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รายงานการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน  จังหวัดนครปฐม 

คร้ังที่ 3ประจําป งบประมาณ  2563 
วันอังคารที่  7  มกราคม  ๒๕63 

เวลา  09.0๐  น. 
ณ  ห.องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  อําเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

............................ 
 

รายชื่อผู.เข.าประชุม 
 1. นายบุญเล้ียง  ข�ายม�าน  เกษตรจังหวัดนครปฐม  
 2. นายประมวล ง วนพริ้ง   หัวหน ากลุ�มส�งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
 3. นางสาวชรินทร)เนตรแก ว  หัวหน าฝ+ายบริหารทั่วไป 

4. นายสุรพงษ)  บุญยงค)   (แทน) เกษตรอําเภอนครชัยศรี 
 5. นายศักดา  อรุณรุ�งโรจน)  เกษตรอําเภอดอนตูม 
 6.นางสมลักษณ) ฟ;กป<อม   เกษตรอําเภอสามพราน 
 7. นายกมล แสงสีงาม   เกษตรอําเภอบางเลน 
 8. นางสาวจิตติมา  กิรณะวัฒน)  เกษตรอําเภอกําแพงแสน  

9. นางสาววัฒนา คุ มครอง  นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
      รักษาราชการแทนเกษตรอําเภอเมืองนครปฐม 
 10. นางโสภา ยอดเกล้ียง   นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
      รักษาราชการแทนเกษตรอําเภอพุทธมณฑล  

11. นางสาวลําดวน สระทองอินทร) นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
      รักษาการในตําแหน�งหัวหน ากลุ�มอารักขาพืช 
12. นายวราวุธ สุวรรณรัตน)  นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

รักษาการหัวหน ากลุ�มยุทธศาสตร)และสารสนเทศ 
13. นายสุรเชษฐ) อยู�สวัสด์ิ  นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ 

 14.นางณัฐทิยา อชิตกุล   นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ  
 15. นางสาวเรวดี บัวเพชร  นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
 16. นางสาวสุทัศวลี เครือวัลย)  นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ  
 17. นางสาวธิดารัตน) ล้ิมต้ิว  นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ    
 18.นางสาวฐานียา  เหลียววัฒนกิจ นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
 19. นางสาวกมลพรรณ พิมพา  นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ  
 20. นางสาวกาญจนา คํากองแก ว  นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    
 21. นางสาววรัทยา เซี่ยงจHง  นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
 22. นางสาวสุภาวดี ขําอ่ิม  นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
 23.นายเลิศสิริ ศรีจันทร)โฉม  นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ    
 24.นางสุพิศ กีรติวิทยายุต  เจ าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
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 25. นางลมิตรา ชัยสิทธ์ิดํารง  เจ าพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 26. นางสาวนุชจรีย) กํามา  เจ าพนักงานธุรการชํานาญงาน  
 27. นายพรชัย แสนคําภา  เจ าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  

28. นางสาวศิริพร ทิพย)พิลา  เจ าพนักงานธุรการ 
29. นางสาวสิริลักษณ) เกิดทรัพย)  เจ าพนักงานธุรการ 

 

รายชื่อผู.ไม4มาประชุม  
 1. นายเฉลิมยศ ชัยคุณแสง  หัวหน ากลุ�มส�งเสริมและพัฒนาการผลิต (ติดราชการ) 
 2. นายเฉลิม นันทารียะวัฒน)  นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ(ลาพักผ�อน)  
 3. นางสาวภารดี เอ่ียมเทศ  นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ(ลาพักผ�อน) 
 4. นางสาววสุกาญจน) ปานขริบ  นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ(ลาคลอด) 
 

เร่ิมประชุม  เวลา  09.00 น. 
 

วาระที่ ๑  เร่ือง  ประธานแจ.งให.ที่ประชุมทราบ 
   เร่ืองแจ.งจากการประชุมกรมการจังหวัดนครปฐม 
   - แนะนําตัวข าราชการและผู ที่ได รับแต�งต้ังใหม�ประกอบด วย 
    1. นายขจรเกียรติ  รักพานิชมณี รองผู ว�าราชการจังหวัดนครปฐม 
    2. นายวุฒิพร  สุวรรณกูล ผู อํานวยการสํานักงาน กกท.จังหวัดนครปฐม 
    3. นางสาวสุดารัตน)  สุทธิบูรณ) ผู อํานวยการศูนย)ฝLกอบรมเด็กและเยาวชน 

 หญิงบ านปราณี  
    4. นายพุทธพร  ปราโมทย) ผู อํานวยการวิทยาลัยเทคนิคนครปฐม 
    5. นางสาวสุภาพร  โพธ์ิมัจฉา สวัสดิการและคุ มครองแรงงานจังหวัดนครปฐม 
    6. นายบุญธรรม  รอบคอบ  ผู อํานวยการศูนย)ฝLกและอบรมเด็กและเยาวชน 

 สิรินทร 
  7. นางศิริวรรณ  โตนิล   ผู อํานวยการวิทยาลัยสารพัดช�างนครปฐม 

       

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 

   ๑.2 เร่ืองแจ.งจากการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน.าส4วนราชการ เขตที่ 2 
   - ไม�มี - 
 

วาระที่ ๒  เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 2 ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563 
   วันศุกร<ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 ณ ห.องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  
   อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 

มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 2 ประจําเดือน พฤศจิกายน 2562  
 

วาระที่ 3  เร่ือง  สืบเนื่อง 
   3.1 การปรับปรุงข.อมูลทะเบียนเกษตรกร ป งบประมาณ 2563 
  - ผลการข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปPงบประมาณ 2563 
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ตามสถานที่ขึ้นทะเบียน (ตัดยอด ณ วันที่  6 มกราคม 2563) 
 

 
จังหวัด/อําเภอ 

เป<าหมายปP 2563 
(ครัวเรือน) 

เป<าหมาย 
รอบท่ี 1 

(ครัวเรือน) 

ผลการปรับปรุง 
(ครัวเรือน) 
รอบที่ 1 

คิดเปSนร อยละ 
(รอบที่ 1 ) 

นครปฐม 41,000 10,250 3,034 29.60 
เมืองนครปฐม 8,910 2,230 115 5.15 
กําแพงแสน 7,060 1,765 497 28.15 
นครชัยศรี 4,775 1,195 215 17.99 
ดอนตูม 3,280 820 497 60.60 
บางเลน 10,175 2,540 1,497 58.93 
สามพราน 5,800 1,450 165 11.31 
พุทธมณฑล 1,000 250 17 6.80 
 

- หลังวันท่ี 15 มกราคม 2563 กรมส�งเสริมการเกษตรจะปรับปรุงระบบการข้ึนทะเบียน
เกษตรกรให&สามารถคัดลอกแปลงเกษตรท่ีเป+นแปลงเก�าได& 

 

ผลการวาดแปลงทะเบียนเกษตรกร 
ป งบประมาณ 2563 (ตัดยอด ณ วันที่ 1 ตุลาคม – 6 มกราคม 2563) 
 

 
จังหวัด/อําเภอ 

เป<าหมายปP 2562 
(แปลง) 

ผลการวาดแปลง 
(แปลง) 

 
คิดเปSนร อยละ 

นครปฐม 5,500 3,185 57.90 
เมืองนครปฐม 1,460 643 44.04 
กําแพงแสน 1,020 703 68.92 
นครชัยศรี 585 719 122.90 
ดอนตูม 540 351 65.00 
บางเลน 840 372 44.28 
สามพราน 930 396 42.58 
พุทธมณฑล 125 1 0.8 
 

ผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู.ปลูกข.าวนาป  ตามที่ต้ังแปลง ป  2562/63 
ผ4านระบบทะเบียนเกษตรกรและแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook 

(ช4วงปลูกของแต4ละจังหวัดตามกรอบระยะเวลาการข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป  2562) 
วันท่ีตัดยอดข.อมูล 25 ธันวาคม 2562 

 

จังหวัด/
อําเภอ 

บันทึก(รวม) บันทึกจาก ทบก. บันทึกจาก 
Farmbook 

จัดชุดตรวจสอบ ผ�านการตรวจสอบ ส�งข อมูลไป ธกส. 

 ครัวเรือน พื้นที่(ไร�) ครัวเรือน พื้นท่ี(ไร�) ครัวเรือน พ้ืนที่
(ไร�) 

ครัวเรือน พื้นที(่ไร�) ครัวเรือน พื้นที่(ไร�) ครัวเรือน พ้ืนที่(ไร�) 

นครปฐม 14,234 246,502 14,323 246,297 16 205 14,233 246,423 14,230 246,229 14,232 246,569 
เมืองฯ 762 11,599 762 11,574 1 25 762 11,599 761 11,527 761 11,518 
กําแพงแสน 2,139 24,247 2,139 24,204 5 42 2,139 24,233 2,139 24,209 2,139 24,204 
นครชัยศรี 1,748 29,789 1,748 29,776 1 13 1,748 29,776 1,748 29,776 1,748 29,816 
ดอนตูม 1,194 17,896 1,194 17,863 4 33 1,194 17,867 1,194 17,858 1,194 18,035 
บางเลน 7,482 145,340 7,480 145,249 5 91 7,482 145,324 7,480 145,234 7,480 145,359 
สามพราน 341 5,900 341 5,900 - - 341 5,900 341 5,900 341 5,913 
พุทธมณฑล 687 11,729 687 11,729 - - 686 11,722 686 11,722 686 11,722 
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สุทัศวลี   ตามหนังสือจังหวัดนครปฐม ที่ นฐ 0009/ ว 18491 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562  
เรื่องการแจ งป]ดระบบทะเบียนเกษตรกรผู ปลูกข าวนาปP ปPการผลิต 2562/63 โดยกรมส�งเสริมการเกษตรได แจ ง
ป]ดระบบบันทึกข อมูลและบันทึกผลการตรวจสอบข อมูลข าวนาปP ปPการผลิต 2562/63 ในวันที่ 15 มกราคม 
2563 ของข าวที่ปลูกในช�วง 1 พฤษภาคม 2562– 31 ตลุาคม 2562ดังน้ันขอให สํานักงานเกษตรอําเภอ 
ทุกอําเภอเร�งตรวจสอบข อมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู ปลูกข าว การจัดชุดประชาคม ว�ามีข อมูลตกค างในระบบ
หรือไม�หากมีข อมูลตกค าง ขอให ทางสํานักงานเกษตรอําเภอเร�งตรวจสอบและดําเนินการให แล วเสร็จก�อนวันที่ 15 
มกราคม 2563 
 

ผลการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู.ปลูกปาล<มนํ้ามัน ตามที่ต้ังแปลง ป  2562/63 
วันที่ตัดยอดข.อมูล 25 ธันวาคม 2562 

 

จังหวัด/
อําเภอ 

ข้ึน 
ทบก. 

ป  
61 

บันทึก ป  62 
(รวม) 

บันทึกจาก ทบก. บันทึกจาก 
Farmbook 

จัดชุดตรวจสอบ ผ4านการตรวจสอบ 

ครัวเรือน พ้ืนที่(ไร4) ครัวเรือน พื้นที่(ไร4) ครัวเรือน พื้นท่ี(ไร4) ครัวเรือน พื้นท่ี(ไร4) ครัวเรือน พื้นที่(ไร4) 

นครปฐม 19 17 304.25 17 304.25 - - 17 304.25 17 304.25 
เมืองฯ 6 6 111.25 6 111.25 - - 6 111.25 6 111.25 
กําแพงแสน 6 3 36.25 3 36.25 - - 3 36.25 3 36.25 
บางเลน 1 2 24.24 2 24.24 - - 2 24.24 2 24.24 
สามพราน 6 6 132.5 6 132.5 - - 6 132.5 6 132.5 

 

เกษตรอําเภอกําแพงแสน  สํานักงานเกษตรอําเภอกําแพงแสน มีเกษตรกรผู ปลูกปาล)มนํ้ามันแต�ไม�
ประสงค)มาข้ึนทะเบียนเกษตรกร จํานวน 3 ราย ทางสํานักงานเกษตรอําเภอกําแพงแสนได ทําหนังสือแจ งไปยัง
เกษตรกร ทั้ง 3 ราย แล วให เกษตรกรมาข้ึนทะเบียนเกษตรกร แต�เกษตรกรยังเพิกเฉยไม�ประสงค)ข้ึนทะเบียน
เกษตรกร สํานักงานเกษตรอําเภอกําแพงแสนจึงได ทําหนังสือยืนยันเปSนหลักฐานว�าเกษตรกรทั้ง 3 รายไม�ประสงค)
เข าร�วมโครงการเพื่อเก็บไว ยืนยันเปSนหลักฐานต�อไป 
 

สุทัศวลี  การปรับปรุงข อมูลทะเบียนเกษตรกรผู ปลูกปาล)มนํามัน กรมส�งเสริมการเกษตรเร�งให เกษตรกรผู 
ปลูกปาล)มนํ้ามันมาปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให เปSนป;จจุบัน เพื่อเข าร�วมโครงการของทางราชการต�อไป 
 

3.2 รายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน (รต.) 
- ข.าวนาป  ป การเพาะปลูก 2562/63 
 

 
 

จังหวัด/อําเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก(ไร�) 

 
เนื้อที ่

เสียหาย
(ไร�) 

 
เน้ือทีเ่ก็บ

เก่ียวผลผลิต
(ไร�) 

 
ผลผลิตที่ 

เก็บเกีย่วได (กก.) 

 
ผลผลิต
เฉล่ีย 

(กก./ไร�) 

ราคาที่
เกษตรกรขาย
ได เฉล่ีย(บาท/

กก.) 

ทบก. รต. ทบก. GISDA รต.      
นครปฐม 14,234 12,668 246,502 176,678 253,863 - 240,844 194,094,488 805 6.88 
เมืองฯ 762 656 11,599 5,431 10,913 - 7,736 6,092,040 787 7.66 
กําแพงแสน 2,139 2,243 24,247 15,699 26,418 - 22,407 17,640,600 787 7.57 
นครชัยศรี 1,748 1,788 29,789 23,288 29,717 - 28,357 23,876,238 841 6.89 
ดอนตูม 1,194 1,663 17,896 14,824 16,733 - 14,380 11,555,100 803 7.35 
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บางเลน 7,482 5,029 145,340 106,262 151,553 - 149,703 120,110,240 802 6.67 
สามพราน 341 448 5,900 4,024 4,989 - 4,771 3,919,970 821 6.54 
พุทธมณฑล 687 841 11,729 7,150 13,540 - 13,490 10,900,300 808 7.14 

 

หมายเหตุ : ข&อมูลพื้นท่ีปลูกข&าวในระบบทะเบียนเกษตรกร(ทบก.) และข&อมูลที่รายงานในระบบภาวะการผลิตพืช
รายเดือน (รต.) ไม�ตรงกันเน่ืองจากเกษตรกรมีการปลูกข&าวเหล่ือมเวลากัน บางอําเภอปลูกข&าวป5ละ 3 ครั้ง 
 

- ข.าวนาปรัง  ป การเพาะปลูก 2562/63 
 

 
 

จังหวัด/อําเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เนื้อที่ปลูก(ไร�) 

 
เนื้อที่
เสียหาย
(ไร�) 

 
เนื้อท่ีเก็บ
เกีย่ว
ผลผลิต
(ไร�) 

 
ผลผลิตที่ 
เก็บเกีย่วได 
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉล่ีย 
(กก./ไร�) 

ราคาที่
เกษตรกร
ขายได เฉล่ีย
(บาท/กก.) 

ทบก. รต. ทบก. GISDA รต.      
นครปฐม 720 2,996 12,811 117,528 117,528 - - - - - 
เมืองนครปฐม 3 129 36 1,868 1,868 - - - - - 
กําแพงแสน 17 232 271 5,537 5,537 - - - - - 
นครชัยศรี 4 461 54 11,248 11,248 - - - - - 
ดอนตูม 273 115 4,094 7,518 7,518 - - - - - 
บางเลน 417 1,552 8,207 86,486 86,486 - - - - - 
สามพราน 5 265 77 1,118 1,118 - - - - - 
พุทธมณฑล 4 242 69 3,752 3,752 - - - - - 

 
- กล.วยไม. (ไม.ตัดดอกเมืองร.อน) 

 
 
 
จังหวัด/อําเภอ 

 
 
ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 
เนื้อที่ปลูก (ไร�) 

 
เนื้อที่ปลูก
ใหม�(ไร�) 

 
เนื้อที ่
เก็บเกีย่ว
ผลผลิต(ไร�) 

 
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว
ได  
(กก./ไร�) 

 
ผลผลิตเฉล่ีย
(กก.) 

ราคาที่
เกษตรกร
ขายได เฉล่ีย
(บาท/กก.) 

ทบก. รต. ทบก. รต.      
นครปฐม 494 863 6,815 9,971 - 9,971 18,564,770 234 63 
เมืองนครปฐม 13 49 215 498  - 498 970,484 256 82 
กําแพงแสน 24 46 278 575  - 575 1,038,765 173 59 
นครชัยศรี 81 95 1,357 1,867 - 1,867 3,221,288 251 62 
ดอนตูม 2 12 15 118  - 118 231,600 175 83 
 บางเลน 75 133 2,050 2,634 - 2,634 7,878,079 347 56 
สามพราน 276 379 2,493 3,515  - 3,515 4,524,348 158 74 
 พุทธมณฑล 27 149 405 763  - 763 700,208 161 50 
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- อ.อยโรงงาน 
 

 
 
จังหวัด/อําเภอ 

 
 
ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 
เนื้อที่ปลูก (ไร�) 

 
เนื้อที่ปลูก
ใหม�(ไร�) 

 
เน้ือที ่
เก็บเกีย่ว
ผลผลิต(ไร�) 

 
ผลผลิตที่เก็บ
เกีย่วได (กก.) 

 
ผลผลิต
เฉล่ีย(กก.) 

ราคาที่
เกษตรกร
ขายได เฉล่ีย
(บาท/กก.) 

ทบก. รต. ทบก. รต.      
นครปฐม 1,211 2,408 20,636 61,218 - 4,975 75,500,000 - 0.77 
เมืองนครปฐม 411 729 7,383 14,021 - 2,100 36,500,00o - 0.79 
กําแพงแสน 802 1,674 13,159 47,136 - 2,850 38,550,000 - 0.75 
นครชัยศรี 2 1 39 36 - - - - - 
ดอนตูม 3 4 54 25 - 25 450,000 18,000 1.00 

 

- ส.มโอ 
 

 
 
จังหวัด/อําเภอ 

 
 
ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 
เนื้อท่ีปลูก (ไร�) 

 
เนื้อที่ปลูก
ใหม�(ไร�) 

 
เนื้อที ่
เก็บเกีย่ว
ผลผลิต(ไร�) 

 
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว
ได (กก.) 

 
ผลผลิต
เฉล่ีย(กก.) 

ราคาที่
เกษตรกรขาย
ได เฉล่ีย(บาท/
กก.) 

ทบก. รต. ทบก. รต.      
นครปฐม 1,146 1,988 7,465 9,209  - 4,352 6,804,352 1,563 76 
เมืองนครปฐม 2 4 4 4  - 1 2,000 2,000 35 
กําแพงแสน 8 51 11 24  -  -  -  -  - 
นครชัยศรี 151 110 994 807  - 293 290,277 990 70 
ดอนตูม 11 2 119 102  - 99 43,300 437 45 
บางเลน 14 17 114 299  - 97 103,700 1,069 35 
สามพราน 953 1,782 6,061 7,731  - 3,710 6,172,950 1,663 78 
พุทธมณฑล 16 22 161 142  - 152 192,125 1,264 77 

 

- มะพร.าวอ4อน 
 

 
 

จังหวัด/อําเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เนื้อที่ปลูก (ไร�) 

 
เนื้อที่ปลูก
ใหม�(ไร�) 

 
เน้ือที ่

เก็บเกีย่ว
ผลผลิต(ไร�) 

 
ผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยว

ได  
(กก.) 

 
ผลผลิตเฉล่ีย

(กก.) 

ราคาที่เกษตรกร
ขายได เฉล่ีย
(บาท/กก.) 

ทบก. รต. ทบก. รต.      
นครปฐม 1,335 1,537 7,547 6,490 - 4,399 12,669,796 300 7 
เมืองนครปฐม 87 152 598 268 - 192 1,257,520 300 12 
กําแพงแสน 33 68 212 356 -      116 643,200 336 6 
นครชัยศรี 224 272 1,071 1,233 - 510 1,382,038 249 11 
ดอนตูม 42 68 351 397 - 82 244,980 265 10 
บางเลน 69 28 341 173 - 142 401,370 154 9 
สามพราน 847 913 4,840 3,895 - 3,266 8,415,188 255 7 
พุทธมณฑล 37 36 120 168 - 90 325,500 333 6 
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- ปาล<มนํ้ามัน 
 

 
 
จังหวัด/อําเภอ 

 
 
ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 
เนื้อที่ปลูก (ไร�) 

 
เนื้อที่ปลูก
ใหม�(ไร�) 

 
เนื้อที ่
เก็บเก่ียว
ผลผลิต(ไร�) 

 
ผลผลิตที่เก็บ
เกีย่วได  
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉล่ีย(กก.) 

ราคาที่เกษตรกร
ขายได เฉล่ีย
(บาท/กก.) 

ทบก. รต. ทบก. รต.      
นครปฐม 17 19 304.25 328 - 279.5 3,707,850 13,266 2.43 
เมืองฯ 6 6 111.25 111.5 - 103 643,450 6,247 2.64 
กําแพงแสน 3 6 36.25 51 - 27 1,566,000 58,000 2.00 
บางเลน 2 1 24.24 32 - 16 52,000 3,250 0.60 
สามพราน 6 6 132.5 133.5 - 133.5 1,446,400 10,834 2.57 

 

ประธาน  ขอให ฝ+ายผลิตหาค�าเฉล่ียต�อไร�ของปาล)มนํ้ามันในเขตภาคใต และนํามาเปรียบเทียบกับผลผลิต
ของจังหวัดนครปฐม 
 

- ข.าวโพดฝRกอ4อน 
 

 
 

จังหวัด/อําเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เนื้อที่ปลูก (ไร�) 

 
เนื้อที่ปลูก
ใหม�(ไร�) 

 
เนื้อท่ี 
เก็บเกีย่ว
ผลผลิต(ไร�) 

 
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว
ได  
(กก.) 

 
ผลผลิตเฉล่ีย(กก.) 

ราคาที่
เกษตรกร
ขายได เฉล่ีย
(บาท/กก.) 

ทบก. รต. ทบก. รต.      
นครปฐม 1,150 1,425 3,274 9,395 - 7,642 10,360,600 1,358 4.84 
เมืองนครปฐม 136 298 278 1,892 - 1,721 2,135,900 1,241 5.16 
 กําแพงแสน 1,014 1,127 2,996 7,503 - 5,921 8,224,700 1,389 4.76 

 
- ข.าวโพดรับประทานฝRกสด 

 

 
 
จังหวัด/อําเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เนื้อที่ปลูก (ไร�) 

 
เนื้อที่ปลูก
ใหม�(ไร�) 

 
เนื้อท่ี 
เก็บเกีย่ว
ผลผลิต(ไร�) 

 
ผลผลิตที่เก็บเกี่ยว
ได  
(กก.) 

 
ผลผลิตเฉล่ีย
(กก.) 

ราคาที่
เกษตรกร
ขายได เฉล่ีย
(บาท/กก.) 

ทบก. รต. ทบก. รต.      
นครปฐม 290 337 700 1,462 - 1,090 1,619,536 1,485 10.61 
เมืองนครปฐม 118 162 284 925 - 871 1,392,300 1,598 10.76 
กําแพงแสน 122 155 330 493 - 185 191,400 1,034 9.83 
ดอนตูม 4 4 5 5 - 5 7,138 1,297 9.00 

 

- พืชผัก 
 

 
 
จังหวัด/อําเภอ 

 
 
ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 
เน้ือที่ปลูก (ไร�) 

 
เนื้อที ่
ปลูกใหม�(ไร�) 

 
เน้ือที ่
เก็บเกีย่ว
ผลผลิต(ไร�) 

 
ผลผลิตท่ีเก็บเกี่ยว
ได  
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉล่ีย(กก.) 

 
ราคาที่
เกษตรกรขาย
ได เฉล่ีย
(บาท/กก.) 

ทบก. รต. ทบก. รต.      
นครปฐม 8,628 11,865 23,741 59,737 - 182,281 105,052,488 576 19 
เมืองนครปฐม 4,360 4,720 9,920 25,059 - 102,465 53,692,817 524 20 
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กําแพงแสน 2,674 4,641 8,329 15,051 - 37,246 21,669,513 581 20 
นครชัยศรี 522 666 1,788 9,179 - 8,817 10,793,357 1,213 18 
ดอนตูม 403 714 703 3,765 - 5,180 5,949,445 1,148 13 
บางเลน 409 856 2,144 5,920 - 24,644 11,541,496 468 15 
สามพราน 233 63 708 301 - 2,454 1,240,840 505 24 
พุทธมณฑล 50 199 146 461 - 1,369 165,020 118 17 

 

ประธาน  ข&อมูลพืชผัก ขอให&สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอตรวสจสอบข&อมูลเน้ือท่ีเก็บเก่ียวผลผลิต 
และผลผลิตที่เก็บเก่ียวได&ว�ามีความสัมพันธ:กันอย�างไร และในการประชุมคร้ังหน&าขอให&นําข&อมูลดังกล�าวมาแจ&งใน
ท่ีประชุมด&วย 
ประธาน  รายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน และข อมูลการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ไม�สมดุลกัน ขอให 
สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอตรวจสอบข อมูลตัวเลขดังกล�าวและปรับให สมดุลกัน 
   

มิตา                        3.3 การติดตามความคุ.มค4าการใช.งานของครุภัณฑ<ที่ดําเนินการจัดซื้อและส4งมอบให. 
กลุ4มเกษตรกรภายในอําเภอดําเนินการยืมใช.งาน 
   1. ตามที่สํานักตรวจเงินแผ�นดินจังหวัดนครปฐม ได เข าดําเนินการตรวจสอบการ 
จัดซื้อจัดจ างโครงการพัฒนาและส�งเสริมนวัตกรรมการเกษตร กิจกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ)การเกษตร  
จํานวน 2 รายการ ดังน้ี 
  1.) เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ)ข าว จํานวน 20 เครื่อง   
 2.) เครื่องดํานา จํานวน 24 เครื่อง                  
                                  ซ่ึงกลุ�มเกษตรกรในอําเภอต�างๆได ยืมใช ครุภัณฑ)ตามโครงการดังกล�าว เพื่อให ครุภัณฑ)
ของทางราชการได ดําเนินการจัดซื้อมีการประโยชน)อย�างคุ มค�าสํานักงานเกษตรจังหวัดจึงแต�งตั้งคณะทํางาน
ติดตามนิเทศงานสํานักงานเกษตรอําเภอและคณะทํางานประสานและติดตามการดําเนินงานตามระบบส�งเสริม
การเกษตร ประจําปPงบประมาณ 2563  ตามคําส่ังสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ที่ 44/2562 ลงวันที่   
13 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เพื่อดําเนินการตรวจติดตามการใช งานครุภัณฑ)ของกลุ�มเกษตรกร ดังรายการต�อไปน้ี 
 
 

อําเภอ รายการครุภัณฑ) สถานที่ใช  สถานะ 
อําเภอเมืองนครปฐม เคร่ืองหยอดเมล็ดพันธุ)ข าว

นาน้ําตม 
ศูนย)จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู�  3 
ตําบลทัพหลวง อําเภอเมือง จังหวัด
นครปฐม 

แจ งว�ามีความประสงค) 
จะส�งคืน 

  ศูนย)ส�งเสริมและผลิตพันธุ)ข าวชุมชน 
หมู� 8 ตําบลสามควายเผือก อําเภอ
เมือง จังหวัดนครปฐม 

แจ งว�ามีความประสงค) 
จะส�งคืน 

  วิสาหกิจชุมชนศูนย)ข าวชุมชน หมู� 
4 ตํ าบลบ านยาง  อํ า เภอเ มือง 
จังหวัดนครปฐม 

แจ งว�ามีความประสงค) 
จะส�งคืน 

 เคร่ืองดํานาแบบเดินตาม
แบบ 6 แถว 

ศูนย)จัดการศัตรูพืชชุมชน หมู� 3 
ตํ า บล ทัพหลว ง  อํ า เ ภอ เ มื อ ง 
จังหวัดนครปฐม  

แจ งจะย ายไป ศจช. 
หนองดินแดง 
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อําเภอ รายการครุภัณฑ) สถานที่ใช  สถานะ 
  ศูนย)ส� งเส ริมและผลิตพันธุ)ข าว

ชุมชน หมู� 8 ตําบลสามควายเผือก 
อําเภอเมือง  

มีใบยืม 

  วิสาหกิจชุมชนศูนย)ข าวชุมชน หมู� 
4 ตําบลบ านยาง อํา เภอเมือง 
จังหวัดนครปฐม 

มีใบยืม 

อําเภอนครชัยศรี เคร่ืองหยอดเมล็ดพันธุ)ข าว
นาน้ําตม 

ศูนย)ส�งเสริมการผลิตข าวชุมชน 
ตําบลดอนแฝก อําเภอนครชัยศรี 
จังหวัดนครปฐม 

แจ งว�ามีความประสงค) 
จะส�งคืน 

  ศูนย)ส�งเสริมการผลิตข าวชุมชน 
หมู� 5 ตําบลบางแก วฟ<า อําเภอ
นครชัยศรีจังหวัดนครปฐม 

มีใบยืม 

  ศูนย)ส�งเสริมการผลิตข าวชุมชน 
หมู� 5 ตําบลลานตากฟ<า อําเภอ
นครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

แจ งว�ามีความประสงค) 
จะส�งคืน 

 เครื่องดํานาแบบเดินตาม
แบบ 6 แถว 

ศูนย)เรียนรู การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค าเกษตรดอนแฝก 
บ านไกรซ อน หมู� 1 ตําบลดอน
แฝก อําเภอนครชัยศรี จังหวัด
นครปฐม 

แจ งว�ามีความประสงค) 
จะส�งคืน 

  ศูนย)ส� งเส ริมและผลิตพันธุ)ข าว
ชุมชน หมู� 3 ตําบลลานตากฟ<า 
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม 

แจ งว�ามีความประสงค) 
จะส�งคืน 

อําเภอสามพราน เคร่ืองหยอดเมล็ดพันธุ)ข าว
นาน้ําตม 

กลุ�มเกษตรกรทํานา หมู� 5 ตําบล
บางกระทึก อําเภอ 
สามพราน จังหวัดนครปฐมจํานวน 
2 เคร่ือง 

มีใบยืม 

 เคร่ืองดํานาแบบเดินตาม
แบบ 6 แถว 
 

กลุ�มเกษตรกรทํานา หมู� 2 ตําบล
บางกระทึก อําเภอสามพราน 
จังหวัดนครปฐม        

มีใบยืม 

อําเภอกําแพงแสน เคร่ืองหยอดเมล็ดพันธุ)ข าว
นาน้ําตม 

กลุ�มเกษตรกรทํานาสระพัฒนา 
อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม 

ส�งคืนตามหนังสือท่ี 
นฐ 0509/565 

ลว. 23 กค 2562 
  กลุ�มเกษตรกรทํานาทุ�งลูกนก 

อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม 

ส�งคืนตามหนังสือท่ี 
นฐ 0509/565 

ลว. 23 กค 2562 
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อําเภอ รายการครุภัณฑ) สถานที่ใช  สถานะ 
  กลุ�มเกษตรกรผู ปลูกข าว บ านดอน

ต นแค ตําบล 
กระตีบ อําเภอกําแพงแสน 
จังหวัดนครปฐม 

ส�งคืนตามหนังสือท่ี 
นฐ 0509/565 

ลว. 23 กค 2562 

 เคร่ืองดํานาแบบเดินตาม
แบบ 6 แถว 

ศพก. หมู�  1 ตําบลทุ�งขวาง อ.
กําแพงแสน จ.นครปฐม 

มีใบยืม 

  หมู� 10 ตําบลห วยขวาง อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

มีใบยืม 

 เคร่ืองดํานาแบบเดินตาม
แบบ 6 แถว 

ศพก. หมู�  1 ตําบลทุ�งขวาง อ.
กําแพงแสน จ.นครปฐม 

มีใบยืม 

  หมู� 10 ตําบลห วยขวาง อําเภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

มีใบยืม 

  หมู�  7 ตําบลห วยขวาง อํา เภอ
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม 

มีใบยืม 

  กลุ�มเกษตรทฤษฎีใหม� ตําบลห วย
ม�วง อําเภอกําแพงแสน จังหวัด
นครปฐม 

มีใบยืม 

อําเภอดอนตูม เคร่ืองหยอดเมล็ดพันธุ)ข าว
นาน้ําตม 

ศูนย)เรียนรู การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค าเกษตรดอนตูม หมู� 
11 ตําบลสามง�าม อําเภอ 
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

ส�งคืนตามหนังสือท่ี 
นฐ 0609/695 
ลว. 3 กค 2562 

  ศูนย)ส� งเส ริมและผลิตพันธุ)ข าว
ชุมชน  หมู� 9 ตําบลดอนพุทรา 
อําเภอดอนตูม 
จังหวัดนครปฐม 

ส�งคืนตามหนังสือท่ี 
นฐ 0609/695 
ลว. 3 กค 2562 

  ศูนย)ส� งเส ริมและผลิตพันธุ)ข าว
ชุมชน  ตําบลลําเหย อําเภอดอน
ตูม จังหวัดนครปฐม 

ส�งคืนตามหนังสือท่ี 
นฐ 0609/695 
ลว. 3 กค 2562 

 เครื่องดํานาแบบเดินตาม
แบบ 6 แถว 

ศูนย)เรียนรู การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตสินค าเกษตรดอนตูม หมู� 
11 ตําบลสามง�าม อําเภอดอนตูม 
(กลุ�มเกษตรกรทํานาสระพัฒนา 
อําเภอกําแพงแสนแจ งขอใช ) 

ส�งคืนตามหนังสือท่ี 
นฐ 0609/695 
ลว. 3 กค 2562 
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อําเภอ รายการครุภัณฑ) สถานที่ใช  สถานะ 
  ศูนย)ข าวชุมชน หมู� 9 ตําบลดอน

พุทรา อําเภอดอนตูม จังหวัด
นครปฐม(ศพก. ทุ�งขวาง แจ งขอใช ) 

ส�งคืนตามหนังสือท่ี 
นฐ 0609/695 
ลว. 3 กค 2562 

อําเภอบางเลน เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ)ข าวนา
นํ้าตม 
 

ศพก.นาแปลงใหญ� หมู� 11 ตําบล
บางปลา อ.บางเลน 
จ.นครปฐม 

มีใบยืม 

  กลุ�มนาแปลงใหญ� ตําบล 
ไผ�หูช าง อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม 

มีใบยืม 

  ศูนย)เรียนรู การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค าเกษตรแปลงใหญ� ตําบล
นิลเพชร อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม 

มีใบยืม 

 เครื่องดํานาแบบเดินตามแบบ 
6 แถว 
 

กลุ�มนาแปลงใหญ�ไผ�หูช าง 2 หมู� 3 
ตํ า บลไผ� หู ช า ง  อํ า เภอบา ง เ ลน 
จังหวัดนครปฐม 

มีใบยืม 

  ศูนย)เรียนรู การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค าเกษตรแปลงใหญ� ตําบล
นิลเพชร อําเภอบางเลน จังหวัด
นครปฐม 

มีใบยืม 

  บ านคลองบางเลน หมู� 3 ตําบลไผ�หู
ช าง อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
จํานวน 2 เครื่อง 

มีใบยืม 

  กลุ�มนาแปลงใหญ�ข าว ตําบลหินมูล 
หมู� 11  ตําบลหินมูล อําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐมจํานวน 2 เครื่อง 

มีใบยืม 

  ศูนย)เรียนรู การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค าเกษตรแปลงใหญ� เลขที่ 
30/1 หมู� 9 ตําบลหินมูล อําเภอ
บางเลน จังหวัดนครปฐม 

มีใบยืม 

  กลุ�มนาแปลงใหญ�ข าว ตําบล 
นราภิรมย) หมู�  6 อําเภอบางเลน 
จังหวัดนครปฐม 

มีใบยืม 
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อําเภอ รายการครุภัณฑ) สถานที่ใช  สถานะ 
อําเภอพุทธมณฑล เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ)ข าวนา

นํ้าตม 
วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย)  
หมู�  1 ตําบลคลองโยง อําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

มีใบยืม 

  กลุ�มนาแปลงใหญ� หมู� 3 ตําบล
มหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 

มีใบยืม 

  หมู� 4 ตําบลมหาสวัสด์ิ อําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

มีใบยืม 

 เครื่องดํานาแบบเดินตามแบบ 
6 แถว 
 

วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย) หมู� 
1 ตําบลคลองโยง อําเภอพุทธ
มณฑล จังหวัดนครปฐม 

มีใบยืม 

  
 

กลุ�มนาแปลงใหญ� หมู� 3 ตําบล
มหาสวัสดิ์  อําเภอพุทธมณฑล 
จังหวัดนครปฐม 

มีใบยืม 

  หมู�  7 ตําบลคลองโยง อําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

มีใบยืม 

  หมู�  3 ตําบลคลองโยง อําเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 

มีใบยืม 

 

ข อมูลในการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือนธันวาคม 2562 
ณ วันที่ 7 มกราคม 2562 

ประธาน  ให เจ าหน าที่พัสดุจังหวัดประสานกับทางสํานักงานตรวจเงินแผ�นดิน(สตง.) เรื่องการยืมพัสดุข าม
จังหวัดได หรือไม� ในกรณีที่กลุ�มเกษตรกรในจังหวัดนครปฐมไม�ประสงค)จะใช งานครุภัณฑ)ที่ทางสํานักงานเกษตร
จังหวัดนครปฐมได จัดซื้อให   
ประธาน  ให คณะกรรมการฯ ตามคําส่ังท่ี 44/2562 ดําเนินการติดตามตรวจสอบครุภัณฑ)งบยุทธศาสตร)
การพัฒนาจังหวัด/งบกลุ�มจังหวัด/งบตามแผนพัฒนาภาค โดยให รายงานผลให สํานักงานเกษตรจังหวัดทราบ
ภายในวันท่ี 20 มกราคม 2562ตามแบบฟอร)มเอกสารแนบ  
ประธาน  โรงเรือนปลูกพืชของแต�ละอําเภอขอให สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอสํารวจโรงเรือนปลูกพืช
ที่ไม�ได ใช งานและแจ งให สํานักงานเกษตรจังหวัดทราบเพื่อดําเนินการต�อไป 
ประธาน  ให หัวหน ากลุ�มทุกกลุ�ม ทําแผนติดตามการใช งานครุภัณฑ)ทั้งปP เพื่อติดตามการใช งานครุภัณฑ)
ของแต�ละอําเภอได ครบถ วนและสมบูรณ)ที่สุด 
หัวหน.ากลุ4มส4งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  ในการติดตามการใช งานครุภัณฑ)ของแต�ละอําเภอขอความ
ร�วมมือสํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ ประสานงานกับเกษตรกรในพื้นที่เพื่ออํานวยความสะดวกแก�เจ าหน าที่
และทีมงานติดตามต�อไป  
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สํานักงานเกษตรจังหวัดได.ทําแผนติดตามการใช.งานครุภัณฑ<ในเดือน มกราคม พ.ศ. 2563  
ตามแผนด.านล4างนี้ 

 

แผนติดตามการดําเนินงานตามระบบส�งเสริมการเกษตร (T&V) สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม 
    
ที ่ กลุ�ม วันที่ อําเภอ 
1 กลุ�มส�งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 13 ม.ค.-63 สามพราน 
2 กลุ�มยุทธศาสตร)และสารสนเทศ 13-14 ม.ค.-63 ดอนตูม 
3 กลุ�มส�งเสริมและพัฒนาการผลิต 13-14 ม.ค.-63 บางเลน 
4 กลุ�มอารักขาพืช 14 ม.ค.63 เมืองนครปฐม 
5 กลุ�มส�งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 14-ม.ค.-63 พุทธมณฑล 
6 กลุ�มยุทธศาสตร)และสารสนเทศ 13-14ม.ค.63 กําแพงแสน 
7 กลุ�มอารักขาพืช 13 ม.ค.63 นครชัยศรี 
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง  เพื่อทราบ/พิจารณา 

 

   4.1 เร่ืองแจ.งจากฝWายบริหารทั่วไป 
พรชัย  1. รายงานแสดงยอดงบประมาณ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ตัดยอด ณ วันที่ 27 
ธันวาคม 2562รวมยอดเบิกจ�ายร อยละ 41.28 จังหวัดยังไม�ได กําหนดว�าต องเบิกจ�ายยอดที่เท�าไร 
 

สุพิศ2. การประกาศใช.ระเบียบคณะกรรมการเลือกต้ังว4าด.วยการเลือกต้ังสมาชิก 
ท.องถ่ินหรือบริหารท.องถ่ิน 

        - ด วยคณะกรรมการเลือกตั้งประจําจังหวัดนครปฐม ได แจ งระเบียบ 
คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาชิกสภาท องถ่ินหรือผู บริหารท องถ่ิน พ.ศ. 2562 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เล�มที่ 136 ตอนที่ 137 ลงวันที่  17 ธันวาคม 2562 ซึ่งสรุปสาระสําคัญเก่ียวกับระเบียบดังกล�าว  
เพื่อเตรียมพร อมสําหรับการเลือกตั้งท องถ่ินที่จะมีข้ึน 
 

สุพิศ 3. ประกาศเจตจํานงต4อต.านการทุจริตทุกรูปแบบประจําป  2563 
        - ด วยอธิบดีกรมส�งเสริมการเกษตรได มีเจตจํานงที่จะบริหารราชการด วย
หลักธรรมมาภิบาลเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ าอยู�หัว ธํารงเทิดไว ซึ่งสภาบัน ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย) จําดํารงด วยเกียรติและศักดิ์ศรีความเปSนข าราชการ ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม และความ
ยุติธรรรม ซื่อสัตย) สุจริต ส�งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถือประโยชน)ส�วนรวมมากกว�าประโยชน)ส�วนตน 
จึงมุ�งสร างองค)กรให เกิดความสุจริต โปร�งใส ตรวจสอบได มากยิ่งข้ึน เพื่อบุคลากรมีความสุข เกษตรกรเข มแข็ง 
ประเทศไทยย่ังยืน จึงได ออกประกาศเจตจํานงต�อต านการทุจริตทุกรูปแบบ ประจําปP 2563 
      - เชิญชวนเกษตรอําเภอทุกอําเภอและเจ าหน าที่ร�วมขับเคล่ือนไปพร อมกับ
ผู บริหารองค)กรที่ยืนหยัดต�อต านการทุจริตทุกรูปแบบและเปSนการเสริมสร างภาพลักษณ)องค)กรด านความซ่ือสัตย) 
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สุจริต โปร�งใส โดยการร�วมประกาศและแสดงออกในเจตจํานงที่จะดําเนินงานและปฏิบัติหน าที่ โดยยึดม่ันใน
หลักธรรมาภิบาลให สาธารณะชนรับทราบ ทั้งน้ีสามารถดาวน)โหลดประกาศดังกล�าวได ที่  เว็บไซต) ศูนย)ปฏิบัติการ
ต�อต านการทุจริตกรมส�งเสริมการเกษตร (กลุ�มงานคุ มครองจริยธรรม)http://ethics-person.doae.go.th หัวข อ 
“ดาวน)โหลด” และส�งประกาศหรือรูปภาพกิจกรรมมาทาง e-mail:ethicsdoae@gmail.comเพื่อทําไปเผยแพร�
ต�อไป 
     

สุพิศ 4. สรุปลูกหนี้เงินยืมที่ยังไม4ได.ชดใช.เงินยืมตามสัญญาการยืมเงิน  
งบกรมส�งเสริมการเกษตร ประจําปPงบประมาณ 2563 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  
ประจําเดือน ธันวาคม 2562 
 

 
ที ่

 
สัญญาเลขที่ 

 
ผู.ยืม 

 
จํานวนเงิน 

 
วันที่รับเงินยืม 

วันที่ครบ
กําหนดสัญญา 

1 11/2563 นายสุธี  ภู�อร�าม 56,670.00 9 ธ.ค.62 7 ม.ค.63 
2 12/2563 นายเกียรติศักดิ์ เกอะประสิทธ์ิ 14,500.00 9 ธ.ค.62 7 ม.ค.63 
3 13/2563 นางโสภา ยอดเกล้ียง 28,360.00 9 ธ.ค.62 7 ม.ค.63 
4 15/2563 นายเฉลิม นันทารียะวัฒน) 19,125.00 12 ธ.ค.62 10 ม.ค.63 
5 20/2563 นางสาวพิมพ)ภัทรา เกตุแก ว 12,000.00 12 ธ.ค.62 10 ม.ค.63 
6 21/2563 นายสุรพงศ) บุญยงค) 12,000.00 12 ธ.ค.62 10 ม.ค.63 
7 22/2563 นางสาวเสาวลักษณ) ธนาภิวัฒน) 4,000.00 12 ธ.ค.62 10 ม.ค.63 
8 26/2563 นายบัณฑิต น อยเอียด 12,000.00 12 ธ.ค.62 10 ม.ค.63 
9 29/2563 นายวราวุธ สุวรรณรัตน) 8,158.00 16 ธ.ค.62 14 ม.ค.63 
10 30/2563 นางสาวสุนิสา อดุลย)รัตนพันธ) 3,000.00 16 ธ.ค.62 14 ม.ค.63 
11 31/2563 นางสาวเสาวรส หมอนวด 12,000.00 17 ธ.ค.62 15 ม.ค.63 
12 32/2563 นางสาวเรวดี บัวเพชร 3,800.00 17 ธ.ค.62 15 ม.ค.63 
13 33/2563 นางสาวนราภร สะสมทรัพย) 18,225.00 17 ธ.ค.62 15 ม.ค.63 
14 34/2563 นายศักนิรันดร) นาควัน 4,200.00 17 ธ.ค.62 15 ม.ค.63 
15 36/2563 นางสาวอรวรรณฮกยินดี 12,350.00 17 ธ.ค.62 15 ม.ค.63 
16 37/2563 นายปริญญา ปานเจริญ 4,000.00 17 ธ.ค.62 15 ม.ค.63 
17 38/2563 นายวีระวัฒน) ก องวิวัฒน)พงศ) 10,000.00 19 ธ.ค.62 17 ม.ค.63 
18 40/2563 นายสาคร ศรีสําราญ 7,250.00 19 ธ.ค.62 17 ม.ค.63 
19 42/2563 นางสาวกมลพรรณ พิมพา 36,500.00 19 ธ.ค.62 17 ม.ค.63 
20 43/2563 นายคณิสร ศรีทองอินทร) 3,000.00 19 ธ.ค.62 17 ม.ค.63 
21 44/2563 นายธนภูมิ พูลขวัญ 8,000.00 19 ธ.ค.62 17 ม.ค.63 
22 45/2563 นายนพดล เกิดอุทัย 6,000.00 19 ธ.ค.62 17 ม.ค.63 
23 46/2563 นางสาวรัชชนก ป]yวท�าไม  3,000.00 23 ธ.ค.62 21 ม.ค.63 
                                                       รวม 298,138.00   
 

ข อมูล ณ วันที่2 มกราคม 2563 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.2 เร่ืองแจ.งจากกลุ4มส4งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
 1. การขับเคล่ือนนโยบายพัฒนาเกษตรกรและองค<กรเกษตรกรสู4การปฏิบัติใน 

ระดับพื้นที่ ประจําป งบประมาณ พ.ศ.2563 
หัวหน.ากลุ4มส4งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  กรมส�งเสริมการเกษตร กําหนดให มีการดําเนินงานพัฒนา
เกษตรกร องค)กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน เปSนตัวช้ีวัดผลการปฏิบัติราชการ พ.ศ.2563 ของเกษตรจังหวัด 
โดยให ดําเนินการดังน้ี 
    1.1 นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรประจําอําเภอ ดําเนินการพัฒนา ปรับปรุง 
และฟz{นฟูงานด านการพัฒนาเกษตรกร องค)กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน โดยมีกลุ�มเป<าหมาย 2 ประเภท 
ได แก� 
          1.1.1 ประเภทเกษตรกร ได แก� อาสาสมัครเกษตร เกษตรกรปราดเปรื่อง 
เกษตรกรรุ�นใหม� ประเภทละ 1 คน ต�อเจ าหน าที่ 1 คน 
          1.1.2 ประเภทองค)กรเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ได แก� 
         - กลุ�มแม�บ านเกษตรกร 
         - กลุ�มส�งเสริมอาชีพการเกษตร 
         - กลุ�มยุวเกษตรกร 
         - กลุ�มวิสาหกิจชุมชน 
    ประเภทละ 1 กลุ�มต�อเจ าหน าที่ 1 คน 
   2. อําเภอทุกอําเภอ ต.องมีองค<กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และเครือข4ายเกษตรกร
รุ4นใหม4ที่มีศักยภาพ เปSนต นแบบในการพัฒนาเปSนแหล�งเรียนรู และขยายผลให กับเกษตรกรได  ดังน้ี 
             2.1 กลุ�มแม�บ านเกษตรกร/กลุ�มส�งเสริมอาชีพการเกษตร/กลุ�มยุวเกษตรกร 
และวิสาหกิจชุมชน อย�างน อยประเภทละ 1 กลุ�ม 
                               2.2 เครือข�ายเกษตรกรรุ�นใหม� อย�างน อย 1 เครือข�าย 
ตัวช้ีวัดการขับเคล่ือนนโยบายพัฒนาเกษตรกรและองค)กรเกษตรกร 
1. ช้ีแจง/วางแผนการขับเคล่ือนนโยบายพัฒนาเกษตรกรและองค)กร 
เกษตรกร 
 2. ทุกตําบลต องปรับปรุงฐานข อมูลเกษตรกรและองค)กรเกษตรกรให เปSน 
ป;จจุบัน 
3. ทุกตําบลต องดําเนินการประเมินศักยภาพของกลุ�มทั้ง 3 ประเภท 
4. ร�วมกับเกษตรกร/องค)กรเกษตรกร เป<าหมายจัดทําแผนพัฒนาตามผล 
การประเมินศักยภาพ 
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3. ร4างคําส่ังสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  ที่     /2562 
เร่ือง  การแต4งตั้งคณะทํางานขับเคล่ือนนโยบายพัฒนาเกษตรกรและองค<กรเกษตรกรสู4การปฏิบัติในระดับ
พื้นที(่ร4าง)คําส่ังสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  ที่       /2562  
เร่ือง  การแต4งตั้งคณะทํางานขับเคล่ือนนโยบายพัฒนาเกษตรกรและองค<กรเกษตรกรสู4การปฏิบัติในระดับ
พื้นที ่
                                              ............................................ 
 ตามที่กรมส�งเสริมการเกษตร กําหนดแนวทางการดําเนินการพัฒนาเกษตรกรและองค)กรเกษตรกร โดย
ยึดนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงเกษตรและสหกรณ)เปSนสําคัญ โดยเฉพาะอย�างย่ิงนโยบายการสร างความ
เข มแข็งของภาคเกษตรในระดับฐานราก ด วยการส�งเสริมการผลิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนา
เกษตรกรและองค)กรเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนให เข มแข็ง การพัฒนาเกษตรกรรุ�นใหม�ให เปSนผู ประกอบการ การ
สร างความมั่นคงด านอาหารในครัวเรือนเกษตรกรและชุมชน การส�งเสริมงานเคหกิจเกษตรแก�กลุ�มแม�บ าน
เกษตรกร เสริมสร างความเข มแข็งของอาสาสมัครเกษตรหมู�บ าน (อกม.) เปSนต น โดยมีกลุ�มเป<าหมายการพัฒนา
ได แก� กลุ�มแม�บ านเกษตรกร กลุ�มส�งเสริมอาชีพการเกษตร กลุ�มวิสาหกิจชุมชน กลุ�มยุวเกษตรกร อาสาสมัคร
เกษตร เกษตรปราดเปรื่อง และเกษตรกรรุ�นใหม� เพื่อพัฒนาเกษตรกรและองค)กรเกษตรกรให เข มแข็ง และ
สามารถพึ่งพาตนเองได อย�างย่ังยืน 
 

 ดังน้ัน เพื่อให การขับเคล่ือนนโยบายพัฒนาเกษตรกรและองค)กรเกษตรกรสู�การปฏิบัติในระดับพื้นที่ให 
บรรลุเป<าหมาย ประสบผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพ ส�งผลให เกษตรกรและองค)กรเกษตรกรเกิดการพัฒนาภาค
เกษตรของประเทศโดยรวม จึงขอแต�งตั้งคณะทํางานการขับเคล่ือนนโยบายพัฒนาเกษตรกรและองค)กรเกษตรกรสู�
การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยมีองค)ประกอบและอํานาจหน าที่ ดังน้ี 
 องค)ประกอบ 
 1. เกษตรจังหวัดนครปฐม              ประธานคณะทํางาน 
 2. หัวหน ากลุ�มส�งเสริมและพัฒนาการผลิต             คณะทํางาน 
 3. หัวหน ากลุ�มยุทธศาสตร)และสารสนเทศ            คณะทํางาน 
 4. หัวหน ากลุ�มอารักขาพืช      คณะทํางาน 
 5. หัวหน าฝ+ายบริหารทั่วไป      คณะทํางาน 
 6. เกษตรอําเภอทุกอําเภอ      คณะทํางาน 
 7. หัวหน ากลุ�มส�งเสริมและพัฒนาเกษตรกร    คณะทํางานและเลขานุการ 
 8. นักวิชาการส�งเสริมการเกษตร              คณะทํางานและผู ช�วยเลขานุการ  
     กลุ�มส�งเสริมและพัฒนาเกษตรกร (ทุกคน) 
 อํานาจหน าที่ 
 1. จัดประชุมช้ีแจง/วางแผนการขับเคล่ือนนโยบายพัฒนาเกษตรกรและองค)กรเกษตรกรสู�การปฏิบัติใน
ระดับพื้นที่ 
 2. กํากับ ดูแล เร�งรัด การขับเคล่ือนนโยบายพัฒนาเกษตรกรและองค)กรเกษตรกรสู�การปฏิบัติในระดับ
ตําบล อําเภอ และจังหวัด ตามเป<าหมายที่กําหนด 
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 3. การติดตาม เยี่ยมเยียนให คําแนะนําในการพัฒนาเกษตรกรและองค)กรเกษตรกรเป<าหมาย 
 4. จัดทํารายงานผลการดําเนินงาน ประจําปPงบประมาณ พ.ศ.2563 ระดับอําเภอ และระดับจังหวัด ส�ง
ให สํานักงานส�งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 2 จังหวัดราชบุรี 
 5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ที่ได รับมอบหมาย 
 
  ทั้งน้ี ตั้งแต�บัดน้ีเปSนต นไป 
 
      ส่ัง ณ วันที่       มกราคม พ.ศ.2563 
ประธาน  กําหนดให เปSนตัวช้ีวัดของแต�ละอําเภอ 
 

   4. รายละเอียดการประกวดประกอบงานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระ 
พุทธเลิศหล.านภาลัย ณ อุทยาน ร.2 อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม  
หัวหน.ากลุ4มส4งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 4.1 การประกวดพริกบางช าง และผักสวนครัว ในภาชนะเหลือใช หรือ
กระถาง จะประกวดในวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนอัมพวันวิทยาลัย (อยู�ติดกับอุทยาน ร.2) 
หัวหน.ากลุ4มส4งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  การประกวดผักในกระถางขอให แต�ละอําเภอร�วมส�งประกวด
อําเภอละ 1 ตัวอย�างสํานักงานเกษตรจังหวัดจะเปSนผู รวบรวมผลิตผลในการส�งประกวด โดยขอให สํานักงาน
เกษตรอําเภอส�งผลิตผลมายังสํานักงานเกษตรจังหวัด ในวันที่ 30 มกราคม 2563   
หัวหน.ากลุ4มส4งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  รายละเอียดในการประกวดผักในกระถาง จะต องมีผักที่เปSน
หลักอยู� 3 ชนิดด วยกัน ประกอบด วย พริก สาระแหน� ผักบุ งจีนและผักอ่ืนๆ เน นให กลุ�มยุวเกษตรกรในโรงเรียน 
Smart Farmer, Young Smart Farmer และกลุ�มยุวเกษตรกรในมหาวิทยาลัยเข าร�วมส�งผักในกระถางประกวด 
หัวหน.ากลุ4มส4งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  การจัดนิทรรศการการประกวดยุวเกษตรกรระดับเขต คือ
โรงเรียนสถาพรวิทยา ตําบลลําพญา อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม รายละเอียดสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม
ได ประสานงานกับทางโรงเรียนเรียบร อยแล ว 
    4.2 งานในปP 2563 มีการประกวดพริกแกงเผ็ดบางช าง จะประกวดในวันที่ 
26 มกราคม 2563 ณ อุทยาน ร.2 (สําหรับการประกวดพริกแกงเผ็ดบางช างมีกติกาอย�างหน่ึงคือ พริกแห งที่จะ
ใช มาตําพริกแกง ต องเปSนพริกแห งบางช างเท�าน้ัน) ในการน้ี ผู ที่ประสงค)จะเข าประกวดอาจจะหาพริกแห งบางช าง
ไม�ได  ขอให ติดต�อไปที่สํานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม  
หัวหน.ากลุ4มส4งเสริมและพัฒนาเกษตรกร       
5. งานอาสาสมัครเกษตร 
เรวดี5.1 การจัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร 
ขอให สํานักงานเกษตรอําเภอกําหนดแผนงาน และดําเนินงานจัดประชุมคณะกรรมการระดับตําบล (อกษต.) ระดับ
อําเภอ (อกษอ.) โดยกําหนดแผนการประชุมอย�างชัดเจน เช�น เปSนรายไตรมาส ๆ ละ 1 คร้ัง กําหนดรูปแบบ 
สถานที่ให ชัดเจนเพื่อให คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร มีความรู ความเข าใจในงานส�งเสริมการเกษตร สามารถ
สนับสนุนและขับเคล่ือนงานส�งเสริมการเกษตรและภารกิจของกระทรวงเกษตรและสหกรณ)ในพื้นที่ได อย�างมี
ประสิทธิภาพ  
ประธาน ในการประชุมครั้งหน าขอให ทําตารางการประชุมแต�ละอําเภอว�าจะประชุมในวันที่เท�าไรแล วมานําเสนอใน
ที่ประชุม     
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เรวดี5.2 จัดทําทําเนียบอาสาสมัครเกษตร ระดับอําเภอ (อกษอ.) และระดับจังหวัด(อกษจ.) 
5.2.1 ทําเนียบคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (อกษจ.)   
กําหนดจัดทําเปSนไฟล) PDF ข อมูลประกอบด วยรูปภาพ ช่ือ ที่อยู�  เบอร)โทร ตําแหน�ง อาชีพด านการเกษตร   
และอัพไฟล)ข อมูลข้ึนเวบไซต)สํานักงานเกษตรจังหวัด * สํานักงานเกษตรจังหวัดเปSนผู ดําเนินการตัวอย�างระบบ
สอบถามข อมูลเพื่อจัดทําทําเนียบ (อกษจ.)  https://bit.ly/2PZ7fbA 
5.2.2 ทําเนียบคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอําเภอ (อกษอ.) กําหนดจัดทําเปSนป<ายประชาสัมพันธ) (ฟ]วเจอร)
บอร)ด) ขนาด ๖0*70 เซนติเมตร ฟล)PDF  ข อมูลประกอบด วยช�องว�างสําหรับติดรูปภาพ ช่ือ ที่อยู�  ตําแหน�ง 
อาชีพด านการเกษตร เบอร)โทร * สํานักงานเกษตรจังหวัดเปSนผู ดําเนินการจัดทําป<าย * สํานักงานเกษตรอําเภอ
รวบรวมข อมูล และรูปถ�ายคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรอําเภอรายบุคคล  
เรวดี   5.3 ข อมูลพื้นฐานด านการเกษตรกับอาสาสมัครเกษตรหมู�บ าน (อกม.) 
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตรจังหวัด (อกษจ.) เม่ือวันที่ 20 ธันวาคม 2562ได เสนอให 
คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร และอาสาสมัครเกษตรหมู�บ าน ต องมีข อมูลด านการเกษตรในพื้นที่รับผิดชอบของ
ตนเองประกอบด วย 
5.3.1 ข อมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกร (ทบก.)  
5.3.2 ข อมูลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู ปลูกพืชเศรษฐกิจ (ทพศ.)  
โดยประสานความเช่ือมโยงข อมูลร�วมกับสํานักงานเกษตรอําเภอ ทั้งน้ีขอให สํานักงานเกษตรอําเภอพิจารณาจัดทํา
ข อมูลพื้นฐานด านการเกษตรเพื่อให คณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร และอาสาสมัครเกษตรหมู�บ าน (อกม.) 
สามารถปฏิบัติหน าที่ได ตามบทบาทหน าที่ได อย�างมีประสิทธิภาพต�อไป 
เรวดี   5.4 การบันทึกและรายงานผลการการปฏิบัติงานของอาสาสมัครเกษตร 
หมู�บ าน (อกม.) 
5.4.1 การบันทึกผลการปฏิบัติงานกลุ�มส�งเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักงานเกษตรจังหวัด 
นครปฐม ได ดําเนินการจัดทําระบบการทางการบันทึกและรายงานผลการการปฏิบัติงาน ของอาสาสมัครเกษตร
หมู�บ านอย�างง�าย ผ�านการสร างแบบสอบถามผ�าน GOOGLE FORM เปSนรายอําเภอ จํานวน ๗ แบบฟอร)ม การ
บันทึกข อมูลบันทึกข อมูลบันทึกเปSนรายอําเภอ 
5.4.2 การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
-อาสาสมัครเกษตรหมู�บ าน อกม. กรอกข อมูลสรุปผลการ 
ปฏิบัติงานรายเดือน รายบุคล รายงานผลการปฏิบัติงานภายในวันที่ ๓ ของเดือนถัดไป  
                                                         - เจ าหน าที่สํานักงานงานเกษตรอําเภอ ดึงรายงานผลการ
ปฏิบัติงานเพื่อให นักวิชาส�งเสริมการเกษตรตรวจสอบเปSนรายตําบลตรวจสอบข อมูล และรับรองข อมูลเปSนราย
ตําบลต�อไป 

1. อําเภอเมืองนครปฐม https://qrgo.page.link/y73uH 
2. กําแพงแสน https://qrgo.page.link/UJTWS 
3. อําเภอบางเลน https://qrgo.page.link/1Hjdq 
4. อําเภอสามพราน https://qrgo.page.link/6xrc1 
5. อําเภอนครชัยศรี https://qrgo.page.link/dcQW8 
6. อําเภอดอนตูม https://qrgo.page.link/LW3YD 
7. อําเภอพุทธมณฑล https://qrgo.page.link/1naaF 



 

 

    อ.เมือง               อ.กําแพงแสน           อ

  อ.นครชัยศรี              อ. ดอนตูม         อ
ธิดารัตน< ขอให แต�ละอําเภอสํารวจกลุ�มวิสาหกิจชุมชน 
วัตถุดิบให กับโรงงานไฟฟ<าพลังงานชีวมวล วัตถุหลัก คือ เปลือกมะพร าว กาบมะพร าว ฟางข าว
ทางการเกษตรอ่ืนๆ โดยขอให สํานักงานเกษตรอําเภอทําหนังสือแจ ง
มกราคม 2563  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.3 เร่ืองแจ.งจากกลุ4มส4งเสริมและพัฒน
   1. โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่
ที่ 1/2563 เม่ือวันที่ 19 ธันวาคม 
นครปฐม 
กาญจนา   
และเจ าหน าที่ทุกท�าน 

               
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
กาญจนา   - ขอให อําเภอที่มีเป<าหมายเกษตรกรเข าสู�มาตรฐาน 
อบรมเรียบร อยแล ว ส�งรายงานผลการดําเนินงานให  ภายในวันที่ 

และจัดส�งเอกสาร 

แบบประเมินแปลงเบื้องต นแบบใหม� 
ให กลุ�มส�งเสริมและพัฒนาการผลิต 

      
นครปฐมป  2563) 
กาญจนา  หอการค านครปฐม แจ งจัด
และของดีนครปฐมปP 2563) ระหว�างวันที่ 

 

 
กําแพงแสน           อ.บางเลน          อ.สามพราน        

 
ดอนตูม         อ.พุทธมณฑล 

ขอให แต�ละอําเภอสํารวจกลุ�มวิสาหกิจชุมชน กลุ�มเกษตรกรแปลงใหญ� 
ให กับโรงงานไฟฟ<าพลังงานชีวมวล วัตถุหลัก คือ เปลือกมะพร าว กาบมะพร าว ฟางข าว

โดยขอให สํานักงานเกษตรอําเภอทําหนังสือแจ งมายังสํานักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันที่ 

เร่ืองแจ.งจากกลุ4มส4งเสริมและพัฒนาการผลิต 
โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ จังหวัดนครปฐมประจํา

ธันวาคม 2562 ณ วัดทรงคนอง ตําบลทรงคนอง อําเภอ

- ขอขอบคุณ ท�านเกษตรจังหวัด หัวหน ากลุ�ม/ฝ+าย เกษตรอําเภอสามพราน 

2.โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค.าเกษตร 

ขอให อําเภอที่มีเป<าหมายเกษตรกรเข าสู�มาตรฐาน GAP 
ส�งรายงานผลการดําเนินงานให  ภายในวันที่ 28 ก.พ. 63 

- ขอให ดําเนินการรับสมัครเกษตรกร พร อมตรวจประเมินแปลงเบ้ืองต น 

 ใบสมัคร GAP 
แบบประเมินแปลงเบื้องต นแบบใหม� (ได จัดส�งให อําเภอแล ว)  

ให กลุ�มส�งเสริมและพัฒนาการผลิต (อย�างช า) ภายในเดือน มี.ค. 62 
3. งานหอการค.านครปฐมแฟร< 2020 (เทศกาลอาหารผลไม.และของดี

หอการค านครปฐม แจ งจัดงานหอการค านครปฐมแฟร) 2020 
ระหว�างวันที่ 25-31 มกราคม 2563 ณ บริเวณองค)พระปฐมเจดีย)
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แปลงใหญ� ที่มีความพร อมที่จะส�ง
ให กับโรงงานไฟฟ<าพลังงานชีวมวล วัตถุหลัก คือ เปลือกมะพร าว กาบมะพร าว ฟางข าวหรือวัสดุเหลือใช 

สํานักงานเกษตรจังหวัด ภายในวันที่ 9 

จังหวัดนครปฐมประจําป งบประมาณ 2563 คร้ัง
อําเภอสามพราน จังหวัด

ฝ+าย เกษตรอําเภอสามพราน  

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค.าเกษตร GAP ประจําป  

GAP ที่ดําเนินการจัด 

ขอให ดําเนินการรับสมัครเกษตรกร พร อมตรวจประเมินแปลงเบื้องต น  

เทศกาลอาหารผลไม.และของดี 

2020 (เทศกาลอาหารผลไม 
ณ บริเวณองค)พระปฐมเจดีย) 
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ฝากให ช�วยหากลุ�มเกษตรกร/กลุ�มวิสาหกิจชุมชน ที่สนใจร�วมออกร านในงานฯ  
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.4เร่ืองแจ.งจากกลุ4มอารักขาพืช 

         1. แจ.งเปjดใช.งานโปรแกรมระบบรายงานสถานการณ<และแปลงติดตาม
สถานการณ<ระบาดศัตรูพืช 
ลําดวน                      กลุ�มอารักขาพืช สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ได รับแจ งจากกองส�งเสริม
การอารักขาพืชและจัดการดินปุ�ยว�าได ระงับการรายงานผลการติดตามสถานการณ)การระบาดศัตรูพืช และข อมูล
ก า ร สํ า ร ว จ แ ป ล ง ติ ด ต า ม ส ถ า น ก า ร ณ) ศั ต รู พื ช ผ� า น ร ะ บ บ ร า ย ง า น ข อ มู ล เ พื่ อ ก า ร อ า รั ก ข า พื ช 
http://forecast.doae.go.th เพื่อปรับปรุงระบบให มีความเสถียรและมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยให รายงานข อมูล
ผ�านทาง E-mail: bio53@hotmail.com ทุกวันพุธ ก�อนเวลา 12.00 น. น้ัน  
ลําดวน                               บัดน้ี กรมส�งเสริมการเกษตร ได จัดทํา “ระบบรายงานแปลงติดตามสถานการณ)
และรายงานสถานการณ)การระบาดศัตรูพืช http://forecast-ppsf.doae.go.th เสร็จเรียบร อยแล ว เพื่อให การ
รายงานเปSนไปอย�างมีประสิทธิภาพจึงขอให สํานักงานเกษตรอําเภอ รายงานสถานการณ)การระบาดศัตรูพืช
เศรษฐกิจที่สําคัญ 13 ชนิด และข อมูลการสํารวจแปลงติดตามสถานการณ)ศัตรูพืช (แปลง ศจช. หรือแปลงเฝ<า
ระวังในพื้นที่เส่ียง) ดังน้ี 
 1. เป]ดใช งานระบบรายงานฯ ต้ังแต�วันพุธที่ 1 มกราคม 2563 เปSนต นไป  
 2.ขอให รายงานข อมูลแปลงติดตามสถานการณ)ศัตรูพืชและสถานการณ)การระบาดศัตรูพืช ภายในวัน
อังคาร ทั้ ง น้ี  สามารถดาวน) โหลด คู� มือการ ใช ง านระบบแปลง ติดตามสถานการณ)การระบาดได ที่ 
http://ssnet.doae.go.th/ 

2. การรายงานการส4งเสริมการผลิตและใช.ปุkยอินทรีย<และวัสดุอินทรีย< ป งบประมาณ 
2563 
ลําดวน              ตามที่กรมส�งเสริมการเกษตรได มอบหมายให จังหวัดนครปฐมดําเนินการ
ส�งเสริมการผลิตและใช ปุ�ยอินทรีย)และวัสดุอินทรีย) ปPงบประมาณ 2563น้ัน โดยให รายงานทั้งในระบบออนไลน) 
http://help.doae.go.th ตั้งแต�วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 และรายงานตามแบบรายงานทุกวันที่ 20 ของทุก
เดือนพร อมส�งไฟล)และรูปภาพในไลน) รายงานอารักขาพืช ขอให อําเภอเริ่มดําเนินการตามแผนฯ  
แบบสรุปผลการส4งเสริมการผลิตและใช.ปุkยอินทรีย<และวัสดุอินทรีย< ของแต4ละอําเภอ 

 

ข าว อ อย
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. เปlาหมาย ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัน ตัน ตนั ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตนั ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน
เมือง 2,530  1,296.0  51.23 0 1,296.0  218.5 98 0 972.5 0 0 7 0  - 883 883 743 684 190 30  -  -  -  -  -
บางเลน 2,070  765.5     36.98 0 765.5     0 0 0 765.5 0 0 0 0  - 450 450 450 450  -  - 360 360  -  -  -
กําแพงแสน 2,070  553.0     26.71 0 553.0     40 110 0 218 40 130 15 0  - 390 390 290 270 210 190 190 180 175 175  -
นครชัยศรี 2,300  854.0     37.13 362 492.0     0 0 0 854 0 0 0 0 368 468 836 158 83 43 170 400 370 205 20 15
สามพราน 2,080 3.0        0.144 0 3.0        0 3 0 0 0 0 0 0 217 217 299 522 461 456 125  -  -  -  -
ดอนตูม 1,150  536.5     46.65 0 536.5     0 0 0 536.5 0 0 0 0 405 405 810 150 90 70 30  -  -  -  -  -
พุทธมณฑล 690    -        0 0 -        0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 - 160 330 200  -  -  -  -  -

รวม 12,890 4,008.0 31.09 362 3,646.0 258.5 211 0 3,347 0 130.0 22 0 773 2,813 3,586  2,090 2,259 1,304 1,076 1,075 910 380 195 15

ปอ
เทือง

ไถกลบตอซัง วัตถุดิบ
ในการ
ผลิตน้ํา
หมัก

ชีวภาพ

แผนการผลิต
ข าว
โพด

 ปP 2563 ปP 2562
ปริมาณท่ี
ผลิตได ใน
เดือนก�อน

รายงานผลการส�งเสริมการผลิตและใช ปุ�ยอินทรีย)
ประจําเดือน  ธันวาคม  2562   (ข อมูล ณ วันท่ี 25 ธันวาคม 2562)

อําเภอ

เป<าหมาย
การผลิต

รวม

ปริมาณท่ี
ผลิตได 

คิดเปSน
ร อยละ

ปริมาณท่ีผลิต
ได. ในเดือนนี้

ปุ�ยคอก
ปุ�ย
หมัก
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อําเภอ ชนิดพชื ระยะการ ศตัรูพชืที่ระบาด วิธีการช�วยเหลือ ปริมาณ แหล�งช�วยเหลือ ผู&ส�งรายงาน

เจริญเติบโต
เกษตรกร

(ราย)

พืน้ท่ี (ไร�)
เกษตรกร

(ราย)

พืน้ท่ี (ไร�) เกษตรกร
(ราย)

พืน้ท่ี (ไร�) (ราย)

บัวบก เก็บเก่ียว โรคโคนเน4า  -  - 1 2 1 2  - อย�าให น้ําจนช้ืนแฉะ และควรให 
ในช�วงเช า-ก�อนเท่ียง ใช ไตรโคเดอร)
มาในอัตราท�วมต น หลังเก็บเก่ียวแล ว
ให โรยปูนขาว 1 กก./ตร.วา เพือ่
ควบคมุเช้ือโรค

1 ราย สนง.เกษตร
อําเภอบางเลน

กะเพรา เก็บเก่ียว หนอนชอนใบ  -  - 2 7 2 7 หมั่นสํารวจแปลงทุกสัปดาห) โดยสุ�ม
ตรวจแมลงท้ังต น แบบแนวสลับฟ;น
ปลา ถ าพบรอยถูกทําลาย10% 
แนะนําให ใช สารเคมี เช�น อะเซทา
มิพริด 20% SP หรือแลมบ)ดาไซ
ฮาโล ทริน 2.5% EC,CS เลือกชนิด
ใดชนิดหน่ึงพ�นตดิต�อกัน 2 คร้ัง ห�าง
กัน วัน

2 ราย สนง.เกษตร
อําเภอบางเลน

กะเพรา เก็บเก่ียว เพลี้ยอ4อน  -  - 1 6 1 6 หมั่นสํารวจแปลงทุกสัปดาห) โดยสุ�ม
ตรวจแมลงท้ังต น แบบแนวสลับฟ;น
ปลา ถ าพบการระบาดให ใช สารเคมี 
อิมิดาโคลพลิด 10% SL หรือไดโน
ทีฟแูรน 10% WP หรืออีโทเฟน
พรอกซ) 20% EC เลือกชนิดใดชนิด
หนึ่งพ�นตดิต�อกัน 2 คร้ัง ห�างกัน 7 
วัน

1 ราย สนง.เกษตร
อําเภอบางเลน

ผักกุยช�าย เก็บเก่ียว รานํ้าค.าง  -  - 1 3 1 3 อย�าให น้ําจนช้ืนแฉะและควรให 
ในช�วงเช า -ก�อนเท่ียง ใช ไตรโคร
เดอร)มาในอัตราท�วมท น หลังเก็บ
เก่ียวแล วให โรยปูนขาว 1 กก./ตร.วา 
เพือ่ควบคมุเช้ือโรค

1 ราย สนง.เกษตร
อําเภอบางเลน

ถ่ัวฝ;กยาว เก็บเก่ียว เพลี้ยแปlง 1 0.25 1 0.25 คําแนะนําเกษตรกรการป<องกัน  -ให 
นํ้าในช�วงเย็น เพือ่ควบคมุสปอร)ของ
เช้ือไม�ให งอกหรือแพร�กระจาย เช้ือ
ราแป<งจะไม�งอกในท่ีท่ีมีนํ้า            
        การรักษา                         
            เกษตรอินทรีย) ให ฉีดพ�น
ด วยกํามะถัน (ซัลเฟอร)) อัตรา 
60-80 กรัม/น้ํา 20 ลิตร สลับกับ
การใช เรื้อราไตรโครเดอร)มา หรือเช้ือ
บาซิลลัส ซับทีลิส                        
                เกษตรปลอดภัย  ให ใช 
สารฟลูโอไพแรม + ทีบูโคนาโซล (ลู
น�า) ฉีดพ�อนตดิต�อกัน 2 ครั้ง แต�ละ
คร้ังห�างกัน 7 วัน แล วสลับไปใช 
กํามะถัน (ซัลเฟอร)) ต�อไปให สลับกัน
ทีละคร้ัง

1 ราย สนง.เกษตร
อําเภอบางเลน

มะพร&าว อายุมากกว�า 
10 ป5

หนอนหัวดํา 3 3 - - 1 10  - แนะนําให&เกษตรกรมีการจัดการ
โดยวิธีผสมผสาน การทําความสะอาด
แปลงมะพร&าว เพือ่กําจัดแหล�งขยาย
พนุั:และแนะนําการใช&แตนเบียนใน
การควบคมุหนอนหัวดํา

1 สนง.เกษตร
อําเภอกําแพงแสน

นายวีรวัฒน: 
ก&องวิวัฒน:พงศ:

23 ธ.ค.62

ข&าวโพด อายุ 5 - 60 วัน หนอนกระทู&
ข&าวโพดลายจุด

20 50 40 500 แนะนําให&เกษตรกรมีการจัดการโดย
วิธีกล(ใช&มือจับ)และการใช&สารเคมีฟลู
เบนไดอะไมล: สารคลอแรนทรานิลิ
โพรล สารคลอร:ฟCนาเพอร: สารอิน
ดออกซาคาร:บ ในการกําจัดหนอน
และใช&แสงไฟล�อแมลงทําลายตัวเต็มวัย

500

มะพร&าว
แกง

มะพร&าวอายุ 5
 ป5ข้ึนไป

หนอนหัวดํา
มะพร&าว

8 25  -  - 8 25  - ให&คําแนะนําเบื้องต&น  พร&อมฉีด
พ�นทางใบ

8

มะพร&าว มะพร&าวอายุ 5
 ป5ข้ึนไป

ด&วงแรด
มะพร&าว

1 30  -  - 1 30 1

กําแพงแส
น

บางเลน

นายตรีศร 
ทรัพย:บริบูรณ:

สนง.กษอ.พทุธ
มณฑล

พทุธ
มณฑล

แบบรายงานการระบาดศัตรูพืชและการให�ความช�วยเหลือ

ประจําเดือน ธันวาคม 2562

จังหวัดนครปฐม

พืน้ท่ีระบาด พืน้ที่เฝIาระวัง

นายสุธี ภู�อร�าม

พืน้ท่ีให&ความช�วยเหลือ วันท่ีส�ง
รายงาน

24 ธ.ค. 62

23 ธ.ค.. 62
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มติที่ประชุม รับทราบ 
 

4.5 เร่ืองแจ.งจากกลุ4มยุทธศาสตร<และสารสนเทศ 
วราวุธ1. การดําเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป  2563 ของจังหวัด 
นครปฐม (งบจังหวัด) 
            โครงการยกระดับเกษตรกรมุ�งสู�มาตรฐานเกษตรอินทรีย) 
วรัทยา 1.1 กิจกรรม เตรียมความพร อมผู ที่ทําหน าที่เปSนที่ปรึกษาเกษตรกร ประธานศูนย) 
เรียนรู การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค าเกษตรและประธานศูนย)เครือข�าย ศพก.เข าสู�ระบบการตรวจประเมินแปลง
มาตรฐานสินค าเกษตรปลอดภัย จํานวน 84 ราย(จังหวัดเปSนผู ดําเนินการ กลุ�มยุทธศาสตร)) 
    - เกษตรกร จํานวน 70 ราย 
    - ที่ปรึกษาเกษตรกร จํานวน 14 ราย 
    - อบรมเกษตรกร จํานวน 3 วัน 
    - ศึกษาดูงาน จํานวน 1 วัน 
วรัทยา                            1.2 กิจกรรม การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค าเกษตรให ได มาตรฐานสินค า
เกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย)อบรมในรูปแบบโรงเรียนเกษตรกร 
                   1.2.1 จัดกระบวนการถ�ายทอดความรู การผลิตสินค าเกษตรปลอดภัย 
จํานวน 400 ราย และเกษตรอินทรีย) จํานวน 200 ราย(แบ�งเป<าหมายเกษตรกรเปSนรายอําเภอ) 
                  - อบรมเกษตรกร จํานวน 4 วัน  
                  - ศึกษาดูงาน จํานวน 3 ครั้งๆละ 1 รุ�น  
เกษตรอินทรีย) จํานวน 200 รายเป<าหมาย คือ อําเภอกําแพงแสน ดอนตูม เมืองนครปฐม อําเภอละ 40 ราย 
ส�วนอําเภอพุทธมณฑล สามพราน บางเลน นครชัยศรี อําเภอ ละ 20 ราย 
ประธาน  เกษตรกรที่เข าร�วมโครงการขอให เข าร�วมด วยความสมัครใจเพื่อเปSนต นแบบในการเปSนเกษตรกร
ผู นําในการตรวจแปลงระดับอําเภอ เกษตรกรที่อบรมสามารถอบรมได เกินเป<าหมายที่กําหนดไว ได  
วรัทยา   การจัดกระบวนการถ�ายทอดความรู การผลิตสินค าเกษตรปลอดภัย จํานวน 400 ราย วรัทยาจะ
ประสานงานผู รับผิดชอบงานระดับอําเภอ ขอให อําเภอกําหนดวันที่จะทําการอบรมเกษตรกรตามโครงการ โดยทาง

อําเภอ ชนิดพชื ระยะการ ศตัรูพชืที่ระบาด วิธีการช�วยเหลือ ปริมาณ แหล�งช�วยเหลือ ผู&ส�งรายงาน

เจริญเติบโต เกษตรกร
(ราย)

พืน้ท่ี (ไร�) เกษตรกร
(ราย)

พืน้ท่ี (ไร�) เกษตรกร
(ราย)

พืน้ท่ี (ไร�) (ราย)

ดอนตูม คะน&า 10 วัน หนอนเจาะ
ฝJกถ่ัว

5 2.25  -  - 2 2.25 แนะนําการใช&สารชีวภัณฑ: สนง.กษอ.ดอนตูม นายอรุณ รุผักชี 24 ธ.ค. 62

สามพราน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - สนง.เกษตร
อําเภอสามพราน

น.ส.อมราภรณ: 
ไทยทวี

18 ธ.ค. 62

เมือง
นครปฐม

มะพร&าว ให&ผลผลิต หนอนหัวดํา 2 10  -  - 2 10 ตรวจสอบพืน้ท่ี ให&คําแนะนํา ปล�อย
แตนเบียน(บราคอน)

10 สนง.กษอเมือง 
กลุ�มอารักขาพชื 
สนง.กษจ.นครปฐม

น.ส.จุมพติา 
สืบพนัธุ:โกย

20 ธ.ค. 62

รวม 40 121 5 18 60 596 520

ลงช่ือ  สุภาวดี ขําอ่ิม  ผู&รายงาน

   (นางสาวสุภาวดี ขําอ่ิม)

ตําแหน�ง..นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ

วันท่ี 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562

ประจําเดือน ธันวาคม 2562

จังหวัดนครปฐม

พืน้ท่ีระบาด พืน้ที่เฝIาระวัง พืน้ท่ีให&ความช�วยเหลือ วันท่ีส�ง
รายงาน

แบบรายงานการระบาดศัตรูพืชและการให�ความช�วยเหลือ
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จังหวัดจะทําแผนฝLกอบรมให ทางอําเภอ โดยเปSนหลักสูตรกลาง สามารถใช ร�วมกันได ทุกอําเภอ สํานักงาน
เกษตรจังหวัดนครปฐม(กลุ�มผลิต)จะทําหนังสือเชิญเจ าหน าที่ จํานวน 3 รายต�ออําเภอ มาร�วมในการกําหนด
หลักสูตรร�วมกันเปSนการร�วมสร างทีมงานให กับอําเภอต�อไป 
ประธาน  ในการทําหลักสูตรกลางเพื่อใช ในการฝLกอบรมขอให เจ าหน าที่จากสํานักงานเกษตรจังหวัดทุก
กลุ�ม ร�วมกับเจ าหน าที่จากสํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอร�วมในการทําหลักสูตรการอบรมโดยเฉพาะกลุ�ม
อารักขาพืชขอให เปSนกลุ�มหลักในการร�วมกําหนดหลักสูตรการเรียนรู  
          1.2.2 จัดจ างสถาบันรับรองระบบการผลิต และผลผลิตตามมาตรฐานการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) และเกษตรอินทรีย) ดําเนินการตรวจประเมินแปลง/ออกใบรับรอง จํานวน 
600 ราย 
          1.2.3 พัฒนาศักยภาพเกษตรกรให เปSนผู ตรวจประเมินแปลงมาตรฐาน
สินค าเกษตรปลอดภัยแบบมีส�วนร�วมจํานวน 3 วัน เป<าหมายเกษตรกร 50 ราย 
    
ประธาน  - การทํามาตรฐานเกษตรอินทรีย)แบบมีส�วนร�วมจังหวัดนครปฐม ต องอบรมเกษตรกรตาม
เป<าหมายหรือเกินกว�าเป<าหมายที่กําหนดก็ได  เมื่อทําการอบรมเกษตรกรเสร็จส้ินแล ว จังหวัดจะทําการคัดเลือก
เกษตรกรที่ผ�านการอบรมมาเปSนต นแบบ จํานวน 50 ราย มาเปSนผู ตรวจแปลง โดยให ต้ังเปSนคณะทํางานเกษตร
อินทรีย)จังหวัดนครปฐม ร�วมกับเจ าหน าที่จากสํานักงานเกษตรอําเภออีก 3 รายซ่ึงมีบทบาทหน าที่เปSนพี่เล้ียงของ
เกษตรกรมาเปSนผู ตรวจแปลงและตั้งข อกําหนดการทําเกษตรอินทรีย)แบบมีส�วนร�วมของจังหวัดนครปฐมเพื่อขอ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย) (Organic Thailand)โดยข อกําหนดดังกล�าวมีระยะเวลาในการกําหนดใช ได  
3 ปP  
  - การดําเนินโครงการเริ่มต นดําเนินการวันที่ 1 กุมภาพันธ) 2563 เปSนต นไป 
วรัทยา 2. กิจกรรม ส4งเสริมการจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน 
   2.1 จัดอบรมเกษตรกรและฝLกปฏิบัติการขยายศัตรูธรรมชาติ  
      (แบ�งเป<าหมายเกษตรกรเปSนรายอําเภอ)  
        - อบรมเกษตรกร 175 ราย จํานวน 3 ครั้ง 
   2.2 นําเกษตรกรและผู ท่ีทําหน าท่ีท่ีปรึกษาเกษตรกรศึกษาดูงาน แบ�งเปSน 2 รุ�น(เกษตรกร 
90 ราย) 

2.3 ส�งเสริมกลุ�มเกษตรกรผลิตศัตรูธรรมชาติเพื่อควบคุมศัตรูพืช 
        - สนับสนุนชุดผลิตไส เดือนฝอยวัสดุผลิตศัตรูธรรมชาติ ตู เย็นเก็บสาร 

ชีวภัณฑ) โตHะสแตนเลส จํานวน 7 จุด  
        - เอกสารเผยแพร�ความรู  จํานวน 7 จุด 

วรัทยา 3. กิจกรรม เพิ่มศักยภาพเกษตรกรสู4การเปoนผู.ประกอบการตลาดเกษตรออนไลน< 
    - อบรมเกษตรกร 50 ราย จํานวน 3 วัน 
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วราวุธ4. งานเผยแพร4ประชาสัมพันธ<  
   4.1  สรุปการจัดส�งรายงานเผยแพร�ประชาสัมพันธ)งานส�งเสริมและพัฒนาการเกษตร
ผ�านส่ือต�างๆ ประจําเดือนธันวาคม 2562 (ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2562) 
 

  
อําเภอ/กลุ�ม 

ยอดสะสม (พย. –ธค.62) ก.ย.62 
line Fb. นสพ. TV วิทยุ อื่นๆ รวม line Fb. นสพ. TV วิทยุ อื่นๆ รวม 

สามพราน 57 57     114 57 57     114 
พุทธมณฑล 23 23     46 23 23     46 
นครชัยศรี 25 25     50 25 25     50 
เมือง 46 46     92 46 46     92 
กําแพงแสน 57 57     114 57 57     114 
ดอนตูม 29 29     58 29 29     58 
บางเลน 42 42  2   86 42 42  2   86 
กลุ�ม
เกษตรกร 20 20     40       40 
กลุ�มผลิตฯ 20 20     40 20 20     40 
กลุ�มอารกัขาพืช 27 27     54 27 27     54 
กลุ�มยุทธศาสตร: 17 17     34 17 17     34 
รวม 363 363  2   728 343 343  2   728 

 

ระบบรายงานข4าวประชาสัมพันธ< กรมส4งเสริมการเกษตร (http://reportnews.doae.go.th/) 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบสรุปผลการประชาสัมพันธ<ข4าวที่เผยแพร4ผ4านส่ือของหน4วยงานภายใต.สํานักงาน
ส4งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี ข.อมูล ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 
 25 ธันวาคม 2562 

หน�วย : จํานวนเรื่อง 
ลําดับที่ หน4วยงาน วิทยุ ทีวี หนังสือพิมพ< อ่ืนๆ รวม 

1 สสก.2 จังหวัดราชบุรี      
2 สนง.เกษตรจังหวัดราชบุรี      
3 สนง.เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี      
4 สนง.เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี      
5 สนง.เกษตรจังหวัดนครปฐม 0 2 0 686 688 
6 สนง.เกษตรจังหวัดสมุทรสาคร      
7 สนง.เกษตรจังหวัดสมุทรสงคราม      
8 สนง.เกษตรจังหวัดเพชรบุรี      
9 สนง.เกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ)      

      
หมายเหตุ :1. บันทึกเฉพาะข�าวท่ีมีหลักฐาน/เอกสารแนบ 

2. พิมพ:ข&อมูล ณ วันท่ี 25ธันวาคม 2562 
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ฐานียา 6. สรุปผลการจัดส4งรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข.อมูลข4าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 จังหวัดนครปฐมรายงานผลกล4องแสดงความคิดเห็น และการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติอํานวย
ความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 เดือนตุลาคม 2562 - 30 มีนาคม 2563 
 
เดือน⁄อําเภอ กําแพงแสน เมือง ดอนตูม นครชัยศรี บางเลน สามพราน พุทธมณฑล 

ตุลาคม ⁄ ⁄ ⁄  ⁄ ⁄ ⁄ 

พฤศจิกายน ⁄ ⁄ ⁄  ⁄ ⁄ ⁄ 

ธันวาคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

มกราคม               

กุมภาพันธ)               

มีนาคม               
    

ฐานียา  ตามที่สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ จัดส�งรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข อมูล
ข�าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 รายงานผลกล�องแสดงความคิดเห็น และการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติ
อํานวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558 น้ัน แต�ละอําเภอมีการรายงานที่แตกต�างกัน
ออกไป สํานักงานเกษตรจังหวัดจึงได จัดทําแบบรายงาน ทั้ง 3 แบบให กับทางสํานักงานเกษตรอําเภอ เพื่อให การ
รายงานเปSนไปในแนวเดียวกัน  

7. สรุปผลการจัดส4งรายงานระบบส4งเสริมการเกษตร T&V จังหวัดนครปฐม 
เดือน ตุลาคม 2562 - 30 มีนาคม 2563 
 
เดือน⁄อําเภอ กําแพงแสน เมือง ดอนตูม นครชัยศรี บางเลน สามพราน พุทธมณฑล 

ตุลาคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  ⁄ ⁄ 

พฤศจิกายน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  ⁄ ⁄ 

ธันวาคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

มกราคม               

กุมภาพันธ)               

มีนาคม               
 

ฐานียา  การจัดส�งข อมูลสรุปผลรายงานระบบส�งเสริมการเกษตร T&V จังหวัดนครปฐมขอให สํานักงาน
เกษตรอําเภอทุกอําเภอส�งมาเฉพาะแผน-ผล ทีมเท�าน้ัน ส�วนแผนบุคคลให จัดทําและส�งมาทางเมล)สํานักงานเกษตร
จังหวัดนครปฐมnakhonpathom @doae.go.thเพื่อเก็บเปSนหลักฐานในการประกอบเปSนตัวช้ีวัดต�อไป 

ฐานียา 8. รายงานการประชุมของอําเภอที่ส4งมายังสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  
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มีอําเภอที่รายงานมาทุกเดือน คือ สํานักงานเกษตรอําเภอบางเลน ขอหารือ
ใน 

ที่ประชุม เรื่องการส�งรายงานดังกล�าว 
ประธาน  เห็นสมควรให ทุกอําเภอจัดส�งรายงานการประชุมของสํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอมายัง
สํานักงานเกษตรจังหวัด หลังจากสํานักงานเกษตรอําเภอได ประชุมเสร็จส้ินแล ว 
ฐานียา  ขอให สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอส�งรายงานรายงานการประชุมของสํานักงานเกษตรอําเภอ
มาทาง Emailสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมnakhonpathom @doae.go.th หลังได ประชุมเสร็จส้ินแล ว พร อม

น้ีขอให ทําหนังสือนําส�งแจ งมายังสํานักงานเกษตรจังหวัดด วยว�าได จัดส�งรายงานการประชุมมายังสํานักงานเกษตร
จังหวัดทางEmail แล วเม่ือวันที่เท�าไรด วย เพื่อเก็บเปSนหลักฐานต�อไป 
ประธาน  การติดตามการใช งานโรงเรือนพลาสติก และครุภัณฑ)อ่ืนๆขอให ลงในวาระสืบเน่ืองเพื่อติดตาม
การใช งานและบันทึกในรายงานการประชุม 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง  อ่ืน 
   5.1 คลิปวิดีโอ รายงานผลการปฏิงานของแต4ละอําเภอ 
ฐานียา   ในเดือนธันวาคม 2562เป]ดคลิปวิดีโอรายงานผลการปฏิงานของอําเภอบางเลน 
   5.2 การลงคะแนนสรรหากรรมการดําเนินการชุดที่ 49/50และผู.ตรวจสอบ 
กิจกรรมสหกรณ< ป  2563ทางระบบ Online ในวันที่ 10 มกราคม 2563 เวลา 05.00 – 18.00 น. 
สหกรณ<ออมทรัพย<กรมส4งเสริมการเกษตรจะดําเนินการสรรหากรรมการดําเนินการชุดที่ 49/50 และผู.ตรวจ
สอบกิจการ ป  2563 ทางระบบออนไลน< โดยมีผู.สมัครรับการสรรหา จํานวน 18 คน ผู.ตรวจสอบกิจการ
จํานวน 1 คน โดยเลือกกรรมการดําเนินการจํานวน 7 คน เลือกผู.ตรวจสอบกิจการ 1 คน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ปjดประชุม  เวลา 15.00 น. 
 
 
 
 
 
 (นางสาวฐานียา  เหลียววัฒนกิจ)   (นายวราวุธ  สุวรรณรัตน)) 
นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ  รักษาการในตําแหน�งหัวหน ากลุ�มยุทธศาสตร)และสารสนเทศ 
 ผู จดรายงานการประชุม ผู ตรวจรายงานการประชุม 
 


