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รายงานการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือน   

ครั้งที่ 8 /2564 
วันจันทร์ที่  31  พฤษภาคม  ๒๕64 

เวลา  09.3๐  น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

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

4. 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. นางสาวเรวดี  บัวเพชร  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
 19. นายเฉลิม  นันทารียะวัฒน์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 

20.นางสาวกาญจนา  ค ากองแก้ว  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
   
เริ่มประชุมเวลา   09.30 น. 
 

ประธานกล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 

/เรื่องก่อนระเบียบ... 
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เรื่องก่อนระเบียบวาระ เรื่องก่อนเข้าวาระการประชุม  
 

ประธาน  ได้รับการประสานจากกรมส่งเสริมการเกษตรเรื่องการขอรับสนับสนุนอาหารแห้งเพ่ือน าไปมอบให้
บุคลากรทางการแพทย์และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 โดยเป็นพืชผลทาง
การเกษตรใช้สโลแกน ซื้อสินค้าเกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด และขอความร่วมมือจากส านักงาน
เกษตรอ าเภอ ส านักงานเกษตรจังหวัด เกษตรกร กลุ่มต่างๆ ในการร่วมบริจาคสิ่งของ อาหารแห้งหรือเงินสดโดยได้รับ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ในการน าสิ่งของไปร่วมบริจาคประกอบด้วย ไข่เค็ม กล้วยแปรรูป ข้าวเกรียบกุ้ง น้ าพริก
ตาแดง ในการนี้ขอขอบคุณเจ้าหน้าที ่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ทุกภาคส่วนที่ให้ความสนับสนุนและให้ร่วมมือในการ
บริจาคสิ่งของช่วยเหลือดังกล่าว 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ในการน าของไปมอบให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยใน
โรงพยาบาลสนาม เพ่ือให้มีความสะดวกในการบริโภค ขอให้สนับสนุนเป็นผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร โดยทาง
อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เน้นย้ ามาว่าให้เป็นผลิตภัณฑ์ในพื้นที่ หรือของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้าน
เกษตรกร และทางส านักงานเกษตรจังหวัดได้ประสานไปยังกลุ่มต่างๆ ในจังหวัดนครปฐม ประกอบด้วย ไข่เค็ม  
กล้วยฉาบ กล้วยอบ มะเขือเทศอบแห้ง น้ าพริกตาแดง และข้าวเกรียบกุ้ง ในการนี้ได้มีเกษตรกรร่วมบริจาคในครั้งนี้
ด้วย ส าหรับค่าใช้จ่ายที่ได้รับการสนับสนุน คือ เกษตรจังหวัดนครปฐม สนับสนุนบริจาคเงินจ านวน 10,000 บาท 
ส านักงานเกษตรอ าเภอนครชัยศรี 1,000 บาท ส านักงานเกษตรอ าเภอดอนตูม 1,000 บาท ส านักงานเกษตร
อ าเภอก าแพงแสน 1,100 บาท ส านักงานเกษตรอ าเภอพุทธมณฑล 2,000 บาท ส านักงานเกษตรอ าเภอสามพราน 
1,500 บาท ส านักงานเกษตรอ าเภอเมือง 1,000 บาท กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 1,500 บาท กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร 1,100 บาท และนายไพบูลย์ สืบพันธ์โกย 200 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 20,400 บาท และได้
น าเงินดังกล่าวไปจ่ายค่าของที่ซื้อมาเพ่ือบริจาคคงเหลือเงิน 10,150 บาท จึงน าเรียนให้ที่ประชุมทราบและหากมี
ผู้สนับสนุนเพิ่มเติมก็สามารถสนับสนุนเพิ่มเติมเข้ามาได้ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ       
   ๑.๑ เรื่องจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด 
ประธาน  จากการประชุมกรมการจังหวัดโดยระบบ Zoom แจ้งเรื่องมอบโล่ให้บุคคลดีเด่นผู้สูงอายุที่เป็น
แบบอย่างที่ดีในสังคมผู้ทรงคุณวุฒิของจังหวัดนครปฐม นายบุญเรือง  ปาแสนกุล โดยส านักงานประกันสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษย์ 

- แนะน าข้าราชการใหม่นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนครปฐมนายเสรินทร์  แก้วพิจิตร 
- การเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมของจังหวัด เบิกจ่ายได้ 80.58 เปอร์เซ็นต์ รายจ่าย 

ประจ าเบิกได้ 82.83 เปอร์เซ็นต ์งบลงทุนเบิกจ่ายได้ 77.31 เปอร์เซ็นต์ งบส่วนราชการทั้งหมดเบิกได้ 79.47 
เปอร์เซ็นต์ งบยุทธศาสตร์จังหวัดเบิกได้ 90.07 เปอร์เซ็นต์ งบกลุ่มเบิกได้ 89.82 เปอร์เซ็นต์ ภาพรวมอยู่ที่ 80.58 
เปอร์เซ็นต์อยู่ในเกณฑ์ที่ใช้ได้ 

- เรื่องวินัยจราจรเน้นย้ าเรื่องข้าราชการในการขับขี่รถจักรยานยนต์ให้สวมหมวกนิรภัยหาก 
ไม่ปฏิบัติจะถกูลงโทษทางวินัยอย่างเด็ดขาด โดยผู้บังคับบัญชาต้องกวดขันต้องก าชับเจ้าหน้าที่ภายใต้การบังคับบัญชา
ให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนหรือท าความผิดผู้บังคับบัญชาถือว่ามีความผิดด้วย โดยยึดถือปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระบบกฎหมาย 

/-ช่วงสถานการณ์... 
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- ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ยังอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงและ 

ฝากถึงเจ้าหน้าที่ในการลงพ้ืนที่ ชุมชนใดเป็นคลาสเตอร์ที่มีการระบาดขอให้หลีกเลี่ยงเพ่ือป้องกันการติดเชื้อไวรัส 
covid-19 และให้แต่ละหน่วยงานแสดงเจตจ านงในการขอฉีดวัคซีนต้านไวรัส covid-19 และทางส านักงานเกษตร
จังหวัดก็ได้แจ้งเจตจ านงในการขอฉีดไปยังส่วนกลางแล้วและส าหรับผู้ที่ไม่ประสงค์ จะฉีดวัคซีนต้องชี้แจงเหตุผลและ
สาเหตุที่ไม่ประสงค์ในการรับการฉีดวัคซีนด้วย 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  การฉีดวัคซีนอาจจะมีผลกับผู้ฉีด คือแพ้หรือไม่แพ้วัคซีนหากมี
การแพ้ สาเหตุเนื่องมาจากร่างกายเกิดการสร้างภูมิคุ้มกันและควรปฏิบัติตนตามข้อก าหนดที่แพทย์แนะน า 
   ๑.2 เรื่องแจ้งจากการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ เขตที่ 2 
ประธาน  การประชุมหัวหน้าส่วนเขต 2 เรื่องติดตามงานโครงการต่างๆว่าสามารถด าเนินการได้หรือไม่และ
เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการ R2R ระดับเขต 

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

ประธาน       เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาร่างรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2564 ประจ าปีงบประมาณ           
   พ.ศ.2564 เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัด  
   นครปฐม อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ที่ประชุมพิจารณา  
  
 

มติที่ประชุม       เห็นชอบ รับรองรายงานการประชุมครั้งที ่7/2564 เมื่อวันศุกร์ ที่ 30 เมษายน 
                           2564 โดยไม่มีข้อแก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  สืบเนื่อง 
    3.1 การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ 2564 
          ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปีงบประมาณ 2564 

      ตามสถานที่ข้ึนทะเบียน                       (ตัดยอด ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2564) 
 

จังหวัด/อ าเภอ เป้าหมายปี 2564 
(ครัวเรือน) 

ผลการปรับปรุง 
รอบท่ี1 

คิดเป็นร้อยละ 
(รอบท่ี1) 

นครปฐม 41,000 22,567 55.04 
เมืองนครปฐม 8,795 2,332 26.51 
ก าแพงแสน 8,100 4,311 53.22 
นครชัยศรี 5,075 2,414 47.56 
ดอนตูม 2,850 1,021 35.82 
บางเลน 8,970 7,873 87.77 

สามพราน 6,195 3,800 61.33 
พุทธมณฑล 1,015 816 80.39 

/ผลการข้ึนทะเบียน… 
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ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ตามที่ตั้งแปลง ปี 2563/64 
ผ่านระบบทะเบียนเกษตรกรและแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook 

(ช่วงปลูกของแต่ละจังหวัดตามกรอบระยะเวลาการขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563) 
   (วันที่ตัดยอดข้อมูล 23 พฤษภาคม 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 

 
 

 

ผลการวาดแปลงทะเบียนเกษตรกร  ปีงบประมาณ 2564 
 

    (ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 –  23 พฤษภาคม 2564) 
 

จังหวัด/อ าเภอ เป้าหมายปี 2564 ผลการวาดแปลง (แปลง) คิดเป็นร้อยละ 

นครปฐม 7,000 7,948 113.54 
เมืองนครปฐม 1,276 1,270 99.52 
ก าแพงแสน 1,232 1,506 122.24 
นครชัยศรี 903 1,179 130.56 
ดอนตูม 525 554 105.52 
บางเลน 1,767 2,104 119.07 
สามพราน 1,052 1,041 98.95 
พุทธมณฑล 245 294 120 

 
 
 

/3.2 รายงาน... 
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3.2 รายงานภาวการณ์ผลิตพืชรายเดือน (รต.) 
 

    ข้าวนาปรัง  ปีการเพาะปลูก 2563/64 
                                    (ตัดยอด ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 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 11,335 11,146 209,695 261,191 228,829  - 214,362 168,286,499 785 8.00 
เมืองนครปฐม 213 448 3,775 5,656 6,301 - 4,094 3,135,800 765 7.49 
ก าแพงแสน 350 809 5,832 5,801 12,767 - 10,571 8,446,800 799 6.91 
นครชัยศร ี 1,663 1,684 27,762 31,742 28,525  - 27,332 22,919,682 838 7.01 
ดอนตูม 890 1,170 13,183 17,214 16,070  - 11,210 8,824,000 787 7.78 
บางเลน 7,316 6,017 142,224 180,346 147,599  - 144,943 111,482,200 769 8.34 
สามพราน 321 297 5,462 5,949 5,586  - 4,231 3,322,112 785 7.53 
พุทธมณฑล 686 721 11,453 14,483 11,980  - 11,980 10,155,905 847 8.00 

 

ข้าวนาปี  ปีการเพาะปลูก 2564/65 
 

 
 

จังหวัด/
อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก(ไร่) 

 
เน้ือที่

เสียหาย
(ไร่) 

 
เน้ือที่เก็บ

เกี่ยว
ผลผลิต

(ไร่) 

 
ผลผลิตท่ี 

เก็บเกี่ยวได้
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย 
(กก./
ไร่) 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได้
เฉลี่ย
(บาท/
กก.) 

ทบก. รต. ทบก. GISDA รต.      
นครปฐม 1,596 5,012 30,304 9,300 91,016  -  -  -  -  - 
เมืองนครปฐม 3 182 48 - 507 - - - - - 
ก าแพงแสน 22 41 370 - 697 - - - - - 
นครชัยศร ี 3 412 32 1,577 6,073  -  -  -  -  - 
ดอนตูม 154 241 2,266 44 2,396  -  -  -  -  - 
บางเลน 1,291 4,005 25,365 5,697 79,575  -  -  -  -  - 
สามพราน 2 27 23 984 438  -  -  -  -  - 
พุทธมณฑล 126 104 2,198 998 1,330  -  -  -  -  - 

 
/อ้อยโรงงาน... 
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อ้อยโรงงาน ปี 2563/64 
 

 
 

จังหวัด/อ าเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก (ไร่) 

 
เน้ือที่ 

ปลูกใหม ่
(ไร่) 

 
เน้ือที่

เสียหาย
(ไร่) 

 
เน้ือที่ 

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต 

(ไร่) 

 
ผลผลิตท่ีเก็บ

เกี่ยวได้ 
(กก./ไร)่ 

 
ผลผลิต
เฉลี่ย

(กก./ไร)่ 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได้
เฉลี่ย

(บาท/กก.) 
ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(พ.ค.64) 

ทบก. 
(ปี 64) 

รต. 
(พ.ค.64) 

      

นครปฐม 435 1,959 4,240 53,299 1,740  -  -  -  -  - 

เมืองนครปฐม 29 337 393 13,508 -  -  -  -  -  - 

ก าแพงแสน 406 1,616 3,847 39,695 1,740  -  -  -  -  - 

นครชัยศรี - 1 - 36 -   -  -  -  -  - 

ดอนตูม - 3 - 20 -  -  -  -  -  - 

บางเลน - 2 - 40 -  -  -  -  -  - 

 
กล้วยไม้ (ไม้ตัดดอกเมืองร้อน) 

(ตัดยอด ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 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. 
(พ.ค.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(พ.ค.64) 

 

      

นครปฐม 280 715 3,644 9,827  246 - 7,655 1,320,558 172 43 

เมืองนครปฐม 23 65 512 738 116 - 402 76,425 190 45 

ก าแพงแสน 25 55 481 807 35 - 651 85,120 130 49 

นครชัยศรี 24 134 354 2,079 - - 1,427 316,080 221 43 

ดอนตูม 4 17 154 420 - - 201 33,200 165 44 

บางเลน 24 136 626 3,117 - - 2,888 399,100 138 44 

สามพราน 176 274 1,426 2,221 95 - 1,643 312,033 189 37 

พุทธมณฑล 3 34 74 443 - - 443 98,600 222 49 
 
 

 

/ส้มโอ... 
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ส้มโอ 
 

  (ตัดยอด ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 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. 
(พ.ค.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(พ.ค.64) 

      

นครปฐม 614 1,725 3,309 6,717 - - 159 6,350 39 63 

เมืองฯ 15 15 18 20 - - 2 850 309 52 

ก าแพงแสน 7 15 20 31 - - - - - - 

นครชัยศรี 31 196 96 1,010 - - - - - - 

ดอนตูม 10 10 163 170 - - 157 5,500 35 65 
บางเลน 11 47 80 243 - - - - - - 

สามพราน 535 1,428 2,867 5,132 - - - - - - 

พุทธมณฑล 5 14 62 110 - - - - - - 
 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ฝากดูข้อมูลส้มโอกับทะเบียนเกษตรกรของอ าเภอนครชัยศรี 
อ าเภอสามพราน ข้อมูลห่างกันมาก ฝากถามว่าเกิดจากสาเหตุอะไรหรือเกษตรกรไม่ประสงค์มาข้ึนทะเบียนเกษตรกร 
เกษตรอ าเภอนครชัยศรี  ขณะนี้ได้หารือกับทางเจ้าหน้าที่ในเรื่องของการขึ้นทะเบียนเกษตรกรและอยู่
ในช่วงของสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิค-19 และนัดเกษตรกรเป็นกลุ่มเล็กๆเพ่ือรับขึ้นและ
ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรโดยมีเกษตรกรที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นก่อนซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงและเป็น
ห่วงเรื่องคลาสเตอร์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 และเจ้าหน้าที่ต้องมีความรัดกุมในการออก
ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
เกษตรอ าเภอสามพราน  เกษตรกร 1 รายจะปลูกมากกว่า 1 สายพันธุ์ ท าให้มีตัวเลขเพิ่มขึ้นมา แต่อ าเภอมี
ตัวเลขที่ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรที่คงที่แล้วของปี 63 เมื่อเกษตรกรมาปรับปรุงในปี 64ข้อมูลเกษตรกรก็จะเพิ่มขึ้น
และสอดคล้องกับข้อมูล รต. 

 
 
 

 
 

/มะพร้าวอ่อน... 
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มะพร้าวอ่อน 
  (ตัดยอด ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 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. 
(พ.ค.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(พ.ค.64) 

      

นครปฐม 1,241 2,133 5,988 10,780 - - 5,175 919,885 177 13.77 

เมืองนครปฐม 81 274 789 1,630 - - 847 159,500 188 13.71 

ก าแพงแสน 60 86 221 397 - - 144 27,450 190 13.88 

นครชัยศรี 117 467 453 2,093 - - 770 151,720 197 13.02 

ดอนตูม 32 61 172 1,383 - - 54 11,100 205 13.78 

บางเลน 22 43 128 251 - - 183 35,660 194 16.96 

สามพราน 917 1,130 4,179 4,843 - - 3,012 507,455 168 13.63 

พุทธมณฑล 14 72 23 183 - - 165 27,000 163 16.48 

 
 

ข้าวโพดฝักอ่อน 
                (ตัดยอด ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 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. 
(พ.ค.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(พ.ค.64) 

      

นครปฐม 260 964 676 3,922 1,378 - 1,282 1,937,900 1,511 3.10 

เมืองนครปฐม 9 281 17 217 83 - 57 74,900 1,314 4.00 

ก าแพงแสน 251 683 659 3,705 1,295 - 1,225 1,863,000 1,520 3.06 

 
 
 

/-ข้าวโพด... 



 

  

9 
ข้าวโพดรับประทานฝักสด 

  (ตัดยอด ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 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. 
(พ.ค.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(พ.ค.64) 

      

นครปฐม 58 290 100 593 287 - 125 165,000 1,320 10 

เมืองนครปฐม 18 168 24 186 12 - 41 66,000 1,609 10 

ก าแพงแสน 38 74 68 307 220 - 54 59,000 1,092 10 

ดอนตูม - 48 - 100 55 - 30 40,000 1,333 10 

       บางเลน 1 - 4 - - - - - - - 

นครชัยศรี 1 - 4 - - - - - - - 

 
พืชผัก 

  (ตัดยอด ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 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. 
(พ.ค.64) 

ทบก. 
(ปี64) 

รต. 
(พ.ค.64) 

      

นครปฐม 2,689 8,778 6,565 23,440 4,692 - 11,058 9,174,898 829 15.65 

เมืองนครปฐม 678 4,044 1,113 6,612 738 - 3,821 2,477,409 648 24.72 

ก าแพงแสน 1,279 2,419 2,903 7,864 1,713 - 2,734 2,355,600 861 6.53 

นครชัยศรี 164 517 394 3,999 1,146 - 1,316 1,324,400 1,006 17.87 

ดอนตูม 26 974 64 2,087 895 - 988 1,436,700 1,454 16.39 

บางเลน 293 712 1,550 2,533 84 - 2,000 1,553,670 776 12.25 

สามพราน 231 31 477 184 25 - 143 16,524 115 29.33 

พุทธมณฑล 21 81 61 161 91 - 56 10,595 189 17.75 

                        
 

/ประธาน... 
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ประธาน  ขอให้สรุปผลการฟัง Conference ว่ามีความแตกต่างจากเดิมอย่างไรซึ่งต้องให้ความส าคัญว่า
กรมส่งเสริมการเกษตรจะปรับตรงส่วนใดบ้างและการด าเนินการ มีขั้นตอนอย่างไร 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  สอบถามว่าหากคู่มือการข้ึนทะเบียนเกษตรกร หรือหนังสือสั่งการ ยังไม่
มาและหากเกิดเหตุภัยพิบัติ เช่น อุทกภัยจะต้องด าเนินการอย่างไร 
 

ประธาน  ในขั้นต้นจะต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ก่อนหรือแจ้งให้เกษตรกรมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้
เป็นปัจจุบัน 
 

สุทัศวลี  มีส่วนที่แตกต่างคือในรอบปีที่ผ่านมาให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรส าหรับเกษตรกรผู้ท าการ เพาะปลูก
พืช ประมง และปศุสัตว์ แต่ในปีนี้ให้ขึ้นทะเบียนเฉพาะด้านพืชการเพาะเลี้ยงแมลงเศรษฐกิจ การท านาเกลือสมุทร 
แต่หากเกษตรกรท าการเกษตรแบบผสมผสานทางกรมก็ให้รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรไว้ด้วย และในส่วนของการ
ประกอบกิจกรรมทางการเกษตรจะมีส่วนที่เพ่ิมเติมขึ้นมา คือ การเพาะเห็ด ท าผักงอก ปลูกพืชในโรงเรือนลักษณะ
ถาวร และเกณฑ์การรับขึ้นก็มีหลักเกณฑ์คงเดิม เช่น พืชผักพ้ืนที่ 1 งาน ข้าวพ้ืนที่ 1 ไร่ พืชไร่พ้ืนที ่1 ไร่ ส่วนอ าเภอ
นครชัยศรี ขอเปลี่ยนช่วงเวลาการปลูกข้าวนาปี เริ่มที่ 1 เมษายน 2564 ต้องรอส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้
พิจารณาอนุมัต ิ 
 

ประธาน  สรุปว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับค าสั่งให้ด าเนินการในส่วนนี้หากมีหนังสือสั่งการลงมา จากกรมส่งเสริม
การเกษตรจึงจะสามารถด าเนินการได้ใช่หรือไม่ 
 

เกษตรอ าเภอเมือง สอบถามถึงแนวทางในการปฏิบัติส าหรับเกษตรกรรายเก่าที่เคยยื่นขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้
เลี้ยงปศุสัตว์และประมงให้สามารถปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรได้ต่อเลยหรือไม่หรือมีแนวทางในการด าเนินงานอย่างไร 
 

สุทัศวลี  ขอให้รอความชัดเจนจากกรมส่งเสริมการเกษตรก่อน 
 

เกษตรอ าเภอเมือง สอบถามว่าหญ้าเลี้ยงสัตว์สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ไหม 
 

สุทัศวลี  หญ้าเลี้ยงสัตว์เป็นพืชสามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้ 
 

ประธาน  จะมีผลเกี่ยวพันกันคือ ปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ก็ต้องมีการเลี้ยงสัตว์ 
 

เกษตรอ าเภอนครชัยศรี  ส่วนนี้ถือว่าเป็นเกษตรผสมผสานหรือไม่ 
 

สุทัศวลี  กรณทีี่ สามี-ภรรยาที่อยู่กินทางพฤตินัย ทั้งท่ีจดทะเบียนสมรสหรือมิได้จดทะเบียนสมรสแม้จะมีชื่อ
ในทะเบียนบ้านคนละหลัง ให้ถือเป็นครอบครัวเดียวกัน หรือสามี-ภรรยาที่หย่าขาดกันแต่ยังอยู่ด้วยกันทางพฤตินัย 
แม้จะอยู่ทะเบียนบ้านคนละหลังให้ถือเป็นครอบครัวเดียวกัน  

 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  การข้ึนทะเบียนเกษตรกรจะต้องมีการท าเวทีชุมชนมีการติด
ประกาศ ในกรณีที่เป็น สามี-ภรรยา กันทางนิตินัยหรือทางพฤตินัย ให้ใช้การรับรองของชุมชนและผู้น าชุมชนในการ
รับรองให้ ไม่สามารถขึ้นทะเบียนเกษตรกรซ้ าซ้อนได้เพ่ือรักษาผลประโยชน์ให้กับทางราชการ 
 
 

/- การใช้ประโยชน์... 
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- การใช้ประโยชน์ที่ดินสปก. สามารถน ามาขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้หรือไม่ สามารถให้เช่าได้ 

หรือไม ่และถ้าหากมีการเช่าผู้เช่าสามารถน ามาขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้หรือไม่ โดยกรมส่งเสริมการเกษตรตอบว่า
ขอให้เป็นเกษตรกรให้รับขึ้นทั้งหมด แต่ในทางปฏิบัติตามกฎหมายมีความย้อนแย้งกัน โดยผู้เช่าไม่สามารถน าที่ดิน
สปก. มาข้ึนทะเบียนเกษตรกรได้และจะมีผลกับเจ้าของที่ ที่ครอบครองที่ดินสปก. อาจโดนยึดที่คืนได้ ดังนั้นจึงเสนอ
ความเห็นว่าไม่สมควรให้ผู้เช่าที่เช่าที่ดินสปก.น ามาขึ้นทะเบียนเกษตรกร และจะมีผลโยงใยมาถึงเกษตรอ าเภอผู้เป็น
นายทะเบียนด้วยเนื่องจากเกษตรอ าเภอเป็นหนึ่งในคณะกรรมการ การใช้ที่ดินสปก. โดยต าแหน่งในระดับอ าเภอ ที่
ต้องเข้าร่วมกับปฏิรูปที่ดิน จึงเสนอความเห็นว่าหากเป็นที่สปก.ที่มีการเช่าที่ดินไม่สมควรให้ผู้เช่าน ามาขึ้นทะเบียน
เกษตรกรและรวมถึงข้าราชการก็ไม่มีสิทธิ์ในการถือครองที่ดินสปก.ด้วยเช่นกัน และการขึ้นทะเบียนเกษตรกรจะไม่มี
ช่องให้เลือกประเภทที่ดิน หากเกษตรกรประสงค์จะขึ้นจริงให้ไปเลือกเมนูอ่ืนๆและให้ผู้น าหมู่บ้านเป็นผู้รับรองแต่
เจ้าหน้าที่ผู้รับขึ้นทะเบียนก็มีความเสี่ยง จึงขอให้พิจารณาในส่วนนี้ให้รอบคอบ 
 

เกษตรอ าเภออ าเภอพุทธมณฑล  ปัญหาที่จะเกิดตามมาก็คือ ในเรื่องของการวาดแปลงเนื่องจากไม่สามารถ
วาดแปลงได้ โดยขอให้เจ้าของแปลงผู้ครอบครองทีด่ินสปก. เป็นผู้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรด้วยตนเองและที่ดินดังกล่าว
ไม่สามารถน าไปจ านองหรือจ าน าได้ 
 

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  ทีดิ่นสปก.มวีัตถุประสงค์ให้ผู้ที่ไม่มีที่ดินท ากินน าไปใช้ประโยชน์หากทาง สปก.
รับทราบก็ต้องยึดคืนให้กับหลวง 
 

เกษตรอ าเภอพุทธมณฑล  ถ้าเป็นที่สปก.หากถือครองตามระยะเวลาที่ก าหนดก็สามารถน าไปออกโฉนดได้ 
 

สุทัศวลี  เรื่องจัดชุดติดประกาศข้าวนาปีของอ าเภอนครชัยศรีต้องรอกรมส่งเสริมการเกษตรประกาศและให้
ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นผู้อนุมัติในส่วนนี้ก่อนจึงจะด าเนินการได้ 
 

ประธาน  สอบถามเหตุผลที่อ าเภอขอแก้ไขข้อมูลในการตีกลับประกาศทะเบียนเกษตรกรมีเหตุผลอะไร 
 

สุทัศวลี  เกษตรกรแจ้งปลูกมาทางระบบฟาร์มบุ๊ค โดยแจ้งวันปลูกข้าวนาปีไปคาบเกี่ยวกับข้าวนาปรังที่ยัง
ไม่ได้ท าการเก็บเกี่ยว ท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลเข้าสู่ระบบทะเบียนเกษตรกรได้ อ าเภอจึงแจ้งให้จังหวัดตีกลับข้อมูล
ให้เพ่ือที่อ าเภอจะได้แก้ไขข้อมูลได้  
 

ประธาน  ในการแจ้งปลูกในระบบฟาร์มบุ๊ค เจ้าหน้าที่มีการตรวจสอบหรือไม่ว่าปลูกแล้ว 15 วันจึงจะมาแจ้ง
ปลูกในระบบขอให้ระวังในส่วนนี้ด้วย 
 

สุทัศวลี  การบันทึกข้อมูลข้าวนาปีขอให้บันทึกข้อมูลเป็นกิจกรรมปี 64 เนื่องจากหากบันทึกข้อมูลเป็น
กิจกรรมปี 63 หากมีโครงการของรัฐที่มีการช่วยเหลือเกษตรกร กรมส่งเสริมการเกษตรจะไม่สามารถตัดยอดข้อมูลใน
ส่วนนี้ได ้ท าให้ชื่อของเกษตรกรตกหล่น 
 

- ขณะนี้กรมส่งเสริมการเกษตรส่งแท็บเล็ตมาให้ส านักงานเกษตรจังหวัดจ านวน 12 เครื่อง ขอให้ 
อ าเภอช่วยส ารวจเจ้าหน้าที่ระดับต าบลว่ามีเจ้าหน้าที่ท่านใดยังไม่มีแท็บเล็ตใช้ให้แจ้งให้จังหวัดทราบและขณะนี้
จังหวัดก าลังด าเนินการขออนุมัติเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตส าหรับใช้กับแท็บเล็ตให้ 
 

/หัวหน้ากลุ่ม... 
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หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ขอให้อ าเภอที่มีผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรยังไม่ถึง
เป้าหมายที่จังหวัดก าหนด ขอให้เร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จตามก าหนดระยะเวลา 
 

ประธาน  สอบถามว่าผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ 
 

สุทัศวลี  เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ข้อมูลขา้วนาปีขอให้อ าเภอพุทธมณฑลช่วยตรวจสอบข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรให้มีความสัมพันธ์กันกับ รต. ด้วย 
 

ประธาน  สอบถามข้อมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรเป็นข้อมูลรวมทั้งหมดหรือเฉพาะไตรมาสนี้ 
 

สุทัศวลี  เป็นข้อมูลเริ่มตั้งแต่ตุลาคมปี 63 จนถึงเดือนปัจจุบัน 
 

ประธาน  ขอให้ดูข้อมูลในส่วนนี้เนื่องจากหากมีโครงการชดเชยให้กับเกษตรกรก็ต้องอ้างอิงและใช้ข้อมูลใน
ส่วนนี ้
 

สุทัศวลี  ในส่วนนี้เป็นข้อมูลที่เกษตรกรมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรปี 63/64 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ในส่วนของข้อมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรขอให้เจ้าหน้าที่แต่ละ
อ าเภอช่วยกรองข้อมูลเพื่อให้สามารถน าข้อมูลในส่วนนี้ไปใช้ยืนยันหรือน าเสนอได้ และเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง 
 

                           3.3 แผนการนิเทศงานและติดตามการใช้งานครุภัณฑ์ประจ าเดือน มิถุนายน 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 มิ.ย. 2564 เมืองนครปฐม 
ทีมท่ี 1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 11 มิ.ย. 2564 นครชัยศรี 
ทีมท่ี 2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 7 มิ.ย. 2564 สามพราน 
ทีมท่ี 2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 11 มิ.ย. 2564 พุทธมณฑล 
ทีมท่ี 3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 14 มิ.ย. 2564 ดอนตูม 
ทีมท่ี 3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 18 มิ.ย. 2564 ก าแพงแสน 
ทีมท่ี 4 กลุ่มอารักขาพืช   14 มิ.ย. 2564 บางเลน    

 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  การนิเทศงานในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 
จะนิเทศงานเฉพาะเจ้าหน้าที่ระดับอ าเภอ ไม่ลงพ้ืนที่เพ่ือลดความเสี่ยง 
 

/ประธาน... 
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ประธาน  สอบถามถึงการนิเทศงานว่ามีประเด็นหรือการนิเทศงานอย่างไร 
 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  จะมีประเด็นหัวข้อการนิเทศของแต่ละกลุ่ม/ฝ่ายเพ่ือติดตามงาน 
 

ประธาน  การนิเทศงานให้ดูว่าแต่ละอ าเภอมีปัญหาอะไรและมีส่วนไหนที่จะให้จังหวัดช่วยและเสนอแนะเติม
เต็มอ าเภอในส่วนที่ยังขาดอยู่ 
 

เกษตรอ าเภอบางเลน  เสนอให้การนิเทศงานระดับอ าเภอก่อนลงพ้ืนที่ไป ขอให้หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอด
ความรู้เพื่อเป็นตัวแทนของกลุ่มในการตอบค าถามของอ าเภอ โดยทางจังหวัดหรือทางกลุ่ม/ฝ่ายจะวิเคราะห์สิ่งที่
จะต้องลงไปท าในพ้ืนที่ ทางอ าเภอจะวิเคราะห์ปัญหาของอ าเภอและมีแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างไร โดยยึดหลักต่าง
คนต่างช่วยเหลือซึ่งกันและกันและในบรรยากาศการประชุมเกษตรอ าเภอประจ าเดือนขอเสนอให้เจ้าหน้าที่ระดับ
จังหวัดเข้าร่วมในการประชุมเกษตรอ าเภอด้วยจะได้ทราบเรื่องต่างๆในเวทีการประชุม 
 

เกษตรอ าเภอพุทธมณฑล  เห็นด้วยกับเกษตรอ าเภอบางเลน ในการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดเข้าร่วมใน
การประชุมด้วยเพราะแต่ละโครงการหากเกษตรอ าเภอสงสัยจะได้สอบถามไปยังเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานโดยตรง ท า
ให้คลายข้อสงสัยในเวทีการประชุม ในการลงไปนิเทศงานของจังหวัดก่อนลงไปนิเทศงานจะมีการประชุมเจ้าหน้าที่ทีม
นิเทศงานก่อนลงไปนิเทศงานถึงประเด็นในการนิเทศและสรุปประเด็นที่จะนิเทศตามที่ประชุมเช่นให้ค าแนะน าสรุป
ประเด็นจะท าให้ได้สาระตรงประเด็นแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ในการลงนิเทศงานในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ในทีมนิเทศงานไม่สามารถ
ตอบค าถามของอ าเภอในส่วนที่เป็นงานรับผิดชอบของกลุ่มได้เจ้าหน้าที่ในกลุ่มนั้นๆ จะด าเนินการสอบถาม
ผู้รับผิดชอบงานให้อย่างทันท่วงทีโดยประสานกับเจ้าของงานผู้รับผิดชอบงานในกลุ่มโดยตรง 
 

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  ในการนิเทศงานครั้งนี้เนื่องจากไม่มีการลงพ้ืนที่ จึงขอความร่วมมือเจ้าหน้าที่ของ
ส านักงานเกษตรอ าเภอให้อยู่ร่วมในการนิเทศงานด้วยเพื่อจะได้หารือปัญหาการด าเนินงานของอ าเภอ 
 

                            3.4 การใช้งานอุปกรณ์ควบคุมภายในโรงเรือนปลูกพืช (โรงเรือนอัจฉริยะ) 
    - การใช้ประโยชน์โรงเรือนปลูกพืช โครงการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหาร 

ปลอดภัย 4.0 และ โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือนเมษายน 2564 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ปัญหาการใช้งานโรงเรือนตัดแต่งคุณภาพผลผลิตจ านวน 7 
โรงเรือน ทางกลุ่มผลิตจะลงพื้นที่ไปติดตามการใช้งานหากมีโรงเรือนใดไม่ได้ใช้งานก็ต้องเปลี่ยนผู้ดูแล และน าไปให้ผู้ที่
ประสงค์ขอใช้งานต่อไปโดยผู้ประสงค์จะใช้งานต่อต้องออกค่าขนย้ายเอง และมี 1 โรงเรือนของส านักงานเกษตร
อ าเภอบางเลนที่ได้โอนย้ายให้องค์การบริหารส่วนต าบลแล้ว 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  เน้นย้ าเจ้าหน้าที่ระดับต าบลให้มีการบันทึกการใช้งานโรงเรือน
ของเกษตรกรด้านการผลิตการตลาด รายได้ของเกษตรกรที่ปลูกผักในโรงเรือนเพ่ือดูความคุ้มค่าเรื่องการตลาด 
ผลผลิต และราคาที่จ าหน่ายได้ 

/แบบรายงาน... 
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แบบรายงานผลการประโยชน์โรงเรือนปลูกพืช 
โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 และ  

โครงการพัฒนาศักยภาพการค้าและการลงทุนของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เมษายน 2564 
 

 

/3.5 แผนภูมิแสดงรายได.้.. 

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

1 เมืองนครปฐม 111 3,400,109   579,154    971,604    1,232,243 43,393   67,700   72,500   138,750 156,625 75,115   63,025   617,108    
2 ก ำแพงแสน 100 3,485,272   147,872    1,179,560 1,344,950 107,450 124,150 107,290 116,700 105,200 127,100 125,000 812,890    
3 นครชยัศรี 50 1,017,203   117,348    144,955    360,340    52,315   38,400   50,730   72,950   65,870   51,955   62,340   394,560    
4 ดอนตูม 99 3,300,156   520,224    870,097    1,213,015 85,630   77,630   86,205   134,180 110,375 133,320 69,480   696,820    
5 บำงเลน 52 1,003,624   33,764      94,820      484,390    90,700   38,700   41,400   47,750   60,900   52,900   58,300   390,650    
6 สำมพรำน 50 1,609,219   85,154      194,870    734,825    129,590 281,290 26,350   35,835   45,775   31,570   43,960   594,370    
7 พทุธมณฑล 50 2,482,236   143,013    725,160    949,983    76,440   95,090   79,640   83,890   88,590   114,030 126,400 664,080    

512 16,297,819 1,507,611 4,181,066 6,319,746 585,518 722,960 464,115 630,055 633,335 585,990 548,505 4,170,478 รวม

ที ่ อ ำเภอ
จ ำนวน
โรงเรอืน

ปี 2564
รำยได้ (บำท)
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                           3.5 แผนภูมิแสดงรายได้จากการใช้ประโยชน์โรงเรือนปลูกพืช 
                                 โครงการเพิ่มศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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

 
 

 
                            2.  สถานการณโ์รคพืชและแมลงศัตรูพืชในโรงเรือนปลูกพืชประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 
 

 

 
/3. ผลการติดตาม...

สถานการณ์โรคพืชและแมลงศัตรพูืชในโรงเรือนปลูกพืช  
ประจ าเดือน เมษายน 2564 

โรงเรือนทั้งหมด 48 
พบโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 15 
โรคพืช 0 
แมลงศัตรูพืช 15 
ไม่พบโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 20 
แนะน าการเตรียมดิน 7 
โรงเรือนช ารดุ 6 

สถานการณ์โรคพืชและแมลงศัตรพูืชในโรงเรือนปลูกพืช  
ประจ าเดือน พฤษภาคม 2564 

พบโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 15 
โรคพืช 0 
แมลงศัตรูพืช 15 
เพลี้ยจักจั่น 1 
เพลี้ยไฟ 1 
หนอนใยผัก 1 
ด้วงหมัดผัก  2 
เพลี้ยแป้ง 2 
เพลี้ยอ่อน 3 
หนอนกระทู้ผัก 5 
ไม่พบโรคพืชและแมลงศัตรูพืช 20 
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3.  ผลการติดตามเกษตรกรผูเ้ข้าร่วมโครงการยกระดับเกษตรกรมุ่งสู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์  ประจ าป ีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (โครงการเพ่ิมศักยภาพสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0)  
    ของ รถหนว่ยบริการเคลื่อนที ่(อารักขาพืช) ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 

กิจกรรม

1 น.ส.ลัญณัฐฎ์ เซ่ียงจ๊ง 4 วดัส ำโรง คะนำ้/กะหล่ ำปลี 7/4/64 30 1/6/64 ขำยเอง 1,000  หนอนใยผัก/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 085-9089647

2 นำงมะลิ ลำภลมูล 2 วดัส ำโรง ผักกำดขำว/กวำงตุ้ง ขำยเอง 2,000  เพล้ียอ่อน/หนอนกระทูผั้ก/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 087-4163614

3 น.ส.ทองดี ศรีทองค ำ 3 วดัส ำโรง ใบเตย พ่อค้ำคนกลำง 500  ไม่พบปญัหำโรคและแมลง 086-1674189

4 น.ส.ศศิธร  เซ่ียงจ๊ง 4 วดัส ำโรง หวัไชเทำ้ไต้หวนั/คะนำ้ 7/4/64 30 1/7/64 ขำยเอง 2,000  หนอนกระทูผั้ก/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 085-4290396

5 น.ส.วนกัญจนสิ์ริ ตรีภพศรีสกุล 4 วดัส ำโรง คะนำ้เคล/สลัด 7/4/64 30 20/5/64 พ่อค้ำคนกลำง 4,000  เพล้ียอ่อน/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 097-4244974

6 นำงส ำเนยีง รัตนสิทธิ์ 3 บำงแก้ว พริก/มะเขือเทศ พ่อค้ำคนกลำง 4,000  หนอนกระทูผั้ก/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 099-2408219

7 นำยสุชิน รัตนสิทธิ์ 3 บำงแก้ว คะนำ้/กวำงตุ้ง 18/4/64 20 1/6/64 ตลำดสุขใจ 3,000  เพล้ียแปง้/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 081-4829373

8 นำงส ำเรียง สำมชูศรี 3 บำงแก้ว คะนำ้ พ่อค้ำคนกลำง 10,000  หนอนกระทูผั้ก/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 062-7216779

9 นำยอดิศักด์ิ พำพรชัย 5 ศรีษะทอง กระบองเพชร พ่อค้ำคนกลำง 5,000  ไม่พบปญัหำโรคและแมลง 081-9414154

10 น.ส.ละออ วนัดี 2 แหลมบวั เมล่อนเปปโิน 6/5/64 14 10/10/64 ขำยเอง 5,000  ไม่พบปญัหำโรคและแมลง 081-9814196

11 นำยไพโรจน ์สนสำขำ 6 แหลมบวั ผักโขมใหญ่ 11/5/64 3 10/7/64 ขำยเอง 3,000  ไม่พบปญัหำโรคและแมลง 089-8074391

12 นำงธดิำ สำยรวมญำติ 8 แหลมบวั เมล่อน ขำยเอง 3,000  ไม่พบปญัหำโรคและแมลง 082-7288637

13 นำยวจิิตร โพธิศ์รีดำ 8 แหลมบวั ถั่วฟักยำว ขำยเอง/แจก 2,000  แนะน ำกำรเตรียมดิน 086-4390446

14 นำยโชคชัย กล่ินถือศีล 8 แหลมบวั พริก 4/5/64 60 5/6/64 ขำยเอง 3,000  เพล้ียอ่อน/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 087-6676892

15 นำยณรงค์ กล่ินถือศีล 8 แหลมบวั ผักกำดขำว ขำยเอง 1,000  ไม่พบปญัหำโรคและแมลง 093-6596078

16 นำยวนัชัย จงเลขำ 1 ทำ่ต ำหนกั เมล่อน ขำยเอง 10,000  แนะน ำกำรเตรียมดิน 086-8173307

17 นำยสมปอง ลงยันต์ 1 ดอนแฝก 084-7112293

18 นำยประมุข เพิ่มทองเผือก 3 หว้ยพลู คะนำ้เคล ขำยเอง 20,000  ไม่พบปญัหำโรคและแมลง 097-2690728

19 นำยเลิศเชำว ์ ศรีเพื่อง 3 วดัละมุด 085-1549344

20 นำยสมชำย ยิ้มละมัย 3 วดัละมุด มะเขือเทศ/เมล่อน ขำยเอง 10,000  เพล้ียแปง้/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 085-2621423

21 นำงบญุตำ  ฉ่ ำชื่นวงศ์ 2 บำงพระ พริก ขำยเอง 2,000  แนะน ำกำรเตรียมดิน 089-0780314

22 นำยปญัญำ ทบัทมิทอง 2 บำงระก ำ ผักบุง้จีน 6/5/64 7 7/7/64 ขำยเอง 1,000  ไม่พบปญัหำโรคและแมลง 091-2787807

23 นำยบญุญลักษณ์ ง้ิวทอง 4 พะเนยีด พริก 3/4/64 60 6/7/64 ขำยเอง 1,200  เพล้ียไฟ/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 089-5214380

24 นำงวไิล   แก้วแววนอ้ย 5 บำงแก้วฟ้ำ ผักบุง้/ผักกำดขำว/คะนำ้ ทำนเอง 0  เพล้ียจักจั่น/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 089-4769338

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 20/5/64

เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง ปลูก 10/6/64

โรงเรือนช ำรุด

เก็บผลผลิตแล้ว

โรงเรือนช ำรุด

IFOAM
organic 
thailand

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตสม่ ำเสมอ

เก็บผลผลิตแล้ว

วันที่เก็บ ตลำด

เก็บผลผลิตแล้ว

ผลผลิตคิด
เป็นรำยได้

GAP

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

ที่ ช่ือ  -  สกุล

ที่ต้ังแปลง ชนิดพืช มำตรฐำน

เบอร์โทร
หมูท่ี่

วิถีเกษตร
อินทรีย์ (สิง่ที่พบ/สิง่ที่แนะน ำ/แลกเปลีย่น)ต ำบล ชนิดพืช วันที่ปลูก

อำยุขณะ
ติดตำม(วัน)

/ผลการติดตาม.. 
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 กิจกรรม

25 น.ส.รัชดำวรรณ ประเสริฐธนกิจ 1 ทำ่กระชับ คะนำ้/กวำงตุ้ง/ผักกำดขำว ขำยเอง 2,000  ไม่พบปญัหำโรคและแมลง 062-4645832
26 นำงประนอม แก้วคุ้มครอง 1 ทำ่กระชับ กวำงตุ้ง/ถั่วฟักยำว 2/5/64 14 2/6/64 ทำนเอง 0  ไม่พบปญัหำโรคและแมลง 083-3164162
27 นำยธชัพล ภำคพลูไพ 2 ทำ่กระชับ คะนำ้ 2/4/64 45 2/6/64 ทำนเอง 0  ด้วงหมักผัก/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 083-3115077
28 นำงสมทรง ภำคพลูไพ 2 ทำ่พระยำ คะนำ้ 2/4/64 45 2/6/64 ทำนเอง 0  ไม่พบปญัหำโรคและแมลง 083-3115077
29 นำงกนกลักษณ์ ตุ้มทองค ำ 5 สัมปทวน คะนำ้/ผักกำดขำว 2/5/64 14 1/6/64 ขำยเอง 2,000  ไม่พบปญัหำโรคและแมลง 087-1572211
30 นำงสำวสุนทรีรัตน ์นำถึง 1 คลองใหม่ 083-6939795
31 นำงวรรณวไิล พูนพัชรพัฒน์ 1 คลองใหม่ วอเตอร์เครส ทำนเอง/แจก 0  ไม่พบปญัหำโรคและแมลง 080-1113400
32 นำงเตือนใจ บวัสมบญุ 1 คลองใหม่ ผักใบ ทำนเอง/แจก 0  แนะน ำกำรเตรียมดิน -
33 นำยปรีชำ มรกฎจินดำ 6 คลองใหม่ แคตตัส ขำยออนไลน์ 3,000  ไม่พบปญัหำโรคและแมลง 081-3834720
34 นำยลือยศ บรรพกำญจน์ 2 ไร่ขิง 081-8397411
35 นำยสมศักด์ิ ทดัแช้ม 3 ไร่ขิง หญ้ำหวำน  แนะน ำกำรเตรียมดิน 084-4507189
36 นำยบญุมำ ปถัวี 3 ไร่ขิง องุ่น/ขึ้นฉ่ำย ขำยเอง 9,000  ไม่พบปญัหำโรคและแมลง 085-1302094
37 นำยอนพุัทธ ์สุดปฐม 5 ไร่ขิง คะนำ้ ขำยเอง 2,000  ไม่พบปญัหำโรคและแมลง 087-0209828
38 นำงสำวสำหร่ำย พุกประยูร 10 ไร่ขิง ผักกำขำว/กวำงตุ้ง ขำยเอง 1,500  แนะน ำกำรเตรียมดิน 095-4941243
39 นำงกนกวรรรณ กันทวี 10 ไร่ขิง ผักกำขำว/กวำงตุ้ง ขำยเอง 1,500  แนะน ำกำรเตรียมดิน 095-4941243
40 นำยบรรลือศักด์ิ ทองประดิษฐ์ 11 ไร่ขิง ถั่วฟักยำว 7/5/64 14 7/7/64 ขำยเอง 3,000  หนอนกระทู/้แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 087-6798262
41 นำยบญุส่ง สุขโหมด 1 กระทุม่ล้ม 089-7848787
42 นำยมำนพ  ทองจุนเจือ 2 กระทุม่ล้ม คะนำ้/กวำงตุ้ง/ผักบุง้ ขำยเอง 2,000  ด้วงหมักผัก/แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 081-2426068
43 นำยสะอำด ศรีแสงทรัพย์ 2 กระทุม่ล้ม ถั่วฟักยำว 29/4/64 25 10/6/64 ขำยเอง 2,000  ไม่พบปญัหำโรคและแมลง 081-7368838
44 นำยฉลอง  เรืองประชำ 3 กระทุม่ล้ม คะนำ้/ผักชี/ขึ้นฉ่ำย 10/5/64 7 10/7/64 ขำยออนไลน์ 10,000  ไม่พบปญัหำโรคและแมลง 093-4945949
45 นำยบญุสม ประเสริฐมรรค 2 ทรงคนอง กวำงตุ้ง/ผักบุง้/คะนำ้ ทำนเอง/แจก 0  หนอนกระทู/้แนะน ำกำรใช้ชีวภัณฑ์ 098-5154199
46 นำยมำนพ เปรมปรีด์ิ 2 บำงเตย กล้วยนอก  ไม่พบปญัหำโรคและแมลง 083-6524966
47 นำงปรำณี  เมืองประชำ 2 บำงกระทกึ คะนำ้ 17/5/64 5 20/6/64 ขำยเอง 4,000  ไม่พบปญัหำโรคและแมลง 095-3595521
48 นำงวำสนำ  บญุมำ 8 บำงกระทกึ 080-1126076

เก็บผลผลิตแล้ว

เก็บผลผลิตแล้ว

4 เดือน ก ำลังขยำยพันธุ์

โรงเรือนช ำรุด

เตรียมดิน ปลูก 2/6/64
8 เดือน ติดผลแล้ว
เก็บผลผลิตแล้ว

พักแปลง
พักแปลง

โรงเรือนช ำรุด

โรงเรือนช ำรุด

ผลผลิตคิด
เป็นรำยได้

GAP IFOAM
organic 
thailand

วิถีเกษตร
อินทรีย์

(สิง่ที่พบ/สิง่ที่แนะน ำ/แลกเปลีย่น)ตลำด

พักแปลง

เก็บผลผลิตแล้ว

โรงเรือนช ำรุด
เก็บผลผลิตแล้ว

เพำะขยำยพันธุเ์ร่ือยๆ

ที่ ช่ือ  -  สกุล
ที่ต้ังแปลง ชนิดพืช มำตรฐำน

เบอร์โทร
หมูท่ี่ ต ำบล ชนิดพืช วันที่ปลูก

อำยุขณะ
ติดตำม(วัน)

วันที่เก็บ

/หัวหน้ากลุ่ม... 
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หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  การออกบริการรถหน่วยเคลื่อนที่เร็วในเดือนพฤษภาคม ไม่มีการออกพ้ืนที่
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 โดยกลุ่มอารักขาพืช ใช้วิธีสอบถามทางโทรศัพท์แทน
การออกพ้ืนที่ประกอบด้วยอ าเภอนครชัยศรี และอ าเภอสามพรานจ านวน 48 ราย 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  เสนอว่าในส่วนของเกษตรกรที่ปลูกไว้ทานเองหรือแบ่งปันให้
เพ่ือนบ้าน ญาติพ่ีน้องรับประทาน ขอให้ประเมินผลผลิตออกมาเป็นจ านวนเงินเพ่ือจะได้รับทราบถึงปริมาณผลผลิตที่
เกษตรกรผลิตได้และรายรับจากการจ าหน่ายผลผลิต พยายามหลีกเลี่ยงอย่าให้ราคาผลผลิตที่จ าหน่ายได้เป็นศูนย์ 
 

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  ข้อมูลที่ได้มาเกิดจากการสัมภาษณ์เกษตรกรและเกษตรกรตอบตามความเป็นจริง
จึงไม่ได้น าผลผลิตที่เกษตรกรผลิตได้มาค านวณเป็นราคาขาย 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ทางกลุ่มผลิตน่าจะมีข้อมูลในเรื่องของข้อมูลการขายของ
เกษตรกร 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ข้อสังเกตการระบาดของหนอนกระทู้ 2 รายไม่น่าจะระบาดใน
โรงเรือนปลูกพืช 
 

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  เนื่องจากโรงเรือนพลาสติกมีอายุการใช้งานหลายปีท าให้มีรูหรือขาดได้และตาข่าย
มุ้งไม่ใช่ตาข่ายที่มีความละเอียดมาก จึงท าให้มีแมลงศัตรูพืชสามารถเข้ามาระบาดในโรงเรือนได้กอปรกับประตูเป็น
ประตูชั้นเดียวและชายมุ้งก็คลุมไม่ถึงพ้ืนดิน ท าให้มีแมลงศัตรูพืชเข้ามาระบาดในมุ้ง 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  เสนอให้เกษตรกรตรวจสอบมุ้งอย่างสม่ าเสมอและใช้วิธีกลในการ
ก าจัดศัตรูพืชในมุ้ง เช่น การเลี้ยงไก่เพ่ือกินหนอนและแมลงในมุ้งเป็นต้น 

 

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

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

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  โครงการผ่านไปเรียบร้อยแล้วรองบประมาณส าหรับด าเนินงาน
ในการท าแบรนด์นครปฐมการันตี งบประมาณ 5 ล้านบาท และยังไม่ทราบว่างบประมาณจะมาในช่วงใด 
 

ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่อง  เพื่อทราบ/พิจารณา 

 

   4.1 เรื่องแจ้งจากฝ่ายบริหารทั่วไป 
                                   1. สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจ าปี งบประมาณ 2564 ณ วันที่           
23 พฤษภาคม 2564 จากระบบ GFMIS มีรายละเอียดดังนี้    

งบประมาณ รับ ใบส่ังซ้ือ/สัญญา เบิกจ่าย เบกิจ่ายร้อยละ งบประมาณคงเหลือ หมายเหตุ

งบประมาณจากกรมสง่เสริมการเกษตร ภาพรวม ประจ าป ี2564 14,618,904.00                -                               10,382,428.55                71.02               4,236,475.45        -ข้อมลูจากระบบ GFMIS 
  - งบบุคลากร 5,661,320.00                   4,873,832.00                   86.09                 787,488.00           -รายงานตามรูปแบบของกรมฯ
  - งบด าเนินงาน 6,933,684.00                   3,488,775.55                   50.32                 3,444,908.45       
  - งบลงทุน 2,023,900.00                   -                               2,019,821.00                   99.80                 4,079.00             
  - งบรายจ่ายอืน่ -                   
งบประมาณเบกิแทนกัน ประจ าป ี2564 61,000.00                      -                               -                               -                   61,000.00           
  - งบเบิกแทนกนั 61,000.00                      -                               -                               -                   61,000.00           เบิกแทนกรมการข้าว

งบประมาณรายจา่ยอ่ืน(COVID) 475,280.00                    -                               441,370.00                    92.87                33,910.00           
   - งบด าเนินงาน (กนัไวเ้บิกเหล่ือมป)ี 5,820.00                        5,820.00                        100.00               -                   
   - งบด าเนินงาน 2564 234,060.00                     200,550.00                     85.68                 33,510.00           อยู่ในขั้นตอนแจ้งคืนกรม 300
   - งบลงทุน (เคร่ืองผสมปุย๋) 235,400.00                     235,000.00                     99.83                 400.00               อยู่ในขั้นตอนแจ่งคืนกรม 400

งบกรมสง่เสริมการเกษตร+งบเบกิแทน+งบกลางปี 15,155,184.00                -                               10,823,798.55                71.42                4,331,385.45       

เปา้หมายเบกิจา่ยสิน้ไตรมาศ 3 ณ วันที ่30 มิถุนายน ร้อยละ 77.00                 
เบกิจา่ยต่ ากว่าเปา้หมาย ร้อยละ 5.98-                  

874,127.53-         บาท

รายงานแสดงยอดงบประมาณ ส านักงานเกษตรจังหวดันครปฐม
ตดัยอด   ณ  วนัที่ 21 พฤษภาคม 2564 (เวลา 16.00 นาที)

หมายเหตุ : เบิกจ่ายต่ ากวา่เป้าหมาย

/1.1 รายละเอียด... 
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                                       1.1  รายละเอียดร้อยละผลเบิกจ่ายแยกตามโครงการการ  
ณ วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบท่ี 1)  

    

2. ข้าราชการขอลาออกจากราชการ     
       ด้วย นางสาวเบญจมาศ โลมสนธิ์ ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ต าแหน่งเลขท่ี 
4065   ฝ่ายบริหารทั่วไป ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ได้ยื่นหนังสือแจ้งความประสงค์ขอลาออกจากราชการ 
เพ่ือไปรับการบรรจุเข้ารับการในต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ของกรชลประทาน ตั้งแต่วันที่ 31 
พฤษภาคม 2564 

3. ให้ข้าราชการช่วยปฏิบัติราชการ  
                ด้วยจังหวัดนครปฐมได้ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานด้านการเงิน 
บัญชี และการเบิกจ่ายงบประมาณของส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม เนื่องจากขาดเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 
จ านวน 3 ราย ได้แก่ 
       1. นางสาวรัตนวลี   อินต๊ะนอน   ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน       
ส านักงานเกษตรอ าเภอเมือง 
       2. นางสาวณัฐฐชาร์ ม่วงเผือก ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน          
ส านักงานเกษตรอ าเภอบางเลน 
       3. นางสาวสุภาพร   ข าละมัย ต าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ                      
ส านักงานเกษตรอ าเภอดอนตูม 

4. ขอให้ก ากับดูแล และควบคุมการใช้ยานพาหนะของกรมส่งเสริมการเกษตร 
                 ด้วยกรมส่งเสริมการเกษตร ขอให้ทุกหน่วยงานก ากับดูแล และตรวจสอบการใช้
ยานพาหนะของกรมส่งเสริมการเกษตรที่อยู่ในความรับผิดชอบ มิให้น ายานพาหนะไปใช้ในลักษณะที่มิใช่เพื่อกิจการ
อันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการหรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ตลอดจนควบคุมให้มีการจัดท าบันทึกการใช้ยานพาหนะให้เป็นไป
ตามระเบียบฯ 

         5. ทุนการศึกษาบุตรของสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร ประจ าปี 2564 
               ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร ขอความร่วมมือตัวแทนสหกรณ์ ส ารวจ
ข้อมูลบุตรและบุตรบุญธรรมตามกฎหมายของสมาชิกท่ีมีคุณสมบัติเบื้องต้นครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ท่ีสหกรณ์ฯ 
ก าหนด และประสงค์จะขอรับทุนการศึกษาบุตรของสมาชิก ประจ าปี 2564  ส่งให้ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 
ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2564  (รายละเอียดตามเอกสารแนบที่ 2) 
                              6. ความเคลื่อนไหวการด าเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการเกษตร 
                         สรุปความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการด าเนินกิจการของสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริม
การเกษตร (รายละเอียดตามเอกสารแนบท่ี 3) 

/หัวหน้ากลุ่ม... 
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หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ติดตามการด าเนินงานการสร้างรั้วของส านักงานเกษตรอ าเภอ
ก าแพงแสน และส านักงานเกษตรอ าเภอนครชัยศรี ซึ่งขณะนี้อ าเภอนครชัยศรีด าเนินการเรียบร้อยแล้วส่วนอ าเภอ
ก าแพงแสนยังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ ฝากให้เกษตรอ าเภอติดตามการด าเนินงานในส่วนนี้ด้วย 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ยานพาหนะรถยนต์ของส านักงานเกษตรอ าเภอดอนตูม และ
ส านักงานเกษตรอ าเภออ่ืนๆ ที่ไม่มีการใช้งานขอให้ประสานกับฝ่ายบริหารในการด าเนินการต่อไป และให้มีการส ารวจ
ตรวจสอบ วัสดุประจ าปีการใช้งานครุภัณฑ์ที่จังหวัดให้ส ารวจประกอบด้วย ว่ารายงานผลการส ารวจมีผลเป็นประการ
ใด เช่น ถ้าผลการส ารวจว่าช ารุดซ่อมได้ ก็ไม่สามารถคืนได้ แต่ถ้าผลการส ารวจว่าช ารุดซ่อมไม่ได้ก็สามารถด าเนินการ
คืนมาให้ส านักงานเกษตรจังหวัดด าเนินการต่อไป และฝากหัวหน้าฝ่ายบริหารช่วยส ารวจรถยนต์ทุกอ าเภอและท า
รายงานผลประจ าปีหากช ารุดซ่อมไม่ได้จะได้แจ้งแทงจ าหน่ายออกไป และทางผู้อ านวยการส านักงานเกษตรเขต 2 
ฝากติดตามการด าเนินงานการสร้างอาคารใหม่ ของส านักงานเกษตรอ าเภอดอนตูมว่าขณะนี้ด าเนินการไปถึงขั้นไหน
แล้ว 
 

เกษตรอ าเภอดอนตูม  แจ้งเรื่องการสร้างอาคารส านักงานใหม่ ได้มีการประสานช่างที่เทศบาลสามง่ามใน
การเขียนแบบและท าแบบปร.4, ปร.5 
 

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  รถยนต์ที่ทางส านักงานเกษตรอ าเภอยังพอใช้ได้ขอให้ใช้ไปก่อน จังหวัดมีงบจัดสรร
เพ่ือซ่อมแซม จึงขอความร่วมมือให้ดูแลในส่วนนี้หากยังพอซ่อมและพอใช้งานได้ก็ขอให้ด าเนินการซ่อมเพ่ือใช้งานไป
ก่อน 
 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการใช้รถหลวงว่าเกษตรอ าเภอเคยท า
บันทึกถึงจังหวัดในเรื่องของการดูแลทรัพย์สินของทางจังหวัดหรือไม่ ในส่วนนี้ต้องมีเพ่ือใช้ประกอบในการเบิกเบี้ย
เลี้ยงเจ้าหน้าที่หรือหากทรัพย์สินของทางราชการเสียหาย โดยท าเป็นบันทึกแจ้งรายงานผลการใช้งานโดยทางกลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศจะท าต้นแบบให้แต่ละอ าเภอไปปรับใช้เป็นของตนเองเพ่ือเป็นการป้องกันตนเอง 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ในการใช้รถหลวงหรือรถส านักงานขอให้มีการบันทึกการใช้รถ
ด้วยและบันทึกให้เป็นปัจจุบัน 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  สมาชิกสหกรณ์สามารถกู้เงินโครงการโควิดระยะที่ 2 ดอกเบี้ย 
4.9 เปอร์เซ็นต์ต่อปี กู้ได้ไม่เกินรายละ 500,000 บาท ผ่อนช าระ 84 งวด 
 

เกษตรอ าเภอเมือง มี 3 โครงการ คือ 1. โครงการเงินกู้ covid 2. โครงการรวมหนี้ 3. โครงการพักช าระเงินกู้
โดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ยเงินต้นส่งเท่าเดิม 
 

ประธาน  เรื่องการใช้รถของทางราชการขอให้ก ากับดูแลใช้ในราชการเท่านั้นห้ามน าไปใช้งานนอกเหนือจาก
งานราชการ 
 

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา 
 

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 
/4.2 เรื่องแจ้ง... 
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4.2 เรื่องแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
 

 หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  การจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ขณะนี้ยัง
ไม่มีการด าเนินการจัดงาน รอให้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 คลี่คลายลงก่อนจึงจะพิจารณา
ในการจัดงานต่อไปรวมถึงจังหวัดเคลื่อนที่ด้วยก็ยังไม่มีการจัดเช่นกัน 
 

- ในเรื่องของการด าเนินงานในแปลงใหญ่และเงินกู้ที่จะน ามาพัฒนาแปลงใหญ่ทั้ง 3 ด้าน ทั้ง  
4 กลุ่มได้มารับฟังการชี้แจงผ่านระบบ Video Conference เรียบร้อยแล้ว โดยระเบียบปฏิบัติขอให้ศึกษาและ
ด าเนินการตามคู่มือ 
 

ประธาน  เป็นห่วงเรื่องการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ที่มีการเชื่อมโยงไปยังหน่วยงานอ่ืนซึ่งรอใช้
งบประมาณในส่วนนี้อยู่ ว่าจะจัดจ านวน 4 ครั้งหรือจัดครั้งเดียว 
 

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา 
 

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 
       

4.3 เรื่องแจ้งจากกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  

                       1. แนวทางการด าเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและ 
องค์กรเกษตรกร โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมเข้าสู่มาตรฐานและอัตลักษณ์จังหวัดนครปฐม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   . 

  ด้วยจังหวัดนครปฐม ได้ปรับแผนการด าเนินงานกิจกรรมเสริมสร้างความ 
เข้มแข็งของเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมเข้าสู่มาตรฐานและอัต
ลักษณ์จังหวัดนครปฐม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานใน 
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – ๑๙) ระบาดระลอกใหม่ และสามารถ
ขับเคลื่อนการด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของกิจกรรมในโครงการดังกล่าว  โดยก าหนด
แผนการด าเนินงานในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 มีการรวมกลุ่มของเกษตรกรและผู้ที่เกี่ยวข้องในการอบรมและการ
สัมมนาครั้งละไม่เกิน 30 คน ผู้เข้าร่วมทุกคนต้องปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และ
ปฏิบัติตามตามค าสั่งของนายอ าเภอ และผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 

  ในการนี้ จังหวัดนครปฐมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เพ่ือขับเคลื่อนการ 
ด าเนินงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดอบรมและการจัดสัมมนาตามกิจกรรมในโครงการ
ดังกล่าวที่วางไว้ จึงขอให้อ าเภอด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง มีผลการด าเนินงานดังนี้ 
                         - ก าหนดวัน และสถานที่ในการด าเนินงานการจัดอบรมและการจัดสัมมนา 
      - คัดเลือกเกษตรกรเป้าหมายในการด าเนินงานการจัดอบรมและการจัดสัมมนา 
      - ส ารวจข้อมูลของเกษตรกรเป้าหมายผู้เข้าร่วมการจัดอบรมและการจัด
สัมมนาเพ่ือประกอบการด าเนินงานการขอรับการสนับสนุน วัสดุการเกษตร วัสดุงานบ้านงานครัว ป้ายนิทรรศการ 
และบรรจุภัณฑ์ส าหรับผลผลิตสินค้าด้านการเกษตร 
       1.1 กิจกรรมอบรมและศึกษาดูงานเกษตรกรและผู้ท าหน้าที่ที่ปรึกษา
เกษตรกร หลักสูตรการส่งเสริมและพัฒนาความรู้สู่องค์กรเกษตรกร  

/ด าเนินการ... 
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                   ด าเนินการจัดอบรม จ านวน 7 อ าเภอ ๆ ละ 1 วัน  

วันที่ 15 มิถุนายน 64  อ. นครชัยศรี ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอนครชัยศรี 
วันที่ 15 มิถุนายน 64   อ. พุทธมณฑล ณ ........................................................ 
วันที่ 17 มิถุนายน 64  อ. ดอนตูม ณ ........................................................ 
วันที่ 17 มิถุนายน 64 อ. สามพราน ณ ศพก.ต าบลบางช้าง 
วันที่ 18 มิถุนายน 64 อ. เมืองนครปฐม ณ ........................................................ 
วันที่ 23 มิถุนายน 64 อ. ก าแพงแสน ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสน 
วันที่ 23 มิถุนายน 64 อ. บางเลน ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอบางเลน 

  1.2 กิจกรรมสัมมนาเชื่อมโยงเครือข่ายเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ที่ปรึกษา 
เกษตรกร หลักสูตรผู้ประกอบการด้านการเกษตรพัฒนาไปสู่การเป็น Young Smart Farmer หรือ Smart Farmer 
หรือ Smart Group  

                   ด าเนินการจัดสัมมนา จ านวน 7 อ าเภอ ๆ ละ 1 วัน  
วันที่ 18 มิถุนายน  64 อ. ดอนตูม  ณ .........................................................  
วันที่ 18 มิถุนายน  64 อ. สามพราน ณ ศพก.ต าบลบางช้าง 
วันที่ 22 มิถุนายน  64 อ. นครชัยศรี ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอนครชัยศรี 
วันที่ 24 มิถุนายน  64 อ.ก าแพงแสน ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอก าแพงแสน 
วันที่ 24 มิถุนายน  64 อ.บางเลน ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอบางเลน 
วันที่ 25 มิถุนายน  64 อ.เมืองนครปฐม ณ ........................................................ 
วันที่ 25 มิถุนายน  64 อ. พุทธมณฑล ณ ........................................................ 

 

                        2. การส ารวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่งเรียนรู้ด้าน 
การเกษตร ประจ าปี พ.ศ. 2564  
                                  ด้วยจังหวัดนครปฐม ได้ก าหนดการด าเนินงานการส ารวจข้อมูลแหล่งท่องเที่ยว 
เชิงเกษตรและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ประจ าปี พ.ศ. 2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลแหล่ง
ท่องเที่ยว      เชิงเกษตรและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของจังหวัดนครปฐม ให้เป็นปัจจุบันสามารถน าไปใช้ประโยชน์
ในการขับเคลื่อนการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

           ในการนี้จังหวัดนครปฐม ขอความร่วมมืออ าเภอด าเนินการส ารวจข้อมูลแหล่ง 
ท่องเที่ยวเชิงเกษตรและแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ประจ าปี พ.ศ. 2564 ในพ้ืนที่ความรับผิดชอบของอ าเภอ และ
รายงานผลการด าเนินงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด ให้จังหวัดนครปฐมทราบภายในวันที่ 1๔ มิถุนายน 2564  
          3. โครงการ “แบ่งปันน้ าใจเกษตรไทยสู้ภัย covid-19” 
    ส านักงานเกษตรจังหวัด ขอความร่วมมือเกษตรอ าเภอ โครงการแบ่งปันน้ าใจ 
เกษตรไทยสู้ภัย covid-19 โดยส านักงานเกษตรจังหวัด เป็นศูนย์กลางในการประสานเชื่อมโยงแบ่งปันสินค้าเกษตร
จากเกษตรกร/สถาบันเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร สู่บุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคไวรัสโควิค - 19 และผู้ท าหน้าที่ต่างๆในการป้องกันรักษาสุขภาพของประชาชนในพื้นท่ี อีกทั้งเป็น 

/การประชาสัมพันธ์... 
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การประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้แพร่หลายยิ่งขึ้นภายใต้แคมเปญ “ซื้อสินค้า
เกษตรไทย เกษตรกรอยู่ได้ ประเทศไทยอยู่รอด” 
   ขอให้ส านักงานเกษตรอ าเภอทุกอ าเภอด าเนินการตามแผนการจัดอบรมและการ
จัดสัมมนาที่ก าหนดไว้   ซึ่งจังหวัดเป็นผู้ขออนุมัติด าเนินการและเบิกจ่าย โดยแบ่งการด าเนินงานอบรมและสัมมนา
เป็นรายอ าเภอ ๆละ 2 ครั้งๆละ 1 วัน มีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่ร่วมด าเนินการ ครั้งละ 27 - 28 คน และเพ่ือเป็น
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ระบาดระลอกใหม่ ขอให้กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาเกษตรกร ด าเนินการจัดท าหลักสูตรการอบรมและสัมมนาให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ โดยปรับ
หลักสูตรการสัมมนาไม่ให้มีการเชิญวิทยากรจากภายนอกพ้ืนที่ แต่ให้เจ้าหน้าที่ คือนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ระดับจังหวัดและระดับอ าเภอเป็นวิทยากรกระบวนการในการด าเนินงานสัมมนาดังกล่าว 
 

เกษตรอ าเภอบางเลน  ในส่วนของส านักงานเกษตรอ าเภอบางเลนจะมีปัญหาเรื่องการจัดงานโดย
สาธารณสุขอ าเภอไม่อนุญาตให้จัดงาน 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ในส่วนนี้ขอให้อ าเภอบริหารจัดการเองตามความเหมาะสม
รายละเอียดต่างๆ ทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร จะแจ้งให้อ าเภอทราบอีกครั้งหนึ่งเป้าหมายเกษตรกรไม่เกิน 
20 คน และในการจัดงานในครั้งที่ 2 จะมีวิทยากรภายนอกจากอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี มาบรรยายความรู้การ
ท าธุรกิจเกษตรให้ประสบความส าเร็จ และมีเพียง 1 ทีม โดยทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรจะบริหารจัดการใน
เรื่องของเวลาให้ทีมวิทยากรในการเข้าบรรยายของแต่ละอ าเภอเนื่องจากมีอ าเภอที่มีการอบรมซ้อนในวันเดียวกัน 
 

ประธาน  เสนอว่าไม่น่าจะใช้วิทยากรภายนอกเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 
น่าจะใช้วิทยากรภายในจังหวัด 
 

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา 
 

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 
 

    4.4 เรื่องแจ้งจากกลุ่มอารักขาพืช 
 

                                    1. ผลการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่นและศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
ดีเด่นระดับจังหวัด 
                       1.1 การประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนดีเด่น และศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
ดีเด่น ระดับจังหวัดมีดังนี้   
    ผลการประกวดศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน ได้แก่ 
 

ชนะเลิศ   ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลทุ่งขวาง หมู่ 1 ต าบลทุ่งขวาง 
อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลหนองดินแดง หมู่ 5 ต าบลหนองดินแดง 
อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
 

/รองชนะเลิศ... 
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รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนต าบลคลองโยง หมู ่4 ต าบลคลองโยง 

อ าเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

 

 ผลการประกวดศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน ได้แก่ 
ชนะเลิศ  ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนบ้านยาง หมู่ 4 ต าบลบ้านยาง  

อ าเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนทุ่งขวาง หมู่ 1 ต าบลทุ่งขวาง  

อ าเภอก าแพงแสน จังหวัดนครปฐม 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนหินมูล หมู่ 9 ต.หินมูล 

อ าเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
          กลุ่มอารักขาพืชขอให้อ าเภอที่ชนะเลิศการประกวดศจช.และศดปช.ระดับจังหวัด  

เตรียมความพร้อมเพ่ือประกวดในระดับเขตต่อไป คาดว่าจะประกวดในช่วงเดือนมิถุนายน 2564 หากทราบวันเวลา
ที่แน่นอนแล้วจะแจ้งให้อ าเภอทราบอีกครั้ง  

 

                           2. การขอรับสนับสนุนชีวภัณฑ์จาก วว. 
                       กลุ่มอารักขาพืช มีแผนการไปรับสารชีวภัณฑ์จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ในวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 จึงขอให้ส านักงานเกษตรอ าเภอที่ขอรับการ
สนับสนุนสารชีว- ภัณฑ์ด าเนินการเตรียมเป้าหมายเกษตรกรที่จะรับสารชีวภัณฑ์ไว้ โดยกลุ่มอารักขาพืชจะด าเนินการ
จัดส่งชีว-ภัณฑ์ให้ ส านักงานเกษตรอ าเภอในช่วงบ่ายของวันที่ 31 พฤษภาคม 2564  
 

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ให้การสนับสนุน
สารชีวภัณฑ์ทุกเดือนโดยส านักงานเกษตรจังหวัดจะเป็นผู้ไปรับสารชีวภัณฑ์เองที่ศูนย์ฯ จังหวัดปทุมธานีและขอให้
เกษตรกรที่ได้รับการสนับสนุนสารชีวภัณฑ์ขอให้มีการใช้อย่างต่อเนื่องโดยทางศูนย์จะสนับสนุนถึงเดือนกันยายน 
2564 และจะมีเจ้าหน้าที่จากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ลงพื้นที่ติดตามผลการ
ใช้งานในพื้นที่ 
 

เกษตรอ าเภอเมือง จากการที่กลุ่มอารักขาพืชให้มีการส ารวจความต้องการของแต่ละอ าเภอและส่งข้อมูลให้
ทางกลุ่มอารักขาพืช จะมีเกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนกระจายไปทั้งอ าเภอและในรอบที่ 1 อ าเภอได้รับสารชีว
ภัณฑ์ไม่เพียงพอกับจ านวนเกษตรกร ที่อ าเภอแจ้งไปยังกลุ่มอารักขาพืช ดังนั้นในรอบถัดไปของการส่งสารชีวภัณฑ์
อ าเภอจึงจ าเป็นต้องน าสารชีวภัณฑ์ไปให้กับเกษตรกรที่ยังไม่ได้รับในรอบแรกท าให้เกษตรกรไม่สามารถใช้สารชีว
ภัณฑ์ได้อย่างต่อเนื่อง 
 

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  วัตถุประสงค์ของโครงการคือ ขอให้มีการใช้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีความช านาญ
และยั่งยืนและมอบหมายให้คุณสุรเชษฐ์ลงพ้ืนที่ไปติดตามผลการใช้สารชีวภัณฑ์ดังกล่าว และดูข้อมูลเบื้องต้นของ
เกษตรกรที่ขอรับการสนับสนุนอาจจะต้องให้มีการลดพ้ืนที่ของเกษตรกรเพ่ือให้เป็นการทดลองในการใช้สารชีวภัณฑ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

/3. การด าเนินโครงการ... 
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          3. การด าเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐมเข้าสู่มาตรฐาน 
และอัตลักษณ์จังหวัดนครปฐม (Made in Nakhonpathom) งบพัฒนาจังหวัด 

                       กลุ่มอารักขาพืช มีแผนการด าเนินการโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์จังหวัดนครปฐม 
เข้าสู่มาตรฐานและอัตลักษณ์จังหวัดนครปฐม (Made in Nakhonpathom) งบพัฒนาจังหวัด กิจกรรมส่งเสริมการ
ป้องกันก าจัดศัตรูพืชผักด้วยวิธีผสมผสาน กิจกรรมย่อยอบรมเกษตรกรและสนับสนุนการจัดท าแปลงเรียนรู้ แผน 
ด าเนินการในเดือนมิถุนายน 2564 เป้าหมาย 2 อ าเภอได้แก่ อ าเภอเมือง และอ าเภอดอนตมู เกษตรกรจุดละ 25 ราย 
 

เป้าหมาย ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 
ต. สามควายเผือก อ.เมือง วันที่ 22 มิถุนายน 2564 วันที่ 6 กรกฎาคม  2564 
ต.ล าเหย อ.ดอนตูม วันที่ 23 มิถุนายน 2564 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 

 
  ** ทั้งนี้การจัดอบรมเกษตรกรให้เป็นไปตามแนวทางค าสั่งของผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หาก 

สถานการณ์การระบาดของโควิด-19ในพ้ืนที่และไม่สามารถจัดการอบรมได้ แผนการอบรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้  
 

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช   กลุ่มอารักขาพืชได้ท าแผนก าหนดอบรมเกษตรกรโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์
จังหวัดนครปฐมขอให้อ าเภอที่เก่ียวข้อง ช่วยตรวจสอบว่าในห้วงระยะเวลาดังกล่าวสามารถจัดกิจกรรมการอบรมได้
หรือไม่และแจ้งมายังกลุ่มอารักขาพืชเพ่ือพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 

- หารือเกษตรอ าเภอนครชัยศรีในการจัดกิจกรรมอบรมเกษตรกร กรณีเกิดคลาสเตอร์การระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ในพ่อค้าท่ีรับซื้อผักของเกษตรกรเพ่ือหาแนวทางด าเนินการเพื่อขออนุมัติเลื่อนการจัด
อบรมหรือด าเนินการคืนเงินก่อน    

 

          4. การติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืช 
                        4.1 ศูนย์สง่เสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรี ส่งข่าว
เตือนการระบาด ศัตรูพืช ได้แก่ 1. ด้วงหนวดยาวอ้อย 2.ไรสี่ขามะพร้าว จึงขอแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร
หมั่นส ารวจแปลงอยู่เสมอ หากพบการระบาดสามารถขอค าปรึกษาในการป้องกันได้ที่ศูนย์ส่งเสริม 
เทคโนโลยีการเกษตรด้าน อารักขาพืชจังหวัดสุพรรณบุรีและกลุ่มอารักขาพืชส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 
                        4.2 กลุ่มอารักขาพืช แจ้งเตือนพยากรณ์และการเตือนการระบาดของศัตรูพืช 4 
เรื่อง ได้แก่ 1.เตือนเกษตรกรระวังโรคกาบใบแห้ง 2.เตือนชาวสวนส้มโอระวังโรคแคงเกอร์ส้มโอ 3.โรคแอนแทรคโนส
หรือโรคกุ้งแห้งพริก 4.เตือนเกษตรกรปลูกผักสลัดระวังโรคใบจุดหรือใบจุดตากบ จึงขอแจ้งเตือนให้เกษตรกรหมั่น
ส ารวจแปลงอยู่เสมอ หากพบการระบาด สามารถขอค าปรึกษาในการป้องกันได้ที่กลุ่มอารักขาพืชส านักงานเกษตร
จังหวัดนครปฐม 
 

              5. รายงานผลการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์  
ปีงบประมาณ 2564 
 
 
 

/5.รายงานผล... 
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5. รายงานผลการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2564 

ประจ าเดือน  พฤษภาคม  2564   (ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564  ) 
 

/6.รายงาน... 

ปุย๋พชืสด

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. เปำ้หมำย 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 ตัน

เมือง 720     728   780.25 108.37 632.25 231.30 148.0    49   68     36    484.25  - 136  7 6  68  226  195 121 616    73     - 5    5   5   10 14 

บำงเลน 720     720   218.00 30.28 0.00 0.00 218.0     -  -  - 218  -  -  -  -  -  - 288 288 576    144   -  -  -  -  -  -

ก ำแพงแสน 720     720   685.50 95.21 120.00 120.00 565.5    176 142 14.5 333  -  - 20  -  - 120 120 120 360    120 120 120  -  -  -  -

นครชยัศรี 720     720   270.50 37.57 0.00 0.00 270.5     -  -  - 270.5  -  -  -  -  -  - 258 462 720     -  -  -  -  -  -  -

สำมพรำน 720     720   761.25 105.73 577.00 231.00 184.3    115 152 20 429  -  - 45  -  - 300 240 135 675    45  -  -  -  -  -  -

ดอนตูม 600     600   503.50 83.92 201.00 0.00 302.5     -  -  - 503.5  -  -  -  -  -  - 240 360 600     -  -  -  -  -  -  -

พทุธมณฑล 600     600   0.00 0.00 0.00 0.00 -          -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 80 320 400    200   -  -  -  -  -  -

รวม 4,800 4,808 3,219.00 67.06 1,530.25 582.30 1,688.8 340.0 362.0 70.5 2,238.50 0 136 72.0 6   68   646  1,421 1,806 3,947 582 120 125 5 5 10 14

อ ำเภอ

เปำ้หมำย
กำรผลิต

รวม

 อ ำเภอ
ส่งแผน

ปริมำณที่
ผลิตได้ทัง้หมด

คิดเปน็
ร้อยละ

ปริมำณที่
ผลิตได้ใน
เดือนกอ่น

ปรมิำณที่
ผลิตได้ใน
เดือนน้ี

ปุย๋คอก
ปริมำณทีผ่ลิต
ได้สะสมถงึ
เดือนกอ่น

ปุย๋หมัก

ไถกลบตอซัง วตัถุดิบใน
กำรผลิต
น้ ำหมกั
ชีวภำพ

แผนกำรผลิต

ปอเทอืง ขำ้ว ขำ้วโพด ออ้ย
 ป ี2564
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6. รายงานการระบาดศัตรูพืช ฯ (ปศ.) ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 

อ ำเภอ ชนิดพืช
ระยะกำร

เจรญิเติบโต
ศัตรพืูชที่
ระบำด

วธิีกำรช่วยเหลือ
ปรมิำณ

แหล่งช่วยเหลือ ผู้ส่งรำยงำน วนัทีส่่งรำยงำน

เกษตรกร
(รำย)

พ้ืนที ่
(ไร)่

เกษตรกร
(รำย)

พ้ืนที ่
(ไร)่

เกษตรกร
(รำย)

พ้ืนที ่
(ไร)่

(รำย)

แตกกอ หนอนกอ 0 0 2 3 2 3

แนะน ำใหใ้ชเ้ชื้อไตรโครเดอร์ม่ำ 1 กก.ต่อน้ ำ 200
 ลิตร ฉดีพน่ชว่งเยน็  หรือกำรใชส้ำนเคมีใหใ้ช ้ไตร
ไซคลำโซล , คำซูกำไมซิน , คำเบนดำซิม ในอตัรำ
แนะน ำตำมฉลำก

1 รำย

ต้ังท้อง
เพล้ียกระโดด

สีน้ ำตำล
0 0 1 20 2 20

แนะน ำใหใ้ชเ้ชื้อบวิเวอร์เรีย 1 กก.ต่อน้ ำ 20 ลิตร 
ฉดีพน่ชว่งเยน็  หรือกำรใชส้ำนเคมีใหใ้ชบ้โูพรเฟซิน
 ,อโีทเฟซินในอตัรำแนะน ำตำมฉลำก

1 รำย

ระยะกล้ำ เพล้ียไฟ 0 0 3 22 3 22

แนะน ำใหใ้ชเ้ชื้อบวิเวอร์เรีย 1 กก.ต่อน้ ำ 20 ลิตร 
ฉดีพน่ชว่งเยน็  หรือกำรใชส้ำนเคมีใหใ้ชอ้มิิดำโค
ลพริล, อมิำแมกตินเบนโซเอทในอตัรำแนะน ำตำม
ฉลำก

3 รำย

ตะไคร้ แตกกอ
หนอนเจำะ

ล ำต้น
0 0 8 20 8 20

แนะน ำใหใ้ชส้ำรเคมีปอ้งกนัก ำจัด ได้แก ่อมีำเม็ก
ติน เบนโซเอต 1.92% EC หรือ แลมบด์ำไซฮำโล
ทิน 2.5%SC หรือลูเฟนรอน 5% EC เลือกใชช้นิด
ใดชนิดหนึ่งพน่ติดต่อกนั 2 คร้ัง หำ่งกนั 7 วนั

8 รำย

กยุชำ่ย  - โรคโคนเน่ำ 0 0 1 2 12
ใชส้ำรชวีภัณฑ์ไตรโครเดอร์ม่ำ คลุกดินกอ่นปลูก 
รำดที่โคน 1 รำย

มะพร้ำวออ่น ทุกระยะ ด้วงแรด 0 0 2 9 2 9

ใชว้ธิเีขตกรรม หมั่นส ำรวจท ำควำมสะอำดแปลปลูก
 ใชส้ำรชวีภัณฑ์เมตำไรเซีนมท ำกองปุ๋ยล่อตัวเต็มวยั
 หรือใชฟ้โีรโมนล่อตัวเต็มวยัมำท ำลำย

2 รำย

ก ำแพงแสน ข้ำวโพด
อำยุ 5-60

 วนั
หนอนกระทู้ 0 0 0 0 0 0

ใหค้ ำแนะน ำใหเ้กษตรกรมี    กำรจัดกำรโดยวธิกีล
(ใชม้ือจับ)และกำรใชส้ำรเคมีฟลูเบนไดอะไมด์ สำร
คลอแรนทรำนิลิโพรลสำรคลอร์ฟนิำเพอร์สำรอนิ
ดอกซำคำร์บ ในกำรก ำจัดหนอนและใชแ้สงไฟล่อ
แมลงท ำลำยตัวเต็มวยั

400 ไร่
สน.กษอ.

ก ำแพงแสน
นำยวรีวฒัน์ กอ้งววิฒัน์พงศ์ 19-พ.ค.-64

มะพร้ำวออ่น 5 ปขีึ้นไป ด้วงแรด 1 25 0 0 1 25 ติดกบัดักฟโีรโมน เพือ่ดักจับตัวเต็มวยั 1 รำย

มะพร้ำวแก่ 5 ปขีึ้นไป ไรส่ีขำ 33 43 0 0 33 43 ใหค้ ำแนะน ำเบื้องต้นในกำรปอ้งกนัก ำจัด 33 รำย

พ้ืนทีใ่หค้วำม
ช่วยเหลือ

19-พ.ค.-64

พทุธมณฑล
สนง.กษอ.พทุธ

มณฑล
นำยตรีศร ทรัพยบ์ริบรูณ์ 20-พ.ค.-64

พ้ืนทีร่ะบำด พ้ืนทีเ่ฝ้ำระวงั

บำงเลน สน.กษอ.บำงเลน นำยสุธ ีภู่อร่ำม

ขำ้ว

/อ าเภอ... 
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/เกษตรอ าเภอ... 

อ ำเภอ ชนิดพืช
ระยะกำร

เจรญิเติบโต
ศัตรพืูชที่
ระบำด

วธิีกำรช่วยเหลือ
ปรมิำณ

แหล่งช่วยเหลือ ผู้ส่งรำยงำน วนัทีส่่งรำยงำน

เกษตรกร
(รำย)

พ้ืนที ่
(ไร)่

เกษตรกร
(รำย)

พ้ืนที ่
(ไร)่

เกษตรกร
(รำย)

พ้ืนที ่
(ไร)่

(รำย)

มะพร้ำวออ่น 5 ปขีึ้นไป หนอนหวัด ำ 1 7 0 0 1 7

กำรท ำควำมสะอำดแปลง โดยกำรตัดหญำ้ใน
แปลงให้สะอำดและเก็บทำงมะพร้ำวให้เป็น
ระเบียบ ตัดทำงใบมะพร้ำวให้สะอำดและโล่ง 
แนะน ำท ำกับดักด้วงแรดเพื่อก ำจดัตัวอ่อนด้วง
แรด

สน.กษอ.นครชยัศรี นำยโยธนิ  ธวุะชำวสวน 19-พ.ค.-64

ส้มโอ 6 ปี หนอนชอนใบ 1 5  -  - 1 5
ตัดแต่งกิ่งส้มโอ ใช้สำรชีวภัณฑ์บิวเวอร์เรีย
ป้องกันก ำจดั

คะน้ำ 20 วนั หนอนใยผัก 1 1 0 0 1 1 ใช้สำรชีวภัณฑ์ BT.
พริก 40 วนั เพล้ียไฟ 1 1 0 0 1 1 ใช้สำรชีวภัณฑ์บิวเวอร์เรีย

กวำงตุ้ง 15 วนั ด้วงหมัดผัก 2 2 0 0 2 2 ใช้สำรชีวภัณฑ์บิวเวอร์เรีย
ด้วงแรด
มะพร้ำว

1 5 0 0 1 5 พบกำรระบำดเล็กน้อย แนะน ำให้ท ำควำม
สะอำดคอมะพร้ำวและหมัน่ก ำจัดด้วงแรด

หนอนหวัด ำ

1 10 0 0 1 10 พบกำรระบำดเล็กน้อยและเนื่องจำกพืน้ที่
ข้ำงเคียงเป็นสวนรกร้ำง กำรป้องกนัก ำจัดจึง
ท ำได้ยำก แนะน ำให้ท ำควำมสะอำดสวนและ
หมัน่ตรวจสอบกำรเข้ำท ำลำยหำกพบกำร
ระบำดให้น ำแตนเบียนมำปล่อย

เมือง
นครปฐม

มะพร้ำวแก่ 5 - 20 ปี หนอนหวัด ำ 3 15 0 0 3 15
ให้ค ำแนะน ำในกำรป้องกนัก ำจัด ปล่อยแตน
เบียนบรำคอน

3 รำย
สนง.กษอ.เมือง

นครปฐม
น.ส.จุมพติำ สืบพนัธโ์กย 19-พ.ค.-64

รวม 64 193 17 76 93 267

น.ส.อมรำภรณ์ ไทยทวี 20-พ.ค.-64

ดอนตูม 4 รำย สนง.กษอ.ดอนตูม นำยอรุณ   รุผักชี 19-พ.ค.-64

สำมพรำน มะพร้ำว 10 ปี 2 รำย
สนง.กษอ.สำม

พรำน

พ้ืนทีร่ะบำด พ้ืนทีเ่ฝ้ำระวงั
พ้ืนทีใ่หค้วำม

ช่วยเหลือ

นครชยัศรี 2 รำย
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เกษตรอ าเภอนครชัยศรี  รายงานการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ของอ าเภอนครชัยศรีแจ้งว่ารายงานผลครบตาม
เป้าหมายแล้วส่งข้อมูลให้กลุ่มอารักขาพืชแล้ว 
 

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  จะดูข้อมูลในส่วนนี้ให้และประสานผู้รับผิดชอบงานคือ คุณวสุกาญจน์ ให้แก้ไข
ข้อมูลให้ถูกต้องตามที่อ าเภอรายงานมาและการรายงานของอ าเภอบางเลนในเดือนหน้าขอให้ครบตามเป้าหมายและ
ฝากไปยังอ าเภอพุทธมณฑลว่าลืมรายงานหรือไม่ 
 

เกษตรอ าเภอบางเลน  อ าเภอบางเลนไม่เคยรายงานการใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มาในการควบคุมหนอนกอ 
ฝากกลุ่มอารักขาพืชช่วยตรวจสอบข้อมูลตรงส่วนนี้ด้วย 
 

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  ตรงส่วนนี้ทางกลุ่มอารักขาพืชจะช่วยตรวจสอบให้ว่าอ าเภอหรือกลุ่มอารักขาพืช
ใครเป็นผู้รายงานผิดและในการประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอครั้งหน้าจะน ามาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ โดยดู
เอกสารอ้างอิงที่อ าเภอส่งมาให้จังหวัด 
 

หัวหน้ากลุ่มอารักขาพืช  การส่งเสริมการเพาะพันธุ์ด้วงสาคูเพ่ือจ าหน่ายขอให้เกษตรอ าเภอทุกอ าเภอ
ติดตามในการควบคุม การเพาะเลี้ยงของเกษตรกรและไม่สมควรให้การส่งเสริมการเพาะเลี้ยงเนื่องจากขัดกับหลักสูตร
ของกรมส่งเสริมการเกษตรเนื่องจากด้วงสาคูเป็นศัตรูพืชจึงแจ้งให้ทราบ 
 

จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา 
 

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 
 
4.5 เรื่องแจ้งจากกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
 

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

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564) 
 

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

เมษายน ⁄ พรบ.58,40 ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

พฤษภาคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

มิถุนายน        

กรกฎาคม        

สิงหาคม        

กันยายน        

 
 

/2. รายงาน... 
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   2. รายงานการประชุมของอ าเภอที่ส่งมายังส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  

(ตัดยอดข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2564) 
 

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

เมษายน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

พฤษภาคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

มิถุนายน        

กรกฎาคม        

สิงหาคม        

กันยายน        

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

 
 

      
 
 

   4. การประเมินผลการปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณพ. ศ. 2564 รอบที่ 2  
       - ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมได้จัดท าตัวชี้วัดและบันทึกข้อตกลงของเกษตรอ าเภอเรียบร้อยแล้ว 

และส่งให้อ าเภอแล้วเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2554  
       - ขอให้เกษตรอ าเภอถ่ายทอดตัวชี้วัด สู่เจ้าหน้าที่และจัดท าบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 

รายบุคคลและตัวชี้วัดของข้าราชการและพนักงานราชการ 
       - เกษตรอ าเภอลงนามในบันทึกข้อตกลงของเกษตรอ าเภอและ จัดส่งกลับมาให้จังหวัด เพื่อให้เกษตร

จังหวัดลงนามในส่วนความพึงพอใจ 
       - ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมจัดท าแผนการส่งเอกสาร หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบ

ภายหลัง 
       - ในส่วนของงานตามภารกิจของกลุ่ม/ฝ่าย ที่เป็นตัวชี้วัดของเกษตรจังหวัดและไม่ได้น ามาวัดเกษตร

อ าเภอ ขอให้เกษตรอ าเภอแจ้งและก าชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ด าเนินการจัดท าและส่งให้เป็นไปตามก าหนดการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กรมได้ตั้งไว้ 

 
/หัวหน้ากลุ่ม... 



 

  

36 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ขอให้อ าเภอด าเนินการตามหนังสือและถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่
เจ้าหน้าที่เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน หากกรมส่งเสริมการเกษตรมีการส่งตัวชี้วัดเพ่ิมเติมทาง
จังหวัดโดยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศจะส่งเพ่ิมเติมลงไป 
 

- ทางกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศก าหนดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ DW ในวันที่ 1,2  
และ 4 มิถุนายน 2564 ทีห่้องประชุมส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม โดยแบ่งออกเป็น 3 วัน เนื่องจากหลีกเลี่ยง
การรวมคนเป็นจ านวนมากในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 วันที่ 1 ประกอบด้วยอ าเภอ
ก าแพงแสน อ าเภอพุทธมณฑล และอ าเภอดอนตูม วันที่ 2 ประกอบด้วยอ าเภอนครชัยศรีและอ าเภอสามพราน และ
วันที่ 4 ประกอบด้วยอ าเภอบางเลนและอ าเภอเมือง 
 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  งานประชาสัมพันธ์ขอปรับตัวชี้วัด ในส่วนของของอ าเภอ จะให้มี
การน าเสนอในที่ประชุมส านักงานเกษตรอ าเภอโดยให้อัพโหลดคลิปวิดีโอขึ้นสื่อ เช่น YouTube หรือ Facebook 
นับตั้งแต่เดือน พฤษภาคม - กันยายน 2564 และหากอ าเภอไหนเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความช านาญในเรื่องการตัดต่อท า
คลิปขอให้ประสานมายังกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ โดยทางกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ จะอ านวยความ
สะดวก โดยมีเจ้าหน้าที่ลงพ้ืนที่ไปสอนให้ ณ ส านักงานเกษตรอ าเภอ และส าหรับกลุ่ม/ฝ่าย ขอให้ถ่ายคลิปและ
ภาพนิ่งในการท างานจ านวน 5 คลิป ความยาว 10 - 15 วินาที/คลิป และเขียนรายละเอียด การท างานว่าใคร ท า
อะไร ที่ไหน อย่างไรและส่งให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ในส่วนนี้ ถือเป็นตัวชี้วัดของกลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศและของ กลุ่ม/ฝ่าย ด้วย 
 

วรัทยา  ฝากในเรื่องการด าเนินงาน การอบรม ศพก.และแปลงใหญ่ หากไม่สามารถด าเนินการได้ใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส covid-19 ขอให้ผู้รับผิดชอบงานหารือและปรึกษาไปที่กรมส่งเสริม
การเกษตรหากไม่สามารถด าเนินการได้จริงก็ขอให้ด าเนินการคืนเงิน 
 

เกษตรอ าเภอบางเลน  สอบถามเรื่องการจัดงานฟิวเดย์ ของส านักงานเกษตรอ าเภอบางเลน จะมีการ
ด าเนินการจัดงานต่อหรือไม่ 
 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ในส่วนของตัวโครงการยังคงอยู่ เพราะจังหวัดยังไม่ได้ท าบันทึก
คืนและตามที่อ าเภอท าหนังสือขอปรับแผนและขอเลื่อนการจัดงาน ทางจังหวัดจะไดป้ระสานไปทางกรมส่งเสริม
การเกษตรว่าจะให้จังหวัดด าเนินการอย่างไรต่อไป ให้รอการจัดงาน ให้คืนเงิน หรือจัดท าเป็นสื่อประชาสัมพันธ์    
เช่น แผ่นพับ โดยทางจังหวัดจะได้ประสานและแจ้งให้อ าเภอทราบต่อไป 
 

เกษตรอ าเภอบางเลน  มีความเห็นว่าหากไม่สามารถด าเนินการจัดงานฟิวเดย์ได้ จะขอจัดท าสื่อหรือจัดท า
เอกสารส าหรับแจกจ่ายเป็นความรู้ให้กับเกษตรกรแทนการจัดงาน 
 

เกษตรอ าเภอพุทธมณฑล  วัตถุประสงค์ในการจัดงานฟิวเดย์เป็นการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีก่อนเริ่มต้น
ฤดูการผลิตใหม่ และขณะนี้เข้าสู่กลางฤดูกาลผลิต หากจัดงานในตอนนี้จะผิดวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่และให้
ดูชนิดพืชที่ปลูกด้วยว่าพืชแต่ละชนิดปลูกในช่วงเดือนใดและถ้าไม่สามารถด าเนินการจัดได้ ให้เกษตรอ าเภอท าบันทึก
ถึงเกษตรจังหวัดใช่ไหม 
 
 

/หัวหน้ากลุ่ม... 
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หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ทุกอ าเภอได้ท าหนังสือขอเลื่อนการจัดงานฟิวเดย์มาถึง
ส านักงานเกษตร จังหวัดแล้ว 
 

เกษตรอ าเภอพุทธมณฑล  แจ้งว่ายังไม่เห็นหนังสือฉบับดังกล่าว 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ขอให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศประสานและส่งหนังสือ
ฉบับดังกล่าวให้เกษตรอ าเภอพุทธมณฑลต่อไป 
 

เกษตรอ าเภอพุทธมณฑล  หารือเรื่องการอบรมเกษตรกรผู้น า จ านวน 60 คน โครงการศพก.โดยส านักงาน
เกษตรอ าเภอพุทธมณฑลมีก าหนดจัดอบรม จ านวน 2 วัน 
 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  ให้ท าบันทึกขอปรับเปลี่ยนโดยให้อ้างข้อเท็จจริงว่าเนื่องจากเกิด
สถานการณ์ การระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 และมีประกาศของจังหวัดให้คนร่วมกิจกรรมได้ไม่เกิน 50 คน 
อ าเภอจึงขอปรับแผนจากเดิม 60 คน โดยให้ก าหนดสถานที่จัด ว่าจะจัดที่ไหนและเปลี่ยนแปลงก าหนดการจัดงาน 
เป็น 2 วันโดยวันที่ 1 จัดที่ไหนกี่คน และวันที่ 2 จัดที่ไหนกี่คน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป็นไปตามเป้าหมาย
และเกิดประโยชน์กับทางราชการโดยแท้ 
 

มติที่ประชุม   รับทราบและเห็นชอบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง  อ่ืนๆ 
ประธาน  เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจ าปี 2564 ระดับเขต ประเภทเกษตร
ต าบลดีเด่น อันดับที่ 2 นายคณิตศร ศรีทองอินทร์ ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงาน
เกษตรอ าเภอนครชัยศรี ประเภทเกษตรต าบลดีเด่น (พนักงานราชการ) อันดับที่ 2 นางสาวสกาวรัตน์  อ่วมเมี่ยง 
ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ส านักงานเกษตรอ าเภอสามพราน และประเภทส านักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น 
อันดับที่ 3  ส านักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 
 

เกษตรอ าเภอดอนตูม  หารือเรื่องการเช่าที่ของเกษตรกรในพ้ืนที่อ าเภอดอนตูมเนื่องจากมีการเปลี่ยนผู้ถือ
ครองที่ดิน 
 

หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต  ตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เมื่อมีเจ้าของใหม่เข้ามา
ครอบครองและสัญญาเช่าสิ้นสุดอยู่ที่เจ้าของเก่าและเมื่อเจ้าของใหม่ปฏิเสธที่จะให้เช่าก็เป็นสิทธิ์ของเจ้าของใหม่ 
 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ในการเช่าที่ดินเพ่ือท าการเกษตรจะมีคณะกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรผู้
ยากจน (อชก.) ของอ าเภอและของจังหวัด แต่ถ้าเป็นลักษณะของการเช่าที่ทั่วไปก็จะเป็นไปตามที่หัวหน้ากลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการผลิตกล่าว แต่ถ้าเป็นลักษณะของการขายที ่ทีเ่กษตรกรที่ท าการเกษตรในพ้ืนที่อยู่เกษตรกรสามารถ
ร้องเรียนได้ เพราะการที่เจ้าของที่เดิมจะขายที่ ต้องแจ้งให้ผู้เช่ารับทราบและหากผู้เช่ามีก าลังที่จะซื้อก็ต้องขายให้ผู้
เช่าโดยจะมีกฎหมายรองรับคือ กฎหมายการเช่าที่นาซึ่งระบุไว้ในเล่ม (อชก.)  และมีเรื่องของการชดใช้ค่าเสียหายด้วย 
 
 
 

/เกษตรอ าเภอ... 
 



 

  

38 
เกษตรอ าเภอบางเลน  มีกรณีที่มีการท าหนังสือสัญญาเช่ากับเกษตรกรและสัญญาเช่ายังไม่หมดอายุ
เหลือระยะเวลาการให้เช่าอีก 1 ปี โดยมีเจ้าของใหม่ เข้ามาซื้อขายหรือท าการครอบครองที่ดิน กรณีนี ้เกษตรกร
สามารถท าการเกษตรต่อได้จนครบสัญญาเช่า ที่ได้เช่าไว้กับเจ้าของเดิม และเมื่อครบตามสัญญา เจ้าของใหมจ่ะให้เช่า
ต่อหรือไม่ให้เช่าต่อก็ขึ้นอยู่กับเจ้าของผู้ครอบครองรายใหม่ 
 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ  จะมีการแยกกฎหมายเป็น 2 ฉบับคือ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และกฎหมายกรณีผู้เช่านา กฎหมายแพ่งและพาณิชย์จะสิ้นสุดลงเมื่อเปลี่ยนผู้ถือครองที่ดินแต่กฎหมายการเช่าที่นาจะ
สิ้นสุดลงเมื่อครบสัญญาการให้เช่าที่ 
 
 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 

เลิกประชุม   เวลา 17.30 น. 
 
 
                  ฐานียา  เหลียววัฒนกิจ                                    วราวุธ  สุวรรณรัตน์ 
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