรำ

ภรณ์ ไทยทวี

22 มิ.ย.63

เมือง

นครปฐม

มะพร้ำวแก่ ให้ผลผลิต 

5-20 ปี

หนอนหัวด ำ 3 15  -  - 3 15 ให้ค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรป้องกันและ

รักษำ

3 สนง.กษอ.

เมือง

น.ส.จุมพิตำ

 สืบพันธ์ุโกย

22 มิ.ย.63

รวม 21 162 100 545 21 162 263

ลงช่ือ  สุภำวดี ข ำอ่ิม  ผู้รำยงำน

   (นำงสำวสุภำวดี ข ำอ่ิม)

ต ำแหน่ง..นักวิชำกำรส่งเสริมกำรเกษตรปฏิบัติกำร

วันท่ี 24 เดือน มิถุนำยน พ.ศ. 2563

นครชัยศรี

สนง.กษอ.

นครชัยศรี

นำงสำว

ธัญญำรัศม์

 ตันเจริญ

วัฒน์

22 มิ.ย.63

พ้ืนท่ีให้ควำม

ช่วยเหลือ

วันท่ีส่ง

รำยงำน

พุทธมณฑล สนง.กษอ.

พุทธมณฑล

นำยตรีศร 

ทรัพย์

บริบูรณ์

22 มิ.ย. 63

ดอนตูม แนะน ำให้ใช้บิวเวอเรีย สนง.กษอ.

ดอนตูม

นำยอรุณ   

รุผักชี

22 มิ.ย. 63

แบบรำยงำนกำรระบำดศัตรูพืชและกำรให้ควำมช่วยเหลือ

ประจ ำเดือน มิถุนำยน 2563

จังหวัดนครปฐม

พ้ืนท่ีระบำด พ้ืนท่ีเฝ้ำระวัง
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4.5 เรื่องแจ้งจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 

 

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2563 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 8) 

วรัทยา  แจ้งการคืนเงินในเดือนกรกฎาคม 2563 ส านักงานเกษตรอ าเภอใดคิดว่ากิจกรรมไหนโครงการไหน
จะใช้เงินไม่หมดให้แจ้งท าแผนส่งกลับมายังส านักงานเกษตรจังหวัดภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566  ทางจังหวัด
จะได้แจ้งคืนเงินให้กรมส่งเสริมการเกษตรภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม 2563 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  การจัดกระบวนการเรียนรู้กลุ่มยุวเกษตรกร ก าหนดวันที่ 17 
กรกฎาคม 2563 โดยจัดที่โรงเรียนสถาพร อ าเภอบางเลน  
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  การประชุมคณะกรรมการสรรหาวิสาหกิจชุมชน ก าหนดจ่าย
วันที่ 8 กรกฎาคม 2563 ที่ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  การประชุมผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนจัดวันที่ 3 กรกฎาคม 
2563 ที่โรงแรมเวล อ าเภอเมือง จังหวัดนครปฐม 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร ให้เป็นYoung Smart Farmerจัดวันที่ 
1 - 2 กรกฎาคมที่ภูษา – ฟ้าใส ต าบลห้วยขวาง อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
ณัฐทิยา  โครงการระบบการเกษตรแบบแปลงใหญ่ กิจกรรมสนับสนุนวัสดุเรียนรู้ขอให้อ าเภอแนบรายงานการ
ประชุมกับต้องการของเกษตรกรพร้อมส่งมาให้ส านักงานเกษตรจังหวัดด้วย และในวันที่จัดท าเวทีหากมีหน่วยงาน
มาร่วมขอให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานเซ็นต์ชื่อรับรอง เพื่อรับทราบความต้องการของเกษตรกรด้วย 
ณัฐทิยา   การจัดท าเวทีสนับสนุน และส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มเกษตรกร งบประมาณ 41,000 บาทโดยจัด 
ที่อ าเภอสามพราน ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563  เวทีที่ 2 การถ่ายทอดความรู้ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 
และจะท าแปลงเรียนรู้จะด าเนินการหลังจากจัดเวทีที่ 1 เสร็จแล้ว 
ประธาน  ขอเน้นย้ าให้ทุกอ าเภอเร่งรัดการเบิกจ่าย ทุกโครงการด้วย 
วรัทยา  ขอให้แต่ละกลุ่มที่ขอโครงการมากับส านักงานเกษตรจังหวัดจัดส่งรายงานการประชุมมายังส านักงาน
เกษตรจังหวัดด้วยเพ่ือจัดเก็บเป็นหลักฐานไว้ที่ส านักงานเกษตรจังหวัด 
 

                                  2. การตรวจสอบและยืนยันเกษตรกรที่คาดว่าจะเพาะปลูกภายในวันที่ 30 มิถุนายน 
2563 (กลุ่มเป้าหมายที่ 3) เพื่อใช้ในโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
           กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดท ารายชื่อเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุง
ทะเบียนเกษตรกรปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา และเกษตรกรไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ 1 
และ 2 แสดงในระบบฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ส านักงานเกษตรอ าเภอตรวจสอบและยืนยันข้อมูล
เกษตรกรว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ 3 ในการเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยสามารถด าเนินการ ดังนี้ 
    1) เข้าเว็บไซต์ http://farmer.doae.go.th แล้วลงชื่อเข้าใช้งาน 
    2) เลือกเมนู “เข้าร่วมโครงการ” จากนั้นเลือก “โครงการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับ
ผลกระทบ COVID-19” และเลือก “ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลเกษตรกร กลุ่มที่ 3 (คาดว่าจะปลูกภายใน 30 มิ.ย. 63  
ตามที่ตั้งแปลง)” 
 

/3) ระบบจะแสดง... 

http://farmer.doae.go.th/
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    3) ระบบจะแสดงรายชื่อเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียน
เกษตรกร ปี 2563  ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นมา และเกษตรกรไม่ได้อยู่ในกลุ่มเป้าหมายที่ 1 และ 2 โดย
สามารถยืนยันข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ 3 ได้ในกรณีท่ีเกษตรกรรายนั้นมีแปลงที่ผ่านการประชาคมแล้วอย่างน้อย 1 แปลง หาก
ยังไมม่ีแปลงที่ผ่านประชาคมจะไม่สามารถด าเนินการยืนยันข้อมูลกลุ่มเป้าหมายที่ 3 ได้ 
    จึงขอให้ส านักงานเกษตรอ าเภอด าเนินการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลดังกล่าวภายใน
วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม 2563  เพ่ือกรมส่งเสริมการเกษตรจะได้รวบรวมเสนอส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรพิจารณา
ให้การช่วยเหลือต่อไป หากสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว เกษตรกรที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและยืนยันจะไม่ได้รับการ
ช่วยเหลือตามโครงการ 
 - อ าเภอเมืองนครปฐม รับแบบล่วงหน้า จ านวน 8 ครัวเรือน  ยืนยันกลุ่ม 3 แล้ว จ านวน   4  ครัวเรือน 
 - อ าเภอก าแพงแสน รับแบบล่วงหน้า จ านวน 3 ครัวเรือน ยืนยันกลุ่ม 3 แล้ว    จ านวน   2  ครัวเรือน 
 - อ าเภอนครชัยศรี รับแบบล่วงหน้า จ านวน 9 ครัวเรือน ยืนยันกลุ่ม 3 แล้ว      จ านวน   4  ครัวเรือน 
 - อ าเภอดอนตูม  รับแบบล่วงหน้า  จ านวน 1 ครัวเรือน ยืนยันกลุ่ม 3 แล้ว        จ านวน   0  ครัวเรือน 
 -  อ าเภอบางเลน  รับแบบล่วงหน้า จ านวน 11 ครัวเรือน ยืนยันกลุ่ม 3 แล้ว      จ านวน   3  ครัวเรือน 
 -  อ าเภอสามพราน รับแบบล่วงหน้า  จ านวน 9 ครัวเรือน ยืนยันกลุ่ม 3 แล้ว    จ านวน   2  ครัวเรือน 
 - อ าเภอพุทธมณฑล รับแบบล่วงหน้า จ านวน 7 ครัวเรือน ยืนยันกลุ่ม 3 แล้ว    จ านวน   7  ครัวเรือน 
สุทัศน์วลี  ขอให้อ าเภอที่รับแบบการข้ึนทะเบียนเกษตรกรไว้แล้วให้เข้าไปยืนยันข้อมูลภายในวันที่  
15 กรกฎาคม 2556 เนื่องจากระบบจะตัดยอดส่งให้ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร โดยให้ยืนยันเฉพาะรายชื่อที่รับ
เรื่องเอาไว้เท่านั้น 
สุทัศน์วลี  ข้อมูลการปลูกพืช ได้แก่ ข้าว มะพร้าวแก่ กับล าไย จะมีการมาวิเคราะห์ข้อมูลเอกภาพของจังหวัด
นครปฐม ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ทางส านักงานเกษตรจังหวัดขอให้อ าเภอกลับไปตรวจสอบความถูกต้องและ
ความครบถ้วนของข้อมูล และในวันที่ 21 กรกฎาคม 2553 ขอเชิญอ าเภอเข้าร่วมประชุม ในเวลา 09.00 น. ที่ห้อง
ประชุมส านักงานเกษตรจังหวัด 
 

        3. การประชุมหารือผลวิเคราะห์ข้อมูลปริมาณการผลิตพืช จังหวัดนครปฐม 
  ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 10 จังหวัดราชบุรี (สศท. 10) ขอเชิญเกษตรอ าเภอเข้าร่วมประชุม 
หารือวิเคราะห์ข้อมูลการผลิตพืชจังหวัดนครปฐม ข้าว ล าไย มะพร้าวแก่  ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา  
09.00 น. ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  
 
 
 
 
 
 
 
 

/1. ผลการบันทึก...
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1. ผลการบันทึกข่าวประชาสัมพันธ์ 
ผลการบันทึกสรุปข่าวในระบบ ประจ าเดือน มิถุนายน 2563จังหวัดนครปฐม 

 
 
 

 
 

หมายเหตุ : ตัดยอดทุก 18.00 น. ของทุกวัน 
 
 

/วราวุธ...

26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 รวม
สำมพรำน 1 2 2 2 2 1 3 2 1 3 2 1 2 3 2 2 2 2 3 2 7 6 53
พุทธมณฑล 1 1 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 2 4 1 1 23
นครชัยศรี 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 15
เมือง 1 1 1 3 1 1 2 2 4 2 2 2 2 8 3 1 2 2 40
ก ำแพงแสน 1 1 1 3 1 1 1 2 2 2 3 4 22
ดอนตูม 2 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 24
บำงเลน 2 2 1 1 2 1 1 1 3 2 1 4 1 1 1 24

ยุทธศำสตร์ 2 2 1 1 1 2 1 1 11
เกษตรกร 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 13
ผลิต 1 1 1 1 1 1 2 1 3 1 2 1 1 17
อำรักขำ 2 1 1 1 1 1 1 8

รวม 7 11 5 4 1 4 10 6 5 11 4 2 8 17 9 12 12 7 0 0 16 12 15 15 16 0 0 9 15 17 0 250

อ ำเภอ/กลุ่ม
มิ.ย.-63พค. 63
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วราวุธ  การบันทึกข้อมูลเข้าระบบศพก.ที่ผ่านมายังบันทึกไม่ได้แต่ขณะนี้ระบบได้เปิดให้บันทึกข้อมูลได้
แล้ว ขอให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานดังกล่าวเข้าไปบันทึกข้อมูลในระบบให้ด้วย 
วราวุธ  โครงการเกษตรเชิงพื้นที่ ซึ่งเดิมจังหวัดนครปฐมจัดที่อ าเภอสามพรานเพียงอ าเภอเดียวแต่จากการ
ประชุมทางไกล (Video Conference) กรมส่งเสริมการเกษตร จะให้มีการจัดทุกอ าเภอโดยมีหลักการด าเนินงาน คือ
ให้มีพ่ีเลี้ยงจังหวัดละ 5 คน แต่เพ่ือความเหมาะสมก็ขอให้ตั้งพ่ีเลี้ยง 7 คนให้ครบทุกอ าเภอโดยพี่เลี้ยงจะเป็น
ข้าราชการบ านาญหรือข้าราชการที่ยังด ารงต าแหน่งอยู่ในปัจจุบันก็ได้ และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ เกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการให้สมัครเข้าร่วมโครงการด้วยความสมัครใจโดยมีวิธีการเรียน คือเรียนผ่านออนไลน์จ านวน 3 ครั้งโดยมี
หลักสูตรพี่เลี้ยง ระดับจังหวัด ซึ่งจะเรียนในช่วง ต้นเดือนกรกฎาคม และส่วนของอ าเภอ ช่วงปลายเดือนกรกฎาคม 
ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม และครั้งที่ 3 เดือนกันยายนก็เช่นกันเป็นโครงการที่ไม่มีงบประมาณสนับสนุน โดยจะขอให้
ด าเนินการร่วมไปกับงานที่เราปฏิบัติในพ้ืนที่  ในส่วนของการเรียนออนไลน์จังหวัดจะประสานงานกับทางกรมส่งเสริม
การเกษตร และจะแจ้งให้อ าเภอทราบในล าดับต่อไป ซึ่งในขณะนี้ขอให้อ าเภอหาผู้ที่จะเป็นพี่เลี้ยงให้อ าเภอเพ่ือ
เตรียมการไว้ก่อน 
เกษตรอ าเภอสามพราน  การจัดท าเวทีการประชุม ส้มโอ GI อ าเภอสามพราน ได้ด าเนินการจัดไปแล้ว ที่
เกาะลัดอีแท่น โดยได้เชิญตัวแทน หลัก มาท าเวทีและได้สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะความต้องการของกลุ่ม และ
รายงานมาให้ทางกลุ่มยุทธศาสตร์ทราบเรียบร้อยแล้ว 
 

  4. สรุปผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
รายงานผลกล่องแสดงความคิดเห็น และการด าเนินงานตามพระราชบัญญัติอ านวยความสะดวกในการพิจารณาของ
ทางราชการ  พ.ศ. 2558  (ข้อมูลเดือน เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) 

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2563) 
 

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

เมษายน ⁄ พรบ.58,40 ⁄ ⁄ พรบ.40,กล่อง พรบ.58,กล่อง กล่อง 

พฤษภาคม ⁄ พรบ.58,40 ⁄ ⁄ พรบ.40,58 ⁄ ⁄ 

มิถุนายน ⁄ พรบ.58,40 ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

กรกฎาคม          

สิงหาคม         

กันยายน           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/5. สรุปผล… 



 

  

31 
                               5. สรุปผลการจัดส่งรายงานระบบส่งเสริมการเกษตร T&V จังหวัดนครปฐม 
 (ข้อมูลเดือน เมษายน 2563 - 30 กันยายน 2563) 

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2563) 
 

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

เมษายน ⁄ ⁄ ⁄ / ⁄ ⁄ ⁄ 

พฤษภาคม ⁄ ⁄ ⁄ / ⁄ ⁄ ⁄ 

มิถุนายน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

กรกฎาคม         

สิงหาคม        

กันยายน        
 

     6. รายงานการประชุมของอ าเภอที่ส่งมายังส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  
(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2563) 

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

เมษายน ⁄ ⁄  ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

พฤษภาคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

มิถุนายน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  ⁄ ⁄ 

กรกฎาคม        

สิงหาคม        

กันยายน        

 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  อ่ืนๆ 
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  การแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในลุ่มแม่น้ าท่าจีน 
กรณีปลูกข้าวครบก าหนดแล้วไม่ออกรวงเนื่องจากพบปัญหาดินเค็มท าให้เก็บเกี่ยวผลผลิตไม่ได้ เนื่องจากไม่มีการ
ถ่ายเทน้ าเค็มออกจากพ้ืนที่เพาะปลูก เกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอบางเลนประสบปัญหา 11 รายพื้นท่ี 600 กว่าไร่ 
หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  ทางกลุ่มอารักขาพืชได้แนะน าให้ทางเกษตรกร เก็บตัวอย่างน้ าและดินไปส่งตรวจ 
โดยอ าเภอท าแผนที่จะเก็บตัวอย่างดินน้ าและดินส่งให้ทางสถานีพัฒนาที่ดินน าไปตรวจที่ส่วนกลางโดยสถานีพัฒนา
ที่ดินได้รับเรื่องไปแล้วและขอให้เร่งด าเนินการเพ่ือหาแนวทางการด าเนินงาน เพื่อป้องกันแก้ปัญหา เนื่องจาก
สถานการณ์น้ าในปีหน้าน่าจะน้อยจะท าให้เกิดปัญหาซ้ าอีก 

 
/หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป...  



 

  

32 
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  กรมประกาศ ชี้ตัว ต าแหน่งช านาญการพิเศษจ านวน 141 ต าแหน่ง โดยผู้ที่มี
คุณสมบัติสามารถสมัครได้ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2563 - 15 กรกฎาคม 2563 ตามเอกสารแนบท้าย 
สามารถส่งข้อมูลการสมัครมายังส านักงานเกษตรจังหวัดภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 
 
 
                  ฐานียา  เหลียววัฒนกิจ                                   วราวุธ  สุวรรณรัตน ์
  (นางสาวฐานียา  เหลียววัฒนกิจ)        (นายวราวุธ  สุวรรณรัตน)์ 
      นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ          นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
      ผู้จดรายงานการประชุม                           ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 

 


