
  

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับเขต (เขต ๓)                   

และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับเขต คร้ังที่ 3/๒๕๖3 
วันศุกร์ท่ี 25 มิถุนายน ๒๕๖3 เวลา ๐๙.๐๐ น. 

ณ ห้องประชุมโรงแรมโฮเทล ฟิวส์ ต าบลทับมา อ าเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
...................................... 

กรรมการที่มาประชุม 
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับเขต 
 ๑. นางสาวทองใส สมศรี แทนประธานกรรมการ (นายอุดม  วรัญํูรัฐ)  
 ๒. นายดิเรก  แซ่ฮ้อ  รองประธาน 
 3. นายมนัส  ฮวดจึง  รองประธาน 
 4. นายสุรชัย  แซ่จิว  ประชาสัมพันธ์  
 5. นายสุรพงษ์  บุญเคล้ิม เหรัญญิก 
 6. นายสุชาติ เสน่หา  กรรมการ 
 7. นายสมชาย  บุญก่อเกื้อ กรรมการ  

8. นางสาวพิฐพิรญาณ์ กล่อมสังข ์  แทนผู้ช่วยเลขานุการ (นายมานิตย์  ชิงชัย)  

คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต  
1. นายพรชัย  บัวประดิษฐ์ ประธานกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต 

     2. นายธีรภัทร  อุ่นใจ รองประธานคนท่ี 1 
 3. นายวิชิต สุกิกูล  แทนรองประธานคนท่ี ๒ (นายประสิทธิ์  วรจิตร) 
 4. นายสมเกียรติ ดอกไม้หอมกล่ิน แทนเหรัญญิก (นายวิมล  บุญรอด) 
 5. นายสมบูรณ์  ดวงแสนโย ประชาสัมพันธ์ 
 6. นายเรือง  ศรีนาราง  เลขานุการ 
 7. นายเสถียร  เสือขวัญ ผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการที่ไม่มาประชุม 
 1. นายบัวผัน สิทธิพล                     เลขานุการ 
 2. นายบัญชา ฉานุ   กรรมการ 
 3. นายเสนาะ แดงน้อย  กรรมการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นางสาวกรแก้ว สุภาภรณ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
 2. นางสาวศรีวรรณ เลอสรวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
  ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 3. นายมนตรี  ส่องแสงจันทร์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
  ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
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 4. นางสาวอังคนา พาเสียงรักษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
  ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา 
 5. นางสาวเมธาพร ขจรศรีวรวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
  ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ   
 6 นางมลิวรรณ  ไวยกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
  ส านักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ   
 7. นางสาวนภาวรรณ  โตสติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
  ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 
 8. นายสมยศ เอี่ยมใบพฤกษ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
  ส านักงานเกษตรจังหวัดตราด 
 9. นางดวงภรณ์ โตอนันต์ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
  ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 
 10. นางสาววารุณี เครือวงศรี นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  ส านักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี 
 11. นางป๎ทมา นามวงษ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
  ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
 1๒. นางสาวคณางค์ สมผล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
  ส านักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี 
 1๓. นางสาวฌามา รื่นรมย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
  ส านักงานเกษตรจังหวัดระยอง 
 14. นายชัยณรงค์  ทิพย์พรม  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
  ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
 15. นายอรุณ เหมือนตา  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 
  ส านักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี 
 16. นางสาวณัฏฐิยา  วุฒิ  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  
  ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 
 17. นางสาวพิมพิมล น้ าทิพย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  
  ส านักงานเกษตรจังหวัดนครนายก 
 18. นายถนัด เกิดงาม ผู้อ านวยการกลุ่มการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย 
  กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
 19. นางสาวปิยนันท์ บุญสร้าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
  กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
 20. นายวิศรุต สายบุญช่วย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ   
  กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
 21. นายเด่นพงษ์ เรืองศรีพนาวัลย์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 
    กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
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 22. นายวิชัย บุญเย็น นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
   กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร 
 23. นายณรงค์ ภัทรขวัญ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร 
  กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร 
 24. นางสาวเยาว์สุลักษณ์ บรรจมาตย์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
       ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 
 25. นางสาวสงกรานต์ พัดพาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  ส านักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว 
 26.นางอุบล มากอง ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง 
 27. นายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ 
  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง 
 28. นางสาวนคร คมกล้า นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ 
  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง 
 29. นายพุทธินันท์ บูรณะ นักวิชาการแผนท่ีภาพถ่ายปฏิบัติการ 
  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง 
 30. นางสาววันทิตา วุฒิพนมศักดิ์ เจ้าหน้าท่ีระบบคอมพิวเตอร์ 
  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง 
 31. นางสาวผกาพันธุ์ ละมัย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ 
  ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง  
เร่ิมประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น. 
                     นายพรชัย  บัวประดิษฐ์ ประธานกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต (เขต ๓) ร่วมกับ                     
นายดิเรก แซ่ฮ้อ รองประธานกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับเขต (เขต ๓) ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 
การประชุม ดังนี้ 

ระเบียบวาระที่  1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ  
       1.1 วัตถุประสงค์การประชุมและนโยบายการขับเคล่ือนโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบ                  
แปลงใหญ่และศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 
      1.2 การขับเคล่ือนแปลงใหญ่ของภาคตะวันออก โดย ประธานแปลงใหญ่   

      1.3 การขับเคล่ือนเครือข่าย ศพก.ของภาคตะวันออก โดยประธาน ศพก.  

   1.3.1 การคัดเลือกกรรมการ ศพก. จะครบวาระ 2 ปี ขั้นตอนการคัดเลือก ด าเนินการ         
16-31 กรกฎาคม 2563 ด าเนินการคัดเลือกโดยแจ้งเกษตรอ าเภอ  แจ้งเกษตรกรต้นแบบ องค์ประกอบตามเอกสาร
แนบ  แต่งต้ังคณะกรรมกรชุดใหม่ส่งเขต ส่งกรมฯ ภายในวันท่ี 1-10 สิงหาคม 2563  ประชุมครั้งต่อไปเพื่อคัดเลือก
ประธาน ศพก. ระดับเขต ระหว่างวนัท่ี 14 สิงหาคม 2563 ถึงวันท่ี 6 กันยายน 2563 
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นางอุบล มากอง ผู้อ านวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 

จังหวัดระยอง เพิ่มเติมรายละเอียดการคัดเลือกคณะกรรมการ ศพก. ในระดับต่าง ๆ ท่ีหมดวาระ ได้มีหนังสือแจ้ง ให้
จังหวัดแจ้งอ าเภอเพื่อประสานเกษตรกรต้นแบบ พิจารณาคัดเลือกคณะกรรมการระดับอ าเภอ องค์ประกอบเกษตรกร
ต้นแบบ อกม. ประธานศพก. เครือข่าย ผู้ทรงคุณวุฒิ ศบกต. 1 คน เจ้าหน้าท่ีส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบอ าเภอ 1 คน 
เสนอช่ือให้ส านักงานเกษตรจังหวัด ยกร่างค าส่ังโดยผ่าน CoO  ได้รับความเห็นชอบ น าเข้าประชุมคณะอนุกรรมการ             
ออกค าส่ัง ส่งให้เขต กรม ฯ ภายในวันท่ี 31 กรกฎาคม 2563 ส านักงานเกษตรจังหวัด ประธานของระดับอ าเภอ          
ประชุม คัดเลือกระดับจังหวัด ออกค าส่ังระดับจังหวัด ส่งรายช่ือให้เขต กรม ฯ ไม่เกิน 10 สิงหาคม 2563  ประชุมคัดเลือก
คณะกรรมการ ระดับเขต ต้ังแต่วันท่ี 14 สิงหาคม 2563  เป็นต้นไป 

นายถนัด เกิดงาม ผู้อ านวยการกลุ่มการมีส่วนร่วมของภาคีและเครือข่าย กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร รับผิดชอบการจัดท าค าส่ัง และการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายระดับประเทศ        
การเลือกตั้งคณะกรรมการ 2 ปี/ครั้ง   ระยะเวลาการเลือกตั้งจะตรงกับการประชุมคณะกรรมการระดับประเทศ แต่
เนื่องจากสถานการณ์การระบาดเช้ือไวรัสโคโรนา โควิท 19 ท าให้ไม่มีการจัดงานวันรวมพลคน ศพก. แปลงใหญ่ กรมฯได้
ก าหนดการจัดงานเกษตรสร้างชาติ ระหว่างวันท่ี 27-30 สิงหาคม 2563 มีแผนการประชุมคณะกรรมการเครือข่าย 
แปลงใหญ่ และคณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับประเทศ วันท่ี 26-27 สิงหาคม 2563 ควรมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการระดับเขตให้เสร็จ ภายใน 27 สิงหาคม 2563  

นายวัลลภ จันทร์งาม นักวิชาการเกษตรช านาญการพิเศษ แต่งต้ังคณะกรรมการแปลงใหญ่ ระดับจังหวัดให้
แล้วเสร็จ ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563  เขตส่งให้กรม ภายใน 31 กรกฎาคม 2563    

1.3.2 การจัดสรรกล่องเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตร (learning box) 
         ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะสนับสนุน         

กล่องเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเกษตร (Learning Box) แกศู่นย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร (ศพก.) จากเดิมจ านวน 100 กล่อง เพิ่มข้ึน 100 กล่อง รวม 200 กล่อง กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริม
การเกษตร สนับสนุน (Learning Box) จ านวน 11 กล่อง ให้จังหวัดภายใต้การดูแลของส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการ
เกษตรท่ี 3 จังหวัดระยอง และจัดสรรเพิ่มเติม จ านวน 6 กล่อง รวมเป็น 17 กล่อง  

 
 
 

ล าดับท่ี จังหวัด อ าเภอ (เดิม) ช่ือ-สกุล อ าเภอ (เพิ่ม) ช่ือ-สกุล 
1 จันทบุรี ท่าใหม่ นายอุดม วรัญํูรัฐ  แก่งหางแมว นางสาวอารีรัตน์ พูลปาน 
2 ฉะเชิงเทรา คลองเข่ือน นายสุชาติ เสน่หา           - - 
  สนามชัยเขต นายสมชาย สมาน           - - 
3 ชลบุรี บ่อทอง นายดิเรก แซ่ฮ้อ           - - 
  บ้านบึง นางเพ็ญจิต แสงสว่าง           - - 
4 ตราด เขาสมิง นายมานิตย์ ชิงชัย           - - 
5 นครนายก เมืองนครนายก นายสุรพงษ ์บุญเคล้ิม องครักษ์ นายสัมพันธ์ ศรีอ่อน 
6 ปราจีนบุรี เมืองปราจีนบุรี นายมนัส ฮวดจึง ศรีมโหสถ นายสมหมาย โอสถานนท์ 
7 ระยอง แกลง นายสมชาย บุญก่อเกื้อ เมืองระยอง นางสมควร ศิริภักดี 
8 สมุทรปราการ บางเสาธง นายสุรชัย แซ่จิว เมืองสมุทรปราการ นายประหยัด จันดา 
9 สระแก้ว อรัญประเทศ นายบัวผัน สิทธิพล เมืองสระแก้ว นายยุทธพงษ์ รัตนวิทย์ 
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ระเบียบวาระที่  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 
 รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต และคณะกรรมการ
เครือข่าย ศพก.ระดับเขต เขต 3 ครั้งท่ี 2 วันท่ี 28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จันทบุรี อ าเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 
มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๓  เร่ืองสืบเนือ่ง 
   - การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ปี 2563 
   โดย ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง 
          นางสาววรนุช สีแดง ผู้อ านวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ส านักงานส่งเสริมและ
พัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง การประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต ปี 2563 ก าหนดให้จังหวัดส่งผลให้
ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร ภายในวันท่ี 15 กรกฎาคม 2563 คณะกรรมการประกวด ประกอบด้วย
หน่วยงานภาคี กรมการข้าว ชลประทาน ตรวจบัญชีสหกรณ์ กรมพัฒนาท่ีดิน ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร       
กรมวิชาการเกษตร เพิ่มเติมประธานเครือข่าย ศพก. ระดับเขต ประธานเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเเขต เขตคัดเลือก  
4 แปลง รางวัลท่ี 1, 2, 3 และชมเชย ประชุมคณะกรรมการ 1 กรกฎาคม 2563 ให้แต่ละจังหวัดน าเสนอผลงาน 
คัดเลือก 4 จังหวัด รางวัลท่ี 1 เงินรางวัล 20,000 บาท พร้อมโล่ รางวัลท่ี 2 เงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมโล่ 
รางวัลท่ี 3 เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมโล่ รางวัลชมเชย 5,000 บาท 
 
ระเบียบวาระที่  ๔  เร่ืองเพื่อทราบ  
                         ๔.๑ การคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่และ ศพก. ท่ีจะหมดวาระลงในเดือน
กันยายน 2563 ได้หารือในช่วงประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

มติท่ีประชุม รับทราบ 

       4.2 รายงานความก้าวหน้าเครือข่ายแปลงใหญ่ โดย 9 จังหวัด 
ชลบุรี นายพรชัย  บัวประดิษฐ์ เสนอของบประมาณ จ านวน 33 แปลง งบประมาณ 62 

ล้านบาท 6 แสนกว่าบาท เป็นโอกาสของเกษตรกรที่ได้เสนอ การเสนองบประมาณมีการพิจารณาจากคณะกรรมการ 
CoO แต่โดยรวมผ่านมาด้วยดี ทางประธาน ศพก. ระดับประเทศ ก็ขอให้ ศพก.เสนอของบประมาณ ของชลบุรี ขอ
สนับสนุนโดรน ในการด าเนินการของ ศพก. และการขอรถไถ ไม่สามารถขอได้ คณะกรรมการ CoO ไม่พิจารณา
สถานการณ์ภัยแล้ง แปลงใหญ่ปลานิล เกษตรกรไม่มีการประกอบอาชีพ ให้ช่วงแรกของการระบาด เกษตรกรที่         
เล้ียงปลา เล้ียงกุ้ง ไม่มีสิทธิ์ได้รับ ฝนไม่ตกในพื้นท่ีมีการขอสนับสนุนโครงการฝนหลวง หาแนวทางให้ผ่านพ้นวิกฤติ        
ให้ได้ เรื่องหนี้สินเกษตรกร ตามโครงการ เรื่องการพักดอกเบีย้ เกษตรกรต้องจ่ายดอกเบ้ียให้กับ ธกส. 

จันทบุรี นายธีรภัทร  อุ่นใจ จากการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และ
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก. ระดับจังหวัด สรุปผลการประชุม ขอรับงบประมาณสนับสนุน 66 แปลง  118 ล้านบาทเศษ 
การด าเนินการแปลงใหญ่ เรื่องตลาดออนไลน์ เกษตรกรขายออนไลน์น้อย ขายส่งให้ล้ง มังคุดขายตลาดริมทาง          
กลุ่มมังคุดเขาคิชฌกูฎเป็นกลุ่มประมูลมังคุด ด าเนินการได้ดี แปลงใหญ่เงาะ แปลงใหญ่ลองกอง มีการเปล่ียนแปลง
เป็นแปลงใหญ่ทุเรียน ตลาดออนไลน์ทุเรียนได้รับความนิยมจากผู้บริโภคในช่วงการเกิดโรคระบาดไวรัส โคโรน่า โควิท 
19 เป็นสินค้าขายดี ขอขอบคุณกรมส่งเสริมการเกษตรยกระดับแปลงใหญ่ เป็นสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียน  

 
/โดยน า... 
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โดยน าแปลงใหญ่ทุเรียน ของ 6 จังหวัดภาคตะวันออก จัดต้ังเป็นสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียน  

ปราจีนบุรี นายวิชิต สุกิกูล ความก้าวหน้า 
1. แปลงใหญ่ ปี 59-62จ านวน 48 แปลง 
2. ฤดูแล้งท่ีผ่านมา ไมได้รับผลกระทบรุนแรง ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

หน่วยงานภายใต้กระทรวเกษตรและน้ า 
3. ช่วงการระบาดของโรคระบาดไวรัส ผลผลิตมะม่วงส่งออกประเทศเวียดนามไม่ได้           

ขายภายในประเทศ ผ่านส านักงานเกษตรอ าเภอ ส านักงานเกษตรจังหวัด ศูนย์ราชการ ตลาดออนไลน์ ขายได้ดีกว่า
ช่วงไม่มีโรคระบาด 

4. การเพาะปลูกในช่วงฤดูกาลฝน เริ่มเพาะปลูก ป๎ญหาฝนตกไม่ท่ัวถึง บางพื้นท่ี บางอ าเภอ 
5. การขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 41 แปลง งบประมาณ 105,714,602 บาท 

รายละเอียด แปลงใหญ่ข้าวขอสนับสนุน รถเกี่ยวข้าว รถแทรคเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง เครื่องคัดเมล็ด เครื่องผสม
ปุ๋ย แปลงใหญ่ไม้ผล ขอสนับสนุนระบบน้ า การแปรรูป แปลงใหญ่ผัก ขอสนับสนุนการสร้างระบบน้ าโรงเรือน ห้องเย็น
แปลงใหญ่พืชไร่ รถเกี่ยวอุปกรณ์ต่อพ่วง ปุ๋ย เครื่องช่ัง แปลงใหญ่ไม้ดอกไม้ประดับ ขอสนับสนุนรถแทรคเตอร์        
แปลงใหญ่ไม้ยืนต้น ขอสนับสนุนระบบน้ า อาคารเก็บผลผลิต ห้องเย็น แปลงใหญ่ประมง แปรรูป การจ าหน่าย      
แปลงใหญ่ปศุสัตว์ การเล้ียงสัตว์ การแปรรูป 
                           ตราด นายเรือง ศรีนาราง มีแปลงใหญ่ จ านวน 33 แปลง ส่วนใหญ่เป็นแปลงใหญ่ทุเรียน           
เป็นหลัก มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้เรื่องการใช้ปุ๋ย ไม้ผลป๎ญหาภัยแล้ง มีการโค่นสวนยางปลูกทุเรียน ป๎ญหาการใช้น้ า                     
มีอ่างเก็บน้ าต้นทุน 8 อ่าง ป๎ญหาด้านประมง ปลาเก๋า ไม่สามารถจ าหน่ายได้ ไม้ผลหลัก ทุเรียน ส่วนใหญ่จ าหน่าย               
ผ่านตลาดออนไลน์ มีป๎ญหาการรับประกันผลผลิตให้กับลูกค้า ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี เงาะ มังคุด ราคาไม่ดี           
เนื่องจากผลผลผลิตออกพร้อมกัน  

สระแก้ว นายสมบูรณ์  ดวงแสนโย จ านวน 55 แปลง มีการประชุมเกี่ยวกับภัยแล้ง           
ข้าวราคาตกต่ า ป๎ญหาราคาผลผลิต การอ้างอิงราคาผลผลิต ควรแบ่งเป็นเขต การปลูกมันส าปะหลังท่ีต้านทานโรค   
ใบด่างได้รับความร่วมมือน้อย โครงการยกระดับแปลงใหญ่ขอการสนับสนุนงบประมาณ 55 แปลง 154 ล้านบาท 

ระยอง นายเสถียร  เสือขวัญ แปลงใหญ่ 41 แปลง การจ าหน่ายผลผลิตผ่านตลาดออนไลน์
โครงการยกระดับแปลงใหญ่ ขอสนับสนุนงบประมาณ 28 แปลง มังคุด เงาะ ราคาผลผลิตไม่ดี 

นครนายก นายสมเกียรติ ดอกไม้กล่ินหอม จ านวนแปลงใหญ่ขอรับการสนับสนุน 24 แปลง 
37 ล้านกว่าบาท  
                           ฉะเชิงเทรา นางสาวศรีวรรณ เลอสรวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ              
ส านักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา แทนประธานแปลงใหญ่ นายบัญชา ฉานุ  มีแปลงใหญ่ 35 แปลง ขอสนับสนุน        
งบประมาณ 31 แปลง งบประมาณ 84 ล้านกว่าบาท กิจกรรมการประกวดส่งเข้าประกวด จ านวน 5 แปลง อยู่ระหว่าง        
คณะกรรมการด าเนินการพิจารณาตัดสิน วันท่ี 17 มิถุนายน 63 กรมส่งเสริมการเกษตรได้ท าข้อตกลงความร่วมมือ               
กับห้างแม็คโคร ในการส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินงานพัฒนาเกษตรกรแปลงใหญ่ให้สามารถผลิตสินค้าคุณภาพ                    
ได้มาตรฐาน เจ้าหน้าท่ีกรมส่งเสริมการเกษตรและเจ้าหน้าท่ีของห้างแม็คโคร ปลงใหญ่เห็ดฟาง อ าเภอพนมสารคาม            
แปลงใหญ่เห็ด อ าเภอท่าตะเกียบ แปลงใหญ่พืชผัก  อ าเภอสนามชัยเขต เตรียมความพร้อมเกษตรกรวางแผน 
การผลิตสินค้าเพื่อส่งจ าหน่ายห้างแม็คโคร 
             สมุทรปราการ นางมลิวรรณ  ไวยกุล นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงาน
เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  แทนประธานแปลงใหญ่ นายเสนาะ แดงน้อย จ านวน 15 แปลง การประกวด ประชุม 
 

/คณะกรรมการ... 
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คณะกรรมการ ลงพื้นท่ี วันท่ี 8-10 กรกฎาคม 63  ขอรับการสนับสนุน 12 แปลง งบประมาณ  31,143,990บาท               
แปลงท่ีไม่ขอรับงบประมาณ แปลงเป็ดปากน้ า และแปลงมะพร้าวน้ าหอม  

4.3 รายงานความก้าวหน้าเครือข่าย ศพก. โดย 9 จังหวัด  
   ชลบุรี นายดิเรก แซ่ฮ้อ ด าเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ 
(Field day)  ปี 2563 ด าเนินการได้ 4 อ าเภอบางละมุง บ้านบึง พานทอง เกาะจันทร์ และอ าเภอสัตหีบ ด าเนินการ
เรียบร้อยอีก 6 อ าเภอไม่ได้ด าเนินการ การอบรมเกษตรกรผู้น า ด าเนินการ 1 ครั้ง ส่งงบประมาณคืนกรมฯ  โครงการ
ยกระดับ ศพก. ขอสนับสนุนงบประมาณ 10 ศพก. งบประมาณ 3,913,405 บาท  

จันทบุรี นางสาวทองใส สมศรี  โครงการยกระดับขอสนับสนุน จ านวน 9 ศพก. 
งบประมาณ 3 ล้านกว่าบาท ด าเนินการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)          
ปี 2563 ด าเนินการจัดได้ 4 อ าเภอ  ป๎ญหาช่วงของการระบาดไวรัสโคโรนา ขาดแคลนแรงงานในการเก็บเกี่ยวมังคุด 
ผลผลิตเสียหายมาก 

ปราจีนบุรี  นายมนัส  ฮวดจึง ประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัดครั้งท่ี 2  โครงการ
ยกระดับขอสนับสนุน จ านวน 9 ศพก. งบประมาณ 2,494,550 บาท 

ฉะเชิงเทรา นายสุชาติ เสน่หา การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ระดับจังหวัด 3 ครั้ง การจัดงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day)  ปี 2563 ด าเนินการได้ 1 อ าเภอบางคล้า คืน
งบประมาณ โครงการยกระดับขอสนับสนุน จ านวน 11 ศพก. ตามงบประมาณท่ีสนับสนุน ป๎ญหาน้ าเค็มมาถึงอ าเภอ
บ้านสร้าง  น้ าเค็มอาจจะเข้ามาถึงต้นน้ า อ าเภอบางน้ าเปรี้ยว ฝากเรื่องการแก้ไขป๎ญหาภัยแล้งต้องมีป๎ญหาต่อเนื่อง
แน่นอน และหนี้ค้างของเกษตรกร 

ระยอง นายสมชาย บุญก่อเกื้อ ป๎ญหาการสนับสนุนป๎จจัยการผลิตในการจัดงาน วัน
ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2563 สนับสนุนพันธุไ์ม้มีจ านวนน้อย ได้รับความ
สนใจของเกษตรกร การศึกษาข้อมูลการใช้สารเคมีให้ผลผลิตปลอดภัยและลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากมีสารเคมี            
ท่ีผลิตออกมาจ าหน่ายเป็นจ านวนมาก  โครงการยกระดับขอสนับสนุน จ านวน 8 ศพก. งบประมาณ 3 ล้านกว่าบาท  

นครนายก นายสุรพงษ์ บุญเคล้ิม โครงการยกระดับขอสนับสนุน จ านวน 4 ศพก. 
งบประมาณ 1 ,600,000 บาท ศพก.มีการด าเนินการผักยกแคร่เป็นจุดเรียนรู้ อบต.สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ จัดอบรม
การผลิตผักอินทรีย์ เน้นเรื่องการผลิตผักปลอดภัย 

สมุทรปราการ นายสุรชัย แซ่จิว การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิต
ใหม่ (Field day) ปี 2563 ด าเนินการ 2 อ าเภอ โครงการยกระดับขอสนับสนุน จ านวน 6 ศพก. งบประมาณ              
2,699,600 บาท ป๎ญหาราคาผลผลิตตกต่ า 

สระแก้ว นายสมบูรณ์  ดวงแสนโย รายงานแทนประธาน ศพก.สระแก้ว โครงการยกระดับ 
ศพก. ขอสนับสนุนงบประมาณ 9 ศพก. 500,000 บาท  

 
/ตราด... 
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                               ตราด นางสาวนภาวรรณ โตสติ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ ส านักงาน 
เกษตรจังหวัดตราด โครงการยกระดับขอสนับสนุนงบประมาณ น้อย เนื่องจากก่อนประชุม CoO มีการประชุมเกี่ยวกับ
โครงการต่างๆ มีการน าเสนอโครงการระดับอ าเภอแล้ว บางศพก.ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมการข้าว             
จึงขอสนับสนุนงบประมาณน้อย 

4.4 เงินกองทุน ศพก. จังหวัดระยองจะส่งมอบให้ประธานท่ีประชุม เพื่อส่งมอบให้ประธาน
ระดับเขตรวบรวมส่งให้ระดับประเทศต่อไป 

ระเบียบวาระที่  ๕  เร่ืองเพื่อพิจารณา 
      - แผนการจัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และเครือข่าย ศพก. ระดับ 
        ก าหนดจัดประชุมครั้งต่อไป วันท่ี 29 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดสระแก้ว  

มติท่ีประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่  ๖  เร่ืองอื่น ๆ 
      แจ้งเรื่องการมอบเงินรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวดแปลงใหญ่ ต้องมีการจัดงานจึงจะด าเนินการ
มอบเงินรางวัลให้กับเกษตรกรได้ โดยทางส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง จะด าเนินงาน 
จัดงานเพื่อมอบเงินรางวัล 

        

       

 

 

 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต 

ส านักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง 
...................................... 


