
บทความวิชาการสงเสริมการเกษตร 

ผลงาน และเสนทาง...สูความสําเร็จของวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต ป 2556 

*ชุติมา อัศวเสถียร (edoae04@doae.go.th) 
----------------------------------------------- 

 วิสาหกิจชุมชน เปนสถาบันเกษตรกรประเภทหนึ่งท่ีมีการจัดตั้ง และรวมกลุมของคนในชุมชนหนึ่งๆ 

สําหรับจัดการทุน และเทคโนโลยีของชุมชน เพ่ือตอบสนองความจําเปนข้ันพ้ืนฐานอยางเปนระบบ เปนการ

ประกอบการเพ่ือการพ่ึงพาตนเองของครอบครัว ชุมชน และระหวางชุมชน โดยนําวัตถุดิบ ทรัพยากร และภูมิ

ปญญาของชุมชน ผสมผสานกับงานวิจัย องคความรู หรือทรัพยากรจากภายนอกมาสรางสรรคผลผลิต 

นวัตกรรม โดยการบริหารจัดการท่ีดี เพ่ือกอใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเรียนรูของชุมชน     
เปนการประกอบการในชุมชนท่ีเนนวิธีคิดท่ีเกิดจากการเรียนรู เพ่ือใหเกิดการพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน  

 
ปจจุบันกรมสงเสริมการเกษตรไดรับจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชนกวา 

70,000 แหง จากขอมูลการจดทะเบียน พบวา วิสาหกิจชุมชนสวนใหญเปนวิสาหกิจชุมชนข้ันพ้ืนฐาน      

ซ่ึงจําเปนตองมีการสงเสริมและพัฒนาใหมีความเขมแข็ง และพ่ึงพาตนเองได ดังนั้นในการประชุม

คณะกรรมการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน เม่ือวันท่ี 17 มกราคม 2554 จึงมีมติเห็นชอบใหมีการประกวด

วิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศข้ึน โดยใหดําเนินการตั้งแตป 2554        

เปนตนมา เพ่ือเปนการกระตุนใหเกิดการสงเสริมและพัฒนาวิสาหกิจชุมชนในลักษณะบูรณาการในพ้ืนท่ีมาก

ยิ่งข้ึน และยังเปนการคนหาวิสาหกิจชุมชนท่ีสามารถเปนตนแบบการพัฒนาในดานตางๆ อีกดวย 
 
กวาจะไดวิสาหกิจชุมชนระดับเขต 
 การประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนแหงชาติ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เรื่องการคัดเลือก

เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณดีเดนแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) ประกาศ ณ วันท่ี 10 มกราคม 2556 ได

กําหนดหลักเกณฑกลางในการคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณดีเดนแหงชาติ เพ่ือเขารับ

พระราชทานโลรางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญประจําป ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง

นั้น ไดกําหนดคุณสมบัติของสถาบันเกษตรกร และสหกรณดีเดน ท่ีมีสิทธิเขารับการคัดเลือกไวดังนี้ 
 1. เปนสถาบันเกษตรกร และสหกรณท่ีจดทะเบียนเปนนิติบุคคลตามกฎหมายหรือเปนกลุมท่ีรวมตัว

กันอยางเขมแข็ง และข้ึนทะเบียนเพ่ือรับการสงเสริม และสนับสนุนจากสวนราชการมาแลวไมนอยกวา 5 ป 
 2. ตองมีขอมูลยอนหลังใหคณะกรรมการตรวจสอบ ตรวจดูไดอยางนอย 3 ป  

3. ถาเปนสถาบันเกษตรกร และสหกรณ ท่ีเคยไดรับพระราชทานโลรางวัลดีเดนแหงชาติมาแลว 

จะตองไมนอยกวา 5 ป ยกเวนกลุมยุวเกษตรกรไมนอยกวา 3 ป จึงมีสิทธิ์เขารับการคัดเลือกได 
* นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่  3 จังหวัดระยอง        

กรมสงเสริมการเกษตร โทร. 038-611-578, 084-892-229-7. (กรกฎาคม 2556). 
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การคัดเลือกวิสาหกจิชุมชนดเีดน  

มคีณะกรรมการคัดเลอืก 3 ระดบั 

1. ระดับจังหวัด      77 จังหวัดๆ ละ 1 คร้ัง 

2. ระดับเขต           6  เขตๆ ละ 1 คร้ัง 

3. ระดับประเทศ     1 คร้ัง 

ข ัน้ตอนการดําเนนิการคัดเลอืกวสิาหกจิช ุมชนดเีดนแหงชาต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คณะกรรมการทั้ง 3 ระดบั จะตองประกอบดวย หนวยงานภาคทีีเ่กีย่วของกบัการสงเสรมิ

วสิาหกจิชุมชน เชน กรมการพฒันาชุมชน สาํนกังานตรวจบญัชีสหกรณ กรมสงเสรมิอตุสาหกรรม 

สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร เปนตน ซึ่งคณะกรรมการ

คดัเลอืกระดบัเขต และระดบัประเทศ แตงตั้งโดยกรมสงเสรมิการเกษตร 
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แนวทางการประกวดวสิาหกิจชุมชนดีเดน  

 

 

        

คัดเลอืกและสงประกวด 

 

 

 

               คณะกรรมการระดับจังหวัดคัดเลอืกและสงประกวด 

 

 

 

                                                                                                                                       

คณะกรรมการระดับเขตคัดเลอืกและสงประกวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน

ระดับอาํเภอ 

วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด

ดาํเนินการประกวด 

โดยสาํนักงานเกษตรจังหวัด 

วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศ 

คณะกรรมการระดบัประเทศคดัเลอืก 

วิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับเขต 

ดาํเนินการประกวด 

โดยสาํนักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 

วิสาหกิจชุมชนดีเด่นแห่งชาติ 
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ประเด็นการจัดทําเอกสารการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดน ระดบัเขต เปนดังนี้ 

 ขอมูลท่ัวไป ประกอบดวย 

๑. ชื่อวิสาหกิจชุมชน 

๒. ท่ีตั้ง 

3. รหัสทะเบียนวิสาหกิจชุมชน 

4. ชื่อผูประสานงาน 

5. เบอรโทรศัพท 

  6. กิจการท่ีดําเนินการ จํานวน..................กิจการ (ระบุรายละเอียด) 

7. ประวัติความเปนมาของวิสาหกิจชุมชน 

8. แผนผงัโครงสรางของคณะกรรมการ 

9. รายชื่อสมาชิก 

10. อาชีพหลักของสมาชิก 

11. การระดมทุน 

ขอมูลการดําเนินงาน ประกอบดวย 

1. หลกัคิด/ความคิดริเริ่ม 
2. การบริหารจัดการ 

2.1 ความสามารถในการบริหารและการจัดการสถาบัน 

2.2 บทบาทและการมีสวนรวมของสมาชิกของสถาบัน 

2.3 ความม่ันคงและฐานะทางเศรษฐกิจของสถาบัน 

2.4 การทํากิจกรรมดานสาธารณประโยชนและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม 

3. กิจกรรมท่ีดําเนินการและแนวทางการพัฒนา 
4. กระบวนการคิดในการแกปญหา 
5. องคความรูท่ีโดดเดน 

สรุป 

1. ปจจัยท่ีสงเสริมใหเกิดความสําเร็จอยางยั่งยืน 
2. ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ภาคผนวก 

  ภาพกิจกรรมท่ีเก่ียวของ 
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ผลงานที่โดดเดน...สูการเปนวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต 

 เม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2556 สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง ได

ดําเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขตเสร็จสิ้นเปนท่ีเรียบรอยแลว ปรากฏวา วิสาหกิจชุมชนท่ี

ไดรับการคัดเลือกเปนวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขตรางวัลท่ี 1 ไดแก วิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวชาวนาตราด 

ตําบลเนินทราย  อําเภอ เมือง  จังหวัดตราด รางวัลท่ี  2 ไดแก  วิสาหกิจชุมชนผลิตปุยบานไทรนอง  ตําบล      

สองพ่ีนอง  อําเภอทาใหม  จังหวดั จันทบุรี  รางวัลท่ี  3 ไดแก  วิสาหกิจชุมชน ผลิตน้ําดื่มบานซอย  8 หมู  2     

พนานิคม  ตําบลพนานิคม  อําเภอนิคมพัฒนา  จังหวดั ระยอง  และรางวัล ชมเชย  ไดแก  วิสาหกิจชุมชน         

กลุมแมบานเกษตรกรบานบึงตะเข ตําบลคูยายหมี อําเภอสนามชัยเขต จังหวดัฉะเชงิเทรา 

วิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวชาวนาตราด ตําบลเนินทราย อําเภอเมือง จังหวัดตราด ตั้งอยูท่ี  63/1 หมู 5 
ตําบลเนินทราย  อําเภอเมือง  จังหวัดตราด  เริ่มกอตั้งโรงสีขาวชาวนาตราดในป  2549 มีสมาชิกจํานวน       
94 ราย 2 กลุม และในปตอๆ มามีสมาชิกเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง  ปจจุบันมีสมาชิกท้ังสิ้น  223 ราย 4 กลุม 
และมีเครื่องจักรสีขาวท่ีมีกําลังการผลิต 500 กิโลกรมัตอชั่วโมง 

ผลงานเดนของวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับเขต ป 2556 ท่ีนําไปสูการเปนท่ีหนึ่งนั้น ประกอบดวย
ผลสําเร็จของการประกอบกิจการท่ีอาศัยกลยุทธ และวิถีทางท่ีเก่ียวของในดานตางๆ ดังนี้  

1. เริ่มจากปญหา...สูท่ีมาของโอกาส 

- พ้ืนฐานเดิมประกอบอาชีพทํานาเปนอาชีพหลัก  และมีแนวคิดในการแกปญหา  โดยการ

รวมกลุม เริ่มจากกลุมธรรมชาติ  พัฒนาเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวชาวนาตราด  ซ่ึงแบงออกเปน  3 ชวง 

คือ รุนบุกเบิก  รุนพัฒนา  และรุนปจจุบัน  ท้ังนี้ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากหลายหนวยงานในพ้ืนท่ีอยาง

ตอเนื่อง รวมท้ังทุนของชุมชนทําใหเกิดความยั่งยืนของชุมชน  แมวาพ้ืนท่ีทํานาจะลดลง  แตยังเห็นความสําคัญ

กับกิจกรรมของชมุชน ใชทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถ่ิน และงบประมาณท่ีรัฐบาลใหการสนับสนุนยังคงดําเนินการ

อยางตอเนื่อง  มีการนําเทคโนโลยีการบรรจุขาวแบบสุญญากาศมาใช  เพ่ือเพ่ิมมูลคาขาวยืดอายุการเก็บรักษา

ขาวโดยไมตองใชสารรมขาวเพ่ือปองกันมอด และเพ่ือสุขภาพของผูบริโภค 

2. บริหารงาน...จัดการเปน 

  - มีวิสัยทัศน  “วิสาหกิจชุมชนม่ังค่ัง  สมาชิกม่ันคง  เพ่ิมมูลคาผลผลิต  ชุมชนปลอดภัยและ

ยั่งยืน” มีเปาหมาย  และทิศทางท่ีมุงไปสูการพ่ึงพาตนเองท่ีเหมาะสมกับเง่ือนไขของวิสาหกิจชุมชนคอนขาง

ชัดเจน และกลุมฯ  มีกิจกรรมและแนวทางการดําเนินงานดี  มีแนวคิดในการพัฒนาสินคาใหมโดยตอยอดจาก

วัตถุดิบท่ีมีอยูเดิม คือ ขาว ทําใหมีมูลคาสูงข้ึน (ไดแก การผลิตขาวงอก ขาวบรรจุสุญญากาศ) 

- มีการจัดทําบัญชีอยางตอเนื่อง  สามารถชี้แจงรายละเอียดแตละกิจกรรมไดอยางโปรงใส  

และตรวจสอบได และพบวาผลการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนตั้งแตป 2550 ถึงปจจุบัน พบวา ไดผลกําไร

อยางตอเนื่อง โดยอาศัยหลักการในการบริหารงาน คือ มีการสอบราคากอน และซ้ือขาวในราคาท่ีสูงกวาพอคา

คนกลางถือเปนกลยุทธท่ีดี  การซ้ือขาวท่ีออกกอนฤดู  เปนการชวยแบงเบาภาระและยกระดับรายไดของ

เกษตรกรในชมุชน 
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ไดผลกําไรในรอบ 5 ปท่ีผานมาจนถึงป 2555 จํานวน 101,272 - 538,840 บาท ณ วันท่ี 31 

มีนาคม 2556 มีเงินทุนในการดําเนินงานอยูท้ังสิ้น 2,172,732 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เงินหุนของสมาชิก 595,700.00  บาท 

เงินกลุมจัดไรนา 50,000.00  บาท 

เงินกลุมเกษตรกรเนินทราย 556,100.00  บาท 

เงินโครงการอยูดีมีสุข หมู 5 427,800.00  บาท 

เงินสมทบเขา ป 50 - 54 483,132.00  บาท 

เงินยืมจากเทศบาลทาพริกเนินทราย 60,000.00  บาท 

ผลกําไรสุทธิ จํานวน 538,840 บาท นํามาจัดสรรตามระเบียบขอบังคับ ดังนี้  

สมทบเขากองทุน  20% เปนเงิน  107,697.00   บาท 

คาตอบแทนคณะกรรมการ  10% เปนเงิน  53,848.00   บาท  

ปนผลคาหุนสมาชิกและกลุมองคกร  34% เปนเงิน  183,083.00   บาท  

เฉลี่ยคืนใหผูซ้ือสินคาของโรงสี  34% เปนเงิน  183,083.00   บาท  

เฉลี่ยคืนใหผูขายขาวเปลือก  2% เปนเงิน  10,769.00   บาท  

- สมาชิกมีสวนรวมในการข้ันตอนตางๆ  ของการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน  เชน รวมคิดและให

ขอเสนอแนะในการดําเนินงาน คนในชุมชนใหความสนใจในการเปนสมาชิกของกลุม 100% 

การประชุมคณะกรรมการฝายตางๆ รวมกับสมาชิก 

เพ่ือรวมกันแกไขปญหาและวางแผนการดําเนินงานของกลุม 

 



๗ 
 

 

 

 

การประชุมใหญสามัญประจําป 2554/2555 

เพ่ือใหสมาชิกรับทราบผลการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวชาวนาตราด 

 

 

 

 



๘ 
 

การจายเงินปนผลและของสมนาคุณใหแกสมาชิก 

 

- การมีสวนรวมในการพัฒนาสมาชิกเปนระบบ  และประสานหนวยงานราชการอบรมความรู

ใหกับสมาชิกดานการปรับปรุงและรักษาคุณภาพสินคาขาวสาร 

- สมาชิกกลุมทํานาตําบลเนินทราย รวมกลุมกันซ้ือพันธุขาวมาจากศูนยเมล็ดพันธุขาวชลบุรี 

โดยนํามาทําแปลงพันธุขาวเพ่ือปรับปรุงและเพ่ิมคุณภาพเมล็ดพันธุขาวใหกับสมาชิก ทําใหสมาชิกกลุมปลูกขาว

ไดคุณภาพดีมาจําหนายใหโรงสีตอไป 

 

 



๙ 
 

คณะกรรมการจากวิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวชาวนาตราด ศึกษาดงูานวิธีการผลิตเมล็ดพันธุขาว 

ณ โรงสีขาวจังหวัดสุพรรณบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐ 
 

 3. การตลาดดี...มีชัยไปกวาครึ่ง 

- มีผูรูมารวมวางแผนการตลาด จะทําอยางไรใหถูกใจผูบริโภค ตลาดหลักมีสัดสวนก่ี% ตลาด

รองมีสัดสวนก่ี% กอใหเกิดการสรางสรรคสิ่งใหมเพ่ิมเติม เชน การพัฒนาผลิตภัณฑน้ําขาวกลอง  ขาวงอก เพ่ือ

สรางมูลคาเพ่ิมจากทรัพยากรทองถ่ินท่ีมีอยูแลว 

การจัดเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู หาจดุออน จุดแข็ง และโอกาสทางดานการดําเนินธุรกิจ 

โดยเจาหนาท่ีสํานักงานเกษตรอําเภอเมืองตราดรวมกับสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวชาวนาตราด 

วันท่ี 30 พฤษภาคม 2554 ณ โรงสีขาวชาวนาตราด 

 

- มีการนําขอมูลมาใชประโยชนในการกําหนดราคาท่ีเหมาะสมในการขาย โดยคิดจากตนทุน

การผลิต (ไดแก คาแรง คาขนสง คาสมาชิก คาไฟ ฯลฯ) บวก%กําไรท่ีทําใหพออยูไดและสมาชิกก็อยูไดดวย 

- มีการประชาสัมพันธทางวิทยุชุมชน  มีการขยายเครือขายในตางตําบลและอําเภอ  โดยการ

รับสมัครสมาชิกเพ่ิมตามงานตางๆ 

วิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวชาวนาตราดจัดนิทรรศการและจําหนายผลิตภัณฑ 

ในงานระกําหวานและของดีเมืองตราด ป 2555 

 

 



๑๑ 
 

- บรรจุภัณฑมีฉลากบอกสรรพคุณท่ีชัดเจน  สื่อใหผูบริโภคทราบคุณคาทางอาหาร  ทําให

ผูบริโภคอยากซ้ือ และมีตราสินคาท่ีแปลก และบงบอกถึงแหลงท่ีมาได เชน มีรูปมังคุดเปนตราสัญลักษณ  

 

 

 

การบรรจุขาวสารโดยเครื่องบรรจุสุญญากาศ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



๑๒ 
 

4. ชวยเหลือสังคม...ชุมชนเปนสุข 

 - มีการจัดกระบวนการเพ่ือปลูกฝงจิตสํานึกในการเสียสละชวยเหลือเก้ือกูล  อนรุกัษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมแกสมาชิก  โดยมีกิจกรรมปลูกหญาแฝกปองกันหนาดินพังทลายตาม

โครงการพระราชดําริ 

สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวชาวนาตราดรวมกับชุมชนหมู  5 ตําบลเนินทราย 

ในการปลูกหญาแฝกปองกันหนาดินพังทลายตามโครงการพระราชดําริ 

 

 

- มีกระบวนการผลิตและบริการของกลุมไมทําลายสิ่งแวดลอม  และปลอดภัยตอผูบริโภค  ซ่ึง

ผลิตภัณฑขาวไดรับเครื่องหมาย Q รับรองมาตรฐานจากกรมวิชาการเกษตร ขาวไมมียาฆาแมลง  ไมมีการรมยา

อาศัยเทคโนโลยีบรรจุแบบสุญญากาศ  (Vacuumed pack) ชวยเก็บรักษาขาวไดนานข้ึน  ไมมีกลิ่นหืน  และ

เมล็ดขาวคงรูปเดิมไมแตกหัก  

- มีการทํากิจกรรมดานสาธารณประโยชนแกชุมชน  ไดแก เปนแหลงเรียนรูของชุมชน  และ

บุคคลท่ัวไป 

โครงการสงเสริมพัฒนาวิสาหกิจชุมชน: กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูจากแหลงเรียนรู 

วันท่ี 18 พฤษภาคม 2555 ณ โรงสีขาวชาวนาตราด  

 



๑๓ 
 

กิจกรรมรวมกับชุมชน 

สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวชาวนาตราดรวมกับคณะกรรมการหมูบาน 

จัดกิจกรรมงานปใหม โดยใชพ้ืนท่ีบริเวณลานตากขาวเปนสถานท่ีจัดกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 



๑๔ 
 

สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวชาวนาตราดรวมกับคณะกรรมการหมูบานจัดพุมผาปา  

งานสงเสริมวัฒนธรรมประเพณีพุทธศาสนาของตําบลเนินทราย 

 

สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวชาวนาตราดรวมกันปลูกตนไม 

เพ่ือพัฒนาส่ิงแวดลอมบริเวณโรงสีขาว 

 

สมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวชาวนาตราดรวมกันทําความสะอาดบริเวณลานตากขาว 

 

 



๑๕ 
 

 

รางวัลท่ีภาคภูมิใจของวิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวชาวนาตราด 

 

 

 

 

 

 

 

 วิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวชาวนาตราด ถือเปนตนแบบของวิสาหกิจชุมชนท่ีเขมแข็ง สามารถชวยเหลือ

คนในชุมชนใหเกิดรายได รวมท้ังการอยูรวมกันดวยความสามัคคี กอใหเกิดความรวมมือรวมใจของคนในชุมชน

ทําใหพ่ีนองชาวเกษตรกรท่ีมีอาชีพทํานายืนหยัดอยูไดอยางยั่งยืน   

ขอขอบคณุ 

1. วิสาหกิจชุมชนโรงสีขาวชาวนาตราด หมู 5 ตําบลเนินทราย อําเภอเมือง จังหวัดตราด 

2. สํานักงานเกษตรจังหวัดตราด กรมสงเสริมการเกษตร 

3. นายวิชิตร ชวยพิทักษ ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง สํานัก

สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง กรมสงเสริมการเกษตร 

4. นายมนตรี กลาขาย ผูอํานวยการกลุมวิชาการและฝกอบรม กลุมวิชาการและฝกอบรม สํานักสงเสริมและ

พัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง กรมสงเสริมการเกษตร 

5. นางอุบล มากอง นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ รักษาราชการในตําแหนงผูอํานวยการกลุม

สงเสริมและพัฒนาเกษตรกร กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 

จังหวัดระยอง กรมสงเสริมการเกษตร 

6. นายนิพนธ แรมวิโรจน นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร สํานัก

สงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตท่ี 3 จังหวัดระยอง กรมสงเสริมการเกษตร 


