บันทึกการประชุม
เชื่อมโยงการดําเนินงานของคณะกรรมการเครือขายแปลงใหญ
และศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ระดับอําเภอ ครั้งที่ 1 / 2562
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ณศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) อําเภอหนองแค
หมูที่ 2 ตําบลหวยขมิ้น อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ผูเขารวมประชุม

ตามเอกสารแนบ๑

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงที่ประชุมทราบ
นายรม วรรณประเสริฐ ประธานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)
อําเภอหนองแค เปนประธานที่ประชุม แจงที่ประชุมดังนี้
๑.๑.แสดงความยินดี กับนายทวี มาสขาว ที่ไดดาํ รงตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาและ
สงเสริมการเกษตรที่1 จังหวัดชัยนาท
๑.๒.ศูนยผลิตเมล็ดพันธหวยขมิ้นจะจัดทําแปลงผลิตเมล็ดพันธุดีของศูนยคือพันธุขาวปทุมธานี ๑
กข ๔๗ และ กข๕๗ ใหกับศูนยผลิตเมล็ดพันธขาวลพบุรี
ที 1

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องติดตาม และรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
- ไมมี
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แลว
-ไมมี
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
นายปรีชา สายแสง เกษตรอําเภอหนองแค ไดชี้แจงดังนี้
๑.โครงการสงเสริมการเกษตรที่สํานักงานเกษตรอําเภอหนองแค ไดรับงบประมาณใหดําเนินการ
ในป 2562มีดังนี้
๑.1 แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศ ผลผลิตเกษตรกร
ไดรับการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ กิจกรรมการพัฒนาเกษตรกร จํานวน 4 โครงการ งบประมาณ 17,810 บาท
(หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดรอยสิบบาทถวน) ประกอบดวย
1.1.1 โครงการอาสาสมัครเกษตร กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสรา งความเขมแข็ง
อาสาสมัครเกษตร กิจกรรมยอยเผยแพร/ประชาสัมพันธงานอาสาสมัครเกษตร จัดทําบัตรประจําตัวอาสาสมัคร
เกษตรหมูบาน งบประมาณ 1,810 บาท (หนึ่งพันแปดรอยสิบบาทถวน)
1.1.2โครงการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพองคกรเกษตรกร กิจกรรมเสริมสรางและพัฒนา
กลุมยุวเกษตรกร กิจกรรมยอยสรางทัศนคติที่ดีและปลูกฝงคานิยมการทําการเกษตรใหกับเด็กและเยาวชน
จัดกระบวนการเรียนรูและสรางทัศนคติ คานิยมการทําการเกษตรใหกับเด็กและเยาวชนที่อยูใน/นอกโรงเรียนและ
สถาบันอุดมศึกษาผานกระบวนการกลุมยุวเกษตรกร งบประมาณ 6,000 บาท (หกพันบาทถวน)
1.1.3 โครงการขับเคลื่อนการดําเนินงานสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมสงเสริม
และพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมยอยสงเสริมการพัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน ประเมินศักยภาพและ
จัดทําแผนพัฒนากิจการวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ 8,000 บาท (แปดพันบาทถวน)

1.1.4 โครงการขั บ เคลื่ อ นการดํ า เนิ น งานส งเสริ มและพั ฒ นาวิ ส าหกิ จ ชุม ชน กิ จ กรรม
สนับสนุนการปฏิบัติงานดานทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน กิจกรรมยอยสนับสนุนวัสดุสํานักงานและวัสดุ
คอมพิวเตอรในการดําเนินงานดานทะเบียนและสารสนเทศวิสาหกิจชุมชน งบประมาณ 2,000 บาท (สองพันบาทถวน)
๑.2แผนงานบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจ และสัง คมดิจิทัล โครงการขึ้ นทะเบียนและปรับ ปรุ ง
ทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร จํานวน 2 โครงการ งบประมาณ 7,760 บาท
(เจ็ดพันเจ็ดรอยหกสิบบาทถวน)ประกอบดวย
1.2.1 โครงการขึ้นทะเบียนและปรับ ปรุงทะเบีย นเกษตรกร กิจกรรมปรับปรุงขอมูล
ทะเบียนเกษตรกรใหเปนปจจุบัน กิจกรรมยอยติดตามจัดเก็บและปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกรใหเปนปจจุบัน
งบประมาณ 7,560 บาท (เจ็ดพันหารอยหกสิบบาทถวน)
1.2.3 โครงการขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร กิจกรรมตรวจสอบขอมูล
กิจกรรมยอยตรวจสอบพื้นที่เพาะปลูก วาดแปลง งบประมาณ 200 บาท (สองรอยบาทถวน)
๑.3แผนงานบูร ณาการพั ฒ นาศัก ยภาพการผลิ ต ภาคการเกษตร โครงการพั ฒ นาศักยภาพ
กระบวนการผลิ ต สิ น ค า เกษตร กิ จ กรรมส ง เสริ ม การปลู ก พื ช หลากหลายฤดู น าปรั ง จํ า นวน 1 โครงการ
งบประมาณ 5,000 บาท (หาพันบาทถวน) ประกอบดวย
1.3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินคาเกษตร กิจกรรมสงเสริมการปลูกพืช
หลากหลายฤดูนาปรัง กิจกรรมยอย 1 จัดเวทีชุมชน รับสมัครเขารวมโครงการ งบประมาณ 3,000 บาท (สามพันบาทถวน)
กิจกรรมยอย 2 จัดการเรียนรูการผลิตพืชทดแทน งบประมาณ 2,000 บาท (สองพันบาทถวน) กิจกรรมยอย3 ตรวจสอบพื้นที่
ปลูกพืชหลากหลาย (จัดสรรงบประมาณใหอําเภอเมื่อยอดจํานวนเกษตรกรที่เขารวมโครงการฯ แลว)
๑.4แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการระบบสงเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ กิจกรรมระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 5,600 บาท (หาพันหก
รอยบาทถวน)
1.4.1 โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ กิจกรรมบริหารจัดการโครงการ กิจกรรม
ยอยประชุมเครือขายคณะกรรมการแปลงใหญฯ ระดับอําเภอ งบประมาณ 5,600 บาท (หาพันหกรอยบาทถวน)
๑.5 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง จํานวน 1 โครงการ งบประมาณ 8,000 บาท
(แปดพันบาทถวน)
1.5.1 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (SmartFarmer) กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
เกษตรกร กิจกรรมยอยพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใหเปน SmartFarmerจํานวน 2 ครั้ง
ครั้ ง ที่ 1 จั ด เวที วิ เ คราะห ศั ก ยภาพและจั ด ทํ า แผนการผลิ ต รายบุ ค คล (IFPP)
งบประมาณ 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน)
ครั้งที่ 2 จัดเวทีสรุปผลหลังจากการฝกปฏิบัติตามแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) และ
วางแผนการพัฒนาอาชีพดานการเกษตรในระยะยาว งบประมาณ 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน)
๑.6 แผนงานบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร กิจกรรมศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร จํานวน 6 โครงการ
งบประมาณ 82,000 บาท (แปดหมื่นสองพันบาทถวน)
1.6.1โครงการศูน ย เ รีย นรูก ารเพิ่ม ประสิทธิ ภาพการผลิตสิ น คา เกษตร กิ จกรรมพั ฒ นา
ศักยภาพของ ศพก. และศูนยเครือขาย กิจกรรมยอย
1.6.2 พัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร งบประมาณ 3,000 บาท (สามพันบาท
ถวน)

1.6.3 พัฒนาศูนยเครือขาย ศพก. อยางนอย 3 ศูนย เพื่อใหมีความพรอมในการเปนจุดเรียนรู/
แหลงเรียนรูทางการเกษตรดานตางๆ งบประมาณ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)
2.โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา เกษตร กิ จกรรมบริหารจัดการเพื่ อ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานกิจกรรมยอยประชุมคณะกรรมการศพก.ระดับอําเภองบประมาณ 6,000 บาท (หกพันบาทถวน)
3.โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร กิจกรรมสนับสนุนการใหบริการของ ศพก. และ
เครือขาย กิจกรรมยอยจัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มตนฤดูกาลผลิตใหม (Field day)งบประมาณ 20,000
บาท (สองหมื่นบาทถวน)
4. โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรผูนํา กิจกรรมยอยจัด
กระบวนการเรียนรูใหกับเกษตรกรผูนํา จํานวน 30 ราย งบประมาณ 18,000 บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถวน)
5.โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร กิจกรรมพัฒนาศูนยเครือขาย กิจกรรมยอย
พัฒนาศักยภาพการดําเนินงานศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)จัดวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนยจัดการ
ศัตรูพืชชุมชนตําบลหวยขมิ้น อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี และวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ศูนยจัดการศัตรูพืช
ชุมชนตําบลหนองปลิง อําเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี กิจกรรม จัดกระบวนการเรียนรูเกษตรกร เรื่ องการจั ดการ
ศัตรูพืชดวยวิธีผสมผสานตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร งบประมาณ 12,000 บาท (หนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน)
6.โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร กิจกรรมพัฒนาศูนยเครือขาย
กิจกรรมยอยถายทอดเทคโนโลยีดานการใชปุยเพื่อลดตนทุนการผลิต
6.1.1 จัดทําแปลงเรียนรูดานการจัดการดินและปุย งบประมาณ 4,000 บาท (สี่พันบาทถวน)
6.1.2 จัดกระบวนการเรียนรูดานการจัดการดินและปุยงบประมาณ 4,000บาท (สี่พันบาทถวน)
รวม 6 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 126,170 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นหกพันหนึ่งรอยเจ็ด
สิบบาทถวน)
2.โครงการสงเสริมการปลูกพืชหลากหลาย
2.1 หลักการและเหตุผล
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561เห็นชอบใหดําเนินงานโครงการสงเสริมการปลูก
พืชหลากหลายฤดูนาปรัง ป 2561 สนับสนุนคาใชจายรายละไมเกิน 15 ไร อัตราไรละ 1,000 บาท สงเสริม
ความรู ทางวิช าการดานการเกษตรผานศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) และให
เกษตรกรเปนผูมีสวนรวมลงทุนในการดําเนินการ เพื่อใหเกิดการพัฒนาอาชีพการเกษตรอยางยั่งยืนในโอกาสตอไป
ทั้งนี้ ตองตรวจสอบการดําเนินโครงการฯ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดครบถวนทุกขั้นตอน รวมทั้งกํากับดูแล
การใชจา ยงบประมาณดังกลาว ใหเปนไปอยา งโปรงใส คุมคา รวมทั้งปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของใหถูกตองครบถวนดวย
2.2วัตถุประสงค
2.2.1 ลดรอบการทํานาในฤดูนาปรัง ดวยการพักการทํานาสลับปรับเปลี่ยนไปปลูกพืช
ทางเลือกอื่น
2.2.2สรางรายไดจากการปลูกพืชอื่นทดแทนการปลูกขาวใหเกษตรกรที่เขารวมมาตรการลดรอบการทํานากับภาครัฐ
2.2.3 สรา งโอกาสใหกับเกษตรกรไดเรียนรูการเพาะปลูกพืช อื่น ในพื้ น ที่น า เพื่ อเป น
เกษตรกรรมทางเลือกใหเกษตรกรในระยะยาว
2.3 เปาหมายของโครงการฯ
อําเภอหนองแคมีพื้นที่ 771 ไร สนับสนุนคาใชจายครัวเรือนละไมเกิน 15 ไรไรละ 1,000 บาท เพื่อการใชเมล็ด
พันธุที่ดี มีการจัดการที่ดี ปรับเปลี่ยนการปลูกขาวไปปลูกพืชที่หลากหลาย ตามความตองการของเกษตรกรยกเวน

หญาเลี้ยงสัตว ขาวโพดเลี้ยงสัตวออย เผือก พืชปุยสด ไมดอกไมประดับ ไมผลไมยืนตน และพืชที่มีอายุเก็บเกี่ยว
มากกวา 120 วัน ภายใตเงื่อนไขของขอมูลทางวิชาการความเปนไปไดในการผลิต และความตองการของตลาด
โดยพื้นที่ดังกลาวตองไมทําการเพาะปลูกขาว ในชวงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 – 30 เมษายน 2562ยกเวน
พื้นที่รับน้ําที่มีประกาศใหทํา นาปเร็วขึ้น และเกษตรกรสามารถเลือกชวงระยะเวลาปลูกพืชหลากหลายไดตั้งแต
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 - 28 กุมภาพันธ 2562
สํานักงานเกษตรอําเภอหนองแค มีเกษตรกรสนใจสมัครเขารวมโครงการ จํานวน ๗๔ ราย
พื้นที่ ๗๗๑ ไร ไดจัดประชุมชี้แจงโครงการฯ ใน วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561 และกํา หนดถายทอดความรู
ใหกับเกษตรกรใน วันที่ 13 ธันวาคม 2561ณ สํานักงานเกษตรอําเภอหนองแค ต.ไผต่ํา อ.หนองแค จ.สระบุรี
3.โครงการเสริมสรางรายไดใหแกเกษตรกรรายยอยที่ไดดําเนินการเบิกจายเสร็จสิ้นแลวอยู
ระหวางที่กลุมตางๆ ดําเนินกิจกรรม แจงใหมีการติดตามและสงเสริมใหมีกิจกรรมตอเนื่อง เพื่อความยั่งยืนของ
โครงการ
4.โครงการเกษตรทฤษฏีใหม“ ๕ ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม ถวายในหลวง”ใน
ปงบประมาณ ๒๕๖๒ ใหเตรียมหาเกษตรกรเขารวมโครงการเพิ่มเติมตามเปาหมายที่ไดรบั จัดสรร
5.โครงการเกษตรอินทรีย มีพื้นที่ตําบลไหน ที่มีการทําการเกษตรโดยไมใชสารเคมี โดยเนนตาม
นโยบายรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ. ใหแจงเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรผูรบั ผิดชอบตําบล
๖.ความกาวหนาในการจัดตั้งกลุมเกษตรแปลงใหญในอําเภอหนองแครวมทั้งหมด 5 แปลง
ดังนี้
ที่
ชื่อแปลงใหญ
ที่ตั้งแปลง
แปลงใหญ จํานวนสมาชิก
พื้นที่
ป
(ราย)
(ไร)
1 แปลงใหญขาวตําบลหวยขมิ้น
ตําบลหวยขมิ้น
2559
79
2,224.50
2 กลุมนาแปลงใหญตําบลหนองจรเข ตําบลหนองจรเข 2561
58
1,572
3 สหกรณการเกษตรหนองแค จํากัด ตําบลหนองจรเข 2561
35
1,270
4 แปลงใหญขาวตําบลไผต่ํา
ตําบลไผต่ํา
51
1,632.75
2561
5 แปลงใหญขาวตําบลหนองแขม
ตําบลหนองแขม
56
1,374.75
2561
279
8,074
รวม 5 กลุม
อําเภอหนองแค

๗. การจัดตั้งศูนยเครือขายของศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรศพก. ของ

เลขานุการแจง เนื่องจาก นางภัทรวรรณจูฑะพุทธิ ประธานศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหมตําบลคช
สิทธิ์ เสียชีวิต และไมมีบุคคลอื่นดําเนินกิจกรรมตอ จึงขอยกเลิกศูนยเรียนรูเกษตรทฤษฎีใหมของตําบลคชสิทธิ์ ซึ่ง
เปนศูนยเครือขาย ศพก.อําเภอหนองแคมีรายละเอียดดังนี้

ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรปงบประมาณที่ 2561
รายชื่อศูนยเครือขาย
ประเภท/กิจกรรมหลักของศูนย
เครือขาย
1 ศูนย ศจช.ตําบลหนองปลิง
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
2 ศูนยศดปช. ตําบลหนองปลิง
ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.)
ศูนยเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตร
3
เกษตรทฤษฎีใหม
ทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน
4 ศูนยศจช. ตําบลหนองจรเข
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
5 ศูนยศจช. ตําบลโคกแย
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
6 เครือขายดานปศุสตั ว
ศูนยเรียนรูดานปศุสัตว
7 ศูนยเรียนรูดานประมง
ศูนยเรียนรูดานประมง
ศูนยเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตร
8
เกษตรทฤษฎีใหม
ทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน
9 ศูนยจัดการดินและปุยชุมชน
ศูนยจัดการดินปุยชุมชน (ศดปช.)
ศูนยเรียนรูปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง/เกษตร
10
เกษตรทฤษฎีใหม
ทฤษฎีใหม/เกษตรผสมผสาน
11 กลุมปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ
ศูนยเรียนรูพืชผัก
12 กลุมขาวชุมชนตําบลไผต่ํา
ศูนยเรียนรูดานขาว / ศูนยขาวชุมชน
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชนตําบลหนองแขม
ศูนยจัดการศัตรูพืชชุมชน (ศจช.)
13 (ศจช.)
ชือ่ ศูนยเครือขาย

หมู

ตําบล

3
3

หนองปลิง 47 696445 1588142 นายสมพงษ คงคาสี
หนองปลิง 47 696445 1588142 นายสมพงษคงคาสี

เลขบัตร
เบอรโทรศัพท
ประชาชน
4190300006065 0839911794
4190300006065 0839911794

47 700404 1590649 นายสมเกียรติเมืองดี

3190300354651 0852440268

47
47
47
47

9

หนองปลาหมอ

2
15
10
5

หนองจรเข
โคกแย
หนองโรง
กุมหัก

โซน

x

705604
706406
704066
0

y

ชื่อ-สกุลประธานศูนย

1588707
1590320
1580372
0

นายองอาจอินทรถา
นางอัจฉรีแข็งบุญ
นายนิพนธมัดจิตต
นางปรานอมเสียงสวัสดิ์

3190300375976 0820924670
3190300519803
3190300492832 0861289427
3190300017794

16

โคกแย 47 0

0

นายสมบูรณฟูนันท

3190300265623

2

หวยขมิ้น 47 0

0

นายมะนัสปนเอี่ยม

3190300220531 0854225453

8

หนองโรง 47 0

0

นายศุภวัชรสงวนพรรค

5
1

หวยทราย 47 0
ไผตา่ํ 47 0

0
0

นายสุรนิ ทรพรรัตน
นายกริต บุญยะพัน

3190300451851 0899001347
3190300141550 0892199483

นายปรีชา แกววันดี

0817941134

3

หนองแขม

47

๘.อําเภอหนองแคไดทําคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเครือขายแปลงใหญระดับอําเภอตามคําสั่งอําเภอ
หนองแค ที่ 486/ 2562 มีคณะกรรมการเครือขายแปลงใหญระดับอําเภอจํานวน ๑๐ ราย ดังนี้
1) นายนิรัน
มหาวัตร
ประธานคณะกรรมการ
2. นายอนันต
ดวงจําปา
รองประธานคณะกรรมการ
3) นางนกแกว
ทิพมล
กรรมการ
4) นายองอาจ
อินทรถา
กรรมการ
5. นายไพโรจน
เนื้อทอง
กรรมการ
6) นายยุทธนา
ทอทอง
กรรมการ
7) นายวินัย
นอยเกิด
กรรมการ
8) นายสันติ
ทรัพยเจริญ
กรรมการ
9) นายวิโรจน
ทองใบ
กรรมการ
10) นายดิเรก
ตอมสําลี
เลขานุการ
มีหนาที่ดังนี้
(1)ประชุมคณะกรรมการเครือขายแปลงใหญรวมกับคณะกรรมการเครือขายศูนยเรียนรูการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ระดับอําเภอ)
(2) รายงานผลการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะการดําเนินงานแปลงใหญของ
กลุมเกษตรกรแปลงใหญ
(3) แลกเปลี่ยนเรียนรู/องคความรูในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาแปลงใหญ
(4) เชื่อมโยงการดํา เนินงานสินคาเกษตรแบบแปลงใหญกับศูนยเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)
(5) รวมกันพิจารณาแกไขปญหาตางๆ
๙. อําเภอหนองแคไดมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเครือขายศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินคาเกษตร(ศพก.) และขอปรับเปลี่ยนในวาระเพื่อพิจารณาเสนอขอจัดทําคําสั่งใหมตามมติที่ประชุม
เกษตรอําเภอหนองแค เสนอใหมีการจัดตั้งกลุมไลนศพก.และแปลงใหญ เพื่อความสะดวกในการติดตอ
ประสานงาน
๑๐. แนวทางการดําเนินงานโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ป 2562 กิจกรรม
การดําเนินงานโครงการฯดังนี้
๑๐.๑ การวิเคราะหจัดทําแผนรายแปลงจัดทําแผนธุรกิจและปรับปรุงขอมูลพื้นฐานแปลงใหญ
แปลงป 2560 แปลงป 2561 และแปลงป 2562จัดเวทีเพื่อทบทวนและปรับปรุง
เปาหมายการพัฒนาของกลุมอยางตอเนื่อง โดยใชขอมูลแผนการผลิตรายบุคคล (IFPP) ประกอบการวิเคราะห เพื่อให
บรรลุเปาหมาย 5 ดาน ไดแกการลดตนทุนการผลิต การเพิม่ ผลผลิต การพัฒนาคุณภาพ การตลาด และการบริหาร
จัดการพรอมทั้งจัดเก็บขอมูลพื้นฐานแปลงใหญและนําขอมูลมาบันทึกในระบบ bigfarm60.doae.go.thใหครบถวน
และทุกกลุมมีแผนปฏิบัติงานรายแปลง สงภายในวันที่ 31 พฤศจิกายน 2561 และนัดสงเอกสาร ใหสํานักงาน
เกษตรอําเภอหนองแค ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561
๑๐.2 การถายทอดความรูใหเกษตรกร
แปลงป 2560 ตองเปนแปลงผลิตเมล็ดพันธุขาว (ไขแดง) และแปลงป 2561 ถายทอด
ความรูใหเกษตรกรเนนการบริหารจัดการกลุมการเชื่อมโยงการตลาดเปนการสนับสนุนการรวมกลุมมีการบริหาร
จัดการรวมกัน รวมกันผลิตและรวมกันจําหนายโดยมีตลาดรองรับที่แนนอนโดยใชแนวทางการพัฒนา Smart Group
ของกรมสงเสริมการเกษตร ซึ่งในการจัดเวทีการถายทอดความรู อาจบูรณาการกับกิจกรรมตางๆ จากหนวยงาน

ภายในกรมสงเสริมการเกษตร เชน การจัดการศัตรูพืช การจัดการดินและปุย การจัดอาชีพเสริม เปนตน รวมทั้ง
กิจกรรมที่ไดรับสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก (หนวยงานอื่นๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ หรือกระทรวงอื่นๆ
และภาคเอกชน)ทั้งนี้ ตองมีการบูรณาการจัดทําหลักสูตรการจัดทําแผนธุรกิจ เพื่อเตรียมความพรอมใหกับกลุมให
สามารถเขาถึงแหลงเงินทุน หรือสินเชื่อตางๆ
๑๐.3เพิ่มมูลคาสินคาเกษตร
แปลงป 2560 และแปลงป 2561สนับสนุนวัสดุในการพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลคาสินคา
เกษตร เปนการสนับสนุนวัสดุ เพื่อประกอบการใหความรูดานการพัฒนาคุณภาพเพื่อเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร เชน การ
แปรรูป การเพิ่มมูลคา การปรับปรุงคุณภาพผลผลิต การเพิ่มชองทางการจําหนายผานระบบสารสนเทศ เปนตน
๑๐.4สนับสนุนปจจัย/วัสดุอุปกรณการเรียนรู
แปลงป 2562 จัดทําแปลงเรียนรูเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต เพื่อเปนการทดสอบหรือสาธิต
เทคโนโลยีในประเด็นที่เกษตรกรตองการทราบหรือเทคโนโลยีท่ตี องการชักชวนใหเกษตรกรพัฒนา ภายใตความ
เห็นชอบของสมาชิก และบูรณาการกับหนวยงานวิชาการในพื้นที่ (กรมวิชาการเกษตรกรมพัฒนาที่ดิน มหาวิทยาลัย
เปนตน)
๑๑.แนวทางการจัดประชุมเชือ่ มโยงการดําเนินงานเครือขายคณะกรรมการแปลงใหญและ ศพก.
๑๑.๑วัตถุประสงคการประชุมเพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงการดําเนินงานของทั้งสองเครือขายอยางเปนรูปธรรม
สามารถใช ศพก. เปนฐานเรียนรูแ ละเปนแหลงองคความรูในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตรแปลงใหญ ตลอดจนเปน
ที่บมเพาะเกษตรกรที่จะเขาเปนสมาชิกแปลงใหญ ไดอยางแทจริง
๑๑.2 บุคคลเปาหมายเครือขายคณะกรรมการแปลงใหญ และ คณะกรรมการเครือขาย ศพก. ตั้งแตระดับอําเภอ โดย
มีเจาหนาที่ผูเกี่ยวของเขารวมประชุมดวย
๑๑.3แผนการประชุมคณะกรรมการฯ ทุกระดับ ประชุมทุก 3 เดือน รวม 4 ครั้ง/ป
แผนของอําเภอหนองแค ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
ครั้งที่ 2 วันที่ 17มกราคม 2561
ครั้งที่ 3 วันที่ 4 เมษายน 2561
ครั้งที่ 4 วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
๑๑.4 เนื้อหาการประชุม
๑.สรุปประเด็นจากการประชุมรวมกันของคณะกรรมการเครือขายแปลงใหญ และ ศพก. ระดับตาง
ๆ
๒. รายงานความกาวหนาการดําเนินงานรวมกันระหวางแปลงใหญและศพก.ในชวงที่ผา นมา
๓.การแลกเปลี่ยนเรียนรู/ การถอดองคความรูในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาแปลงใหญ
๔.กําหนดประเด็นที่ตองดําเนินการรวมกันระหวางสองเครือขาย ในชวงหลังจากการประชุมครั้ง
นี้
๕. การรวมกันพิจารณาแกไขปญหาตาง ๆ
ทั้งนี้ ทุกประเด็นที่มีการพิจารณาในที่ประชุม ขอใหหาขอสรุปใหได กรณีหาขอสรุปไมได ขอให
นําเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับเหนือขึ้นไป พิจารณา
๑๑.5กรอบวาระการประชุม
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมวัตถุประสงคการประชุมเพื่อติดตามความกาวหนาใน
การดําเนินงาน สรุปผลการดําเนินงาน รับทราบปญหาและรวมกันหาแนวทางแกไข หรือเสนอปญหาให
คณะกรรมการฯ ระดับเหนือขึ้นไปทราบและหาแนวทางแกไข

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
ระเบียบวาระที่ 3เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอนรายงานผลงานหรือความกาวหนาหรือปญหา
อุปสรรค เรื่องที่ที่ประชุมไดมอบหมายใหผูเกี่ยวของไปดําเนินการ หรือใหศึกษาขอมูลเพิ่มเติม หรือเคยพิจารณามา
กอนแลว แตยังไมไดขอยุติใหที่ประชุมทราบหรือพิจารณา
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบสรุปประเด็นสําคัญจากการประชุมรวมคณะกรรมการเครือขายแปลง
ใหญและ ศพก. ระดับเหนือขึ้นไป ใหที่ประชุมทราบการแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อพัฒนาการผลิตสินคา การบริหารจัดการ
องคกร และการบริหารจัดการดานการตลาด รายงานความกาวหนาและปญหาอุปสรรคในการดําเนินงานการผลิต
สินคาแบบแปลงใหญและ ศพก.การเชื่อมโยงการดําเนินงานผลิตสินคาเกษตรแบบแปลงใหญ กับ ศพก.
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณาเรื่องที่ตองนําเสนอคณะกรรมการฯ เหนือขึ้นไป
การหาแนวทางแกไขปญหาตาง ๆเรื่องที่จะกําหนดเปนนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติตาง ๆ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพ ศพก. และการผลิตสินคาแบบแปลงใหญ
ระเบียบวาระที่ 6เรื่องอื่นๆ (ถามี)เชน กําหนดประชุมรวมฯ ครั้งตอไป
๑๒.เชื่อมโยงการดําเนินงานของคณะกรรมการแปลงใหญและคณะกรรมการศพก ระดับตาง ๆ
๑๒.1 การดําเนินการตาง ๆ เพื่อพัฒนาการดําเนินงาน ศพก. และแปลงใหญถายทอดนโยบาย
แนวทางปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ การขอความรวมมือในการดําเนินการตาง ๆ เพื่อพัฒนา ศพก. และแปลงใหญ ผานการ
ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับตาง ๆ ลงไปตามลําดับ คือ
12.1.1 กรรมการฯ ระดับประเทศ ตองนําประเด็นที่ตองดําเนินการ ไปถายทอดตอ
ในเวทีประชุมคณะกรรมการฯ ระดับเขต
12.1.2 กรรมการฯ ระดับเขต ตองนําประเด็นที่ตองดําเนินการ ไปถายทอดตอในเวที
ประชุมคณะกรรมการฯ ระดับจังหวัด
12.1.3 กรรมการฯระดับ
จังหวัด ตองนําประเด็นที่ตอ งดําเนินการ ไปถายทอดตอในเวทีประชุมคณะกรรมการฯ ระดับอําเภอ
การแกไขปญหาตาง ๆ นําเสนอประเด็นปญหาที่ไมสามารถแกไขได ใหคณะกรรมการฯ ระดับเหนือ
ขึ้นไปเพื่อพิจารณาและหาแนวทางแกไข
๑๓.เตรียมความพรอมการพิจารณาจัดชั้นคุณภาพของแปลงใหญ ประจําป พ.ศ. 2562
การดําเนินงานพิจารณาประเมินการจัดชั้นคุณภาพของแปลงใหญทุกแปลง มีวัตถุประสงคเพื่อ
ประเมินผลเบื้องตนในการดําเนินงานสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ รวมทั้งเปนแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
การดําเนินงานของแปลงใหญแตละแปลง ซึ่งมีผูแทนคณะกรรมการอํานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสําคัญและการ
แกไขปญหาภาคเกษตรระดับจังหวัดเปนผูดําเนินการประเมินผลการจัดชั้นคุณภาพของแปลงใหญในพื้นที่โดยมีเกณฑ
การใหคะแนน แบงออกเปน 5 สวน ไดแก
สวนที่ 1 : การรวมกลุมเกษตรกร
20 คะแนน
สวนที่ 2 : การบริหารจัดการ
20 คะแนน
สวนที่ 3 : ผลการดําเนินงาน
40 คะแนน
สวนที่ 4 : การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช 10 คะแนน
สวนที่ 5 : ความยั่งยืนในการดําเนินการ
10 คะแนน
รวม 100 คะแนน
การจัดแบงเกรด เกรด A : คะแนน 75 – 100 คะแนน,เกรด B : คะแนน 60 – 74 คะแนน,
เกรด C : คะแนน นอยกวา 60
ทั้งนี้ ขอใหกลุมสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญทุกแปลงเตรียมความพรอมและดําเนินงานตามแนวทางปฏิบัติ
(เอกสารแนบที่ 3) เพื่อรองรับการตรวจประเมินพิจารณาจัดชั้นคุณภาพของแปลงใหญ ประจําป พ.ศ. 2562 และนํา

เกณฑการประเมินดังกลาวมาใชเปนแนวทางพัฒนาการดําเนินงานกลุมเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคของการสงเสริมการเกษตร
แบบแปลงใหญตอไป
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรูและองคความรูในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาแปลงใหญ
ประธาน นายรม วรรณประเสริฐ ไดใหความรูเรื่องดินและปุย การลดตนทุนการใชปุยเคมี
การอบรมถายทอดแปลงใหญ ตําบลไผต่ํา ตําบลหนองแขม ตําบลหนองจรเขเสนอขอรับการอบรมใหความรูเรื่องดิน
และการจัดการดินและปุยเพื่อเหมาะสมกับการผลิตขาวในระบบแปลงใหญ และเสนอใหมีการการจัดทํายุทธศาสตร
แปลงใหญ ใหจัดทําแผนในกระดาษแผนเดียว ใหมีทุกอยางในกระดาษแผนเดียว
มติที่ประชุม รับทราบ
2. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะการดําเนินงานตามโครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ
ประเด็นปญหา

แนวทางการแกไขรวมกัน

1. การวางแผนการผลิต ทํานา - จัดประชุมรวมกัน วางแผนการ
กิจกรรมรวมกัน
ผลิตประสานชลประทานมารวมดวย
- จัดทําแผนการปฏิบัติงาน
2. การบริหารจัดการน้ํา

ขอเสนอแนะ
(กรณีไมสามารถแกไขปญหาได
- ใหมีการวางแผนรวมกัน

- ชลประทานประชุมชี้แจงการใชน้ํา - จัดประชุมชี้แจงและวางแผนการผลิต
การบริหารจัดการน้าํ
- ใหมีการรวมกลุมจัดตั้งกลุม กําหนด
กฎ กติการอยูรวมกัน

มติที่ประชุม รับทราบ
3.ปรับเปลี่ยนคณะกรรมการเครือขายแปลงใหญและศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)
คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการเครือขายศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
(ศพก.)ดวยคณะกรรมการหลายทานมีการซ้ําซอนกับคณะกรรมการเครือขายแปลงใหญ ระดับอําเภอ และกรรมการ
บางทานเสียชีวิต จึงขอปรับเปลี่ยน ดังนี้
1) นายดิเรก ตอมสําลี เปน นายปรีชา แกววันดี
2) นายอนันต ดวงจําปา เปน นายกิตติศักดิ์ คนขํา
3) นายองอาจ อินทรถา เปน นายวันชัย โชติกุล
4) ขอปรับออก 1 ราย คือ นางภัทรวรรณจูฑะพุทธิ เนื่องจากเสียชีวิต
5) ขอเพิ่มกรรมการ 1 ราย คือนักวิชาการสงเสริมการเกษตรผูรบั ผิดชอบตําบลหวยขมิ้นโดย
ตําแหนง
มติที่ประชุม รับรองและเสนอขอจัดทําคําสั่งใหมตามมติที่ประชุม
4.ขอเพิ่มสมาชิกและปรับเปลี่ยนสมาชิกแปลงใหญ
๔.๑ ตําบลหนองแขม ขอเพิ่มสมาชิก ดังนี้
1) นางกิ่งทอง โพธินิมิตร พื้นที่ 13 ไร
2) นางสาวฉวีวรรณ คําพุม พื้นที่ 12 ไร

3) นางสาวสมจิตรนวนไทยพื้นที่ 10 ไร
4)นายปรีชา แกววันดี พื้นที่ 25 ไร
5) นายสมชาย สมนาค พื้นที่ 11 ไร
และมีสมาชิกเสียชีวิต จํานวน 1 ราย คือนายบุญสม คงระเบียบ พื้นที่ 8 ไร ดังนั้นสมาชิกแปลงใหญตําบล
หนองแขม ทั้งหมด 60 ราย พื้นที่ทั้งหมด 1,402.50 ไร
๔.2 แปลงใหญขาว กลุมนาแปลงใหญตําบลหนองจรเข แจงวามีการเปลี่ยนแปลงหัวหนาครัวเรือน
จาก น.ส.นุจรินทร แหยมนุด เปน น.ส.นรินทรทิพย แหยมนุด เลขประจําตัวประชาชน 3-1903-00374-17-1
๔.๓ขอเพิ่มสมาชิกแปลงใหญกลุมปาลมวิหารแดง สมาชิกจํานวน 26 ราย พื้นที่ 1,284 ไร
มติที่ประชุมรับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6เรื่องอื่นๆ
เกษตรอําเภอหนองแคแจง
๑. การเลือกตั้ง สว. โดย คสช. เปนคนเลือกมาจาก โดยตําแหนง 6 คน อีก 196 คน คัดเลือกจากทั่ว
ประเทศ 400 คน มาจากคัดเลือกโดยชุมชนคือรับสมัครที่อําเภอตองมีภูมิลําเนาในพื้นที่เทานั้น คาสมัคร 2,500
บาท / คน วุฒกิ ารศึกษาไมจํากัด
๒. งานระบบสงเสริมการเกษตร สามารถพบเจาหนาที่ไดทุกวันจันทรของสัปดาห สําหรับวันอังคาร, วันพุธ
วันพฤหัสบดีเจาหนาที่มีกําหนดลงพื้นที่ติดตามงานภายในตําบล วันศุกรจะจัดทํารายงานสรุปและแผนประจําสัปดาห
๓. ภัยพิบัติ ตามหลักเกณฑและขั้นตอนการชวยเหลือภัยพิบัติตองดําเนินการตามขั้นตอน หากองคการ
บริหารสวนตําบลชวยเหลือไดตามจํานวนเงินที่ไมเกินอํานาจจาย หากเกินอํานาจจายขององคการบริหารสวนตําบล
สามารถขอรับการชวยเหลือจากอําเภอ จังหวัด กรมบัญชีกลาง ตามลําดับกรณีภัยที่เกิดจากโรคและแมลง ตองให
กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนผูจายคาเสียหาย
๔.นัดประชุมครั้งตอไป ตามแผน ครั้งที่ 2 วันที่ 17มกราคม 256๒สถานที่สัญจร รอประสานจุดเครือขาย
จะแจงใหทราบอีกครั้ง
ปดประชุม
เวลา 12.00 น.
ลงชื่อ

ผูจดบันทึกการประชุม

(น.ส.น้ําทิพย มณีฉาย )
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ /ผูประสานงาน
ลงชื่อ
ผูตรวจรายงานการประชุม
(นายรม วรรณประเสริฐ )
ประธาน ศพก.

