บันทึกการประชุม
เชื่อมโยงการดาเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่
และศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ระดับอาเภอ ครั้งที่ 2 / 2562
วันที่ 17 มกราคม 2562
ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) อาเภอหนองแค
หมู่ที่ 2 ตาบลห้วยขมิ้น อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ผู้เข้าร่วมประชุม

ตามเอกสารแนบ ๑

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
นายนิรัน มหาวัตร์ ประธานคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่อาเภอหนองแค เป็นประธาน
ที่ประชุม แจ้งที่ประชุมดังนี้ เป็นการประชุมครั้งที่2 ตามระเบียบวาระ
ที่ 1

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
นางสาวน้าทิพย์ มณีฉาย ผู้ประสานงาน ศพก. อาเภอหนองแค ได้อ่า นสรุปรายงานการประชุม
ครั้งที่ 1 ที่ประชุมรับทราบไม่มีการแก้ไข
มติที่ประชุม รับรองไม่มีการแก้ไข
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว
3.1 การดาเนินงานกองทุนสวัสดิการ ศพก. จังหวัดสระบุรี ขอทราบความก้าวหน้าการจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการ ศพก. จังหวัดสระบุรี
นายปรีชา สายแสง เกษตรอาเภอหนองแค ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรมีกองทุนสวัสดิการ เพื่อเป็น
การช่วยเหลือกันและกันในการร่วมกลุ่ม
3.2 การจัดตั้งศูนย์เครือข่าย ศพก.

ศูนย์เรียนรูก
้ ารเพิม
่ ประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรปีงบประมาณที่ 2561
รายชือ
่ ศูนย์เครือข่าย
ชือ
่ ศูนย์เครือข่าย

ประเภท/กิจกรรมหลักของ
หมู่
ศูนย์เครือข่าย
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
3
(ศจช.)

ตาบล

โซน

x

y

ชือ
่ -สกุล
ประธานศูนย์

เลขบัตร
ประชาชน

เบ

หนอง
ปลิง

47

696445 1588142

นายสมพงษ์ คง
4190300006065
คาสี

0

3

หนอง
ปลิง

47

696445 1588142

นายสมพงษ์
คงคาสี

4190300006065

0

9

หนองปลา
หมอ

47

700404 1590649

นายสมเกียรติ
เมืองดี

3190300354651

0

2

หนอง
จรเข้

47

705604 1588707

นายองอาจ
อินทร์ถา

3190300375976

0

15

โคกแย้

47

706406 1590320

นางอัจฉรี แข็ง
3190300519803
บุญ

ศูนย์เรียนรู้ด้านปศุสัตว์

10

หนอง
โรง

47

704066 1580372

ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง

ศูนย์เรียนรู้ด้านประมง

5

กุ่มหัก

47

0

0

8

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง/เกษตรทฤษฎี
ใหม่/เกษตรผสมผสาน

16

โคกแย้

47

0

0

นายสมบูรณ์
ฟูนันท์

3190300265623

9

ศูนย์จัดการดินและปุ๋ยชุมชน

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน

2

ห้วย

47

0

0

นายมะนัส ปั้น

3190300220531

1

ศูนย์ ศจช.ตาบลหนองปลิง

2

ศูนย์ศดปช. ตาบลหนองปลิง

3

ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่

4

ศูนย์ศจช. ตาบลหนองจรเข้

5

ศูนย์ศจช. ตาบลโคกแย้

6

เครือข่ายด้านปศุสัตว์

7

ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน
(ศดปช.)
ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง/เกษตรทฤษฎี
ใหม่/เกษตรผสมผสาน
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
(ศจช.)
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
(ศจช.)

นายนิพนธ์ มัด
3190300492832
จิตต์
นางปรานอม
3190300017794
เสียงสวัสดิ์

0

0

ขมิ้น

(ศดปช.)
ศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของ
10 เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่
กลุ่มปลูกผักปลอดภัยจาก
11
สารพิษ
12

กลุ่มส่งเสริมการผลิตเมล็ด
พันธุ์ข้าวพันธุ์ดีตาบลไผ่ต่า
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน

13 ตาบลหนองแขม (ศจช.)

เอี่ยม

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจ
พอเพียง/เกษตรทฤษฎี
ใหม่/เกษตรผสมผสาน

8

หนอง
โรง

47

0

0

นายศุภวัชร
สงวนพรรค

ศูนย์เรียนรู้พืชผัก

5

ห้วย
ทราย

47

0

0

นายสุรินทร์
พรรัตน์

3190300451851

0

1

ไผ่ต่า

47

0

0

นายกริต บุญยะ
3190300141550
พัน

0

นายปรีชา แก้ว
วันดี

0

ศูนย์เรียนรู้ด้านข้าว / ศูนย์
ข้าวชุมชน
ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน
(ศจช.)

3

หนอง
แขม

47

3.3 คาสั่งแต่งตัง้ กรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรระดับอาเภอหนองแค
ตามคาสังอ
่ าเภอหนองแค ได้แต่งตัง้ คณะกรรมการศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร อาเภอหนองแค ที่ 527/ 2561 มี ดังนี้
1) นายร่ม
วรรณประเสริฐ ประธานคณะกรรมการ
2) นางสาลี
นามปะเส
กรรมการ
3) นายปรีชา
แก้ววันดี
กรรมการ
4) นางอัจรี
แข็งบุญ
กรรมการ
ั
5) นายประสิทธิ ์
ปญญามี
กรรมการ
6) นายกิตศิ กั ดิ ์
คนขา
กรรมการ
7) นายสุภาพ
ปิ่นพัฒน์
กรรมการ
8) นางอรวรรณ
ภู่ขาว
กรรมการ
9) นางเบญญาภา คีรฉี ตั รทันฑ์ กรรมการ
10) นางจันทา
วิลารักษ์
เลขานุ การ
11) นางปพิชญา
งามขา
กรรมการ
12) นายเนี้ยว
น้อยยาโน
กรรมการ
13) นายวันชัย
โชติกุล
กรรมการ
14) พ.อ.อ.ศุภวัชร สงวนพรรค กรรมการ
15) นายสมบูรณ์
แสงทอง
กรรมการ
16) นายสมเกียรติ เมืองดี
กรรมการ
17) นายสมพงษ์
คงคาสี
กรรมการ
18) นายนิพนธ์
มัดจิตต์
กรรมการ
ั ้ ย่ ม
19) นายมะนัส
ปนเอี
กรรมการ
20) นายสุรนิ ทร์
พรรัตน์
กรรมการ
21) นายกริต
บุญยะพัน
กรรมการ
22) นายปรานอม
เสียงสวัสดิ ์ เลขานุ การ
23) นายสมบูรณ์
ฟูนันท์
กรรมการ
24) นายจานงค์
ผาแสง
กรรมการ
25) นายเพทนิรตั น์ แสงไกร
กรรมการ
26) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผูร้ บั ผิดชอบตาบลห้วยขมิน้ กรรมการ
27) นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผูร้ บั ผิดชอบ ศพก.อาเภอหนองแค
อานาจมีหน้าทีด่ งั นี้
(1) จัด ท าแนวทางการพัฒ นาและแผนการด าเนิ น งานของศู น ย์เ รีย นรู้ ก ารเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของอาเภอ
(2) ขับเคลื่อนการดาเนินงานและการให้บริการของศูนย์เรียนรูก้ ารเพิม่ ประสิทธิภ าพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ของอาเภอ

(3) รายงานความก้ าวหน้ า และผลการดาเนิน งานต่ อคณะกรรมการการขับ เคลื่อ น
นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(4) ปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ตามทีไ่ ด้รบั มอบหมาย
มติที่ประชุม รับทราบและถือปฏิบตั ิ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 การบันทึกผลการให้บริการของ ศพก. ในระบบ https://learningpoint.doae.go.th
ดาเนินการแล้ว โดยสานักงานเกษตรอาเภอหนองแค
4.2 แนวทางการดาเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ปี 2562 (นาแปลงใหญ่)
กาหนดเป้าหมายการดาเนินงานโดยแต่ล่ะกลุ่มกาหนดลดต้นทุนให้ได้ 20 % ภายใน 3 ปีการ
ดาเนินงาน
4.3 การรับรองกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
การนาเข้าโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ เน้นให้กลุ่มมีการวางแผนการผลิต
กาหนดทิศทางการทางาน มีการประชุมการจัดตั้ง มีการแต่งตัง้ คณะกรรมการบริการกลุ่ม เมื่อผ่านการรับรองระดับ
กลุ่ม ส่งเข้ารับรองระดับอาเภอ แล้วส่งเข้ารับรองระดับจังหวัด
4.4 การรายงานสรุปผลการดาเนินงานแปลงใหญ่ ด้านพืช ปศุสตั ว์ และประมง
ปีการผลิต 2561 (แปลงปี 59,60,61)
กาหนดส่งรายงานให้จังหวัด ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562
4.5 งบประมาณโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เบิกแทน
กรมข้าว
นางสาวพจณ์นีย์ โล้นทีชัย แจ้งว่างบเบิกแทน เป็นการดาเนินการตามนโยบายด้วยกรมส่งเสริม
การเกษตรไม่สามรถจัดทางบประมาณแปลงใหญ่ขา้ วได้ ต้องเป็นของกรมการข้าว และ เจ้าหน้าที่กรมการข้าวไม่มีพอ
จึงต้องโอนมาให้กรมส่งเสริมการเกษตรดาเนินการเบิกแทน ได้แก่ งบการจัดเวที จัดเก็บข้อมูล ทาทะเบียน
แผนการจัดเวทีแปลง
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 แปลงใหญ่ตาบลไผ่ตา่ ที่ทาการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 ตาบลไผ่ตา่
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 แปลงใหญ่ตาบลหนองจรเข้ ศูนย์จดั การศัตรูพืชชุมชนตาบลหนองจรเข้
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 แปลงใหญ่สหกรณ์การเกษตรหนองแค องค์การบริหารส่วนตาบลหนองจรเข้
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 แปลงใหญ่ตาบลหนองจรแขม ที่ทาการกานันตาบลหนองแขม
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจาปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
5.1.1 แผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
กาหนดจัดงาน วันเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ใน
วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อาเภอหนองแค หมู่ที่ 2
ตาบลห้วยขมิ้น แล้วจะแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงาน และนัดประชุม โดยอีกครั้ง

5.1.2 หลักสูตรการถ่ายทอดองค์ความรู้ ในการจัด งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อ
เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
5.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าแปลงใหญ่
5.3 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะการดาเนินงานตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญ่
ระเบียบวาระที่ 6
เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
1.
นัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 11 เมษษยน 256๒ สถานที่สัญจร รอประสานจุดเครือข่าย
จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ปิดประชุม
เวลา 12.00 น.
ลงชื่อ

น้าทิพย์ มณีฉาย ผูจ้ ดบันทึกการประชุม
(น.ส.น้าทิพย์ มณีฉาย )
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ /ผูป้ ระสานงาน

ลงชื่อ ร่ม วรรณประเสริฐ ผูต้ รวจรายงานการประชุม
(นายร่ม วรรณประเสริฐ )
ประธาน ศพก.

