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รายงานการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน          
ด�วยระบบด�วยระบบประชุมทางไกล (VDO Conference) 

คร้ังที่ 6  ประจําป.งบประมาณ  2563 
วันอังคาร ที่  31  มีนาคม  ๒๕63 

เวลา  09.3๐  น. 
............................ 

 

รายชื่อผู�ร<วมประชุม 
 1. นายบุญเล้ียง ข�ายม�าน   เกษตรจังหวัดนครปฐม  
 2. นายประมวล ง วนพริ้ง   หัวหน ากลุ�มส�งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
 3. นายเฉลิมยศ ชัยคุณแสง  หัวหน ากลุ�มส�งเสริมและพัฒนาการผลิต 
 4. นางศศิธร ชาญประเสริฐ  หัวหน ากลุ�มยุทธศาสตร/และสารสนเทศ  
 5. นางพลัศริญญา  อมรพันธุ/ศักด์ิ  หัวหน ากลุ�มอารักขาพืช 

6. นางสาวชรินทร/  เนตรแก ว  หัวหน าฝ6ายบริหารทั่วไป      
7. นายอดุลย/ ธัญญเจริญ   เกษตรอําเภอนครชัยศรี 

 8.นางสมลักษณ/ ฟ>กป?อม   เกษตรอําเภอสามพราน 
 9. นายกมล แสงสีงาม   เกษตรอําเภอบางเลน 
 10. นางสาวจิตติมา กิรณะวัฒน/  เกษตรอําเภอกําแพงแสน  

11. นายศักดา  อรุณรุ�งโรจน/  เกษตรอําเภอดอนตูม 
  12. นางสาววัฒนา คุ มครอง  นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
      รักษาราชการแทนเกษตรอําเภอเมืองนครปฐม 
  13. นางโสภา ยอดเกล้ียง   นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
      รักษาราชการแทนเกษตรอําเภอพุทธมณฑล  
  14. นางสาวฐานียา เหลียววัฒนกิจ นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ 
 

เร่ิมประชุม  เวลา  09.30 น. 
 

ระเบียบวาระที่ ๑ เร่ือง  ประธานแจ�งให�ที่ประชุมทราบ 
   ๑.๑ เร่ืองจากการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน าส�วนราชการประจําจังหวัด 
                                     - ไม�มีการประชุมของกรมการจังหวัดและหัวหน าส�วนราชการประจําจังหวัด
เน่ืองจากมีการระบาดของไวรัสโควิด- 19 

   ๑.2 เร่ืองแจ งจากการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน าส�วนราชการ เขตที่ 2 
- ไม�มี – 
      - เน่ืองจาก การระบาดของเช้ือไวรัสโควิด- 19 จังหวัดนครปฐมมีมาตรการ ให ทุก 

คนเก็บตัวอยู�ในบ านพักของตัวเอง อย�าออกไปในที่ชุมชนที่มีผู คนพลุกพล�าน และขอให ห�างจากกันช�วง 1-2 เมตรมี
การใช หน ากากปJดปากปJดจมูกเพื่อป?องกันการระบาดของไวรัสดังกล�าว 

 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
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วาระที่ ๒   เร่ือง  รับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ 5 ประจําป.งบประมาณ พ.ศ.2563 
                     วันศุกร/ที่ 28 กุมภาพันธ/ 2563 ณ ห องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัด 
นครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
มติที่ประชุม   รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 5วันที่ 28 กุมภาพันธ/  2563  
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ือง  สืบเนื่อง 
3.1 การปรับปรุงข�อมูลทะเบียนเกษตรกร ป.งบประมาณ 2563 

-ผลการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป.งบประมาณ 2563 
 
ตามสถานที่ข้ึนทะเบียน (ตัดยอดข�อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563) 

 
จังหวัด/อําเภอ 

เปKาหมายป. 2563 
(ครัวเรือน) 

เปKาหมาย 
รอบที่ 1 

(ครัวเรือน) 

ผลการปรับปรุง 
รอบที่ 1 

(ครัวเรือน) 

 
คิดเปLนร�อยละ 

(รอบที่1) 

นครปฐม 41,000 10,250 17,540 171.12 
พุทธมณฑล 1,000 250 750 300.00 
บางเลน 10,175 2,540 7,218 284.17 
ดอนตูม 3,280 820 1,507 183.78 
นครชัยศรี 4,775 1,195 1,973 165.10 
สามพราน 5,800 1,450 2,199 151.65 
เมืองนครปฐม 8,910 2,230 2,273 100.92 
กําแพงแสน 7,060 1,765 1,620 91.78 

 

ผลการวาดแปลงทะเบียนเกษตรกร 
ป.งบประมาณ 2563 

(ข�อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 – 24 มีนาคม 2563) 
 

จังหวัด/อําเภอ เปKาหมายป. 2563 
(แปลง) 

ผลการวาดแปลง 
(แปลง) 

คิดเปLนร�อยละ คะแนนตัวช้ีวัด 

นครปฐม 11,000 13,927 126.60 5 
บางเลน 1,680 2,840 169.04 5 
นครชัยศร ี 1,170 1,681 143.67 5 
กําแพงแสน 2,040 2,818 138.13 5 
สามพราน 1,860 2,325 125.00 5 
พุทธมณฑล 250 257 102.80 5 
เมืองนครปฐม 2,920 2,946 100.89 5 
ดอนตูม 1,080 1,060 98.14 5 
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ผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู�ปลูกข�าวนาป. ตามที่ต้ังแปลง ป. 2562/63 
ผ<านระบบทะเบียนเกษตรกรและแอปพลิเคชัน DOAE Farmbook 

(ช<วงปลูกของแต<ละจังหวัดตามกรอบระยะเวลาการข้ึนทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ป. 2562) 
ตัดยอดข�อมูล ณ วันท่ี 24มีนาคม2563 

 
 

จังหวัด/
อําเภอ 

บันทึก(รวม) บันทึกจาก ทบก. บันทึกจาก 
Farmbook 

จัดชุดตรวจสอบ ผ�านการตรวจสอบ ส�งข อมูลไป ธกส. 

 ครัวเรือน พื้นที่(ไร�) ครัวเรือน พื้นที่(ไร�) ครัวเรือน พื้นที่(ไร�) ครัวเรือน พื้นท่ี(ไร�) ครัวเรือน พื้นที่(ไร�) ครัวเรือน พื้นที่(ไร�) 
นครปฐม 14,232 246,408 14,230 246,277 8 130.50 14,231 246,377 14,229 246,206 14,229 246,206 

เมือง
นครปฐม 

762 11,606 762 11,581 1 25 762 11,606 762 11,554 762 11,554 

กําแพงแสน 2,140 24,258 2,140 24,228 3 30 2,140 24,244 2,140 24,221 2,140 24,221 
นครชัยศร ี 1,748 29,781 1,748 29,781  -  - 1,748 29,776 1,748 29,776 1,748 29,776 

ดอนตูม 1,194 17,867 1,194 17,867 - - 1,194 17,863 1,194 17,858 1,194 17,858 
บางเลน 7,479 145,283 7,477 145,207 4 75.50 7,479 145,283 7,477 145,192 7,477 145,192 

สามพราน 341 5,900 341 5,900 - - 341 5,900 341 5,900 341 5,900 
พุทธมณฑล 687 11,710 687 11,710 - - 686 11,703 686 11,703 686 11,703 

 

 
 

ผลการข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู�ปลูกปาลWมนํ้ามัน ตามท่ีต้ังแปลง ป. 2562/63 
(ตัดยอดข�อมูล ณ วันที่ 24มีนาคม 2563) 

 
 

จังหวัด/
อําเภอ 

ข้ึน ทบก. 
ป. 62 

(ครัวเรอืน) 

บนัทกึ ป. 63 
(รวม) 

บันทกึจาก ทบก. บนัทกึจาก Farmbook จัดชุดตรวจสอบ ผ<านการตรวจสอบ 

ครัวเรือน พืน้ที(่ไร<) ครัวเรือน พืน้ที(่ไร<) ครัวเรือน พืน้ที(่ไร<) ครัวเรือน พ้ืนที(่ไร<) ครัวเรือน พืน้ที(่ไร<) 
นครปฐม 17 18 302.75 15 268.50 3 34.25 12 235.25 7 101.25 
เมืองนครปฐม 6 6 111.25 6 111.25 - - 6 102.75 3 56.75 

กําแพงแสน 3 4 35.75 1 1.50 3 34.25 - - - - 
บางเลน 2 2 23.25 2 23.25 - - - - - - 

สามพราน 6 6 132.50 6 132.50 - - 6 132.50 4 44.50 
 
 

ประธาน  การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู ปลูกปาล/มนํ้ามัน ให แต�ละอําเภอตรวจสอบ และดําเนินการให แล ว 
เสร็จ 
เกษตรอําเภอสามพราน  มีผู ข้ึนทะเบียนปาล/มนํ้ามันทั้งหมด 6 ราย จัดชุดตรวจสอบและผ�านประชาคม 
แล ว 4 ราย เหลืออีก 2 ราย จะได ดําเนินงานตรวจสอบพื้นที่ต�อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

4

3.2 รายงานภาวะการผลิตพืชรายเดือน (รต.) 
 ข�าวนาปรัง  ป.การเพาะปลูก 2562/63 
             (ตัดยอดข�อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563) 

 

 
 

จังหวัด/
อําเภอ 

 
 
ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เนื้อท่ีปลูก(ไร<) 

 
เนื้อท่ี

เสียหาย
(ไร<) 

 
เนื้อท่ีเก็บ

เก่ียว
ผลผลิต

(ไร<) 

 
ผลผลิตท่ี 

เก็บเก่ียวได�(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉล่ีย 

(กก./ไร<) 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได�
เฉล่ีย

(บาท/กก.) 

ทบก. รต. ทบก. GISDA รต.      
นครปฐม 10,839 9,071 202,423 167,360 213,500  - 78,154 64,627,598 826 7.55 
เมืองนครปฐม 307 580 5,048 6,385 7,596  - 166 125,600 756 7.10 

กําแพงแสน 456 855 6,773 10,926 11,434  - 390 312,000 800 7.00 
นครชัยศรี 1,353 1,375 20,843 20,354 22,574  - 10,090 8,839,948 876 7.06 

ดอนตูม 837 1,057 12,751 10,646 15,695  - 1,440 1,182,100 820 7.77 
บางเลน 7,181 4,083 141,579 109,120 139,557  - 54,205 44,724,000 825 7.66 

สามพราน 244 356 4,248 2,686 4,787  - 2,890 2,051,550 709 6.69 
พุทธมณฑล 651 765 11,179 7,243 11,857  - 8,973 7,392,400 823 7.70 

 

ประธาน  พื้นที่ปลูกข าวนาปรัง ของอําเภอกําแพงแสนข อมูลรต.พื้นที่ส�วนที่เกินมา 5,000ไร�จากทบก. 
หมายถึงเกษตรกร ที่ปลูกข าวไปแล ว ยังไม�ถึง 15 วันและยังไม�มาข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู ปลูกข าวใช�หรือไม� ขอให 
อําเภอช�วยตรวจสอบข อมูลด วย  
 

กล�วยไม� (ไม�ตัดดอกเมืองร�อน) 
          (ตัดยอดข�อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563) 

 

 
จังหวัด/อําเภอ 

 
ครัวเรือนเกษตรกร 

 
เน้ือท่ีปลูก (ไร<) 

 
เน้ือที่ปลูกใหม<

(ไร<) 

 
เน้ือที่ 

เก็บเก่ียว
ผลผลิต(ไร<) 

 
ผลผลิตที่เก็บ

เก่ียวได� 
(กก./ไร<) 

 
ผลผลิต

เฉลี่ย(กก.) 

ราคาที่
เกษตรกร
ขายได�
เฉลี่ย 

(บาท/กก.) 
ทบก. 

(ป. 63) 
รต. 

(มี.ค.63) 
ทบก. 

(ป. 63) 
รต. 

(มี.ค.63) 
     

นครปฐม 70 658 988 8,145.25 170 6,441 1,767,329 274 33 
เมืองนครปฐม 10 44 138 428.5 - 308.50 30,587 99 13 

กําแพงแสน 3 42 41 524.25 - 509.25 81,665 160 63 
นครชัยศร ี 3 98 56 1,703.5 - 550 125,130 227 47 

ดอนตูม - 12 - 118 - 110 19,000 172 81 
บางเลน 2 131 86 2,634.25 170 2,464.25 1,144,000 464 30 

สามพราน 53 283 666 2,288.75 - 2,081 337,347 162 31 
พุทธมณฑล - 48 - 448 - 418 29,600 70 13 

 



 

  

5

ประธาน   การข้ึนทะเบียนเกษตรกรผู ปลูกกล วยไม  ข อมูลทบก.กับข อมูลรต. แตกต�างกันมาก โดยเฉพาะ 
อําเภอบางเลนอําเภอสามพราน อําเภอนครชัยศรี และอําเภอเมือง ให ดูส�วนที่เกินไปว�าเปXนของใครบุคคลเดียวกัน
หรือไม� จะได มีที่มาที่ไปของข อมูล เน่ืองจากกล วยไม ได รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิด 19 ขอให แต�
ละอําเภอช�วยตรวจสอบข อมูลด วย และแจ งให เกษตรกรมาข้ึนทะเบียนเกษตรกรให ครบ หากมีมาตรการช�วยเหลือ
จะได มีข อมูลของเกษตรกรผู ปลูกเล้ียงกล วยไม  
 

อ�อยโรงงาน (ป. 62/63) 
             (ตัดยอดข�อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563) 

 

 
 

จังหวัด/อําเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก (ไร<) 

 
เน้ือที่
ปลูก
ใหม<
(ไร<) 

 
เน้ือท่ี 

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต

(ไร<) 

 
ผลผลิตที่เก็บ
เก่ียวได�(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉล่ีย
(กก.) 

ราคาที่
เกษตรกร
ขายได�
เฉล่ีย
(บาท/
กก.) 

ทบก. รต. ทบก. รต.      
นครปฐม 127 2,408 1,681 70,718 - 57,456 885,099,182 15,404 0.76 

เมืองนครปฐม 56 729 619 14,021 - 16,074 266,768,027 16,596 0.79 
กําแพงแสน 71 1,674 1,062 47,136 - 41,321 617,855,000 14,952 0.75 
นครชัยศรี - 1 - 36 - 36 26,155 726 0.70 

ดอนตูม - 4 - 25 - 25 450,000 18,000 1.00 
 

ประธาน เกษตรกรที่ปลูกอ อยได รับผลกระทบจากไวรัสโควิด - 19 หรือไม� ในเรื่องของแรงงานที่มาจากภาคอีสาน 
ขอให แต�ละอําเภอช�วยติดตามด วย 

 

ส�มโอ 
             (ตัดยอดข�อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563) 

 

 
 

จังหวัด/อําเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก (ไร<) 

 
เน้ือที่ปลูก
ใหม<(ไร<) 

 
เน้ือที่ 

เก็บเก่ียว
ผลผลิต(ไร<) 

 
ผลผลิตท่ีเก็บ

เก่ียวได� 
(กก.) 

 
ผลผลิต

เฉลี่ย(กก.) 

ราคาที่
เกษตรกร

ขายได�เฉลี่ย
(บาท/กก.) 

ทบก. 
(ป. 63) 

รต. 
(มี.ค.63) 

ทบก. 
(ป. 63) 

รต. 
(มี.ค.63) 

     

นครปฐม 287 1,676 2,012 7,234 - 250 30,300 121 69 
เมืองนครปฐม 1 2 0.25 4 - 2 1,000 500 35 
 กําแพงแสน 1 21 2 22 - 2 1,000 500 45 

นครชัยศรี 40 133 206 919 - - - - - 
 ดอนตูม 2 2 89 102 - 99 4,500 45.45 60 
 บางเลน - 7 -  - 31 15,1500 500 70 

สามพราน 246 1,496 1,715 5,950 - - - - - 
 พุทธมณฑล - 15 - 139.25 - 116.25 8,300 71.40 79 
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มะพร�าวอ<อน 
             (ตัดยอดข�อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563) 

 

 
 

จังหวัด/อําเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก (ไร<) 

 
เน้ือท่ี
ปลูก

ใหม<(ไร<) 

 
เน้ือที่ 

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต

(ไร<) 

 
ผลผลิตที่เก็บ

เกี่ยวได� 
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉล่ีย
(กก.) 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได�
เฉล่ีย
(บาท/
กก.) 

ทบก. 
(ป. 63) 

รต. 
(ม.ีค.63) 

ทบก. 
(ป. 63) 

รต. 
(ม.ีค.63) 

     

นครปฐม 340 1,435 2,274.36 7,779  - 4,005 1,139,726 284 8.81 
เมืองนครปฐม 26 105 363.5 666  - 167 118,400 708 16.69 
กําแพงแสน 3 49 2.25 246  - 90 23,550 261 9.86 
นครชัยศรี 57 282 363.47 1,392  - 395 96,900 245 10.40 
ดอนตูม 6 54 76 374  - 59 25,250 427 13.93 
บางเลน 6 28 9.75 173  - 137 17,000 124 9.15 
สามพราน 243 881 1,557.89 4,793  - 3,072 848,626 276 7.37 
พุทธมณฑล 2 36 1.5 135.5  - 85.5 10,000 116.96 7.00 

 

 
 
 
 

ข�าวโพดฝ_กอ<อน 
             (ตัดยอดข�อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563) 

 

 
 

จังหวัด/อําเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก (ไร<) 

 
เน้ือท่ี
ปลูก

ใหม<(ไร<) 

 
เน้ือที ่

เก็บเก่ียว
ผลผลิต

(ไร<) 

 
ผลผลิตที่เก็บ

เกี่ยวได� 
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉล่ีย
(กก.) 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได�
เฉล่ีย
(บาท/
กก.) 

ทบก. 
(ป. 63) 

รต. 
(ม.ีค.63) 

ทบก. 
(ป. 63) 

รต. 
(ม.ีค.63) 

     

นครปฐม 84 1,123 118 1,917 334 400 519,000 1,297 12.15 
เมืองนครปฐม 4 280 5 220 74 53 32,600 615 11.79 

กําแพงแสน 80 843 113 1,697 260 347 486,400 1,401 12.17 
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ข�าวโพดรับประทานฝ_กสด 
             (ตัดยอดข�อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563) 

 

 
 

จังหวัด/อําเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก (ไร<) 

 
เน้ือท่ี
ปลูก

ใหม<(ไร<) 

 
เน้ือที ่

เก็บเก่ียว
ผลผลิต

(ไร<) 

 
ผลผลิตที่เก็บ

เกี่ยวได� 
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉล่ีย
(กก.) 

ราคาท่ี
เกษตรกร
ขายได�
เฉล่ีย
(บาท/
กก.) 

ทบก. 
(ป. 63) 

รต. 
(ม.ีค.63) 

ทบก. 
(ป. 63) 

รต. 
(ม.ีค.63) 

     

นครปฐม 27 262 44 491 94 168 300,900 1,791 10.19 
เมืองนครปฐม 16 134 21.5 228 84 70 144,000 2,057 10.50 

กําแพงแสน 1 108 2 248 10 88 145,500 1,653 9.36 
ดอนตูม 10 20 20.75 15 - 10 11,400 1,140 9.30 

 

 
พืชผัก 

             (ตัดยอดข�อมูล ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563) 
 

 
 

จังหวัด/
อําเภอ 

 
 

ครัวเรือนเกษตรกร 

 
 

เน้ือที่ปลูก (ไร<) 

 
เน้ือท่ี 

ปลูกใหม<
(ไร<) 

 
เน้ือที่ 

เก็บเกี่ยว
ผลผลิต(ไร<) 

 
ผลผลิตที่เก็บ

เกี่ยวได� 
(กก.) 

 
ผลผลิต
เฉล่ีย
(กก.) 

 
ราคาที่

เกษตรกร
ขายได�
เฉล่ีย

(บาท/กก.) 
ทบก. 

(ป. 63) 
รต. 

(มี.ค.63) 
ทบก. 

(ป. 63) 
รต. 

(ม.ีค.63) 
     

นครปฐม 1,461 8,459 2,945 19,513 3,266 19,838 8,612,678 434 17 
เมืองนครปฐม 997 4,018 1,882 6,831 1,146 12,148 3,331,067 274 17 
 กําแพงแสน 165 2,415 321 5,582 374 3,160 1,639,781 518 26 

นครชัยศรี 105 475 297 2,796 829 949 1,037,900 1,094 18 
 ดอนตูม 109 625 165 1,009 353 496 693,200 1,397 10 
 บางเลน 28 728 104 2,832 564 2,189 1,569,014 716 11 

สามพราน 49 35 146 174 - 606 149,956 247 25 
 พุทธมณฑล 11 163 25 289 - 281 191,760 658 27 
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3.3 ผลการติดตามเกษตรกรผู�เข�าร<วมโครงการยกระดับเกษตรกรมุ<งสู<มาตรฐานเกษตรอินทรียW ประจําป.
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

กิจกรรม

1 นายบุญเลิศ ยี่ชวน 11 ทุ�งลูกนก พริก 2-ม.ค.-63 60 2-เม.ย.-63 ขายเอง � พบเพล้ียไฟ/แนะนําการใช ชีวภัณฑ/ 099-1459354

2 นายสันติ ยี่ชวน 11 ทุ�งลูกนก คะน า ขายเอง � พบหนอนใยผัก,หนอนกระทู ผัก/แนะนําการใช ชีวภัณฑ/ 085-2895505

3 นางเฉลียว พะโยธา 11 ทุ�งลูกนก พริก 2-ม.ค.-63 60 2-เม.ย.-63 ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 093-4639354

4 นางอนงค/ แจ�มจํารัส 11 ทุ�งลูกนก พริกกะเหร่ียง พ�อค าคนกลาง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 093-4639354

5 นายประจวบ ทนช�างยา 11 ทุ�งลูกนก พริกกะเหร่ียง พ�อค าคนกลาง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 089-2558369

6 นายนิรุท จีนเพชร 11 ทุ�งลูกนก พริก 2-ม.ค.-63 60 2-เม.ย.-63 ขายเอง,ทานในครัวเรือน� พบเพล้ียอ�อน,เพลี้ยแป?ง/แนะนําการใช ชีวภัณฑ/ 082-2948040

7 นายสมาน จุ�นปาน 11 ทุ�งลูกนก พริกซุปเปอร/ฮอท 2-ม.ค.-63 60 4-เม.ย.-63 แม�ค าคนกลาง � พบเพล้ียอ�อน/แนะนําการใช ชีวภัณฑ/ 082-2520540

8 นายคมสันต/ ทรัพย/เย็น 11 ทุ�งลูกนก พริก 2-ม.ค.-63 60 2-เม.ย.-63 ขายเอง � พบเพล้ียไฟ/แนะนําการใช ชีวภัณฑ/

9 นายสายันต/ จันทรา 12 ทุ�งลูกนก กะหลํ่าปลี 18-ม.ค.-63 45 20-เม.ย.-63 ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 087-1703610

10 นางสมร วรวงษ/ 12 ทุ�งลูกนก ผักบุ งจีน 19-ก.พ.-63 12 9-มี.ค.-63 สหกรณ/แก วเกษตร � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 090-4326440

11 นางวรรณทนา โต[ะน อย 12 ทุ�งลูกนก กวางตุ งฮ�องเต 28-ก.พ.-63 3 12-เม.ย.-63 สหกรณ/แก วเกษตร � พบเพล้ียอ�อน/แนะนําการใช ชีวภัณฑ/ 082-7244529

12 นางอนงค/ ภักดี 12 ทุ�งลูกนก กวางตุ งดอก,คะน าฮ�องกง สหกรณ/แก วเกษตร � แนะนําการเตรียมดิน 082-2989912

13 นางขันทอง ภักดี 23 ทุ�งลูกนก ค่ืนช�าย 29-ม.ค.-63 2 18-เม.ย.-63 สหกรณ/แก วเกษตร � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 082-2989912

14 นายชลอ ทองดอนโพธ์ิ 10 ดอนข�อย พริก ขายเอง � แนะนําการเตรียมดิน 095-9021676

15 นายหวล ทองยอดเคร่ือง 10 ดอนข�อย โหระพา 2-มี.ค.-63 2 6-เม.ย.-63 ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 081-7637218

16 นางสาวลัดดา แก ววิชิต 10 ดอนข�อย โหระพา 2-มี.ค.-63 2 6-เม.ย.-63 ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 086-9719652

17 นายวิเชียร ศรีทุ�ง 10 ดอนข�อย ผักชีฝร่ัง บ.ชัชวาล � แนะนําการเตรียมดิน 097-1709095

18 นายสด ทองดอนโพธ์ิ 10 ดอนข�อย ผักชีไทย บ.ชัชวาล � แนะนําการเตรียมดิน 094-0504472

19 นายเยาว/ วงษ/อุฐ 10 ดอนข�อย ผักชีฝร่ัง บ.ชัชวาล � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 097-1709095

20 นายคี ศรีโยนา 10 ดอนข�อย ผักชีไทย บ.ชัชวาล � แนะนําการเตรียมดิน 063-1818442

21 นายสมัย จําปาโชติ 10 ดอนข�อย ผักชีฝร่ัง บ.ชัชวาล � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 097-1709095

22 นายมณฑล ทองดอนตัน 10 ดอนข�อย ผักชีฝร่ัง 26-ก.พ.-63 7 28-เม.ย.-63 บ.ชัชวาล � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 097-1709095

23 นางสายขวัญ แก วทิตย/ 10 ดอนข�อย ผักชีไทย บ.ชัชวาล � แนะนําการเตรียมดิน 063-1818442

24 นายบุญธรรม  แก�นลออ 2 ศาลายา ผักชีไทย 19-ก.พ.-63 15 3-ม.ย.-63 แม�ค าคนกลาง � พบหนอนใยผัก,หนอนกระทู ผัก/แนะนําการใช ชีวภัณฑ/ 090-4418981

25 นางลําพึง  ศรีสาหร�าย 5 ศาลายา คะน า ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 089-7610141

26 นางยุพา ทองสัมฤทธ์ิ 5 ศาลายา คะน า,กวางตุ ง,ผักบุ งจีน ขายเอง � แนะนําการเตรียมดิน

27 นางสังวาลย/  ดวงสร อยทอง 1 มหาสวัสด์ิ คะน า,มะเขือเทศ ขายเอง � พบหนอนกระทู ผัก/แนะนําการใช ชีวภัณฑ/ 087-9314657

28 นายเกรียงไกร  สวัสด์ิจุ น 3 มหาสวัสด์ิ ผักหวานป6า,มะเขือเทศ 14-ก.พ.-63 20 29-เม.ย.-63 ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 098-9099519

วันท่ีปลูก
อายุขณะ

ติดตาม(วัน)

ผลการตดิตามเกษตรกรผู�เข�าร<วมโครงการยกระดบัเกษตรกรมุ<งสู<มาตรฐานเกษตรอินทรียW ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2563
(โครงการเพ่ิมศกัยภาพสินค�าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0) ของ รถหน<วยบริการเคล่ือนท่ี (อารักขาพืช)

ประจําเดอืนมีนาคม 2563

กําลังเก็บผลผลิต

ท่ี ชื่อ  -  สกุล

ท่ีต้ังแปลง ชนิดพืช มาตรฐาน

วันท่ีเก่ียวหมู<ที่ ตําบล ชนิดพืช

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังเก็บผลผลิต

เก็บผลผลิตหมดแล ว

กําลังร้ือแปลง เร่ิมปลูก 25-มี.ค.-63

พักแปลง เร่ิมปลูก เม.ย.-63

เบอรWโทร
ตลาด GAP อินทรียW (ส่ิงท่ีพบ/ส่ิงท่ีแนะนํา/แลกเปล่ียน)

กําลังเก็บผลผลิต

เตรียมดิน

กําลังเก็บผลผลิต

พักแปลง เร่ิมปลูก เม.ย.-63

กําลังเก็บผลผลิต

พักแปลง เร่ิมปลูก เม.ย.-63

พักแปลง เร่ิมปลูก เม.ย.-63

กําลังเก็บผลผลิต
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29 นางวรรณา  คําคม 3 มหาสวัสด์ิ คะน า,ผักหวานป6า 14-ก.พ.-63 20 29-มี.ค.-63 ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 081-4986340

30 นายวันชัย  สวัสด์ิแดง 3 มหาสวัสด์ิ มะเขือยาว,มะละกอ,มะระ ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 081-4986340

31 นางทศพร  สุจิตโตสกุล 3 มหาสวัสด์ิ คะน า,มะเขือเทศ,แตงโม,เมล�อน ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 092-9905946

32 นายนิกร  สวัสด์ิจุ น 4 มหาสวัสด์ิ เล็บครุฑ ปากคลองตลาด � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 081-7438848

33 นางสาวกรกมณ  แก วตา 4 มหาสวัสด์ิ คะน า,กวางตุ ง,ผักบุ งจีน 14-ก.พ.-63 20 29-มี.ค.-63 ขายเอง � พบด วงหมัดผัก/แนะนําการใช ชีวภัณฑ/ 094-4084640

34 นางละเอียด  เนื่องศรี 4 มหาสวัสด์ิ มะเขือเปราะ ขายเอง � แนะนําการเตรียมดิน 085-5374557

-35 น.ส.ละออ วันดี 2 แหลมบัว ข าวโพดหวาน,บัตเตอร/นัท 5-มี.ค.-63 4 15-พ.ค.-63 ขายเอง พบเช้ือราในดิน/แนะนําการใช ชีวภัณฑ/ 081-9814196

36 นายไพโรจน/ สนสาขา 6 แหลมบัว ผักโขมใบใหญ� ขายเอง � แนะนําการเตรียมดิน 089-8074391

37 นางธิดา สายรวมญาติ 8 แหลมบัว คะน า,กวางตุ งฮ�องเต ,เมล�อน ขายเอง ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 086-1749886

38 นายวิจิตร โพธ์ิศรีดา 8 แหลมบัว ถ่ัวฝ>กยาว ขายเอง � แนะนําการเตรียมดิน 086-4390446

39 นายโชคชัย กล่ินถือศีล 8 แหลมบัว พริก แม�ค าคนกลาง ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 087-6676892

40 นายณรงค/ กล่ินถือศีล 8 แหลมบัว ผักชีไทย,มันม�วง,ผักกาดขาว ตลาดบ านรังนก ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 093-6596078

41 นายทองใบ บรรเทาวงษ/ 1 ดอนรวก ผักบุ งจีน CP � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 061-4044474

42 นายวิเชียร ภูจําปา 1 ดอนรวก ฟ>กทอง,ยี่หร�า แม�ค าคนกลาง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 061-4044474

43 นายฉลอง เณรตาก อง 1 ดอนรวก พริก แม�ค าคนกลาง � พบไวรัสในพริก/แนะนําให ร้ือแปลง 087-1113154

44 นายชาญชัย บรรเทาวงษ/ 2 ดอนรวก ค่ืนช�าย 9-ก.พ.-63 35 25-มี.ค.-63 ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 089-7712804

45 นางสําเนียง ศรีสุวัฒนานันท/ 2 ดอนรวก คะน า 3-มี.ค.-63 7 16-เม.ย.-63 CP � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 081-4336757

46 นางชาลี  ศรีสุวัฒนานันท/ 2 ดอนรวก ผักกาดขาว 3-มี.ค.-63 7 16-เม.ย.-63 CP � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 081-4336757

47 นายสมชาย  แสงรัก 3 ดอนรวก กวางตุ ง 12-ก.พ.-63 28 27-มี.ค.-63 ปฐมมงคล � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 081-9421886

48 นายสมควร  แพทย/ประสิทธ์ิ 3 ดอนรวก ผักกาดเขียวสร อย ตลาดไทย � แนะนําการเตรียมดิน 086-7660147

49 นางนกเล็ก ผุยรอด 3 ดอนรวก คะน า ขายเอง แนะนําการเตรียมดิน 087-1669554

50 นายวีระชัย  สุขแจ�ม 6 ดอนรวก คะน า 16-ก.พ.-63 23 1-เม.ย.-63 วสช.บ านฝ>_งคลอง พบด วงหมัดผัก/แนะนําการใช ชีวภัณฑ/ 081-0161171

51 น.ส.กัญญารัตน/  เหล�าสิม 1 ดอนรวก องุ�น ขายเอง � แนะนําการเตรียมดิน 061-3093787

52 นางแผ�ว  แตงอ�อน 4 ดอนรวก ถ่ัวฝ>กยาว ปฐมมงคล � แนะนําการเตรียมดิน 085-1774320

53 นางลําภู   คําสิงห/ 3 ดอนรวก มะเขือเทศ,ผักโขมสร อย พ�อค าคนกลาง � แนะนําการเตรียมดิน 061-6412500

54 นายทองม วน  สังข/จันทร/ 4 ดอนรวก ถ่ัวฝ>กยาว ปฐมมงคล � แนะนําการเตรียมดิน 085-1774320

55 นางโชติกานต/  แซ�อ้ึง 2 ดอนรวก พริก ขายแอง � แนะนําการเตรียมดิน 065-5579263

56 นายชลอ  วันดี 4 ดอนรวก ผักบุ งจีน พีดีไอ บจก. � แนะนําการเตรียมดิน 081-8801143

57 นายสมบัติ  บุญทัศนา 4 ดอนรวก ผักบุ งจีน พีดีไอ บจก. � แนะนําการเตรียมดิน 095-1148248

58 นางสมศรี  นิลพุฒ 4 ดอนรวก พริกซุปเปอร/ฮอท แม�ค าคนกลาง � แนะนําการเตรียมดิน 088-4936502

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังร้ือแปลง

ผลการตดิตามเกษตรกรผู�เข�าร<วมโครงการยกระดบัเกษตรกรมุ<งสู<มาตรฐานเกษตรอินทรียW ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2563
(โครงการเพ่ิมศกัยภาพสินค�าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0) ของ รถหน<วยบริการเคล่ือนท่ี (อารักขาพืช)

ประจําเดอืน มีนาคม 2563

พักแปลง เร่ิมปลูก 20-มี.ค.-63

กําลังเก็บผลผลิต

พักแปลง เร่ิมปลูก 1-เม.ย.-63

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังเก็บผลผลิต

พักแปลง เร่ิมปลูก 15-มี.ค.-63

เตรียมดิน เร่ิมปลูก 15-มี.ค.-63

เตรียมดิน เร่ิมปลูก 15-มี.ค.-63

พักแปลง เร่ิมปลูก 5-พ.ค.-63

พักแปลง เร่ิมปลูก 15-มี.ค.-63

พักแปลง เร่ิมปลูก 5-พ.ค.-63

กําลังจะร้ือแปลง

เตรียมดิน เร่ิมปลูก 17-มี.ค.-63

เตรียมดิน เร่ิมปลูก 17-มี.ค.-63

เตรียมดิน เร่ิมปลูก 20-มี.ค.-63
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59 นายสมจิตร/  สังเกิดสุข 4 ดอนรวก พริกซุปเปอร/ฮอท ทานในครัวเรือน � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 063-7206495

60 นายเพ็ญ   พ�วงกัน 5 ดอนรวก แตงกวา ทานเอง,ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 081-8577684

61 นายหงษ/   ศิริพิน 3 ดอนรวก คะน า 1-มี.ค.-63 10 15-เม.ย.-63 วสช.บ านฝ>_งคลอง ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 081-0161171

62 นายดํารงคW   ไปaเขียว 10 ทุ<งขวาง 065-6687246

63 นายจํานงคW กันทา 1 ห�วยหมอนทอง 065-6687246

64 นางวันดี สระทองหน 1 ทุ�งขวาง กะเพรา,พริก 15-ก.พ.-63 25 17-มี.ค.-63 ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 083-8637750

65 นางบุญรวม มาตรทอง 1 ทุ�งขวาง ผักชีฝร่ัง,ใบบัวบก ขายเอง ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 081-9863446

66 นายสุธรรม  จันทร/อ�อน 10 ทุ�งขวาง ผักสลัด,ผักชี,ผักบุ งจีน ขายเอง,รพ.นครปฐม ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 081-3845352

67 น.ส.สุภาพร  จันทร/อ�อน 10 ทุ�งขวาง ผักบุ งจีน,ฟ>กทอง,ผักโขม ขายเอง,รพ.นครปฐม ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 081-3845352

68 นายธรรมศักด์ิ บารมีรังสิกุล 6 ทุ�งขวาง กุยช�าย,วอเตอร/เครส ทานในครัวเรือน � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 080-6520055

69 นายกิมฉิน จานิมิตร 6 ทุ�งขวาง ข าวโพดข าวเหนียว,ถ่ัวฝ>กยาว 8-มี.ค.-63 3 8-พ.ค.-63 ขายเอง � พบเพล้ียอ�อน/แนะนําการใช ชีวภัณฑ/ 081-9421301

70 นายสมศักด์ิ ชูสุข 4 ทุ�งขวาง มะเขือเทศ ปฐมมงคล � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 089-6133372

71 นางสิริกร  แซ�ล้ิม 10 ทุ�งขวาง มะละกอ,พริก,คะน า ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 061-4345519

72 นางวิไล บุญสุวรรณ/ 5 ทุ�งขวาง มะเขือเทศสีดา 27-ม.ค.-63 45 31-มี.ค.-63 ขายเอง � พบต๊ักแตน/แนะนําการใช ชีวภัณฑ/ 098-2683243

73 นายศุภกร สว�างศิลปa 6 ทุ�งขวาง พริก ทานในครัวเรือน � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 086-1181299

74 นายธนวัตร เจนคจบ 6 ทุ�งขวาง องุ�น ขายเอง � แนะนําการเตรียมดิน 092-4259791

75 นายทวีป เกษตรไพสิฐ 6 ทุ�งขวาง ถ่ัวฝ>กยาว 5-ก.พ.-63 35 5-เม.ย.-63 พ�อค าคนกลาง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 094-8498911

76 นางบุญเพ็ง แซ�ตัน 7 ทุ�งขวาง กุยช�าย,ผักสลัด,คะน า 20-ก.พ.-63 20 5-เม.ย.-63 ขายเอง พบเพล้ียอ�อน/แนะนําการใช ชีวภัณฑ/ 098-3509264

77 นางสุจินดา เตชธรรมนาค 9 ทุ�งขวาง คะน า ปฐมอโศก � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 086-7523241

78 นางสายพิณ เหลืองวัฒนวิไล 2 กระตีบ ขายเอง,ทานเอง � แนะนําการเตรียมดิน 086-5160066

79 นายนิรุจ มณีเนตร 5 กระตีบ

80 นายณรงค/ชาญ รอดดอนไพร 3 กระตีบ ค่ืนช�าย ขายเอง � แนะนําการเตรียมดิน

81 นางสาวพรพรรณ บูชา 3 กระตีบ กวางตุ ง แม�ค าคนกลาง � แนะนําการเตรียมดิน 081-0065299

82 นายลํายอง ใจตรง 3 กระตีบ พริกมัน 15-ม.ค.-63 60 15-เม.ย.-63 ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 086-0104038

83 นายวณิชกรณ/ ศรีหร่ังไพโรจน/ 3 กระตีบ คะน า,กวางตุ ง,ผักกาดขาว 2-มี.ค.-63 14 10-เม.ย.-63 รพ.จันทรุเบกษา � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 081-4209371

84 นายรังสรรค/ แจ�มกระจ�าง 3 กระตีบ คะน า,กวางตุ ง 2-มี.ค.-63 14 10-เม.ย.-63 ขายเอง � พบด วงหมัดผัก/แนะนําการใช ชีวภัณฑ/ 061-4978585

85 นายสุวรรณ แดงดอนไพร 4 กระตีบ 081-8808006

86 นายโอน แดงดอนไพร 4 กระตีบ คะน า 10-มี.ค.-63 7 20-เม.ย.-63 ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 081-8808006

87 นายพิเชษฐ/ พิกุลแกม 4 ห วยม�วง พริกข้ีหนู 15-ม.ค.-63 60 15-เม.ย.-63 ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 098-4683705

88 นายสุวิทย/ มีคลองแบ�ง 4 ห วยม�วง คะน า,ผักชี,ต นหอม ขายเอง � พบโรคใบไหม //แนะนําการใช ชีวภัณฑ/ 081-1917181

89 นายขวัญชัย ดอนหงส/ไพร 11 ห วยม�วง คะน า,กวางตุ ง 2-มี.ค.-63 14 10-เม.ย.-63 ทานเอง � พบต๊ักแตน/แนะนําการใช ชีวภัณฑ/ 083-3151720

กําลังดําเนินการย�ายโรงเรือน

ยังไม<ดําเนินการปลูก

กําลังเก็บผลผลิต

ยังไม<ดําเนินการปลูก

ผลการตดิตามเกษตรกรผู�เข�าร<วมโครงการยกระดบัเกษตรกรมุ<งสู<มาตรฐานเกษตรอินทรียW ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2563
(โครงการเพ่ิมศกัยภาพสินค�าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0) ของ รถหน<วยบริการเคล่ือนท่ี (อารักขาพืช)

ประจําเดอืน มีนาคม 2563

กําลังเก็บผลผลิต

พักแปลง

พักแปลง เร่ิมปลูก 23-มี.ค.-63

พักแปลง

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังเก็บผลผลิต

พักแปลง เร่ิมปลูก เม.ย.-63

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังเก็บผลผลิต

ยังไม<ดําเนินการปลูก
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กิจกรรม

1 น.ส.ละออ วันดี 2 แหลมบัว ข าวโพดหวาน,บัตเตอร/นัท 5-มี.ค.-63 4 15-พ.ค.-63 ขายเอง � พบเช้ือราในดิน/แนะนําการใช ชีวภัณฑ/ 081-9814196

2 นายไพโรจน/ สนสาขา 6 แหลมบัว ผักโขมใบใหญ� ขายเอง � แนะนําการเตรียมดิน 089-8074391

3 นางธิดา สายรวมญาติ 8 แหลมบัว คะน า,กวางตุ งฮ�องเต ,เมล�อน ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 086-1749886

4 นายวิจิตร โพธ์ิศรีดา 8 แหลมบัว ถ่ัวฝ>กยาว ขายเอง � แนะนําการเตรียมดิน 086-4390446

5 นายโชคชัย กลิ่นถือศีล 8 แหลมบัว พริก แม�ค าคนกลาง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 087-6676892

6 นายณรงค/ กล่ินถือศีล 8 แหลมบัว ผักชีไทย,มันม�วง,ผักกาดขาว ตลาดบ านรังนก � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 093-6596078

7 นายทองใบ บรรเทาวงษ/ 1 ดอนรวก ผักบุ งจีน CP � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 061-4044474

8 นายวิเชียร ภูจําปา 1 ดอนรวก ฟ>กทอง,ย่ีหร�า แม�ค าคนกลาง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 061-4044474

9 นายฉลอง เณรตาก อง 1 ดอนรวก พริก แม�ค าคนกลาง � พบไวรัสในพริก/แนะนําให ร้ือแปลง 087-1113154

10 นายชาญชัย บรรเทาวงษ/ 2 ดอนรวก ค่ืนช�าย 9-ก.พ.-63 35 25-มี.ค.-63 ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 089-7712804

ผลการตดิตามเกษตรกรผู�เข�าร<วมโครงการยกระดบัเกษตรกรมุ<งสู<มาตรฐานเกษตรอินทรียW ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2563
(โครงการเพ่ิมศกัยภาพสินค�าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0) ของ รถหน<วยบริการเคล่ือนท่ี (อารักขาพืช)

ประจําวันท่ี 9 - 11 มีนาคม 2563

ท่ี ชื่อ  -  สกุล

ที่ต้ังแปลง ชนิดพืช มาตรฐาน

เบอรWโทรหมู<
ที่

ตําบล ชนิดพืช วันท่ีปลูก
อายุ
ขณะ

วันท่ีเก่ียว ตลาด GAP IFOAM
organi

c 
วิถี

เกษตร
(ส่ิงที่พบ/ส่ิงท่ีแนะนํา/แลกเปล่ียน)

พักแปลง เร่ิมปลูก 20-มี.ค.-63

กําลังเก็บผลผลิต

พักแปลง เร่ิมปลูก 1-เม.ย.-63

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังเก็บผลผลิต

90 นางจรูญ แดงชอบกิจ 11 ห วยม�วง ผสมผสาน ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 083-6948284

91 นางสาวเสาวณีย/ ประจิม 11 ห วยม�วง ผสมผสาน ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 080-0230393

92 นายพงศ/อมร บุญสร าง 3 ห วยพระ คะน า,หัวไชเท า ขายเอง � � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 092-2834062

93 นางปราณี บัวงาม 4 ห วยพระ คะน า บ.อคิเซ็น � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง

94 นายนิวงศ/ เปล่ียนสุวรรณ 5 ห วยพระ องุbน,เมล�อน,ผักชี 24-ก.พ.-63 22 24-เม.ย.-63 ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 083-3244662

95 นายสมบัติ แซ�โง ว 9 ห วยพระ คะน า 10-มี.ค.-63 7 25-เม.ย.-63 แม�ค าคนกลาง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 092-8123455

96 นางนวล ตรีรัตนW 9 ห�วยพระ 085-1843513

97 นายวิชาญ แสนคํา 9 ห วยพระ ผักกาดหอม พ�อค าคนกลาง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 087-8411135

98 นางฎายิน วรเทพนุทัศนW 2 ห�วยพระ

99 นายวัชรินทร/ กล่ินมณฑา 2 สระส่ีมุม พริก ขายเอง � แนะนําการเตรียมดิน 086-7688880

100 นายสมชาย ดอนทองแดง 2 สระส่ีมุม ต้ังโอb,ผักชีฝร่ัง ทานเอง,ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 086-7688880

101 นายอําพร สระทองพูล 2 สระส่ีมุม พริก ขายเอง � แนะนําการเตรียมดิน 062-2568528

102 นางสาวยุพิน คล ายมงคล 18 สระส่ีมุม ผักบุ งจีน ทานเอง,ขายเอง � แนะนําการเตรียมดิน 081-5274748

103 นายสํารอง สระทองอ�วม 7 สระพัฒนา ต้ังโอb แม�ค าคนกลาง � แนะนําการเตรียมดิน 095-7819956

104 นายวิชัย สระทองโดย 7 สระพัฒนา มะเขือเทศ ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 081-9215531

105 นางสาวทรรศนีย/ สระกบแก ว 7 สระพัฒนา กวางตุ ง,ผักกาดขาว ขายเอง � แนะนําการเตรียมดิน 061-6270736

106 นางกาญจนา ง�วนหอม 7 สระพัฒนา ผักบุ งจีน 16-มี.ค.-63 3 3-เม.ย.-63 ทานเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 086-3722071

107 นายวิรัตน/ สระทองโดย 7 สระพัฒนา กะเพรา บ.ชัชวาล � พบราในดิน/แนะนําการใช ชีวภัณฑ/ 081-9215531

108 นางสาวแท สระทองโดย 7 สระพัฒนา กะเพรา บ.ชัชวาล � แนะนําการเตรียมดิน 081-9215531

109 นางสายฝน  สระกบแก ว 7 สระพัฒนา แตงโม 7-ก.พ.-63 40 30-เม.ย.-63 ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 081-9428014

กําลังเก็บผลผลิต

เตรียมดิน เร่ิมปลูก เม.ย.-63

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังร้ือแปลง

กําลังดําเนินการเปล่ียนเจ�าของโรงเรือน

กําลังดําเนินการย�ายโรงเรือน

ผลการตดิตามเกษตรกรผู�เข�าร<วมโครงการยกระดบัเกษตรกรมุ<งสู<มาตรฐานเกษตรอินทรียW ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2563

เตรียมดิน

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังเก็บผลผลิต

ประจําเดอืน มีนาคม 2563
(โครงการเพ่ิมศกัยภาพสินค�าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0) ของ รถหน<วยบริการเคล่ือนท่ี (อารักขาพืช)

กําลังร้ือแปลง

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังร้ือแปลง

พักแปลง เร่ิม พ.ค.-63

กําลังเก็บผลผลิต
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กิจกรรม

ผลการตดิตามเกษตรกรผู�เข�าร<วมโครงการยกระดบัเกษตรกรมุ<งสู<มาตรฐานเกษตรอินทรียW ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2563
(โครงการเพ่ิมศกัยภาพสินค�าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0) ของ รถหน<วยบริการเคล่ือนท่ี (อารักขาพืช)

ประจําวันท่ี 9 - 11 มีนาคม 2563

ที่ ชื่อ  -  สกุล

ที่ต้ังแปลง ชนิดพืช มาตรฐาน

เบอรWโทรหมู<
ที่

ตําบล ชนิดพืช วันที่ปลูก
อายุ
ขณะ

วันที่เก่ียว ตลาด GAP IFOAM
organi

c 
วิถี

เกษตร
(ส่ิงที่พบ/ส่ิงท่ีแนะนํา/แลกเปล่ียน)

11 นางสําเนียง ศรีสุวัฒนานันท/ 2 ดอนรวก คะน า 3-มี.ค.-63 7 16-เม.ย.-63 CP � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 081-4336757

12 นางชาลี  ศรีสุวัฒนานันท/ 2 ดอนรวก ผักกาดขาว 3-มี.ค.-63 7 16-เม.ย.-63 CP � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 081-4336757

13 นายสมชาย  แสงรัก 3 ดอนรวก กวางตุ ง 12-ก.พ.-63 28 27-มี.ค.-63 ปฐมมงคล � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 081-9421886

14 นายสมควร  แพทย/ประสิทธ์ิ 3 ดอนรวก ผักกาดเขียวสร อย ตลาดไทย � แนะนําการเตรียมดิน 086-7660147

15 นางนกเล็ก ผุยรอด 3 ดอนรวก คะน า ขายเอง � แนะนําการเตรียมดิน 087-1669554

16 นายวีระชัย  สุขแจ�ม 6 ดอนรวก คะน า 16-ก.พ.-63 23 1-เม.ย.-63 วสช.บ านฝ>_งคลอง � พบด วงหมัดผัก/แนะนําการใช ชีวภัณฑ/ 081-0161171

17 น.ส.กัญญารัตน/  เหล�าสิม 1 ดอนรวก องุ�น ขายเอง � แนะนําการเตรียมดิน 061-3093787

18 นางแผ�ว  แตงอ�อน 4 ดอนรวก ถั่วฝ>กยาว ปฐมมงคล � แนะนําการเตรียมดิน 085-1774320

19 นางลําภู   คําสิงห/ 3 ดอนรวก มะเขือเทศ,ผักโขมสร อย พ�อค าคนกลาง � แนะนําการเตรียมดิน 061-6412500

20 นายทองม วน  สังข/จันทร/ 4 ดอนรวก ถั่วฝ>กยาว ปฐมมงคล � แนะนําการเตรียมดิน 085-1774320

21 นางโชติกานต/  แซ�อ้ึง 2 ดอนรวก พริก ขายแอง � แนะนําการเตรียมดิน 065-5579263

22 นายชลอ  วันดี 4 ดอนรวก ผักบุ งจีน พีดีไอ บจก. � แนะนําการเตรียมดิน 081-8801143

23 นายสมบัติ  บุญทัศนา 4 ดอนรวก ผักบุ งจีน พีดีไอ บจก. � แนะนําการเตรียมดิน 095-1148248

24 นางสมศรี  นิลพุฒ 4 ดอนรวก พริกซุปเปอร/ฮอท แม�ค าคนกลาง � แนะนําการเตรียมดิน 088-4936502

25 นายสมจิตร/  สังเกิดสุข 4 ดอนรวก พริกซุปเปอร/ฮอท ทานในครัวเรือน � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 063-7206495

26 นายเพ็ญ   พ�วงกัน 5 ดอนรวก แตงกวา ทานเอง,ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 081-8577684

27 นายหงษ/   ศิริพิน 3 ดอนรวก คะน า 1-มี.ค.-63 10 15-เม.ย.-63 วสช.บ านฝ>_งคลอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 081-0161171

28 นายดํารงคW   ไปaเขียว 10 ทุ<งขวาง 065-6687246

29 นายจํานงคW กันทา 1 ห�วยหมอนทอง 065-6687246

30 นางวันดี สระทองหน 1 ทุ�งขวาง กะเพรา,พริก 15-ก.พ.-63 25 17-มี.ค.-63 ขายเอง � � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 083-8637750

พักแปลง เร่ิมปลูก 15-มี.ค.-63

เตรียมดิน เร่ิมปลูก 15-มี.ค.-63

เตรียมดิน เร่ิมปลูก 15-มี.ค.-63

พักแปลง เร่ิมปลูก 5-พ.ค.-63

พักแปลง เร่ิมปลูก 15-มี.ค.-63

พักแปลง เร่ิมปลูก 5-พ.ค.-63

กําลังจะร้ือแปลง

เตรียมดิน เร่ิมปลูก 17-มี.ค.-63

เตรียมดิน เร่ิมปลูก 17-มี.ค.-63

เตรียมดิน เร่ิมปลูก 20-มี.ค.-63

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังเก็บผลผลิต

ยังไม<ดําเนินการปลูก

ยังไม<ดําเนินการปลูก

31 นางบุญรวม มาตรทอง 1 ทุ�งขวาง ผักชีฝร่ัง,ใบบัวบก ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 081-9863446

32 นายสุธรรม  จันทร/อ�อน 10 ทุ�งขวาง ผักสลัด,ผักชี,ผักบุ งจีน ขายเอง,รพ.นครปฐม � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 081-3845352

33 น.ส.สุภาพร  จันทร/อ�อน 10 ทุ�งขวาง ผักบุ งจีน,ฟ>กทอง,ผักโขม ขายเอง,รพ.นครปฐม � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 081-3845352

34 นายธรรมศักด์ิ บารมีรังสิกุล 6 ทุ�งขวาง กุยช�าย,วอเตอร/เครส ทานในครัวเรือน � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 080-6520055

35 นายกิมฉิน จานิมิตร 6 ทุ�งขวาง ข าวโพดข าวเหนียว,ถั่วฝ>กยาว 8-มี.ค.-63 3 8-พ.ค.-63 ขายเอง � พบเพล้ียอ�อน/แนะนําการใช ชีวภัณฑ/ 081-9421301

36 นายสมศักด์ิ ชูสุข 4 ทุ�งขวาง มะเขือเทศ ปฐมมงคล � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 089-6133372

37 นางสิริกร  แซ�ล้ิม 10 ทุ�งขวาง มะละกอ,พริก,คะน า ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 061-4345519

38 นางวิไล บุญสุวรรณ/ 5 ทุ�งขวาง มะเขือเทศสีดา 27-ม.ค.-63 45 31-มี.ค.-63 ขายเอง � พบต๊ักแตน/แนะนําการใช ชีวภัณฑ/ 098-2683243

39 นายศุภกร สว�างศิลปa 6 ทุ�งขวาง พริก ทานในครัวเรือน � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 086-1181299

40 นายธนวัตร เจนคจบ 6 ทุ�งขวาง องุ�น ขายเอง � แนะนําการเตรียมดิน 092-4259791

41 นายทวีป เกษตรไพสิฐ 6 ทุ�งขวาง ถ่ัวฝ>กยาว 5-ก.พ.-63 35 5-เม.ย.-63 พ�อค าคนกลาง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 094-8498911

42 นางบุญเพ็ง แซ�ตัน 7 ทุ�งขวาง กุยช�าย,ผักสลัด,คะน า 20-ก.พ.-63 20 5-เม.ย.-63 ขายเอง � พบเพล้ียอ�อน/แนะนําการใช ชีวภัณฑ/ 098-3509264

43 นางสุจินดา เตชธรรมนาค 9 ทุ�งขวาง คะน า ปฐมอโศก � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 086-7523241

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังเก็บผลผลิต

พักแปลง เร่ิมปลูก เม.ย.-63

กําลังเก็บผลผลิต
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กิจกรรม

1 นางสายพิณ เหลืองวัฒนวิไล 2 กระตีบ ขายเอง,ทานเอง � แนะนําการเตรียมดิน 086-5160066
2 นายนิรุจ มณีเนตร 5 กระตีบ
3 นายณรงค/ชาญ รอดดอนไพร 3 กระตีบ ค่ืนช�าย ขายเอง � แนะนําการเตรียมดิน
4 นางสาวพรพรรณ บูชา 3 กระตีบ กวางตุ ง แม�ค าคนกลาง � แนะนําการเตรียมดิน 081-0065299
5 นายลํายอง ใจตรง 3 กระตีบ พริกมัน 15-ม.ค.-63 60 15-เม.ย.-63 ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 086-0104038
6 นายวณิชกรณ/ ศรีหร่ังไพโรจน/ 3 กระตีบ คะน า,กวางตุ ง,ผักกาดขาว2-มี.ค.-63 14 10-เม.ย.-63 รพ.จันทรุเบกษา � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 081-4209371
7 นายรังสรรค/ แจ�มกระจ�าง 3 กระตีบ คะน า,กวางตุ ง 2-มี.ค.-63 14 10-เม.ย.-63 ขายเอง � พบด วงหมัดผัก/แนะนําการใช ชีวภัณฑ/ 061-4978585
8 นายสุวรรณ แดงดอนไพร 4 กระตีบ 081-8808006
9 นายโอน แดงดอนไพร 4 กระตีบ คะน า 10-มี.ค.-63 7 20-เม.ย.-63 ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 081-8808006

10 นายพิเชษฐ/ พิกุลแกม 4 ห วยม�วง พริกขี้หนู 15-ม.ค.-63 60 15-เม.ย.-63 ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 098-4683705
11 นายสุวิทย/ มีคลองแบ�ง 4 ห วยม�วง คะน า,ผักชี,ต นหอม ขายเอง � พบโรคใบไหม //แนะนําการใช ชีวภัณฑ/ 081-1917181
12 นายขวัญชัย ดอนหงส/ไพร 11 ห วยม�วง คะน า,กวางตุ ง 2-มี.ค.-63 14 10-เม.ย.-63 ทานเอง � พบต๊ักแตน/แนะนําการใช ชีวภัณฑ/ 083-3151720
13 นางจรูญ แดงชอบกิจ 11 ห วยม�วง ผสมผสาน ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 083-6948284
14 นางสาวเสาวณีย/ ประจิม 11 ห วยม�วง ผสมผสาน ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 080-0230393
15 นายพงศ/อมร บุญสร าง 3 ห วยพระ คะน า,หัวไชเท า ขายเอง � � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 092-2834062
16 นางปราณี บัวงาม 4 ห วยพระ คะน า บ.อคิเซ็น � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง
17 นายนิวงศ/ เปล่ียนสุวรรณ 5 ห วยพระ องุbน,เมล�อน,ผักชี24-ก.พ.-63 22 24-เม.ย.-63 ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 083-3244662
18 นายสมบัติ แซ�โง ว 9 ห วยพระ คะน า 10-มี.ค.-63 7 25-เม.ย.-63 แม�ค าคนกลาง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 092-8123455
19 นางนวล ตรีรัตนW 9 ห�วยพระ 085-1843513
20 นายวิชาญ แสนคํา 9 ห วยพระ ผักกาดหอม พ�อค าคนกลาง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 087-8411135
21 นางฎายิน วรเทพนุทัศนW 2 ห�วยพระ
22 นายวัชรินทร/ กล่ินมณฑา 2 สระส่ีมุม พริก ขายเอง � แนะนําการเตรียมดิน 086-7688880
23 นายสมชาย ดอนทองแดง 2 สระส่ีมุม ต้ังโอb,ผักชีฝร่ัง ทานเอง,ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 086-7688880
24 นายอําพร สระทองพูล 2 สระส่ีมุม พริก ขายเอง � แนะนําการเตรียมดิน 062-2568528
25 นางสาวยุพิน คล ายมงคล 18 สระส่ีมุม ผักบุ งจีน ทานเอง,ขายเอง � แนะนําการเตรียมดิน 081-5274748
26 นายสํารอง สระทองอ�วม 7 สระพัฒนา ต้ังโอb แม�ค าคนกลาง � แนะนําการเตรียมดิน 095-7819956
27 นายวิชัย สระทองโดย 7 สระพัฒนา มะเขือเทศ ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 081-9215531
28 นางสาวทรรศนีย/ สระกบแก ว 7 สระพัฒนา กวางตุ ง,ผักกาดขาว ขายเอง � แนะนําการเตรียมดิน 061-6270736

29 นางกาญจนา ง�วนหอม 7 สระพัฒนา ผักบุ งจีน 16-มี.ค.-63 3 3-เม.ย.-63 ทานเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 086-3722071

30 นายวิรัตน/ สระทองโดย 7 สระพัฒนา กะเพรา บ.ชัชวาล � พบราในดิน/แนะนําการใช ชีวภัณฑ/081-9215531

31 นางสาวแท สระทองโดย 7 สระพัฒนา กะเพรา บ.ชัชวาล � แนะนําการเตรียมดิน 081-9215531

32 นางสายฝน  สระกบแก ว 7 สระพัฒนา แตงโม 7-ก.พ.-63 40 30-เม.ย.-63 ขายเอง � ไม�พบป>ญหาโรคและแมลง 081-9428014

หมู<ที่ ตําบล ชนิดพืช วันที่ปลูก
อายุ
ขณะ

ชนิดพืช

วันท่ีเก่ียว ตลาด GAP IFOAM
organ

ic 

ผลการตดิตามเกษตรกรผู�เข�าร<วมโครงการยกระดบัเกษตรกรมุ<งสู<มาตรฐานเกษตรอินทรียW ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2563
(โครงการเพ่ิมศกัยภาพสินค�าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0) ของ รถหน<วยบริการเคล่ือนท่ี (อารักขาพืช)

ประจําวันท่ี 16 - 18 มีนาคม 2563

มาตรฐาน

เบอรWโทรวิถี
เกษตร

ส่ิงท่ีพบ/ส่ิงที่แนะนํา/แลกเปล่ียน
ท่ี ชื่อ  -  สกุล

ท่ีต้ังแปลง

พักแปลง
กําลังดําเนินการย�ายโรงเรือน

พักแปลง เร่ิมปลูก 23-มี.ค.-63
พักแปลง

ยังไม<ดําเนินการปลูก

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังเก็บผลผลิต
กําลังเก็บผลผลิต
กําลังเก็บผลผลิต
กําลังเก็บผลผลิต

กําลังดําเนินการเปล่ียนเจ�าของโรงเรือน
กําลังเก็บผลผลิต

กําลังเก็บผลผลิต
เตรียมดิน เร่ิมปลูก เม.ย.-63

กําลังเก็บผลผลิต

กําลังร้ือแปลง

กําลังดําเนินการย�ายโรงเรือน
กําลังร้ือแปลง

กําลังเก็บผลผลิต
กําลังร้ือแปลง

พักแปลง เร่ิม พ.ค.-63
เตรียมดิน



 

3.4 ผลการติดตามเกษตรกรผู�เข�าร<วมโครงการยกระดับเกษตรกรมุ<งสู<มาตรฐานเกษตรอินทรียW ประจําป.
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 

ผลการติดตามเกษตรกรผู�เข�าร<วมโครงการยกระดับเกษตรกรมุ<งสู<มาตรฐานเกษตรอินทรียW ประจําป.
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7 11-มี.ค.-63 ลงพืน้ท่ีติดตามเกษตรกรท่ีได รับโรงเรือนปลูกพชืในพืน้ท่ี ต.ทุ�งขวาง อ.กําแพงแสน มีเกษตรกรเข าร�วม ภาพกิจกรรม
พดูคุยถึงป>ญหาโรคพชืและแมลงศัตรูพชืท่ีพบในโรงเรือนปลูกพชืจํานวน ๑6 คน พบการเข าทําลายของ

เพล้ียอ�อน (ลําดับท่ี 65,76) และต๊ักแตน (ลําดับท่ี 72) จึงแนะนําเกษตรกรให หมั่นสํารวจแปลง 

ป?องกันกําจัดด วยวิธีกล และชีวภัณฑ/ให แก�เกษตรกรเพือ่ลดการใช สารเคมีในโรงเรือนปลูกพชืต�อไป

8 12-มี.ค.-63 ผลิตขยายชีวภัณฑ/ (ไตรโคเดอร/มา, บิวเวอเรีย) ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ต.พระปฐมเจดีย/

อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม

9 16-มี.ค.-63 ลงพืน้ท่ีติดตามเกษตรกรท่ีได รับโรงเรือนปลูกพชืในพืน้ท่ี ต.กระตีบ และ ต.ห วยม�วง อ.กําแพงแสน มี ภาพกิจกรรม
เกษตรกรเข าร�วมพดูคุยถึง ป>ญหาโรคพชืและแมลงศัตรูพชืท่ีพบในโรงเรือนปลูกพชืจํานวน ๑๔ คน พบ

การเข าทําลายของด วงหมัดผัก (ลําดับท่ี 86) จึงแนะนําเกษตรกรให หมั่นสํารวจแปลง และป?องกันกําจัด

ด วยชีวภัณฑ/ (บิวเวอร/เรีย) ให แก�เกษตรกรในโรงเรือนปลูกพชื

10 17-มี.ค.-63 ลงพืน้ท่ีติดตามเกษตรกรท่ีได รับโรงเรือนปลูกพชืในพืน้ท่ี ต.ห วยพระ อ.ดอนตูม มีเกษตรกรเข าร�วม ภาพกิจกรรม
พดูคุยถึงป>ญหาโรคพชืและแมลงศัตรูพชืท่ีพบในโรงเรือนปลูกพชืจํานวน ๗ คน ไม�พบการเข าทําลาย

ของโรคและแมลงศัตรูพชื จึงแนะนําเกษตรกรให หมั่นสํารวจแปลง ป?องกันกําจัดด วยวิธีกลและชีวภัณฑ/

ให แก�เกษตรกรเพือ่ลดการใช สารเคมีในโรงเรือนปลูกพชืต�อไป

11 18-มี.ค.-63 ลงพืน้ท่ีติดตามเกษตรกรท่ีได รับโรงเรือนปลูกพชืในพืน้ท่ี ต.สระส่ีมุม และ ต.สระพฒันา อ.กําแพงแสน ภาพกิจกรรม
มีเกษตรกรเข าร�วมพดูคุยถึงป>ญหาโรคพชืและแมลงศัตรูพชืท่ีพบในโรงเรือนปลูกพชืจํานวน ๑๑ คน 

พบการเข าทําลายของเช้ือราในดิน (ลําดับท่ี 109)จึงแนะนําเกษตรกรให หมั่นสํารวจแปลงป?องกันกําจัด

ด วยวิธีกล และชีวภัณฑ/ให แก�เกษตรกรเพือ่ลดการใช สารเคมีในโรงเรือนปลูกพชืต�อไป

     ลงชื่อ.................................................ผู ปฎิบัติงาน         ลงชื่อ.....................................................ผู ปฎิบัติงาน

            (นางสาวยุคลรัตน/  ราชวัตร)                                   (นางสาวเหมือนฝ>น อินทร/รักษา)

ผลการตดิตามเกษตรกรผู�เข�าร<วมโครงการยกระดบัเกษตรกรมุ<งสู<มาตรฐานเกษตรอินทรียW ประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2563
(โครงการเพ่ิมศกัยภาพสินค�าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0) ของ รถหน<วยบริการเคล่ือนท่ี (อารักขาพืช)

ท่ี วัน/เดอืน/ป. ผลการปฏบิัติงาน หมายเหตุ

ประจําเดอืนมีนาคม 256๓
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ประธาน รถโมบายเวลาออกพื้นที่ขอให ติดตามข อมูลของเกษตรกรว�าเกษตรกรได รับการรับรอง  
มาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย/ IFORM หรือไม� หากมีในการการอบรมโครงการที่เก่ียวข อง 
ขอให นําเกษตรกรกลุ�มน้ีมาเข าร�วมในการอบรมฝากเจ าหน าที่ให ช�วยดูด วย 
 และผลการติดตามเกษตรกรผู เข าร�วมโครงการยกระดับเกษตรกรมุ�งสู�มาตรฐานเกษตรอินทรีย/ 
ขอให รายงานเปXนรายสัปดาห/ และในช�วงน้ีรถโมบายให หยุดออกบริการเน่ืองจากมีการระบาดของ 
เช้ือไวรัสโควิด- 19 รวมถึงเจ าหน าที่ระดับจังหวัด ขอให หยุดไม�ให ออกพื้นที่ และรอดู ติดตาม 
สถานการณ/ 
 

3.5 การติดตามการใช�งาน Application พืชผักปลอดภัย(กลุ<มส<งเสริมและพัฒนาเกษตรกร) 
 

หัวหน�ากลุ<มพัฒนาเกษตรกร กลุ�มพัฒนาเกษตรกรได ทําบันทึกถึงสํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ ให เกษตร 
อําเภอมอบหมายให เจ าหน าที่ไปส�งเสริมเกษตรกรให ใช แอพพลิเคช่ัน พืชผักปลอดภัยจังหวัดนครปฐม 
และจะทําเปXนตัวช้ีวัดในรอบถัดไปโดยมีกลุ�มคุณโฉมศรีประธานกลุ�มวิสาหกิจชุมชนสระพังแพลอย 
อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐมเปXนเกษตรกรต นแบบการบันทึกข อมูลประกอบด วย การเริ่มต น 
การปลูก การดูแลรักษา การเก็บเก่ียว เมื่อบันทึกข อมูลแล วก็ขอให ถ�ายรูปแปลงด วย การใช  
Application พืชผักปลอดภัยจะเปXนตัวช้ีวัดในรอบถัดไปของเกษตรจังหวัดและเกษตรอําเภอ สําหรับ 
เกษตรกรที่จะขอใบรับรองมาตรฐาน GAP จากหน�วยงานราชการสามารถนําข อมูลจากการใช งาน 
Application พืชผักปลอดภัยมาประกอบในการขอได  
 

ประธาน  ผู ที่รับผิดชอบในการติดตามการใช งาน คือ กลุ�มส�งเสริมและพัฒนาการผลิต ส�วนกลุ�มพัฒนา 
เกษตรกรจะดูแลในเรื่องกระบวนการกลุ�ม 
 
 

3.6 การติดตามความคุ�มค<าการใช�งานของครุภัณฑWประจําเดือน มีนาคม 2563 
ครุภัณฑ/งบยุทธศาสตร/การพัฒนาจังหวัด/งบกลุ�มจังหวัด/งบตามแผนพัฒนาภาค โดยให รายงานผลให สํานักงาน
เกษตรจังหวัดทราบเปXนประจําทุกเดือนโดยใช แบบรายงานการตรวจสอบ/ติดตามครุภัณฑ/งบยุทธศาสตร/การพัฒนา
จังหวัด/งบกลุ�มจังหวัด/งบตามแผนพัฒนาภาคซึ่งได ดําเนินการจัดรายการครุภัณฑ/เปXนรายอําเภอ  
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รายงานผลการติดตามความคุ�มค<าการใช�งานของครุภัณฑWประจําเดือน มีนาคม 2563 

 

 

ท่ี รายการครุภัณฑ� รหัสครุภัณฑ� ผู�ใช�งาน ผลการตรวจติดตาม/ป!ญหาอุปสรรค
1 โรงเรือนปลูกพืช นายอนันต�  มารศรี ปลูกมะเขือเทศ เมล-อน กวางตุ�ง ผักบุ�งจีน

หมู-ท่ี 8 ตําบลห�วยพระ
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

2 โรงเรือนปลูกพืช นายสมบัติ แซ-โง�ว ปลูกคะน�า กวางตุ�ง ผักบุ�งจีน
หมู-ท่ี 9 ตําบลห�วยพระ
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

3 โรงเรือนปลูกพืช นายวิชาญ แสนคํา ปลูกผักกาดหอม 
หมู-ท่ี 9 ตําบลห�วยพระ
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

4 โรงเรือนปลูกพืช นางสุคนธ� ป9ตมานุรักษ� ปลูกผักชี คืนฉ-าย
หมู-ท่ี 1 ตําบลห�วยด�วน
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

5 โรงเรือนปลูกพืช นายบุตร พุ-มพยอม ปลูกหอมแบ-ง กระเพรา
หมู-ท่ี 11 ตําบลห�วยด�วน
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

6 โรงเรือนปลูกพืช นายประทีป คูประเสริฐ� เตรียมดินเพ่ือปลูกพริก
หมู-ท่ี 5 ตําบลห�วยด�วน
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

รายงานการตรวจสอบ/ติดตามครุภัณฑ�งบยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด/งบกลุ-มจังหวัด/งบตามแผนพัฒนาภาค ป? 2560
สํานักงานเกษตรอําเภอ..ดอนตูม...............
วันท่ี..20... เดือน...มีนาคม...พ.ศ...2563...

7 โรงเรือนปลูกพืช นางสาวจันทร�ธง นาคโสมกุล ปลูกแตงกวา คะน�า
หมู-ท่ี 5 ตําบลห�วยด�วน
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

8 โรงเรือนปลูกพืช นายกบิล ปCองกงลาด ปลูกแตงกวา คะน�า
หมู-ท่ี 5 ตําบลห�วยด�วน
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

9 โรงเรือนปลูกพืช นายประสิทธ์ิ นาคโสมกุล ปลูกพริก
หมู-ท่ี 6 ตําบลห�วยด�วน
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

10 โรงเรือนปลูกพืช นายวิทยา ภิญโญ พักแปลง เนื่องจากปลูกมะเขือเทศแล�วเปEนโรคใบหงิก
หมู-ท่ี 6 ตําบลห�วยด�วน
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

11 โรงเรือนปลูกพืช นางสงัด สอนพา เตรียมดินเพ่ือปลูกพริก
หมู-ท่ี 7 ตําบลห�วยด�วน
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

12 โรงเรือนปลูกพืช นายรัตนศักด์ิ ฝุนทอง เตรียมดินเพ่ือปลูกกวางตุ�ง ผักชี
หมู-ท่ี 7 ตําบลห�วยด�วน
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

13 โรงเรือนปลูกพืช นางสาววรรณกมล มากงลาด ปลูกผักบุ�งจีน
หมู-ท่ี 7 ตําบลห�วยด�วน
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

14 โรงเรือนปลูกพืช นางสาวรจนา สอนพา เตรียมดินเพ่ือปลูกพริก
หมู-ท่ี 7 ตําบลห�วยด�วน
อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
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ท่ี รายการครุภัณฑ� รหัสครุภัณฑ� ผู�ใช�งาน ผลการตรวจติดตาม/ป!ญหาอุปสรรค
1 โรงเรือนปลูกพืช นายบุญญลักษณ�  ง้ิวทอง อยู-ในช-วงพักแปลง และเตรียมแปลง

119/3 หมู-ท่ี 4 ตําบลพะเนียด โรงเรือนเป9ดเนื่องจากลมพัด จะซ-อมเอง
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

2 โรงเรือนปลูกพืช นายป!ญญา  ทับทิมทอง ปลูกคะน�า,ผักบุ�ง จําหน-ายเอง 
หมู-ท่ี 2 ตําบลบางระกํา รายได�ประมาณ 1,000บาท/เดือน
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

3 โรงเรือนปลูกพืช นางวรรณี  รักตัว ปลูกมะเขือเทศ,คะเน�า,ถั่วฝ!กยาวโรงเรือน IOT ไม-มีการ
หมู-ท่ี 4 ตําบลท-ากระชับ ใช�งาน,จําหน-ายผลผลิตท่ีตลาดประชารัฐ,ตามหมู-บ�าน
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีป!ญหาด�านโรคแมลงศัตรูพืชบ�าง

4 โรงเรือนปลูกพืช นางสาวรัชดาวรรณ  ประเสริฐธนกิจ ปลูกคะน�า,กวางตุ�ง,ผักกาดขาว
135 หมู-ท่ี 1 ตําบลท-ากระชับ จําหน-ายผลผลิตที่ตลาดประชารัฐ,ตามหมู-บ�าน
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รายได�ประมาณ 4,000บาท/เดือน

5 โรงเรือนปลูกพืช นายสมทรง  ภาคพูลไพ ปลูกผักชีฝรั่ง ส-งขายบริษัทชัชวาลย�
87/10 หมู-ท่ี 2 ตําบลท-าพระยา ปลูกคะน�า
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม จําหน-ายที่ตลาดสุขใจ

6 โรงเรือนปลูกพืช นายธัชพล  ภาคพูลไพ ปลูกคะน�า,กวางตุ�ง
หมู-ท่ี 2 ตําบลท-ากระชับ จําหน-ายที่ตลาดสุขใจได�รับมาตรฐานอินทรีย�
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รายได�ประมาณ 5,000บาท/เดือน

รายงานการตรวจสอบ/ติดตามครุภัณฑ�งบยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด/งบกลุ-มจังหวัด/งบตามแผนพัฒนาภาค
สํานักงานเกษตรอําเภอ..นครชัยศรี...............
วันท่ี..19... เดือน...มีนาคม...พ.ศ...2563...

7 โรงเรือนปลูกพืช นางประนอม  แก�วคุ�มครอง ปลูกกวางตุ�ง,ผักบุ�งจีน,ผักกาดขาว
หมู-ท่ี 1 ตําบลท-ากระชับ รายได�ประมาณ 2,500บาท/เดือน
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

8 โรงเรือนปลูกพืช นางสําเนียง  รัตนสิทธ์ิ ปลูกพริกกะเหรี่ยง,คะน�า,กวางตุ�ง
หมู-ท่ี 3 ตําบลบางแก�ว จําหน-ายที่วัดไร-ขิง
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม มีป!ญหาหนอนแมลงระบาดบ�าง

9 โรงเรือนปลูกพืช นายสุชิน  รัตนสิทธ์ิ ปลูกคะน�า,ผักโขมแก�ว,ผักบุ�ง
หมู-ท่ี 3 ตําบลบางแก�ว มีป!ญหาหนอนห-อใบระบาด
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

10 โรงเรือนปลูกพืช นางสําเรียง  สามชูศรี ปลูกขึ้นฉ-าย ได�รับมาตรฐานอินทรีย�
97/1 หมู-ที่ 3 ตําบลบางแก�ว จําหน-ายที่ตลาดสุขใจ,คลองวัดมะยม
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รายได�ประมาณ 5,000บาท/เดือน

11 โรงเรือนปลูกพืช นางสมทรง  หนูนันท� ปลูกคะน�า โรงเรือนระบบ IOT ไม-ได�ใช�งาน
51/93หมู-ที่ 1 ตําบลบางแก�ว จําหน-ายที่ตลาดสุขใจ ได�รับมาตรฐานอินทรีย�
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม รายได�ประมาณ 5,000บาท/เดือน
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ท่ี รายการครุภัณฑ� รหัสครุภัณฑ� ผู�ใช�งาน ผลการตรวจติดตาม/ป!ญหาอุปสรรค
1 โรงเรือนปลูกพืช นายธนวัฒน�  ณัฐพูลวัฒน� ปลูกคะน�า,กวางตุ�ง ขายให�ผ.ญ.สุธรรม,ร.พ.นครปฐม

หมู-ที่ 4 ตําบลหนองงูเหลือม จําหน-ายได�เดือนละ2,000 บาท
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

2 โรงเรือนปลูกพืช นายพงษ�ชัยัฒน�  แจ-มจํารัส ปลูกคะน�า,กวางตุ�ง ขายให�ผ.ญ.สุธรรม,ร.พ.นครปฐม
หมู-ที่ 3 ตําบลหนองงูเหลือม พบป!ญหาด�วงหมัดกระโดดระบาดในแปลง
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

3 โรงเรือนปลูกพืช นายวิศาล  เก�าล้ิม ปลูกพริกหอม,ถั่วฝ!กยาว,มะเขือเทศ
หมู-ที่ 4 ตําบลหนองงูเหลือม พบเพลี้ยระบาดในถั่วฝ!กยาว,ขายที่ม.ศิลปากร
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ปฐมอโศก,ร.พ.นครปฐมจําหน-ายได�เดือนละ2,000 บาท

4 โรงเรือนปลูกพืช นายวสันต�  เก�าลิ้ม พักแปลง
หมู-ที่ 4 ตําบลหนองงูเหลือม มีตลาดแน-นอน
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม รายได�ประมาณ 3,000 บาท/เดือน

5 โรงเรือนปลูกพืช นางวาสนา  มีบุญ พักแปลง
หมู-ที่ 10 ตําบลหนองงูเหลือม โรงเรือน IOT ไม-มีการใช�งาน
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

6 โรงเรือนปลูกพืช นางชลธิชา  มุญ พักแปลง
หมู-ที่ 10 ตําบลหนองงูเหลือม โรงเรือน IOT ไม-มีการใช�งาน
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม รายได�ประมาณ 1,400 บาท/เดือน

7 โรงเรือนปลูกพืช นายกฤศ  ภูธนวรรธน/ ปลูกพริกกะเหร่ียง,มะละกอ,ผักใบ

หมู-ที่ 10 ตําบลหนองงูเหลือม รายได ประมาณ 3,000 บาท/เดือน

อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ขายเอง ตลาดปฐมมงคล

รายงานการตรวจสอบ/ติดตามครุภัณฑ�งบยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด/งบกลุ-มจังหวัด/งบตามแผนพัฒนาภาค
สํานักงานเกษตรอําเภอ..เมืองนครปฐม...............

วันท่ี..20... เดือน…มีนาคม...พ.ศ...2563...

8 โรงเรือนปลูกพืช นางทวีนันท�  แซ-คู ปลูกคะน�า,กุ�ยช-าย
หมู-ที่ 7 ตําบลหนองงูเหลือม รายได�ประมาณ 800 บาท/เดือน
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

9 โรงเรือนปลูกพืช นายสมจิต  ถิระพัฒนพิเชษฐ ปลูกคะน�า,ผักกาดขาว พบป!ญหาการระบาดเพลี้ยอ-อน
 45 หมู-ที่ 7 ตําบลหนองงูเหลือม ขายร�านค�าชุมชน ,ตลาดท�องถ่ิน
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม รายได�เดือนละ 2,400 บาท

10 โรงเรือนปลูกพืช นายอํานาจ  อาภาวัฒนากร ปลูกผักกาดเขียว
หมู-ที่ 2 ตําบลหนองงูเหลือม จําหน-ายเอง รายได� 2,000 บาท/เดือน
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

11 โรงเรือนปลูกพืช นางกุลสรา  เทียนทอง พักแปลง
หมู-ที่ 2 ตําบลหนองงูเหลือม โรงเรือน IOT ไม-มีการใช�งาน
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

12 โรงเรือนปลูกพืช นางสาวชลธิชา  ธัญลักษณ�เดโช ปลูกหน-อไม�ฝรั่ง ,ผักสลัด ,กุ�ยฉ-าย
หมู-ที่ 10 ตําบลหนองงูเหลือม รายได�เดือนละ 3,000 บาท
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

13 โรงเรือนปลูกพืช นางหมุยเตียง  เทียนทอง ปลูกหน-อไม�ฝรั่ง
หมู-ที่ 2 ตําบลหนองงูเหลือม
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

14 โรงเรือนปลูกพืช นายอุดม  อาภาวัฒนากร พักแปลง
หมู-ที่ 2 ตําบลหนองงูเหลือม สถาพโรงเรือนเป9ด
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
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ท่ี รายการครุภัณฑ� รหัสครุภัณฑ� ผู�ใช�งาน ผลการตรวจติดตาม/ป!ญหาอุปสรรค
15 โรงเรือนปลูกพืช นายสุทิน  ศิริคงสุข พักแปลง

หมู-ที่ 2 ตําบลหนองงูเหลือม โรงเรือน IOT ไม-มีการใช�งาน
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

16 โรงเรือนปลูกพืช นายสุวิตท�  ศิริคงสุข ปลูกหน-อไม�ฝรั่ง จําหน-ายท่ีกลุ-ม รายได� 5,000บาท/ด.
หมู-ที่ 2 ตําบลหนองงูเหลือม มีการติดต้ังระบบ IOT ร-วมกับม.ราชมงคล ใช�ระบบการ
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ให�น้ําด�วยพลังงานแสงอาทิตย�

17 โรงเรือนปลูกพืช นายชุมพล  แย�มสรวล ปลูกกะหล่ํา,ผักกาดเขียวปลี,กวางตุ�ง
หมู-ที่ 11 ตําบลหนองงูเหลือม จไหน-ายท่ีตลาดปฐมมงคล
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

18 โรงเรือนปลูกพืช นายสายหยุด  แย�มสรวล ปลูกหน-อไม�ฝรั่ง ,กะหล่ําปลี ,กุ�ยฉ-ายพบการระบาดของ
หมู-ที่ 1 ตําบลหนองงูเหลือม เพลี้ยไฟ โรงเรือนขาดชํารุดจะทําการซ-อมเอง
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม โรงเรือน IOT ไม-มีการใช�งาน รายได� 1,700บาท/ด.

19 โรงเรือนปลูกพืช นายทํานอง  แย�มธนากุล ปลูกหน-อไม�ฝรั่ง
หมู-ที่ 1 ตําบลหนองงูเหลือม รายได�เดือน ละ 6,000 บาท
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

รายงานการตรวจสอบ/ติดตามครุภัณฑ�งบยุทธศาสตร�การพัฒนาจังหวัด/งบกลุ-มจังหวัด/งบตามแผนพัฒนาภาค
สํานักงานเกษตรอําเภอ…เมืองนครปฐม.................

วันท่ี...20.... เดือน.....มีนาคม.....พ.ศ.........2563.........

Organic TH IFOAM

1 นายพชัิย ชินราษี 6 ดอนตูม � � 086-1601393 A
2 นายประยงค/ วงษ/สกุล 6 ดอนตูม � � 086-1601393 B � ใช งานปกติ
3 นายทองวุฒิ นาคแกมทอง 10 นราภิรมย/ � � 089-2306882 B
4 นางสวาท เปล่ียนเท่ียงธรรม ๑๐ นราภิรมย/ � 089-2306882 B
5 นางนกน อย ศรีนวลมาก 7 คลองนกกระทุง � 081-0166227 C
6 นางสาวขวัญเรือน พวงลําภู 9 คลองนกกระทุง � 089-9113755 C
7 นางกุศลิน จีนพงษ/พนัธ/ 1 ดอนตูม � 092-2837421 C � ใช งานปกติ
8 นางสุจินต/ ศรีสืบมา 1 ดอนตูม � 083-3034314 C � ใช งานปกติ
9 นางฉลอม มีสุขดี 3 ดอนตูม � 081-4897815 C � ใช งานปกติ

10 นางอโรชา มีสุขดี 3 ดอนตูม � 081-4897815 C � ใช งานปกติ
11 นายสมทรง ทินอยู�วงษ/ ๕ ดอนตูม � 063-3144854 C � ใช งานปกติ
12 นายมานะ  หัสสจู ๕ ดอนตูม � 081-8119912 C � ใช งานปกติ
13 นายธนพล เทียมประวัติ 3 ดอนตูม � 081-4897815 C � ใช งานปกติ
14 นางสาวบุญลํ่า ชิณราศรี 5 ดอนตูม � 087-7264511 C � ใช งานปรกติ/รอรอบการปลูกพืช

15 นายเดชา สามกองงาม 5 ดอนตูม � 086-1696982 C � ไม�ได ปลูกพืช

16 นายสมาน รักษาพราหมณ/ 5 ดอนตูม � 081-8119812 C � ใช งานปรกติ

17 นางสาวอังคณา มาเปu_ยม 5 ดอนตูม � 081-3788978 C � ใช งานปรกติ/รอรอบการปลูกพืช

18 นางสลิลรัตน/ สามพวงทอง 5 ดอนตูม � 083-7733890 C � ไม�ได ปลูกพืช

19 นายวุฒิชัย สามกองงาม 5 ดอนตูม � 081-9305411 C � ไม�ได ปลูกพืช

20 นายปรานอม ชาโรจน/ 5 ดอนตูม � 087-1100163 C � ใช งานปรกติ

ผลการติดตามดําเนินการผลการจัดชั้น

รายงานตรวจสอบ ติดตามครุภัณฑW งบยุทธศาสตรWการพัฒนาจังหวัด /งบกลุ<มจังหวัด/งบตามแผนัฒนาภาค
   กิจกรรม  ยกระดับมาตรฐานและเพ่ิมศักยภาพการผลิตพืชผักในโรงเรือนปลูกพืช จังหวัดนครปฐม

อําเภอบางเลน

ท่ี ชื่อ  -  สกุล
ที่ต้ังแปลง มาตรฐาน

เบอรWโทร
หมู<ที่ ตําบล ท่ัวไป Gap

อินทรียW
วิถีอินทรียW

21 นายสมศักด์ิ ชินราษี 5 ดอนตูม � 062-8840358 C � ใช งานปรกติ

22 นายมนเทียร ชินวงษ/จุ ย 5 ดอนตูม � 089-0290417 C � ใช งานปรกติ

23 นายถวิล ทองกอบเหมือน 5 ดอนตูม � 089-0290417 C � ใช งานปรกติ

24 นางสาวสมพร ดายังหยุด 5 ดอนตูม � 081-1438275 C � ใช งานปรกติ

25 นายซ อน ถ่ินเมาลี 6 ดอนตูม � 086-3667127 C � ใช งานปรกติ/รอรอบการปลูกพืช

26 นางวรรณา มาเผือก 7 ดอนตูม � 085-1905028 C � ใช งานปรกติ

27 นายเสมา มาเผือก 7 ดอนตูม � 085-1905028 C � ใช งานปรกติ

28 นายธีระพฒัน/ ศรีสังวาลย/ 5 บางปลา � 089-2302884 C
29 นายโชคชัย เลิศลํ้าพทัิกษ/กุล 4 บางหลวง � 081-1952509 C



 

  

21

 

 

 

 
 

ผลการติดตามเกษตรกรผู�เข�าร<วมโครงการเพิ่มศักยภาพสินค�าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 กิจกรรม  ยกระดับมาตรฐาน
และเพิม่ศักยภาพการผลิตพืชผักในโรงเรือนปลูกพืชอําเภอสามพราน 

ณ วันที่ 16 มีนาคม 2563 
1.  นายชินเกียรติ มาลัยทอง เลขที่ 32/2 ม. 1 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐมระดับ C 
     พบว�า ยังไม�มีการปลูกพืชในโรงเรือน ในช�วงเดือน ธันวาคม 2562 ได เก็บผลผลิตไปบ าง คือ เมล�อน และ
สาเหตุที่เจ าของโรงเรือนมิได ดําเนินการอย�างต�อเน่ือง เพราะ มีป>ญหาด านสุขภาพ (ล มในร�องสวนจากเส นเลือดใน
สมองตีบ) จากการสอบถามแผนการผลิต คือ ภายในเดือน เมษายน จะเริ่มดําเนินการปลูกผักปลอดภัย อีกเพราะ
สุขภาพเริ่มดีขึ้น และก็ต องผลิตผักไว รับประทานเองด วย 
2.  นายสุริยา เอ๊ียมณี เลขที่ 52/3 ม. 1 ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐมระดับ C 
     พบว�า ยังไม�มีการปลูกพืชในโรงเรือน ในช�วงเดือน สิงหาคม 2562 ได มีการปลูกผักหวานในโรงเรือน แต�
ประสบป>ญหาเพล้ียไฟ และไรแดง ทําให เจ าของแปลงหยุดปลูกและยังไม�ได มีการปรับเปล่ียนเปXนพืชอ่ืนแต�อย�างใด 
จากการสอบถามแผนการผลิต คือ ภายในเดือน เมษายน จะเริ่มปรับปรุงโรงเรือนและดําเนินการปลูกผักต�อไป 
3.  นางสํารวย  เพชรดี เลขที่ 109 ม.4  ต.คลองจินดา อ.สามพราน จ.นครปฐมระดับ C 

     พบว�า เกษตรกรมีโรงเรือนทั้งหมด 3 หลัง โดยเกษตรกรลงทุนเอง 2 หลัง และของโครงการฯ 1 หลัง ทั้ง 3 
หลัง ผ�านการปลูกเมล�อนมาแล วทุกหลัง แต�โรงเรือนของโครงการฯ ยังไม�ประสบผลสําเร็จในการปลูกเมล�อนซึ่ง
ปลูกมาแล ว 4 คร้ังมีป>ญหาเพล้ียไฟ และไรแดง ทุกครั้ง คร้ังสุดท ายในช�วงเดือน พฤศจิกายน 2562 ได มีการปลูก
เมล�อนในโรงเรือนอีก ทําให เจ าของแปลงหยุดปลูกและยังไม�ได มีการปรับเปล่ียนเปXนพืชอ่ืนแต�อย�างใด จากการ

Organic TH IFOAM
ผลการติดตามดําเนินการผลการจัดชั้นท่ี ชื่อ  -  สกุล

ที่ต้ังแปลง มาตรฐาน
เบอรWโทร

หมู<ที่ ตําบล ท่ัวไป Gap
อินทรียW

วิถีอินทรียW

30 นายชาตรี พรามณี 4 บางหลวง � 096-9475013 C
31 นายนคร สุเวียรพนัธุ/ 4 บางหลวง � 090-1384264 C
32 นายอนุชาติ เตาะเจริญสุข 14 บางหลวง � 091-4815995 C
33 นายเกรียงศักด์ิ ร่ืนนุสาร 4 บางหลวง � 086-0905150 C
34 นางเบญญทิพย/ แซ�ใหล 4 บางหลวง � 089-6100498 C
35 นายวชิระ คงชนเกษมกุล 14 บางหลวง � 086-7879151 C

36 นายสุทิน พทิยานนท/ 14 บางหลวง � 089-0890102 C
37 นางพรเพญ็  สุขสมกิจ 4 บางหลวง � 089-1453735 C
38 นายสุบิน สุขสมกิจ ๔ บางหลวง � 086-0236433 C
39 นายสัญญา  แซ�ล้ิม ๔ บางหลวง � 081-8482409 C
40 นางบังอร  จูเกตุ ๑๕ บางหลวง � 080-4226131 C
41 นายวรวุฒิ หอมเนียม ๔ บางหลวง � 083-7813959 C
42 นางสาวนพรัตน/ สายสอาด 4 บางหลวง � 081-1952509 C

ใช งานปรกติ/โรงเรือนล มเพราะลมพัดและ

ได ซ�อมแซมจนใช งานได  แต�ความสูงลดลง

44 นายสุนทร ก อนทอง 3 ไผ�หูช าง � 081-9953108 C � ใช งานปรกติ

45 นายธงชัย อังเพชร ๗ ไผ�หูช าง � 092-7482137 C
46 นายศักด์ิชัย คิมหันต/อําไพ 9 หินมูล � 065-0481090 C � ใช งานปรกติ

47 นายยุทธนา โชคสว�างจิตต/ 6 ไผ�หูช าง � 087-4079798 โรงเรือนล ม
48 นายสิทธิกร โชคสว�างจิตต/ 6 ไผ�หูช าง � 087-4079798 โรงเรือนล ม
49 นายมานพ อ�อนดี 10 นราภิรมย/ ก�อสร างโรงเรือน
50 นางจันทรา บุญมี 10 นราภิรมย/ ก�อสร างโรงเรือน

นางสาววรรณี  มณีกิจ ๙ หินมูล คืน
นายไพรัช เส็งเจริญ 9 หินมูล คืน

งบปี 61

1 นายสัณห/ชัย  สิชฌรังษี 3 บางไทรป6า � 062-5155255 C
2 น.ส.อรสา  สุขสวัสด์ิ 4 หินมูล � 085-1848352 C

43 นางอําพนั ล้ิมสกุล 19 บางหลวง C �� � 098-8276987



 

  

22

สอบถามแผนการผลิต คือ ภายในเดือน เมษายน จะเริ่มปรับปรุงโรงเรือนและดําเนินการปลูกฟ>กทองบัตเตอร/
นัทต�อไป  
 

ผลการติดตามเกษตรกรผู�เข�าร<วมโครงการเพิ่มศักยภาพสินค�าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 กิจกรรม  
ยกระดับมาตรฐานและเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชผักในโรงเรือนปลูกพืชอําเภอพุทธมณฑล 

ณ วันที่ 20 มีนาคม 2563 
1.  น.ส.กรกมล แก วตา เลขที่ 77/2 ม. 4 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมระดับ C 
     พบว�า มีการปลูกพืชในโรงเรือน แต�ขาดการดูแลและเอาใจใส� เก็บผลผลิตได บ าง แต�เปXนเพียงการบริโภคใน
บริเวณบ านใกล เคียง เกษตรกรแจ งว�าดินบริเวณโรงเรือนเปXนดินถมที่อาจไม�สมบูรณ/นัก จึงเปXนอีกป>จจัยที่ทําให ไม�
ประสบความสําเร็จในการปลูกพืชในโรงเรือน ทําให เกษตรกรแจ งความประสงค/ที่จะคืนโรงเรือน ผ�านมากับทีม
นิเทศงานฯ และได แจ งการเข าที่ประชุมกลุ�มผู ปลูกพืชในโรงเรือน อําเภอพุทธมณฑลต�อไป  
2.  นางละเอียด  เน่ืองศรี เลขที่ 37/4 ม. 4 ต.มหาสวัสดิ์ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมระดับ C 
     พบว�า ยังมีการปลูกพืชในโรงเรือน แต�เปXนพืชที่มูลค�าไม�สูง แต�สําหรับเกษตรกรคือไม�ต องลงทุนแต�มีผลผลิต
เก็บขายทุกวัน สร างรายได ให กับเกษตรกรได  เจ าหน าที่ได ให คําแนะนําในการเอาใจใส�ดูแลมากข้ึน เพื่อป?องกัน
กําจัดโรค แมลง และวัชพืชที่สะสมได  ห ามปลูกพืชที่เปXนเถาเล้ือย และเลือกพืชให เหมาะสมกับฤดูกาลเพื่อความคุ ม
ค�าสูงสุดของโรงเรือน  
3. นายสมศักดิ์ ฤทธ์ิคํารพ เลขที่ 79/6 ม. 5 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมระดับ C (ครั้งที่ 2) 
     พบว�า มีการปลูกคะน าพืชในโรงเรือน เริ่มงอกยังมีการปลูกพืชในโรงเรือน เปXนพืชที่มูลค�าไม�สูง ก�อนหน าน้ีมี
การปลูกเมล�อน เกิดป>ญหาเพล้ียไป และไรแดง จึงหันมาปลูกผักใบแทน เพื่อไม�ให ปล�อยโรงเรือนว�าง และเม่ือ
ครบรอบการเก็บผลผลิต ก็จะหันมาปลูกเมล�อนอีก 
4. นายเพิ่มศักดิ์  แจ งสม เลขที่  ม. 5 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมระดับ B  
     พบว�า ขณะน้ีมีการปลูกเมล�อน ก�อนหน าน้ีมีการปลูกเมล�อน เกิดป>ญหาเพล้ียไป และไรแดง เพราะขาดองค/
ความรู  ป>จจุบัน ให ผู ที่มีความเช่ียวชาญมาให ความรู ในทุกข้ันตอนและพร อมทดลองใหม�อีกครั้ง 
5. นายชุมพล ฤทธ์ิคํารพ เลขที่ 125 ม. 5 ต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐมระดับ B  
     พบว�า ขณะน้ีไม�มีการปลูกพืชในโรงเรือน ก�อนหน าน้ีมีการมะเขือเทศเชอรี่ เก็บผลผลิตได  1 รุ�น มีการปลูกไม�
ต�อเน่ือง จึงทําให มีวัชพืชข้ึน หลังจากน้ีเกษตรกรได มีแผนการผลิตคือ ในเดือน เมษายน 2563 จะปลูกมะเขือเทศ
เชอรี่ เจ าหน าที่ได แนะนําให มีการปรับปรุงโรงเรือน ตากดินเพื่อฆ�าเช้ือ และปรับปรุงบํารุงดินก�อนการปลูก 
 

ประธาน ผลการติดตามการใช งานครุภัณฑ/ประจําเดือนให แต�ละกลุ�ม ทํารายงานผลการติดตามการใช งาน 
ครุภัณฑ/และรายงานให เกษตรจังหวัดทราบและเก็บรวบรวม ไว ที่กลุ�มยุทธศาสตร/และสารสนเทศ 
 

3.7แผนการติดตามการใช�งานครุภัณฑWประจําเดือน 
 

ประธาน ไม�มีแผนการติดตามการใช งานครุภัณฑ/ประจําเดือน เมษายน 2563 เนื่องจากขณะนี้มีการ 
ระบาดของโรคไวรัสโควิด - 19 เพ่ือป?องกันการระบาดของโรค จึงยังไม�มีแผนติดตามการใช งาน 
ครุภัณฑ/ประจําเดือน เมษายน 2563 
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ระเบียบวาระที่ 4 เร่ือง  เพื่อทราบ/พิจารณา 
 

4.1 เร่ืองแจ�งจากฝqายบริหารทั่วไป 
1. สรุปภาพรวมการเบิกจ<ายโครงการและงบประมาณรายจ<ายประจําป.งบประมาณ2563 โดยใช�งบประมาณ
รายจ<ายประจําป. 2562 ไปพลางก<อน และงบประมาณรายจ<ายประจําป. 2563 
 
(ณ วันที่ 24  มีนาคม  2563) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
1.1  รายละเอียดร อยละผลเบิกจ�ายแยกตามโครงการการ ณ วันที่ 24 มีนาคม 2563  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบดังน้ี) 
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ข�อมูล ณ วันที่ 24.03.2563

ป�งบ 
ประมาณ

รหัสหน$วยรับ
งบประมาณ

รหัสงบประมาณ
รหัส

กิจกรรม
ครั้งท่ี ช่ือรหัสงบประมาณ/โครงการ/กิจกรรม แหล$งของเงิน  งบประมาณ  ยอดใช�งบประมาณ

 งบประมาณ
คงเหลือ

2563 0701100168 0701114704000000       1,686,900.00          534,955.00       1,151,945.00
O1090 215 ค-าตอบแทนพนักงานราชการ (เมษายน-มิถุนายน2563) 6311150       1,686,900.00          534,955.00       1,151,945.00

2563 0701100168 0701114704000000           85,030.00           24,997.00           60,033.00
O1090 216 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม (เมษายน-มิถุนายน2563) 6311220           58,500.00           18,467.00           40,033.00
O1090 226 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน พ.ศ.2562(ครั้งท่ี2) 6311220             2,530.00             2,530.00                      -   
O1090 217 ค-าเช-าบ�าน 6311210           24,000.00             4,000.00           20,000.00

2563 0701100168 070115719000000          415,000.00                      -            415,000.00
O1093 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค�าเกษตรสู-มาตรฐาน          102,000.00                      -            102,000.00
O1092 กิจกรรมส-งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร          313,000.00                      -            313,000.00

2563 0701100168 0701115726000000         228,950.00           12,668.80         216,281.20
O1096 กิจกรรมข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร         228,950.00           12,668.80         216,281.20

2563 0701100168 0701115732000000       1,624,900.00          161,770.00       1,463,130.00
O1097 247 ค-าเบ้ียเล้ียง/ค-าใช�จ-ายในการเดินทางไปราชการ 6311200          762,000.00          116,270.00          645,730.00
O1097 225 ค-าจ�างเหมาบริการ(เมษายน - กันยายน 2563) 6311200         282,900.00           45,500.00          237,400.00
O1097 กิจกรรมระบบส-งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ-         580,000.00                      -           580,000.00

2563 0701100168 0701115733000000             4,000.00                      -               4,000.00
O1098 กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย�             4,000.00             4,000.00

2563 0701100168 0701115768000000          101,500.00                      -            101,500.00
O1100 กิจกรรมส-งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช�น�าในระดับไร-นา          101,500.00                      -            101,500.00

2563 0701100168 0701115769000000           96,000.00                      -             96,000.00
O1101 กิจกรรมส-งเสริมอาชีพด�านการเกษตรตามอัตลักษณ�และภูมิป!ญญาท�องถ่ิน           96,000.00                      -             96,000.00

2563 0701100168 0701115770000000           60,000.00                      -             60,000.00
O1102 กิจกรรมส-งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร           60,000.00                      -             60,000.00

2563 0701100168 0701115775000000           10,400.00                      -             10,400.00
O1104 กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร           10,400.00                      -             10,400.00

โครงการส$งเสริมอาชีพด�านการเกษตรตามอัตลักษณ5และภูมิป7ญญา

โครงการส$งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสมุนไพร

โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค�าเกษตร

โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร

โครงการระบบส$งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ$ (2563)

โครงการเกษตรอินทรีย5

โครงการส$งเสริมการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช�น�าในระดับไร$นา

รายงานผลการใช�งบประมาณรายจ$ายประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก$อน
แยกประเภทตามโครงการ/กิจกรรม/การดําเนินงาน ประจําป�งบประมาณ 2563 

สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

ค$าใช�จ$ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาการเกษตรกรรมย่ังยืน

ค$าใช�จ$ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาการเกษตรกรรมย่ังยืน

เอกสารแนบท�าย ฝบร.1

2562 พลาง 0701100168 0701116036000000             1,220.00             1,200.00                 20.00
N1023 74พ. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ�าหน�าท่ีส-วนกลางและภูมิภาคภายใต�โครงการฯ             1,220.00             1,200.00                 20.00

                     -   
2562 พลาง 0701100168 0701117017000000                900.00                900.00                      -   

N1024 121พ. สัมมนาเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานโครงการบริหารจัดการผลิตฯ                900.00                900.00                      -   
                     -   

2562 พลาง 0701100168 0701117019000000          123,350.00          113,250.00           10,100.00
N1025 กิจกรรมส-งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร           37,500.00           37,500.00                      -   
N1026 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค�าเกษตรสู-มาตรฐาน           85,000.00           74,900.00           10,100.00
N1025 143พ. สัมมนาปฏิบัติการงานอารักขาพืช ป?2563                850.00                850.00                      -   

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค�าเกษตรสู$มาตรฐาน

โครงการส$งเสริมและพัฒนาการท$องเท่ียววิถีเกษตร

โครงการบริหารจัดการผลิตสินค�าเกษตรตามแผนท่ีเกษตรเพ่ือการบริหารจัดการเชิงรุก(Agri-Map)

2562 พลาง 0701100168 0701117020000000           27,700.00           27,000.00                700.00
N1027 กิจกรรมส-งเสริมการใช�เคร่ืองจักรกลการเกษตรทดแทนแรงงานเกษตร           27,700.00           27,000.00                700.00

                     -   
2562 พลาง 0701100168 0701117021000000          142,440.00           88,470.00           53,970.00

N1028 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)(ตัวช้ีวัดคร้ังท่ี 1)          140,000.00           87,130.00           52,870.00
25.11.2019 N1028 92พ. คชจ.สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพSmartfarmer และYoung Smartfarmer             2,440.00             1,340.00             1,100.00

                     -   
2562 พลาง 0701100168 0701117027000000           33,530.00             7,205.00           26,325.00

N1029 กิจกรรมตลาดเกษตรกร(ตัวช้ีวัดคร้ังท่ี 1)           23,550.00             3,125.00           20,425.00
N1029 77พ. คชจ.สัมมนาพัฒนาความรู�และศักยภาพเจ�าหน�าท่ีในการจัดการธุรกิจฯ             1,020.00             1,020.00                      -   

136พ. สัมมนาพัฒนาเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการตลาดฯ             3,140.00             3,060.00                 80.00
206พ. คชจ.อบรมหลักสูตรตลาดนําการเกษตร ตลาดสินค�าเกษตรอนนไลน�ฯ             5,820.00                      -               5,820.00

โครงการส$งเสริมการใช�เคร่ืองจักรกลทางการเกกษตร

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

โครงการพัฒนาตลาดสินค�าเกษตร

2562 พลาง 0701100168 0701117032000000 1,572,140.00      1,107,365.00               464,775.00
07.10.2019 N1030 6พ. ค-าจ�างเหมา 282,900.00         170,396.00                  112,504.00
15.10.2019 N1030 23พ. ค-าเบ้ียเล้ียงพาหนะ 720,000.00         456,760.00                  263,240.00
15.10.2019 N1030 24พ. ค-าวัสดุต-างๆ 225,000.00         225,000.00                              -   

N1030 กิจกรรมระบบส-งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ-(ตัวช้ีวัดครั้งท่ี 1) 339,800.00         252,745.00                   87,055.00
155พ. สัมมนาเชิงปฏิบัติการแนวทางการดําเนินงานค.ระบบแปลงใหญ- 4,440.00            2,464.00                        1,976.00

โครงการระบบส$งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ$
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2563 0701100168 0701136743000000           76,000.00           19,360.00           56,640.00
O1110 กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ           76,000.00           19,360.00           56,640.00

2562 พลาง 0701100168 0701140044000000 60,000.00          40,640.00                    19,360.00
N1054 กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราฃดําริ(ตัวช้ีวัดคร้ังท่ี 1) 60,000.00          40,640.00                    19,360.00

                     -   
2563 0701100168 0701140721000000          164,000.00                      -            164,000.00

O1112 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)          140,000.00                      -            140,000.00
O1111 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรรุ-นใหม-ให�เปEน Young Smart Farmer           24,000.00                      -             24,000.00

โครงการส$งเสริมการดาเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชดาริ

โครงการส$งเสริมการดําเนินงานอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง (Smart Farmer)

 

 

2562 พลาง 0701100168 0701117034000000 768,620.00        528,340.00                240
N1031 กิจกรรมศูนย�การเรียนรู�การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร(ตัวช้ีวัดคร้ังท่ี 1) 765,460.00         526,140.00                  239

72พ. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ�าหน�าท่ีด�านดินปุfยระดับประเทศ 800.00               800.00                                    -   
73พ. สัมมนาเชิงปฏิบัติการช้ีแจงแนวทางการดําเนินงานโครงการศูนย�ฯ 800.00               800.00                                    -   
164พ. อบรมเชิงปฏิบัติการวิทยากรหลักด�านการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรระดับตาบล 600.00               600.00                                    -   
192พ. คชช.ประชุมพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ�การจัดระดับช้ัน(ศจช.) 960.00               -                                   960

                     -   
2562 พลาง 0701100168 0701117058000000 10,900.00          9,647.00                        1

N1036 กิจกรรมพัฒนาการผลิตเกษตรอินทรีย�(ตัวช้ีวัดครั้งท่ี 1) 7,000.00            7,000.00                                 -   
N1036 114พ. สัมมมนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการส-งเสริมเกษตรอินทรีย�ป?2563 3,900.00            2,647.00                        1

                     -   
2563 0701100168 0701117736000000           34,000.00                      -             34

O1105 กิจกรรมส-งเสริมและพัฒนาแหล-งท-องเท่ียววิถีเกษตร           34,000.00                      -             34

2562 พลาง 0701100168 0701119037000000 9,200.00            1,200.00                        8
N1039 กิจกรรมพัฒนาขีดความสามารถในการแข-งขันสินค�าเกษตรแปรรูป(ตัวช้ีวัดคร้ังท่ี 1) 8,000.00            -                                8

71พ. สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ�าหน�าท่ีผู�รับผิดชอบงานโครงการพัฒนาขีดความสามารถฯ 1,200.00            1,200.00                                 -   
                     -   

2562 พลาง 0701100168 0701124026000000 137,050.00         37,104.36                    99
N1040 กิจกรรมข้ึนทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร(ตัวช้ีวัดคร้ังท่ี 1) 137,050.00         37,104.36                    99

                     -   
2563 0701100168 0701124776000000           90,000.00             2,800.00           87

O1106 โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค�าและบริการ           90,000.00             2,800.00           87

2562 พลาง 0701100168 0701128075000000 2,160.00            2,160.00                                 -   
0701100168 N1043 99พ. คชจ.สัมมนา จัดทําฐานข�อมูลการผลิตและเช่ือมโยงเครือข-ายไม�ดอกไม�ประดับ 2,160.00 2,160.00                      -   

                     -   
2563 0701100168 0701128703000000 588,400.00        16,412.97                  571

O1108 241 ค-าส่ือสารติดตามงาน(มือถือ)เกษตรตําบล+อําเภอ 6311240 130,800.00 5,599.97          125
O1108 242 ค-าสาธารณูปโภค (ไฟฟCา ประปา โทรศัพท�) 6311240 161,600.00 0.00          161
O1108 243 ค-าบริการส่ือสารโทรคมนาคม(อินเตอร�เน็ต) 6311240 71,000.00 0.00           71
O1108 239 ค-าวัสดุสํานักงาน/คอมฯ/ค-านํ้ามันเช้ือเพลิง/ค-าซ-อมแซม 6311200 225,000.00 10,813.00         214

                     -   
2563 0701100168 0701128703410058 500,000.00         -                             500

O1108 213 ปรับปรุงสานักงานเปEนสานักงานแบบเบ็ดเสร็จ Smart Office สานักงานเกษตรอาเภอเมือง
นครปฐม ตาบลสนามจันทร� อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 แห-ง

6311320
500,000.00 0.00          500

                     -   
2562 พลาง 0701100168 0701129004000000 3,532,900.00      2,890,297.00               642
2020 0701100168 0701129004000000 N1048 8พ. ค-าใช�จ-ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาการเกษตรกรรมยั่งยืน(ค-าตอบแทน) 3,382,500.00      2,765,396.00               617
08.10.2019 N1048 9พ. ประกันสังคม 117,000.00         95,501.00                    21
17.10.2019 N1048 33พ ค-าเช-าบ�าน 24,000.00          20,000.00                      4

N1048 147พ. ประกันสังคม(เงินทดแทน) 9,360.00            9,360.00                                 -   
N1048 168พ. ประกันสังคม(เงินทดแทน) 40.00                40.00                                     -   

                     -   
2562 พลาง 0701100168 0701130003000000 926,260.00         708,711.60                217
15.10.2019 N1051 16พ. ค-าสาธารณูปโภค (ไฟฟCา ประปา โทรศัพท�) 161,600.00         131,266.16                   30
15.10.2019 N1051 15พ. ค-าบริการส่ือสารและโทรคมนาคม(ค-าอินเตอร�เน็ต) 71,000.00          16,082.10                    54
15.10.2019 N1051 14พ. ค-าส่ือสารติดตามงาน(มือถือ)เกษตรตําบล+อําเภอ 87,000.00          63,100.34                    23

N1049 กิจกรรมพัฒนาเกษตรกร(ตัวช้ีวัดคร้ังท่ี 1) 454,640.00         362,028.00                   92
16.10.2019 N1049 32พ ค-าใช�จ-ายในการนําเกษตรกร บุคลากรเข�ารับรางวัลดีเด-นระดับประเทศ 840.00               -                                  840

N1049 80พ. คชจ.ในการดําเนินค.The 3rd Asia 4-H Network Conference 5,160.00            2,580.00                        2
25.11.2019 N1049 93พ. คชจ.สัมมนาเชิงขับเคล่ือนงานเครือข-ายคณะกรรมการอาสาสมัครเกษตร 1,840.00            1,680.00                           160

N1049 101พ. คชจ.สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพการจักการเกษตรฯ(Core Team) 970.00               890.00                               80
N1051 122พ. คชจ.โครงการประชาสัมพันธ�สร�างการรับรู�ข�อมูลข-าวสารงานส-งเสริมการเกษตรฯ 10,000.00          -                              10
N1049 124พ. เบ้ียเล้ียง/พาหนะ เจ�าหน�าท่ีสํานักงานเกษตรจังหวัดผู�รับผิดชอบพืชสมุนไพร 4,420.00            3,485.00                           935
N1051 129พ. คชจ.อบรมเสริมสร�างสมรรถนะการผลิตส่ือและประชาสัมพันธ�เพ่ือการส-งเสริมฯ 1,300.00            1,300.00                                 -   
N1051 130พ. อบรมพัฒนาศักยภาพและความสามารถเฉพาะทางฯ 700.00               700.00                                    -   
N1049 169พ. จัดงานรณรงค�หยุดเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร 124,000.00         124,000.00                              -   
N1049 179พ. สัมมนาพัฒนาแนวทางการสร�างเครือข-ายวิสาหกิจชุมชน 800.00               800.00                                    -   
N1049 184พ. ประชุมสร�างทีมวิทยากรเพ่ือพัฒนาทักษะนายทะเบียยนวิสาหกิจชุมชน 1,990.00            800.00                           1

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด�านการเกษตรและสหกรณ5

โครงการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค�าและบริการ

โครงการส$งเสริมการปรับเปล่ียนการผลิตสินค�าเกษตรไปสู$สินค�าชนิดใหม$ฯ

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด�านการเกษตรและสหกรณ5(2563)

กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการด�านการเกษตรและสหกรณ5(2563)งบลงทุน

ค$าใช�จ$ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนาการเกษตรกรรมย่ังยืน

โครงการศูนย5การเรียนรู�การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน

โครงการส$งเสริมและพัฒนาการท$องเท่ียววิถีเกษตร

โครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข$งขันสินค�าเกษตรแปรรูป

โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร
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 2. มาตรการเร<งรัดการใช�จ<ายงบประมาณรายจ<ายประจําป.งบประมาณ พ.ศ. 2563 
ให ทุกกลุ�ม/ฝ6าย/สํานักงานเกษตรอําเภอเร�งรัดการใช จ�ายงบประมาณรายจ�ายภาพรวม รายจ�ายประจํา รายจ�าย
ลงทุน ให เปXนไปตามเป?าหมายการใช จ�ายงบประมาณ ณ ส้ินไตรมาส ตามหนังสือเวียนที่ส�งไปแต�ละกลุ�ม/ฝ6าย/
สํานักงานเกษตรอําเภอทุกอําเภอ ที่ นฐ0009/ว325  ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 ดังน้ี 
 

หน�วย : ร อยละ   

 ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 
รายจ�ายภาพรวม 23 54 77 100 
รายจ�ายประจํา 28 58 80 100 
รายจ�ายลงทุน 8 40 65 100 
 

 ทั้งน้ีเป?าหมายการเบิกจ�ายอาจเปล่ียนแปลงไปเน่ืองจากสถานการณ/การแพร�ระบาดของเช้ือ ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) ที่จะส�งผลให การดําเนินกิจกรรมในบางส�วนเล่ือนออกไป ซึ่งส�งผลกระทบต�อการดําเนินการ
เบิกจ�าย ต องติดตามนโยบายภาครัฐเปXนสําคัญแต�พึงยึดเป?าหมายเดิมไปก�อน หากมีการเปล่ียนแปลงประการใด
จะแจ งให ทราบในภายหลัง 
  3. การดําเนินการจัดทําหลักฐานการเบิกจ<าย กระบวนการจัดซื้อจัดจ�าง แบบฟอรWมการจัดทํา
หลักฐาน วิธีการและระยะเวลาการเบิกจ<าย ให�ดําเนินการตามคู<มือที่ฝqายบริหารทั่วไปจัดทําให�  

4. การใช�งานระบบควบคุมนิติกรรมกรมส<งเสริมการเกษตร  

2563 0701100168 0701140734000000          237,400.00                      -            237,400.00
O1114 กิจกรรมศูนย�เรียนรู�การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร          237,400.00                      -            237,400.00

2563 0701100168 0701140773000000          115,100.00                      -            115,100.00
O1116 กิจกรรมส-งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน          115,100.00                      -            115,100.00

2563 0701100168 07011407B3000000           49,800.00                      -             49,800.00
O1117 กิจกรรมพัฒนาความเข�มแข็งของกลุ-มเกษตรกร           49,800.00                      -             49,800.00

โครงการส$งเสริมการพัฒนาผู�ประกอบการ/วิสาหกิจชุมชนในการผลิตสินค�าเกษตร และผลิตภัณฑ5 OTOP

โครงการสร�างความเข�มแข็งกลุ$มการผลิตด�านการเกษตร

โครงการศูนย5เรียนรู�การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร

2563 0701100168 0701147730000000           81,000.00                      -             81,000.00
O1118 กิจกรรมส-งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร           81,000.00                      -             81,000.00

2562 พลาง 0701100168 0701151030000000 67,800.00          66,282.00                      1,518.00
N1055 กิจกรรมส-งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร 64,000.00          64,000.00                               -   

15.11.2019 78พ. ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาเจ�าหน�าท่ีฯค.ส-งเสริมการหยุดเผาฯ 3,800.00            2,282.00                        1,518.00
                     -   

7,416,170.00      5,629,771.96      1,786,398.04      
6,248,380.00      772,963.77         5,475,416.23      

รวม 13,664,550.00    6,402,735.73      7,261,814.27      
100.00               46.86                53.14                

3,883,270.00      2,739,474.96      1,143,795.04      

-                    -                    -                    
-                    -                    -                    

3,532,900.00      2,890,297.00      642,603.00         
-                    -                    -                    

3,976,450.00      213,011.77         3,763,438.23      

-                    -                    -                    
500,000.00         -                    500,000.00         

1,771,930.00      559,952.00         1,211,978.00      
-                    -                    -                    

13,664,550.00    6,402,735.73      7,261,814.27      

100.00               46.86                53.14                ผลการใช�งบตามตัวชี้วัดกรม

(นายพรชัย  แสนคําภา) งบเบิกแทน 2563
เจ�าหนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน งบลงทุน 2563

งบบุคลากร 2563
งบรายจ$ายอ่ืน 2563

งบบุคลากร 2562 พลาง
งบรายจ$ายอ่ืน 2562 พลาง

ผู�จัดทํา ................................................................. งบดําเนินงาน 2563

งบตามตัวชี้วัดกรม

รวมงบประมาณประจําป� 2563

ผลการใช�งบประมาณ

งบดําเนินงาน 2562 พลาง
งบเบิกแทน 2562 พลาง

งบลงทุน 2562 พลาง

โครงการส$งเสริมการหยุดการเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร

โครงการส$งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร

รวมงบประมาณประจําป� 2562 พลาง
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ด วยกรมส�งเสริมการเกษตร ได พัฒนาระบบควบคุมนิติกรรมเพื่อให หน�วยงานบริหารจัดการข อมูล
เก่ียวกับคดีการปกครองคดีแพ�งคดีอาญาและละเมิดทําให สามารถเรียกดู และตรวจสอบข อมูลของบุคลากร ได 
สะดวก ซ่ึงการใช งานอยู�ระหว�างการทดสอบระบบเม่ือเริ่มใช ระบบงาน กรมจะแจ งให จังหวัดดําเนินการต�อไป 
5. เล่ือนข�าราชการ 
กรมส�งเสริมการเกษตร มีคําส่ังที่ 326/ 2563 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563 เล่ือนข าราชการจังหวัดนครปฐม
จํานวน 2 ราย ต้ังแต�วันที่ 2 เมษายน 2563 ดังน้ี  

1. นางลมิตาชัยสิทธ์ิดํารงตําแหน�งเจ าพนักงานธุรการชํานาญงาน ฝ6ายบริหารทั่วไปสํานักงาน
เกษตรจังหวัดนครปฐม ไปดํารงตําแหน�งหัวหน าฝ6ายบริหารทั่วไป (เจ าพนักงานธุรการอาวุโส) สํานักงานเกษตร
จังหวัดราชบุรี  

2. นางวันดีพรหมมาตําแหน�งเจ าพนักงานเกษตรชํานาญงานสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองลพบุรี
จังหวัดลพบุรี มาดํารงตําแหน�งเกษตรอําเภอ เจ าพนักงานการเกษตรอาวุโสสํานักงานเกษตรอําเภอพุทธมณฑล 
 

4.2 เร่ืองแจ�งจากกลุ<มส<งเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
   1.ผลการจัดตั้งกลุ<มยุวเกษตรกร 
 สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ได ดําเนินการรับรองการจัดต้ังกลุ�มยุวเกษตรกร จํานวน 1 กลุ�ม ได แก� 
กลุ�มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ านหัวอ�าว อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ทั้งน้ีสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  ได 
ดําเนินการจัดทําประกาศนียบัตรรับรองการจัดตั้งกลุ�มยุวเกษตรกรดังกล�าวแล ว และขอให เกษตรอําเภอดําเนินการ
แจ งให เจ าหน าที่ผู รับผิดชอบทั้งในส�วนของเจ าหน าที่ผู รับผิดชอบตําบล และเจ าหน าที่ผู รับผิดชอบงานยุวเกษตรกร 
เข าไปสนับสนุนความรู ทางด านวิชาการเกษตร เคหกิจเกษตร และกระบวนการกลุ�ม ในโอกาสต�อไป 
 

หัวหน�ากลุ<มส<งเสริมและพัฒนาเกษตรกร  กลุ�มยุวเกษตรกรที่ตั้งกลุ�มใหม� เมื่อสํานักงานเกษตรอําเภอได 
ดําเนินการจัดตั้งแล ว ขอให สํานักงานเกษตรอําเภอส�งหลักฐาน ใบจัดตั้งมาให สํานักงานเกษตรจังหวัด เพื่อให 
เกษตรจังหวัดลงนาม และเมื่อมีการจัดต้ังแล ว เมื่อโรงเรียนเปJดเรียนขอให มีการประชุมตามรูปแบบการประชุมยุว
เกษตรกร และขอให มีกิจกรรมทางการเกษตรในกลุ�มยุวเกษตร ด านพืชสัตว/และประมง และให เจ าหน าที่สํานักงาน
เกษตรอําเภอติดตามลงไปถ�ายทอดความรู  และสอนการทําบัญชีรายรับ - รายจ�าย ของกลุ�มยุวเกษตรกรใน
โรงเรียน 
 

   2. การขับเคล่ือนนโยบายพัฒนาเกษตรกรและองคWกรเกษตรกรสู�การปฏิบัติในระดับ
พื้นที่ประจําปuงบประมาณ 2563 (ตัวช้ีวัดรอบที่ 2) 

การปฏิบัติ  
1. ทุกตําบลต องดําเนินการประเมินศักยภาพกลุ�ม 3กยกเว นเกษตรกรปราดเปรื่องเกษตรกรรุ�นใหม�และ

อาสาสมัครเกษตร  
2. ร�วมกับองค/กรเกษตรกรเป?าหมาย จัดทําแผนพัฒนาตามผลการประเมินศักยภาพ  
3. ส�งเสริมและสนับสนุนแผนการพัฒนาเกษตรกรและองค/กรเกษตรกร เป?าหมาย  
4. พัฒนาเปXนกลุ�มต นแบบและแหล�งเรียนรู องค/กรเกษตรกร  
5. ติดตามเยี่ยมเยียนให คําแนะนําในกลุ�มเป?าหมาย 3กตามระบบส�งเสริมการเกษตร T&V โดยบรรจุลงใน

แผนT&V อย�างชัดเจน 
3. เร่ืองเข�าวาระการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือนมีนาคม 2563  
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งานวิสาหกิจชุมชน 
แจ งผลการคัดเลือกวิสาหกิจชุมชนดีเด�น ระดับจังหวัดประจําปu 2563 

ชนะเลิศ  ได แก� วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย/ตําบลบางช าง อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได แก� วิสาหกิจชุมชนกลุ�มใช นํ้าเพื่อการเกษตร อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได แก� วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเน้ือสัตว/ตําบลห วยพระ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม   
และวิสาหกิจชุมชนกลุ�มผลิตผักปลอดภัยบ านสระพังแพลอย อําเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม 
รางวัลชมเชย ได แก� วิสาหกิจชุมชนเพาะเห็ดอินทรีย/กําแพงแสน (พงศ/มาสฟาร/ม) อําเภอกําแพงแสน         
จังหวัดนครปฐม วิสาหกิจชุมชนบ านโฉนดชุมชนคลองโยง ลานตากฟ?า อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม       
และวิสาหกิจชุมชนกลุ�มข าวโพดฝ>กอ�อนตําบลสวนป6าน อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
 

4.3เร่ืองแจ�งจากกลุ<มอารักขาพืช 
    1. การติดตามสถานการณWการระบาดศัตรูพืช 
   ด วยกรมส�งเสริมการเกษตรแจ งเตือนการระบาดตั๊กแตนทะเลทราย จากการติดตาม
สถานการณ/การระบาดของตั๊กแตนทะเลทราย ฝูงตั๊กแตนทะเลทรายที่มีขนาดใหญ� สร างความเสียหายให ผลผลิต
การเกษตรอย�างรุนแรงและรวดเร็ว และเปXนภัยมั่นคงทางอาหารในแอฟริกา ซ่ึงตั๊กแตนทะเลทรายจะกัดกินพืชทุก
ประเภทโดยสามารถกัดกินผลิตผลทางการเกษตรได มากเท�ากับการบริโภคอาหารของประชากรทั้งประเทศเคนยา
ในหน่ึงวัน ก�อให เกิดป>ญหาด านความมั่นทางอาหารอย�างร ายแรง ซ่ึงพืชที่อาจจะได รับผลกระทบจากการระบาด
ของตั๊กแตนทะเลทราย ได แก� พืชที่จะเพาะปลูกและเก็บเก่ียวในช�วงหน าแล ง โดยเฉพาะช�วงเดือนกุมภาพันธ/ ถึง
เมษายน อาทิ ข าวนาปรัง อ อยโรงงาน และข าวโพดเล้ียงสัตว/เปXนต น ป>จจุบันได ระบาดเข าสู�เอเชียตะวันออกกลาง
และเอเชียใต  ได แก�ประเทศซาอุดิอาระเบีย เยเมน โอมาน บาร/เรน การ/ตาร/ อิหราน อินเดีย และปากีสถาน 
สําหรับประเทศไทยยังไม�มีรายงานว�าพบการระบาดประกอบกับสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยไม�เหมาะต�อการ
ขยายพันธุ/ของต๊ักแตนทะเลทรายซ่ึงชอบภูมิอากาศที่แห งแล งของทะเลทรายแต�อย�างไรก็ยังคงต องเฝ?าระวังการ
อพยพของฝูงต๊ักแตนทะเลทรายเข ามาในประเทศ จึงขอให เจ าหน าที่นักส�งเสริมการเกษตรสํารวจเฝ?าระวังและแจ ง
เตือนเกษตรกรติดตามสถานการณ/การระบาดของต๊ักแตนทะเลทราย หากพบต๊ักแตนทะเลทรายในพื้นที่ให รีบแจ ง
ให สํานักงานเกษตรจังหวัดทราบทันที 
การปKองกันกําจัดต๊ักแตนทะเลทรายกรณีระบาดในประเทศไทย   
  - เมื่อตรวจพบตั๊กแตนทะเลทราย ให ทําการป?องกันกําจัดโดยวีการที่เหมาะสม เช�น ใช ตาข�าย
หรือสวิงจับตัวต๊ักแตนมาทําลายเพื่อป?องกันไม�ให ต๊ักแตนผสมพันธุ/ และวางไข� 
  - การนําตักแตนทะเลทรายมาบริโภค โดยการทอดสุก เช�นเดียวกับตั๊กแตนปาทังก า 
  - พ�นด วยเช้ือราเขียวเมตตาไรเซี่ยม 
  - ใช กับดักเหย่ือพิษ ในช�วงที่ต๊ักแตนตัวเต็มวัย โดยมีอัตราส�วนดังน้ี นํ้า 1 ลิตร เกลือแกง 30 
กรัม แอมโมเน่ียมไบคาร/บอเนต 30 กรัม สารฆ�าแมลงคาร/แทปไฮโดรคลอไรด/ 50 % SC 30 กรัม  นํามาผสมกัน
แล ว ตัดกระดาษ เอ 4 แบ�งเปXน 4 ส�วน แช�ในสารละลาย 10 นาที ผ่ึงพอหมาด นําไปเสียบตามซอกใบ อ อย 
ข าวโพด สูงจากพื้น 1 – 1.5 เมตร 150 – 200 จุด ต�อไร�       

- หากจําเปXนต องใช สารเคมีให ใช ในระยะตัวอ�อนเท�าน้ัน เช�น ไดฟลูเบนซูรอน (Diflubenzulon) 
25 WP อัตรา 30 กรัม / นํ้า 20 ลิตร , ลูเฟนนูรอน 5 % EC อัตรา 20 ซีซี / นํ้า20 ลิตร  

(รายละเอียดตามเอกสารดังน้ี) 
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2. รายงานผลการส<งเสริมการผลิตและใช�ปุaยอินทรียW(รายละเอียดตามเอกสารดังนี้) 
 

 

หัวหน�ากลุ<มอารักขาพืช  การรายงานผลการส�งเสริมการผลิตและการใช ปุ�ยอินทรีย/ฝากให สํานักงาน
เกษตรอําเภอทุกอําเภอรายงาน ให ครบ 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

3. รายงานการระบาดศัตรูพืชและการให�ความช<วยเหลือประจําเดือน มีนาคม 2563(รายละเอียด
ตามเอกสารดังน้ี) 

ข าว

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เป?าหมาย เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน ตัน

เมือง 2,530  2,731.50 107.964 2,731.50 -        345.5 155.0 6.0 1,967.00 0 198 60 0  - 883 743 684 190 2500 30  -  -  -  -  -

บางเลน 2,070  1,823.50 88.0918 1,775.00 48.5      0 0.0 0.0 1,823.50 0 0 0 0  - 450 450 450  - 1350  - 360 360  -  -  -

กําแพงแสน 2,070  1,868.50 90.2657 1,049.50 819.0    90 401.0 64.5 598.00 80 619 16 0  - 390 290 270 210 1160 190 190 180 175 175  -

นครชัยศรี 2,300  1,111.00 48.3043 1,111.00 -        0 0.0 0.0 1,111.00 0 0 0 0 368 468 158 83 43 1120 170 400 370 205 20 15

สามพราน 2,080 1,442.32 69.3423 886.32 556.0    136 352.5 40.0 891.32 0 0 22.5 0 217 299 522 461 1499 456 125  -  -  -  -

ดอนตูม 1,150  1,010.50 87.8696 890.50 120.0    0 0.0 0.0 1,010.50 0 0 0 0 405 405 150 90 70 1120 30  -  -  -  -  -

พทุธมณฑล 690     470.00 68.1159 270.00 200.0    0 20.0 0.0 430.00 0 0 20 0 - - - 160 330 490 200  -  -  -  -  -

รวม 12,890 10,457.32 81.1274 8,713.82 1,743.5 571.5 928.5 110.5 7,831.32 80 817 118.5 0 773 2,813 2,090    2,259  1,304  9,239  1,076  1,075  910 380 195 15

รายงานผลการส<งเสริมการผลิตและใช�ปุaยอินทรียW

ประจําเดือน  มีนาคม  2563   (ข�อมูล ณ วันท่ี 24 มีนาคม  2563  )

อําเภอ

เป?าหมาย
การผลิต

รวม

ปริมาณท่ีผลิต
ได 

คิดเปXนร อย
ละ

ปริมาณท่ี
ผลิตได ใน
เดือนก�อน

ปริมาณท่ี
ผลิตได�ใน
เดือนน้ี

ปุ�ยคอก ปุ�ยหมัก ปอเทือง

ไถกลบตอซัง วัตถุดิบใน
การผลิต
นํ้าหมัก

แผนการผลิต

ข าวโพด
 ปu 2562  ปu 2563

อ อย
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ประธาน  สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมได รับรายงานจาก สํานักงานเกษตรอําเภอกําแพงแสนเร่ือง การ
ระบาดของเพล้ียกระโดดสีนํ้าตาลในนาข าวในพื้นที่ตําบลหนองกระทุ�มอําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐมฝากให 

อําเภอ ชนิดพืช ระยะการ ศัตรูพืชท่ีระบาด วิธีการช-วยเหลือ ปริมาณแหล-งช-วยเหลือ ผู�ส-งรายงาน
เจริญเติบโต เกษตรกร

(ราย)
พ้ืนท่ี (ไร-) เกษตรกร

(ราย)
พ้ืนท่ี (ไร-) เกษตรกร

(ราย)
พ้ืนท่ี (ไร-) (ราย)

บัวบก เก็บเก่ียว หนอนชอนใบ  -  - 1 2 1 2 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�นติดต�อกัน 2 คร้ัง 
ห�างกัน 7 วัน

1 ราย สนง.เกษตร
อําเภอบาง
เลน

นายสุธี ภู-อร-าม 19 
มี.ค. 63

กะเพรา เก็บเก่ียว แมลงหว่ีขาว  -  - 1 6 1 6 หมั่นสํารวจแปลงทุกสัปดาห/ โดยสุ�ม
ตรวจแมลงท้ังต น แบบแนวสลับฟ>น
ปลา ถ าพบการระบาดให ใช บูโพส
เฟซ็น หรือไทอเมโทแซม หรือโพมี
โทรซิน อย�างใดอย�างหน่ึง พ�น
ติดต�อกัน 2 ครั้ง ห�างกัน 7 วัน

1 ราย สนง.เกษตร
อําเภอบาง
เลน

กําแพงแสน ข�าวโพด อายุ 5 - 60 
วัน

หนอนกระทู�
ข�าวโพดลายจุด

0 0 100 545 0 0 แนะนําให�เกษตรกรมีการจัดการโดย
วิธีกล(ใช�มือจับ)และการใช�สารเคมี
ฟลูเบนไดอะไมล� สารคลอแรนทรานิ
ลิโพรล สารคลอร�ฟ9นาเพอร� สารอิน
ดออกซาคาร�บ ในการกําจัดหนอน
และใช�แสงไฟล-อแมลงทําลายตัวเต็ม
วัย

50 สนง.เกษตร
อําเภอ
กําแพงแสน

นายวีรวัฒน�
 ก�องวิวัฒน�
พงศ�

20 
มี.ค.63

วันท่ี
ส-ง

รายงาน

บางเลน

แบบรายงานการระบาดศัตรูพืชและการให�ความช$วยเหลือ
ประจําเดือน มีนาคม 2563

จังหวัดนครปฐม

พ้ืนท่ีระบาด พ้ืนท่ีเฝCาระวัง พ้ืนท่ีให�ความช-วยเหลือ

อําเภอ ชนิดพืช ระยะการ ศัตรูพืชท่ีระบาด วิธีการช-วยเหลือ ปริมาณแหล-งช-วยเหลือ ผู�ส-งรายงาน
เจริญเติบโต เกษตรกร

(ราย)
พ้ืนท่ี (ไร-) เกษตรกร

(ราย)
พ้ืนท่ี (ไร-) เกษตรกร

(ราย)
พ้ืนท่ี (ไร-) (ราย)

มะพร�าวแกง มะพร�าวอายุ
 5 ป?ข้ึนไป

หนอนหัวดํา
มะพร�าว

8 25  -  - 8 25  - ให�คําแนะนําเบ้ืองต�น  พร�อมฉีด
พ-นทางใบ

8

มะพร�าวอ-อน มะพร�าวอายุ
 5 ป?ข้ึนไป

ด�วงแรดมะพร�าว 1 30  -  - 0 30 ให�คําแนะนําเบื้อต�นและแนะนําการ
ติดต้ังกับดักฟ?โรโมน

1

นครชัยศรี มะพร�าว  4ป?ข้ึนไป หนอนหัวดํา 1 7  -  - 1 7 การทําความสะอาดแปลงโดยการตัด 1 สนง.กษอ. นางสาว 19 

ข�าว กล�า เพล้ียไฟ 10 100  -  - 10 100

สามพราน  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - สนง.กษอ.    
  สามพราน

น.ส.อมรา
ภรณ� ไทยทวี

19 
มี.ค. 63

เมืองนครปฐม มะพร�าว ให�ผลผลิต 
5-20 ป?

หนอนหัวดํา 3 15  -  - 3 15 ตรวจสอบพ้ืนท่ี ให�คําแนะนํา ปล-อย
แตนเบียนบราคอน

3 สนง.กษอ.
เมือง

น.ส.จุมพิตา
 สืบพันธุ�โกย

20 
มี.ค. 63

รวม 23 177 102 553 24 185 63

ลงช่ือ  สุภาวดี ขําอ่ิม  ผู�รายงาน
   (นางสาวสุภาวดี ขําอ่ิม)

ตําแหน-ง..นักวิชาการส-งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
วันท่ี 24 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563

แบบรายงานการระบาดศัตรูพืชและการให�ความช$วยเหลือ
ประจําเดือน มีนาคม 2563

จังหวัดนครปฐม
พ้ืนท่ีระบาด พ้ืนท่ีเฝCาระวัง พ้ืนท่ีให�ความช-วยเหลือ วันท่ี

ส-ง
รายงาน

ดอนตูม ปล-อยนํ้าเข�าแปลงนา และฉีดพ-น
สารอินทรีย�ชีวภาพ

สนง.กษอ.
ดอนตูม

นายอรุณ รุ
ผักชี

23 
มี.ค 63

พุทธมณฑล สนง.กษอ.
พุทธมณฑล

นายตรีศร 
ทรัพย�
บริบูรณ�

20 
มี.ค. 63
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สํานักงานเกษตรอําเภอกําแพงแสนช�วยติดตามสถานการณ/การระบาดของเพล้ียกระโดดสีนํ้าตาลและขอให กลุ�ม
อารักขาพืชผลิตเช้ือราบิวเวอร/เรียสํารองไว เพื่อเตรียมความพร อมให เกษตรกรจะได นําไปใช  ในพื้นที่การระบาด
ต�อไป 
 

4.4 เร่ืองแจ�งจากกลุ<มส<งเสริมและพัฒนาการผลิต 
   1. รายงานผลการใช�ประโยชนWโรงเรือนปลูกพืชขนาด 6*24 เมตร  
 

 
 

 
 

ประธาน  รายได ของเกษตรกรจากการใช ประโยชน/จากโรงเรือนปลูกพืช ดูจากกราฟ ช�วงเดือนกุมภาพันธ/ 
ปu 2562 เทียบกับปu 2563 ข อมูลจากกราฟจะมียอด รายรับ ที่สูงข้ึน ส�วนในช�วง เดือนมีนาคม ถึงเดือน
พฤษภาคม ซึ่งเปXนช�วงฤดูแล งยอดรายรับของเกษตรกรจะลดลงขอให กลุ�มส�งเสริมและพัฒนาการผลิตดูแนวโน มใน
ปu 2563 ว�าแนวโน มของเกษตรกร ผู ปลูกพืชในโรงเรือนจะมีแนวโน มรายรับที่สอดคล องกันหรือไม�และขอให 
เจ าหน าที่ส�งเสริมการเกษตรเมื่อลงพื้นที่ขอให ส�งเสริมเกษตรกรให ปลูกพืชที่มีความคุ มค�ากับการใช โรงเรือนปลูกพืช
เพื่อให เกิดความคุ มทุนมากที่สุดส�วนโรงเรือนที่เว นวรรคในการปลูกพืช หรือพักแปลง ที่มีรายรับจากการขาย
ผลผลิตในโรงเรือนจํานวนน อย ขอให เจ าหน าที่แนะนําให เกษตรกร ดังกล�าว ปลูกพืชที่ให ผลผลิตคุ มทุนโดยดู

สะสม ป. 2561 ป. 2562

(เม.ย.61-ก.พ.63) (เม.ย.61-ก.ย.61) (ต.ค.61-ก.ย.62) ต.ค.62-ก.พ.63 ต.ค.-62 พ.ย.-62 ธ.ค.-62 ม.ค.-63 ก.พ.-63

1 เมืองนครปฐม 111 2,201,387 579,154 971,604 650,629 154,520 115,460 156,765 122,620 101,264
2 กําแพงแสน 100 1,797,232 147,872 1,179,560 469,800 65,450 85,120 83,430 91,200   144,600   
3 นครชัยศรี 50 369,433 117,348 144,955 107,130 14,520 11,440 20,275 53,075 7,820
4 ดอนตูม 99 1,923,861 520,224 870,097 533,540 75,275 112,525 105,645 135,600 104,495   
5 บางเลน 52 222,974 33,764 94,820 94,390 25,565 33,450 22,725 1,400 11,250
6 สามพราน 50 410,489 85,154 194,870 130,465 7,520 15,660 18,100 31,500 57,685
7 พทุธมณฑล 50 1,233,648 143,013 725,160 365,475 56,550 45,975 95,550 87,575 79,825

512 8,040,106 1,507,611 4,181,066 2,351,429 399,400 419,630 502,490 522,970 506,939รวม

แบบรายงานผลการใช�ประโยชนWโรงเรือนปลูกพืชขนาด 6*24 เมตร 

ท่ี อําเภอ จํานวนโรงเรือน
รายได� (บาท)

ป. 2563

โครงการเพ่ิมศกัยภาพสินค�าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 และ โครงการพัฒนาศกัยภาพการค�าและการลงทุนของกลุ<มจังหวัดภาคกลางตอนล<าง 
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โครงการเพ่ิมศักยภาพสินค�าเกษตรและอาหารปลอดภัย 4.0 

รายได� (บาท)
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ตัวอย�างจากโรงเรือนปลูกพืชที่ให ผลผลิตดี ส�วนโรงเรือนปลูกพืชที่มีการจะเปล่ียนผู ถือครองขอให เจ าหน าที่ลง
ไปให ความรู และเปXนที่ปรึกษาให กับเกษตรกร 
 

   2. แบบรายงานผลการติดตามการใช�งานตู�ตัดแต<งผลผลิตสินค�าเกษตร 
 

 
 

ประธาน  รายงานผลการติดตามการใช งานตู ตัดแต�งผลผลิตสินค าเกษตร ที่ได รับมอบจากสํานักงานเกษตร
จังหวัดทั้ง 8 ตู  ขอให แต�ละอําเภอรายงานมาให ครบทั้ง 8 ตู ด วยจะได นําเข าในวาระการประชุม เพื่อดูความคุ มค�า
ในการใช งานโดยขอให แต�ละอําเภอรายงานย อนหลังตั้งแต�ช�วงเดือนมกราคม 2563 เปXนต นไปและในการประชุม
ครั้งหน าขอให นําเข าที่ประชุมในวาระติดตามเพื่อใช วางแผนการตลาดของเกษตรกร ในปu 2564 ต�อไป 

 3. โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ จังหวัดนครปฐม ป.งบประมาณ 2563 
แผนการจัด คร้ังที่ 3 วันที่ 23เมษายน 2563 ณ อบต.สระพัฒนา หมู�ที่12 

ตําบลสระพัฒนา อําเภอกําแพงแสนจังหวัดนครปฐม 
 

หัวหน�ากลุ<มส<งเสริมและพัฒนาการผลิต  โครงการคลินิกเกษตรเคล่ือนที่จังหวัดนครปฐมคาดการณ/ 
เรื่องแผนการจัดงานคลินิกเกษตรเคล่ือนที่ ในวันที่ 23 เมษายน 2563 ณ ตําบลสระพัฒนาอําเภอกําแพงแสน

จํานวนผู�ใช�งาน จํานวนวันท่ีมีการใช�งาน รายการ/กิจกรรม ปริมาณ มูลค<า ราคาเฉลี่ย
(ราย) (วัน/เดือน) (ก.ก.) (บาท) (บาท/หน<วย)

ม.ค.-63 7 27 บวบ 1,503 23,075 15.4 ตลาดสามพราน
เห็ดนางฟ?าภูฏาน (แพค)* 3,262 32,014 9.8 ปากคลองตลาด *1 แพค หนัก 150 กรัม
เห็ดนางฟ?าภูฏาน (โล) 139 5,560 40.0 ตลาดสามพราน
มะเขือเปราะ 984 9,431 9.6 ตลาดสามพราน
ผักชี 78 4,255 54.6 ตลาดไฟฟ?า
ตะไคร 91 910 10.0 ตลาดไฟฟ?า
ฟ>กเขียว 903 4,963 5.5 ตลาดสามพราน
มะละกอ 289 1,385 4.8 ตลาดสามพราน
ชมพู� 197 11,635 59.1 ตลาดไฟฟ?า
พริกข้ีหนู 2 80 40.0 ตลาดสามพราน
แตงไทย 321 1,376 4.3 ตลาดสามพราน

รวม 4,507 94,684 - -
ก.พ.-63 5 22 บวบ 734 15,175 20.7 ตลาดสามพราน

เห็ดนางฟ?าภูฏาน (แพค)* 3,523 35,051 9.9 ปากคลองตลาด *1 แพค หนัก 150 กรัม
เห็ดนางฟ?าภูฏาน (โล) 187 7,480 40.0 ตลาดสามพราน
มะเขือเปราะ 692 11,234 16.2 ตลาดสามพราน

จํานวนผู�ใช�งาน จํานวนวันท่ีมีการใช�งาน รายการ/กิจกรรม ปริมาณ มูลค<า ราคาเฉลี่ย
(ราย) (วัน/เดือน) (ก.ก.) (บาท) (บาท/หน<วย)

ลําไย 100 5,000 50.0 ตลาดไฟฟ?า
รวม 1,713     73,940 -

6,220     168,624 - -

ชื่อกลุ<ม..กลุ�มเกษตรปลอดภัยชุมชนคลองใหม� หมู� 2 ตําบลคลองใหม� อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม...

สะสม

หมายเหตุ

แบบรายงานผลการตดิตามการใช�งานตู�ตดัแต<งผลผลิตสินค�าเกษตร
 กิจกรรมสนับสนุนตู�ตดัแต<งผลผลิตสินค�าเกษตรท่ีได�มาตรฐาน

โครงการยกระดบัเกษตรกรมุ<งสู<มาตรฐานเกษตรอินทรียW
งบประมาณตามแผนปฏิบัตงิานโครงการสนับสนุนยุทธศาสตรWการพัฒนาจังหวัดนครปฐม ประจําป. 2562

อําเภอ สามพราน เดอืน กุมภาพันธW พ.ศ. 2563

เดือน/ป. ช<องทางจําหน<าย

เดือน/ป. ช<องทางจําหน<าย หมายเหตุ
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จังหวัดนครปฐม คาดการณ/ว�าจะต องเล่ือนการจัดงานไปก�อน เน่ืองจากผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโควิค 
-19 
    4. โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค�าเกษตร 
ขอให อําเภอที่มีเป?าหมาย ที่รับสมัครเกษตรกรเข าสู�ระบบมาตรฐาน GAPเรียบร อยแล ว ดําเนินการบันทึกข อมูล
เกษตรกรในระบบGAP Online และจัดส�งใบสมัคร พร อมแบบประเมินแปลงเบื้องต น ให กลุ�มส�งเสริมและ
พัฒนาการผลิต เพื่อบันทึกเกษตรกรผ�านการประเมินแปลงเบ้ืองต น และรวบรวมส�งหน�วยตรวจรับรองต�อไป 
 

   5. การจัดชั้นแปลงใหญ<ประจําป. 2563   
วัตถุประสงคW  
1. เพื่อประเมินผลเบื้องต นในการดําเนินงานส�งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ�แต�ละแปลง  
2. เพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินงานของแปลงใหญ�แต�ละแปลง 
เปKาหมาย ดําเนินการประเมินเพื่อจัดช้ันคุณภาพแปลงใหญ� ปu 2560 2561 และปu 2562 ซึ่งจังหวัดนครปฐม  
มีแปลงใหญ�ที่ต องดําเนินการจัดช้ันคุณภาพ ประจําปu 2563 จํานวน 31 แปลง  มีรายละเอียดดังน้ี  
แปลงป. 2560 จํานวน 10 แปลง  
 1. แปลงใหญ�กล วยไม  ตําบลไผ�หูช าง หมู� 7 อําเภอบางเลน  

2. แปลงใหญ�กล วยไม  ตําบลนราภิรมย/ หมู� 9 อําเภอบางเลน 
3. แปลงใหญ�กล วยไม  ตําบลนครปฐม หมู� 1 อําเภอเมืองนครปฐม  
4. แปลงใหญ�กล วยไม  ตําบลบางแก วฟ?า หมู� 1 อําเภอนครชัยศรี 
5. แปลงใหญ�กล วยไม  ตําบลสระพัฒนา หมู� 2 อําเภอกําแพงแสน 
6. แปลงใหญ�กล วยไม  ตําบลคลองโยง หมู� 7 อําเภอพุทธมณฑล 
7. แปลงใหญ�มะพร าวนํ้าหอม ตําบลบางช าง หมู� 5 อําเภอสามพราน 
8. แปลงใหญ�แปลงใหญ�ผัก ตําบลห วยด วน-ดอนรวก อําเภอดอนตูม 
9. แปลงใหญ�ข าว ตําบลบางปลา (2) หมู� 7 อําเภอบางเลน  
10. แปลงใหญ�ข าว ตําบลไผ�หูช าง (1) หมู� 3 อําเภอบางเลน 
แปลงใหญ<ป. 2561จํานวน 14 แปลง  

 1. แปลงใหญ�โคนม 1 ตําบลทุ�งลูกนก หมู� 10 อําเภอกําแพงแสน 
 2. แปลงใหญ�โคนมกําแพงแสน 1 ตําบลทุ�งลูกนก หมู� 6 อําเภอกําแพงแสน 
 3. แปลงใหญ�ข าว ตําบลนิลเพชร หมู� 8 อําเภอบางเลน 
 4. แปลงใหญ�ส มโอ ตําบลดอนแฝก หมู� 2 อําเภอนครชัยศรี 
 5. แปลงใหญ�ข าว ตําบลไร�ขิง หมู� 5 อําเภอสามพราน 
 6. แปลงใหญ�ข าว ตําบลสามง�าม หมู� 11 อําเภอดอนตูม 

7. แปลงใหญ�ข าว ตําบลบ านยาง หมู� 4 อําเภอเมืองนครปฐม 
 8. แปลงใหญ�ข าว ตําบลทุ�งขวาง หมู� 1 อําเภอกําแพงแสน  
 9. แปลงใหญ�ข าว ตําบลไผ�หูช าง (2) หมู� 3 อําเภอบางเลน 

10. แปลงใหญ�กะเพรา  หมู� 13 ตําบลบางปลา อําเภอบางเลน 
11 แปลงใหญ�ไทรประดับ  หมู� 9 ตําบลบางปลา อําเภอบางเลน 
12. แปลงใหญ�มันเทศ  หมู� 9 ตําบลลําพญา อําเภอบางเลน 
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13. แปลงใหญ�กุ งก ามกราม ตําบลดอนยายหอม หมู� 6 อําเภอเมืองนครปฐม 
14. แปลงใหญ�ไก�ตะเภาทอง ตําบลบ านยาง หมู� 1 อําเภอเมืองนครปฐม 
แปลงใหญ<ป. 2562จํานวน 14 แปลง  
1. แปลงใหญ�ผัก ตําบลหนองงูเหลือม หมู� 3  อําเภอเมืองนครปฐม 
2. แปลงใหญ�กล วย ตําบลบ านยาง หมู� 6  อําเภอเมืองนครปฐม 
3. แปลงใหญ�ข าว ตําบลนราภิรมย/ หมู� 6 อําเภอบางเลน 
4. แปลงใหญ�ข าว ตําบลคลองโยง หมู� 8 อําเภอพุทธมณฑล 
5. แปลงใหญ�ข าว ตําบลคลองนกกระทุง หมู� 8 อําเภอบางเลน  
6. แปลงใหญ�ข าว ตําบลนราภิรมย/ หมู� 1 อําเภอบางเลน  
7. แปลงใหญ�ผัก (บัวบก) ตําบลนิลเพชร หมู� 8 อําเภอบางเลน  
8. แปลงใหญ�กุ งกล ามกราม ตําบลบางหลวง หมู� 7 อําเภอบางเลน  
สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมจะดําเนินการแต�งคณะกรรมการลงพื้นที่จัดช้ันคุณภาพจะดําเนินการลง

พื้นที่จัดช้ันคุณภาพแปลงใหญ� เริ่มในเดือนมิถุนายน 2563 จึงขอความร�วมมือให สํานักงานเกษตรอําเภอ แจ ง
เจ าหน าที่ผู รับผิดชอบแปลงใหญ�ของพื้นที่เป?าหมาย และนัดหมายผู จัดการแปลงใหญ� คณะกรรมการ และสมาชิก
แปลงใหญ� เข าร�วมจัดเวที เพื่อเข าสู�กระบวนการ การจัดช้ันคุณภาพของแปลงใหญ� ประจําปu 2563 ซ่ึงจะแจ ง
แผนการลงพื้นที่ต�อไป   
 

ประธาน  สํานักงานเกษตรจังหวัด ได รับแจ งจากสํานักงานเกษตรอําเภอบางเลน ว�าจะขอจัดตั้ง แปลงใหญ�
ข าวปu 2563 และขอให จังหวัดนครปฐมขอมติ ที่ประชุม CoO ให มีมติเวียนในการขอการรับรองการจัดตั้งกลุ�ม
แปลงใหญ�ข าวดังกล�าว โดยขอให กลุ�มส�งเสริมและพัฒนาการผลิต ประสานงานร�วมกับกลุ�มยุทธศาสตร/และ
สารสนเทศเพื่อดําเนินการดังกล�าวต�อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.5 เร่ืองแจ�งจากกลุ<มยุทธศาสตรWและสารสนเทศ 
   1. การจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช�จ<ายงบประมาณ โครงการส<งเสริม
การเกษตรประจําป.งบประมาณ 2563 คร้ังที่ 2(รายละเอียดตามเอกสารดังนี้) 
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ปริมาณงาน งบประมาณ สถานท่ี ผู�รับผิดชอบ
จํานวน/
หน$วยวดั

(บาท) ดําเนินการ ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย. กค. สค. กย.

หมู$/ตําบล/อําเภอ 62 62 62 63 63 63 63 63 63 63 63 63
แผนงานยุทธศาสตร5การเกษตรสร�างมูลค$า 41 ราย 1,495,850  
โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค�าเกษตร 415,000    
1.1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพสินค�าเกษตรสู$มาตรฐาน 102,000    
     1. ยกระดับการผลิตและคุณภาพผลผลิตสินค�า
        เกษตรสู-มาตรฐาน GAP

        1.1 ติดตามให�คําปรึกษาแนะนําและตรวจ 85 ราย/แปลง 17,000       
             ประเมินแปลงเบ้ืองต�น
        1.2 สนับสนุนการจัดการและพัฒนาผลิตผล 85 ราย 85,000       
             สินค�าเกษตร GAP ในข้ันต�น
1.2 กิจกรรมส$งเสริมการอารักขาพืชเพ่ือเพ่ิม 313,000    
ประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร
     1. ส-งเสริมและให�บริการจัดการศัตรูพืชสําคัญ
        ในพ้ืนที่ผลิตสินค�าเกษตร (พืชเศรษฐกิจ)
        1.1 ส-งเสริมการจัดการศัตรูพืชไร-
             (มันสําปะหลัง ข�าวโพด อ�อย)
             1) จัดงานรณรงค�การจัดการศัตรูข�าวโพด 200 ราย 40,000       วัดหนองจิก ต.ทุ-งลูกนก 27 วสุกาญจน�
                 (หนอนกระทู�ข�าวโพดลายจุด)
        1.2 ส-งเสริมการจัดการศัตรูไม�ผล
             1) สํารวจประเมินประชากรแมลงวันผลไม� 5,000 ไร- 100,000     ต.คลองจินดา อ.สามพราน 23 ลําดวน
             2) สนับสนุนการควบคุมประชากร 5,000 ไร- 100,000     ต.คลองจินดา อ.สามพราน 23 ลําดวน
                แมลงวันผลไม�
        1.3 ส-งเสริมการจัดการศัตรูพืชตระกูลปาล�ม
             (มะพร�าวและปาล�มนํ้ามัน)
             1) จัดทําแปลงเรียนรู�การจัดการศัตรูพืช 1 แปลง 20,000       ต.บางช�าง อ.สามพราน 5 ลําดวน
                 ตระกูลปาล�ม
     2. ปรับพฤติกรรมการใช�สารเคมีปCองกันและ
         กําจัดศัตรูพืชของเกษตรกร
        2.1 จัดกระบวนการเรียนรู�แบบมีส-วนร-วม 25 ราย 10,000       ต.บางปลา อ.บางเลน 13 10 สุภาวดี
             ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร
             เร่ืองการใช�สารเคมีอย-างถูกต�องและ
             ปลอดภัย
        2.2 สนับสนุนการใช�ป!จจัยควบคุมศัตรูพืช 75 ไร- 37,500       ต.บางปลา อ.บางเลน 10 สุภาวดี
             ท่ีไม-ใช-สารเคมี
        2.3 ประเมินสุขภาพเกษตรกรหลังเข�าร-วม 25 ราย 2,500        ต.บางปลา อ.บางเลน 10 สุภาวดี
             โครงการ
        2.4 ตรวจวิเคราะห�สารพิษตกค�างในผลผลิต 30 ตัวอย-าง 3,000        ต.บางปลา อ.บางเลน 10 สุภาวดี
             การเกษตร

แผนปฏิบัติงานโครงการงบประมาณกรมส$งเสริมการเกษตร ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2563 (โครงการตามตัวชี้วัด) คร้ังท่ี 2
หน$วยงาน  สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม

โครงการ/กิจกรรม/ขั้นตอน
แผนการดําเนินการ

ไตรมาสท่ี 1 ไตรมาสท่ี 2 ไตรมาสท่ี 3 ไตรมาสท่ี 4
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หัวหน�ากลุ<มยุทธศาสตรWและสารสนเทศ  การจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช จ�ายงบประมาณ
โครงการส�งเสริมการเกษตรประจําปuงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 ตามแผนจัดสรร ที่สํานักงานเกษตรจังหวัดได 
จัดส�งให สํานักงานเกษตรอําเภอดูแล ว หากมีข อแก ไขขอให แจ งกลุ�มยุทธศาสตร/และสารสนเทศ ภายในวันที่ 3 
เมษายน 2563 หากไม�มีการแจ งข อมูลกลับมาถือว�าให เปXนไปตามข อมูลที่กลุ�มยุทธศาสตร/และสารสนเทศ

โครงการสร�างความเข�มแข็งกลุ$มการผลิตด�านการ 49,800      
เกษตร
กิจกรรมพัฒนาความเข�มแข็งของกลุ$มเกษตรกร 49,800      
1. เสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพกลุ-มแม-บ�าน
   เกษตรกร
   1.1 พัฒนากลุ-มแม-บ�านเกษตรกรเปEนแหล-งเรียนรู�
        ต�นแบบด�านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
        เศรษฐกิจครัวเรือน
        1) สนับสนุนป!จจัยการผลิตเพ่ือพัฒนากลุ-ม 1 กลุ-ม 7,000        
           เปEนแหล-งเรียนรู�ต�นแบบด�านการพัฒนา
           คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจครัวเรือน
2. เสริมสร�างและพัฒนาศักยภาพกลุ-มยุวเกษตรกร
   2.1 เสริมสร�างและพัฒนากลุ-มยุวเกษตรกรให�มี
        ความเข�มแข็ง
        1) พัฒนาศักยภาพกลุ-มยุวเกษตรกรเพ่ือเตรียม
           ความพร�อมสู- Smart Group
           1.1) สนับสนุนวัสดุเพ่ือพัฒนาทักษะและ 1 กลุ-ม 5,000        
                 อาชีพการเกษตรเบ้ืองต�นตามแผน
                 พัฒนาศักยภาพกลุ-มยุวเกษตรกร
                 ต�นแบบ
        2) พัฒนาเยาวชนเกษตรในระดับอุดมศึกษา
           เพ่ือเตรียมความพร�อมในการเปEนเกษตรกร
           รุ-นใหม-
           2.1) อบรมถ-ายทอดความรู� และทักษะ 20 ราย 16,000       
                 การเปEนผู�ประกอบการเกษตรเบื้องต�น
3. การส-งเสริมความมั่นคงทางด�านอาหารในระดับ
   ชุมชน
   3.1 ส-งเสริมเคหกิจเกษตรเพ่ือสร�างความมั่นคง
        ด�านอาหารระดับชุมชน
        1) สนับสนุนป!จจัยการผลิตเพ่ือสร�างแหล-ง 1 จุด 20,000       
           อาหารระดับชุมชน
           - วัสดุการเกษตร : เมล็ดพันธุ�/ต�นพันธุ�/
             พันธุ�สัตว�/ป!จจัยการผลิตอ่ืนๆ ฯลฯ

4. การสร�างความภาคภูมิใจในการสืบทอดอาชีพ
   เกษตรกร
   4.1 ค-าใช�จ-ายจัดทําประกาศนียบัตรพร�อมกรอบ 1 ประเภท 1,800        

แผนงานบูรณาการจัดการมลพิษและส่ิงแวดล�อม 81,000      
โครงการส$งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร 81,000      
กิจกรรมส$งเสริมการหยุดเผาในพ้ืนท่ีการเกษตร 81,000      
1. สร�างเครือข-ายเกษตรกรปลอดการเผา
   1.1 ส-งเสริมการรวมกลุ-ม & สร�างเครือข-าย
        เกษตรกรปลอดการเผา
        1) พ้ืนที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล
           - จัดเวทีชุมชน (ถ-ายทอดความรู� & เผยแพร- 2 แห-ง 18,000       
             ข�อมูลกระตุ�น จิตสํานึกเกษตรกร/เตรียม
             ความพร�อมในการแก�ไขป!ญหา)
   1.2 นําร-องสาธิตเทคโนโลยีการจัดการเศษวัสดุ
        การเกษตรทดแทนการเผา
        1) พ้ืนที่ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 2 แห-ง 60,000       
   1.3 ติดตาม ให�ความช-วยเหลือ และสนับสนุน 1 โครงการ 3,000        
        การดําเนินงาน
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สํานักงานเกษตรจังหวัดแจ งแล วน้ันส�วนอําเภอใดยังไม�กําหนดวันดําเนินงานมาขอให อําเภอตรวจสอบข อมูลว�า
ตรงกันหรือไม� 
หัวหน�ากลุ<มยุทธศาสตรWและสารสนเทศ  โครงการรณรงค/ลดการเผา ให ดําเนินการที่จุดเดิมอําเภอเดิม 
โดยเป?าหมายเกษตรกรจากเดิม 80 ราย ให เหลือเพียง 20-30 ราย จังหวัดนครปฐมกําหนด 2 จุดที่จังหวัด
ดําเนินการจัดไปแล ว คืออําเภอบางเลนและอําเภอกําแพงแสน 
 

        2. โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจําป.ของจังหวัดนครปฐม  ประจําป.
งบประมาณ 2563 
           จังหวัดนครปฐมได อนุมัติให สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมดําเนินโครงการตาม
แผนปฏิบัติราชการประจําปuของจังหวัดนครปฐม ประจําปuงบประมาณ 2563โครงการยกระดับเกษตรกรมุ�งสู�
มาตรฐานเกษตรอินทรีย/ สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมจึงได ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานและแผนการใช จ�าย
งบประมาณ ประจําปu 2563 เน่ืองจากมีการระบาดของเช้ือโรคไวรัสโควิด - 19 จึงขอให สํานักงานเกษตรอําเภอ
สํารวจความพร อม และความต องการของเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อเตรียมความพร อมในการปฏิบัติงานโครงการฯ 
และแจ งผลสํารวจให สํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐมทราบ ในวันที่ 3 เมษายน 2563 
    2. โครงการการคัดเลือกบุคคลและหน<วยงานดีเด<นประจําป. 2563 
            กรมส�งเสริมการเกษตรดําเนินโครงการคัดเลือกบุคคลและหน�วยงานดีเด�น
ประจําปu 2563  เพื่อยอย�อง เชิดชูเกียรติ และสร างขวัญกําลังใจให แก�บุคคลากรของกรมส�งเสริมการเกษตร
ตลอดจนกระตุ นให เกิดการพัฒนาบุคลากร และหน�วยงาน โดยกําหนดให มีการคัดเลือก แบ�งออกเปXน 2 กลุ�ม ดังน้ี 
           1) กลุ<มบุคคลดีเด<นได�แก< 
     1.1 ประเภทเกษตรตําบลดีเด�น 

1.2 ประเภทเกษตรอําเภอดีเด�น 
1.3 ประเภทนักส�งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด�น 
1.4 ประเภทนักส�งเสริมการเกษตรระดับส�วนกลางดีเด�น 
1.5 ประเภทเจ าหน าที่ปฏิบัตงิานสนับสนุนดีเด�น 

 2) หน<วยงานดีเด<น  ได แก� ประเภทสํานักงานเกษตรจังหวัดดีเด�น 
ขอประชาสัมพันธ/ให เจ าหน าที่ผู มีคุณสมบัติและมีความประสงค/ที่จะสมัครเข ารับการคัดเลือกจัดทําเอกสาร
ประกอบการคัดเลือกตามแบบฟอร/มที่กําหนด  จํานวน 5 ชุด ส�งสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม ภายในวันที่ 
20 เมษายน 2563  ทั้งน้ีสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได ในคู�มือการคัดเลือกบุคคลและหน�วยงานดีเด�น  
ประจําปu 2563 ทางเว็ปไซต/กองการเจ าหน าที่http://www.person.doae.go.th หัวข อ “การคัดเลือกบุคคล
หน�วยงาน/ข าราชการพลเรือน”สําหรับผู�ที่สนใจสามารถเข�าไปดูรายละเอียดข�อมูลตามล้ิงค�  
http://www.person.doae.go.th/person2011/node/2699 
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   2.งานเผยแพร<ประชาสัมพันธW  
 สรุปการจัดส�งรายงานเผยแพร�ประชาสัมพันธ/งานส�งเสริมและพัฒนาการเกษตรผ�านส่ือต�างๆ ประจําเดือน
มีนาคม2563 
                                           (ตัดยอดข�อมูล ณ วันที่ 23 มีนาคม 2563) 

 

 3. สรุปผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข�อมูลข<าวสารของราชการ พ.ศ. 
2540 รายงานผลกล<องแสดงความคิดเห็น และการดําเนินงานตามพระราชบัญญัติอํานวยความสะดวกใน
การพิจารณาของทางราชการ พ.ศ. 2558  (ข�อมูลเดือนตุลาคม 2562 - 30 มีนาคม 2563) 

(ตัดยอดข�อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563) 

เดือน⁄อําเภอ กําแพงแสน เมือง ดอนตูม นครชัยศรี บางเลน สามพราน พุทธมณฑล 

ตุลาคม ⁄ ⁄ ⁄  ⁄ ⁄ ⁄ 

พฤศจิกายน ⁄ ⁄ ⁄  ⁄ ⁄ ⁄ 

ธันวาคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

มกราคม ⁄ ⁄ ⁄ พรบ.58  พรบ.58,40 ⁄  พรบ.58,กล�อง 

กุมภาพันธ/ ⁄ ⁄ ⁄ พรบ.58  พรบ.58,40 ⁄  พรบ.58,กล�อง 

มีนาคม ⁄  พรบ.58,40 ⁄  พรบ.58,40 ⁄ ⁄  พรบ.40,กล�อง 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 รวม
สามพราน 2 1 1 4 1 1 4 2 2 3 2 2 1 7 3 2 1 39
พุทธมณฑล 1 4 1 1 3 3 1 2 1 17
นครชัยศรี 1 1 1 1 2 2 1 1 1 3 2 16
เมือง 2 5 1 2 3 1 4 1 1 1 3 1 25
กําแพงแสน 2 1 2 1 3 3 1 1 2 2 7 3 6 34
ดอนตมู 2 2 1 2 2 1 3 2 1 1 1 1 19
บางเลน 1 1 1 2 3 2 1 3 2 1 1 1 1 3 3 26
ยุทธศาสตร5 1 1 1 1 2 1 2 1 1 11
เกษตรกร 3 2 1 1 3 1 1 1 2 1 16
ผลิต 1 1 1 1 2 1 1 8
อารักขา 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 2 1 1 1 19
รวม 1 11 11 18 12 6 1 0 19 15 17 16 10 0 1 13 14 24 16 17 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 230

หมายเหต ุตดัยอดทุก 18.00 น. ของทุกวัน

ผลการบันทึกสรุปข$าวในระบบ ประจําเดอืน มีนาคม 2563
จังหวัดนครปฐม

อําเภอ/กลุ$ม
มี.ค.-63
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 4. สรุปผลการจัดส<งรายงานระบบส<งเสริมการเกษตร T&V จังหวัดนครปฐม 
 (ข�อมูลเดือนตุลาคม 2562 - 30 มีนาคม 2563) 

 

(ตัดยอดข�อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563) 

เดือน⁄อําเภอ กําแพงแสน เมือง ดอนตูม นครชัยศรี บางเลน สามพราน พุทธมณฑล 

ตุลาคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  ⁄ ⁄ 

พฤศจิกายน ⁄ ⁄ ⁄ ⁄  ⁄ ⁄ 

ธันวาคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

มกราคม ⁄ ⁄ ⁄   ⁄ ⁄ ⁄ 

กุมภาพันธ/ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

มีนาคม ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 
 
 
 

   5. รายงานการประชุมของอําเภอที่ส<งมายังสํานักงานเกษตรจังหวัดนครปฐม  
(ตัดยอดข�อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563) 

เดือน⁄อําเภอ กําแพงแสน เมือง ดอนตูม นครชัยศรี บางเลน สามพราน พุทธมณฑล 

กุมภาพันธ/ ⁄ ⁄  ⁄ ⁄ ⁄ ⁄ 

มีนาคม ⁄ ⁄  ⁄ ⁄ ⁄  

 
 

ประธาน   รายงานการประชุมของอําเภอ หากอําเภอใดที่ยังไม�ส�งรายงานการประชุมมายังสํานักงาน 
เกษตรจังหวัด ขอให ส�งรายงานการประชุม ดังกล�าวตามมาให ครบด วย 
 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ือง  อ่ืนๆ 
 

หัวหน�าฝqายบริหารทั่วไป ฝากเกษตรอําเภอเมืองให ติดตามการดําเนินงาน สมาร/ทออฟฟJศ ดําเนินการไป 
ถึงข้ันตอนไหนแล วหากมีเงินเหลือให ส�งคืนมาที่สํานักงานเกษตรจังหวัด 
 

ประธาน  เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได รับแจ งว�ามี ผู ติดเช้ือไวรัสโควิด- 19 ที่อําเภอบางเลน ขอให   
สํานักงานเกษตรอําเภอบางเลน กํากับ ดูแล เจ าหน าที่ ให เฝ?าระวัง ในการปฏิบัติงานในพื้นที่  
และทีมข าราชการจังหวัดนครปฐมจะลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ/ในช�วงบ�ายของวันที่ 31  
มีนาคม 2563 
 

ประธานแจ งให เจ าหน าที่ที่ปฏิบัติงานอยู�ในพื้นที่ให เฝ?าระวังตัวเองหากลงพื้นที่ที่มีความเส่ียง จากการ 
ระบาดของโควิด- 19 ขอให แจ งให ผู บังคับบัญชาทราบ และกักตัวอยู�บ านฝากเกษตรอําเภอ 
แต�ละอําเภอดูแลเจ าหน าที่ในบังคับบัญชาด วยตามนโยบายของรัฐบาล 
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ปzดประชุม  เวลา  13.00 น. 
 
 
 
ฐานียา  เหลียววัฒนกิจศศิธร  ชาญประเสริฐ 
  (นางสาวฐานียา  เหลียววัฒนกิจ)        (นางศศิธร  ชาญประเสริฐ) 
      นักวิชาการส�งเสริมการเกษตรชํานาญการ          หัวหน ากลุ�มยุทธศาสตร/และสารสนเทศ 
      ผู จดรายงานการประชุม                           ผู ตรวจรายงานการประชุม 
 


