รายงานการประชุม
คณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับเขต (เขต ๓)
และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับเขต ครั้งที่ 1/๒๕๖3
วันอังคารที่ 17 ธันวาคม ๒๕๖3 เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ระยอง อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง
......................................
กรรมการที่มาประชุม
คณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับเขต
๑. นางสาวสายพิน โตสุขเจริญ
แทนประธานกรรมการ (นายอุดม วรัญญูรัฐ)
๒. นายชายชัย อมรบดีรักษ์
แทนรองประธาน (นายดิเรก แซ่ฮ้อ)
๓. นายวิรัตน์ ประยูรพงษ์
แทนรองประธาน (นายมนัส ฮวดจึง)
๔. นายถนอม ยังเจริญ
แทนประชาสัมพันธ์ (นายสุรชัย แซ่จิว)
๕. นายไร ไครอินทร์
แทนเหรัญญิก (นายสุรพงษ์ บุญเคลิ้ม)
๖. นายสุชาติ เสน่หา
กรรมการ
๗. นายสมชาย บุญก่อเกื้อ
กรรมการ
๘. นายบัวผัน สิทธิพล
เลขานุการ
๙. นายมานิตย์ ชิงชัย
ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต
1. นายพรชัย บัวประดิษฐ์
ประธานกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต
2. นายพิพัฒน์ อินทรเจริญ
แทนรองประธานคนที่ ๑ (นายธีรภัทร อุ่นใจ)
3. นายประสิทธิ์ วรจิตร
รองประธานคนที่ ๒
4. นายสมเกียรติ ดอกไม้กลิ่นหอม
แทนเหรัญญิก (นายวิมล บุญรอด)
5. นายสมบูรณ์ ดวงแสนโย
ประชาสัมพันธ์
6. นายสุขเกษม จูเจริญ
แทนกรรมการ (นายบัญชา ฉานุ)
7. นายเรือง ศรีนาราง
เลขานุการ
๘. นายเสถียร เสือขวัญ
ผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการที่ไม่มาประชุม
1. นายเสนาะ แดงน้อย
กรรมการ
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นางปัทมา นามวงษ์
๒. นางสาวคณางค์ สมผล
๓. นายมนตรี ส่องแสงจันทร์

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
/4.นางสาว...

๔. นางสาวศรีวรรณ เลอสรวง
5. นางสาวชลัยกร วิมลรัตน์
6. นางสาววราภรณ์ ศรีวิเศษ
7. นางสาวจารุวรรณ เอี่ยมหนู
8. นายสมยศ เอี่ยมใบพฤกษ์
9. นางพิมพิมล คนเสงี่ยม
๑0. นางสาวศุภวรรณ สว่างเวียง
๑1. นายชัยณรงค์ ทิพย์พรม
๑2. นางสาวนริศรา ยงกสิกรรม
๑3. นางสาวฌามา รื่นรมย์
๑4. นางสาวกรแก้ว สุภาภรณ์
15. นางสาวชมพูนุท กิจแก้ว
๑6. นางมลิวรรณ ไวยกุล
๑7. นางสาวณัฏฐิยา วุฒิ
18.นายวิรัตน์ คายา
19. นายดารงค์ฤทธิ์ หลอดคา
20. นางอุบล มากอง
๒1. นายวัลลภ จันทร์งาม

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
สานักงานเกษตรจังหวัดชลบุรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรจังหวัดตราด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดตราด
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรจังหวัดนครนายก
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดระยอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรจังหวัดระยอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานเกษตรจังหวัดสระแก้ว
ผู้อานวยการสานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง
ผู้อานวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง
นักวิชาการเกษตรชานาญการพิเศษ
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง
/22.นางสาว...

22. นางสาวนคร คมกล้า
23. นางสาวผกาพันธุ์ ละมัย

นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชานาญการ
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง

เริ่มประชุม เวลา ๐๙.๐๐ น.
1. นายพรชัย บัวประดิษฐ์ ประธานกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต (เขต ๓) ร่วมกับ
นายมานิตย์ ชิงชัย ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับเขต ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบ
สรุปผลการประชุมเชื่อมโยงการดาเนินงานของคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรและแปลงใหญ่ ระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 3 - 4 ธันวาคม
2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
สาระสาคัญ ดังนี้
1. การประชุมเครือข่ายระดับประเทศ ครั้งที่ 1/2563 ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื่องจากการ
ประชุมครั้งที่ 4/2562 หารือการจัดประชุมครั้งที่ 1/2563 มติที่ประชุมมาประชุมที่จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อมาศึกษา
ดูงานสัตว์น้าไทย โดยสมาคมกุ้งตะวันออกไทย เป็นมติหนึ่งของภาคตะวันออก รูปแบบการจัดงานเป็นของภาค
เกษตรกรและภาคเอกชน การจัดงานมีเนื้อหาที่น่าสนใจ มีผู้เข้าชมงานจานวนมาก และจะมีการจัดงานสัตว์น้าไทย
ครั้งที่ 2 ณ อิมแพคเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี
2. วาระเร่งด่วนจากการประชุมเครือข่ายระดับประเทศ เรื่องแนวทางการช่วยเหลือมันสาปะหลัง
เรื่องค่าชดเชยการทาลายการระบาดใบด่างมันสาปะหลัง กรมส่งเสริมการเกษตรมีการประชุม วันที่ 17 ธันวาคม
2562 หลังจากนี้จะมีความชัดเจนมากกว่านี้ จึงแจ้งคณะกรรมการรับทราบแนวทางในเบื้องต้น
3. ประธาน ศพก. ระดับประเทศ ผลักดันโครงการสนับสนุนโค ศพก.ละ 3 ตัว
4.เรื่องน้า อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งว่า กรมส่งเสริมการเกษตร ได้ทา MOU กับ
กรมทรัพยากรน้า เครือข่ายแปลงใหญ่กับเครือข่าย ศพก. สามารถขอน้าจากกรมทรัพยากรน้าได้
5. โครงการหนี้ค้างชาระ สอบถามประธานแปลงใหญ่ และสมาชิกชองภาคตะวันออกท่านใดมีหนี้
ค้างชาระให้เร่งดาเนินการ หากท่านใดดาเนินการได้สาเร็จสามารถเป็นตัวอย่าง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม
นายพรชัย บัวประดิษฐ์ ประธานการประชุม ให้คณะกรรมการฯพิจารณารายงานการประชุม
คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ ระดับเขต และคณะกรรมการเครือข่าย ศพก.ระดับเขต (เขต ๓) ครั้งที่ 4/2562
เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอเมืองสมุทรปราการ
/จังหวัด...

จังหวัดสมุทรปราการ หากไม่มีการแก้ไขขอให้รับรองรายงานการประชุมฯ
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับเขต และคณะกรรมการเครือข่าย
ศพก.ระดับเขต (เขต ๓) ครั้งที่ 4/2562
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องสืบเนือ่ ง
ไม่มี
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ
๔.๑ การสารวจข้อมูลการได้รับการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร และสถานการณ์การใช้
ประโยชน์ จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและนวัตกรรมด้านการเกษตรของ ศพก. ปี 2562
เรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นเรื่องสาคัญ สินค้าส่งออก นายมานิตย์ ชิงชัย จากการ
ประชุมสมาพันธ์ชาวสวนทุเรียนภาคตะวันออก การขอมาตรฐาน GAP มีการเกษตรกรขอเป็นจานวนมาก เจ้าหน้าที่
ดาเนินการไม่ทัน ลาไย ซึ่งไม่ได้รับความสนใจ เนื่องจากขณะนี้มีผลผลิตจานวนมาก เจ้าหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตร
มีจานวนน้อย กรมวิชาการเกษตรจะออกใบทดแทนให้ก่อนจนกว่าใบจริงจะออก กรมวิชาการหาทางช่วยเหลือ
เกษตรกรให้ผลผลิตไม่มีปัญหา
ประธาน สมาชิกแปลงใหญ่ต้องมี GAP ต้องดาเนินการให้มี
สมชาย บุญก่อเกื้อ เรื่อง GAP เสนอให้ประธานแจ้งผู้บังคับบัญชา กรณีเจ้าหน้าที่น้อย
ให้ประธาน ศพก.และ ประธานแปลงใหญ่ ตรวจประเมินเบื้องต้นไปก่อน และเจ้าหน้าที่มาตรวจอีกครั้ง
ฝากเขตสารวจเรื่องมีจานวนเท่าไรที่ยังไม่ได้รับ มาตรฐาน GAP มีกี่เปอร์เซ็น เร่งดาเนินการ
ให้ทันเวลา
สสก.3 ระยอง จากวาระอื่นๆ ขอยกมาในช่วงวาระนี้ สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ (มกอช.) แจ้งการอบรมสร้างการรับรู้ด้านมาตรฐานสินค้าเกษตร ให้แก่ประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และผู้นากลุ่มเกษตรกรในพื้นที่โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบปลงใหญ่
อบรม 1 วัน ประกอบด้วย ประธาน ศพก. จานวน 73 ราย และผู้นาแปลงใหญ่ รวม 100 ราย กาหนดการอบรม
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์ขยายพันธุ์พืช ที่ 1 จังหวัดชลบุรี อาเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี สาหรับค่า ใช้
จ่ายให้เบิกจ่ายจากสถานที่จัดอบรม โดยสานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) สนับสนุนเป็นค่า
พาหนะในการเดินทาง และจะอบรม Q อาสา โดยอบรมเข้ม จานวน 3 วัน
สสก.3 รย. แจ้งเพิ่มเติม เรื่องน้า กรมส่งเสริมการเกษตรร่วมกับทรัพยากรน้า ได้ขออนุมัติ
งบประมาณผ่าน ครม. แล้ว งบประมาณ 2 หมื่นล้านบาท อยู่ระหว่างจัดสรรพื้นที่ เป้าหมายแรกแปลงใหญ่ที่ประสบ
ภัยแล้ง จะได้รับการช่วยเหลือก่อน กรมทรัพยากรน้า มีเป้าหมาย 5,000 แปลง แปลงใหญ่ที่ประสบภัยแล้งให้แจ้ง
ประสบภัยแล้งให้เจ้าหน้าที่ หรือท้องถิ่น ให้ดาเนินการช่วยเหลือ
4.2 แผนการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี
2563 ของผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 3 จังหวัดระยอง มีแผนจัดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จานวน 2 จุด
/1.ศูนย์เรียนรู้...

1. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
วันที่ 23 มกราคม 2563 ประธานเปิดงานโดยอธิบดีกรมวิชาการเกษตร สินค้าหลักพริกไทย
2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอาเภอศรีมหาโพธิ จังหวัด
ปราจีนบุรี วันที่ 12 มีนาคม 2563 ประธานเปิดงานโดยอธิบดีกรมประมง สินค้าหลักมะม่วง
4.3 สถานการณ์การเงินสวัสดิการ ศพก.
การพิจารณาให้ความช่วยเหลือ ศพก.ที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ศพก.อาเภอซับใหญ่
จังหวัดชัยภูมิ แต่เนื่องจากระยะเวลาผ่านมานาน จึงขอให้เป็นมติชองที่ประชุมจะอนุมัติให้ความช่วยเหลือหรือไม่
มติคณะกรรมการฯ
1. เห็นควรพิจารณาให้ความช่วยเหลือ
2. การช่วยเหลือในครั้งต่อไป กาหนดกรอบระยะเวลา ไม่เกิน 30 วัน
3. การส่งเงินเข้ากองทุน ให้ ศพก.อาเภอ ส่งให้กับประธานศพก.ระดับจังหวัด และรวบรวมส่งให้
ประธานศพก.ระดับเขต รวบรวมส่งให้กับเหรัญญิกกองทุนสวัสดิการ
4. ศพก.ที่โอนเงินให้กับเหรัญญิกให้แจ้งรายละเอียดการโอน เนื่องจากขณะนี้เหรัญญิกกองทุน
สวัสดิการแจ้งว่ามีหลาย ศพก.โอนเงินแต่ไม่มีรายละเอียด
4.4 การเตรียมการเพื่อการจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่
การจัดชั้นเป็นการเตรียมการเตรียมแปลงให้มีความพร้อม จุดหมายของการจัดชั้นเพื่อการ
พัฒนาการจัดชั้นของแปลงใหญ่ มี 5 เกณฑ์ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ได้มาตรฐาน บริหาร
จัดการ เชื่อมโยงตลาด ให้ดาเนินการประชุมสมาชิกแปลงใหญ่ บริหารจัดการเดินหน้าด้วยตัวแปลงใหญ่เองโดยไม่ต้อง
ให้ภาครัฐช่วยเหลือแต่อย่างเดียว ฝากให้ประธานแปลงใหญ่ ศพก. บริหารจัดการ ปัญหาการจัดตั้งแปลงใหญ่ แรกตั้ง
สมาชิก 40 รายขึ้นไป ปัญหาประธานยังไม่รู้จักสมาชิก บางรายไม่เข้าประชุม ปัญหาที่เกิดขึ้นการให้ความร่วมมือมี
น้อย ก็ให้กลุ่ม มีหนังสือแจ้งประชุม ใช้มติที่ประชุมพิจารณาดาเนินการเชิญสมาชิกสมาชิกแปลงใหญ่ที่ไม่เข้าร่วม
ผลการประเมินการจัดชั้นแปลงใหญ่ ปี 2559 จานวน 591 แปลง ประเมินได้ระดับ A จานวน
310 แปลง ประเมินได้ระดับ B จานวน 237 แปลง ประเมินได้ระดับ C จานวน 44 แปลง ปี 2560 จานวน
1,771 แปลง ประเมินได้ระดับ A จานวน 607 แปลง ประเมินได้ระดับ B จานวน 905 แปลง ประเมินได้ระดับ C
จานวน 259 แปลง ปี 2561 จานวน 1,678 แปลง ประเมินได้ระดับ A จานวน 503 แปลง ประเมินได้ระดับ B
จานวน 833 แปลง ประเมินได้ระดับ C จานวน 342 แปลง โดยมีการเปรียบเทียบคุณภาพ ปี 59 ปี 60 และ ปี
61 ระดับ A เป็นระดับ AA จานวน 224 แปลง จากระดับ B เป็นระดับ A จานวน 67 แปลง และจากระดับ C
เป็นระดับ B 19 แปลง และมีการถอดบทเรียนระดับ AA เพื่อทราบแนวทางในการรักษาระดับ A โดยไม่มีงบประมาณ
สนับสนุน
4.5 รายงานสภาพปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขปัญหาโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร โดยประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ระดับจังหวัด
/จันทบุรี

จันทบุรี นางสาวสายพิน โตสุขเจริญ รายงานปัญหา เรื่องน้า มีศูนย์หลัก การจัดงาน
วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) อาเภอแก่งหางแมว 23 มกราคม 2563 มีการจัด
สถานี 3 สถานี 1.สถานีวิทยาการก่อนเก็บเกี่ยว 2.สถานีลดต้นทุนการผลิต และ 3.สถานีแปรรูปและเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตทางการเกษตร
ฉะเชิงเทรา นายสุชาติ เสน่หา รายงานปัญหา เรื่องปัญหาภัยแล้ง วันที่ 12 ธันวาคม
2562 เกษตรกรตาบลบางขวัญ อาเภอเมือง น้าแห้ง ข้าวเสียหาย ไปชุมนุมที่ศาลากลางจังหวัด พบผู้ว่าราชการ
จังหวัด โดยผู้ว่าฯ มอบรองผู้ว่าราชการ พบปะกับแกนนา ตัวแทนกลุ่ม 3 คน เป็นประชาชน ไม่มีการเมือง แนะนาให้
มีการบริหารจัดการน้า โดยมีคณะกรรมการที่มีความรู้ความสามาร เรื่องน้าโดยแท้จริง รองผู้ว่าพบปะกับประชาชน
แนวทางโดยบริหารจัดการน้าแบบแกล้มลิง อาเภอคลองเขื่อน บางน้าเปรี้ยว อาเภอเมืองบางส่วน โดยให้กรม
ชลประทานดาเนินการชี้แจง สามารถจัดสรรน้าเพื่อแก้ปัญหาบางส่วน แปลงใหญ่ และ ศพก. ต้องมีแหล่งน้า การ
สนับสนุนของกรมพัฒนาที่ดิน การขุดบ่อขนาดเล็ก
ชลบุรี นายชายชัย อมรบดีรักษ์ รายงานปัญหาภัยแล้ง ทาให้เกิดปัญหาในทุกพื้นที่ ปาล์ม
น้ามัน มะพร้าว
ตราด นายมานิตย์ ชิงชัย รายงานปัญหาเรื่องน้า เรื่องศพก.ไม่มีปัญหา เนื่องจากมี ศพก.
เครือข่าย มีความรู้เฉพาะด้าน เป็นผลดีในการดาเนินการ ศพก.
นครนายก นายไร ไครอินทร์ รายงานปัญหาเรื่องการผลิตข้าวเป็นข้าวขาวมะลิ ราคาตกต่า
ปราจีนบุรี นายวิรัตน์ ประยูรพงษ์ รายงานปัญหาเรื่องการก่อสร้างทางขวางทางน้า แก้ไข
ปัญหาประสานกับหน่วยงานให้เปิดทางน้า เชื่อมโยงหลายส่วนเอกชน ราชการ
ระยอง นายสมชาย บุญก่อเกื้อ รายงานปัญหาเรื่องน้าในฤดูแล้ง บริหารจัดการ
สมุทรปราการ นายถนอม ยังเจริญ รายงานการดาเนินงานของ ศพก. การประชุม
คณะกรรมการ ดาเนินการแล้ว การจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี
สระแก้ว นายบัวผัน สิทธิพล รายงานปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้า การปลูกพืชใช้น้าน้อย
และการบริหารจัดการน้า
๔.6 รายงานสภาพปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขปัญหาและแนวทางการพัฒนาโครงการส่งเสริม
การเกษตรแปลงใหญ่ โดยประธานแปลงใหญ่ ระดับจังหวัด
จันทบุรี นายพิพัฒน์ อินทรเจริญ รายงานปัญหาเรื่องน้า
ฉะเชิงเทรา นายสุขเกษม จูเจริญ รายงานปัญหาเรื่องภัยแล้ง
ชลบุรี นายพรชัย บัวประดิษฐ์ รายงานปัญหาเรื่องภัยแล้ง
ตราด นายเรือง ศรีนาราง รายงานปัญหาเรื่องภัยแล้ง
นครนายก นายสมเกียรติ ดอกไม้กลิ่นหอม รายงานปัญหา
ปราจีนบุรี นายประสิทธิ์ วรจิตร รายงานปัญหาเรื่องภัยแล้ง
ระยอง นายเสถียร เสือขวัญ รายงานปัญหาเรื่องภัยแล้ง

สมุทรปราการ นางมลิวรรณ ไวยกุล แทนนายเสนาะ แดงน้อย เนื่องจากกรรมการแปลง
ใหญ่ติดภารกิจ การบริหารจัดการน้าในพื้นที่
สระแก้ว นายสมบูรณ์ ดวงแสนโย รายงาน ปัญหาภัยแล้งที่เกิดในพื้นที่การเกษตร
ได้รับความเสียหาย โรคใบด่างมันสาปะหลัง
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การเตรีบมความพร้อมสมาชิกแปลงใหญ่ ปี 2563 เข้าร่วมอบรมพัฒนาผู้จัดการแปลง
การเข้าร่วมอบรมพัฒนาการจัดการแปลง ในปี 2563
มติที่ประชุม

รับทราบ
๕.2 แผนการขับเคลื่อนการดาเนินงานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ศพก.) และเครือข่าย ปี 2563
เป้าหมายหลัก ศพก.จะร่วมกันผลิตสินค้าให้ได้มาตรฐานปลอดภัยตามแนวทางยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี และแผนปฏิรูปประเทศ
มติที่ประชุม

รับทราบ
5.3 แผนการประชุมคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และเครือข่าย ศพก. ระดับเขต (เขต 3)

ครั้งต่อไป
กาหนดจัดประชุมครั้งต่อไป วันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วน
จังหวัดจันทบุรี อาเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี พร้อมกับการจัดงานสมาพันธ์ผลไม้
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่น ๆ
1.งบประมาณต่าง ๆ ที่ไม่ได้รับการสนับสนุน ประธานแปลงสามารถขอรับการสนับสนุนจากงบ
พัฒนาจังหวัด
2. จะมีการจัดงานสัตว์น้าไทย ครั้งที่ 2 ในช่วงวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ณ อิมแพคเมืองทอง
ธานี ขอเชิญสมาชิกแปลงใหญ่ และสมาชิกศพก.เข้าร่วมการจาหน่ายสินค้า สินค้าจาหน่ายได้ดีมาก หากท่านใดสนใจ
ทางประธานแปลงใหญ่จะจัดการในส่วนของพื้นที่ให้
3. ผลผลิตทางการเกษตรมีจานวนมาก จะมีการเปิดตัวสมาพันธ์ผลไม้ภาคตะวันออก
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี เพื่อแก้ปัญหาผลผลิต มีการบริหารจัดการด้านตลาด
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต
สานักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ ๓ จังหวัดระยอง
......................................

