
รายงานการประชุมผูบรหิารศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
ในเขตภาคตะวันออก ครัง้ที่ 1/2549 

วันที่  14  กรกฎาคม 2549 
ณ  หองประชุมศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดระยอง (พืชสวน) 

************************ 

ผูเขาประชุม 
 1.  นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนา        ประธานที่ประชุม 
     การเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 
 2.  นายสมชาย จันทเปรมจิตต ผูอํานวยการศูนยบริหารศัตรูพืช  จังหวัดชลบุรี 
 3.  นายรุงโรจน   เจริญโพธ์ิ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  

จังหวดัจันทบรีุ  (ผ้ึง) 
 4.  นายคนึง    กลับกลาย ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวดัฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 
 5.  นายพงษศกัดิ์  เอมดวง  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
     จังหวดัระยอง  (พืชสวน) 
 6.  นายอํานาจ   ธรรมวิชญ  ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
     จังหวดัชลบุรี  (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
 7.  นายทิวา   แซมเพชร ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร 
 8.  นายณฐัวุฒ ิ   พลอยอราม (แทน)  ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต 

9.  นางศุภลักษณ   พลเยี่ยม รักษาราชการแทน  ผูอํานวยการกลุมวิชาการและฝกอบรม 
 10. น.ส.วาสนา      บํารุงกิจ หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 

11. นายสุรเชษฐ     นาโสม หัวหนาศูนยพฒันาการผลิตและควบคุมศตัรูผัก ผลไมเพื่อ             
การสงออก ที่ 2 จังหวดัฉะเชงิเทรา 

12. นายองอาจ        เพียรธรรม ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ   เลขานุการที่ประชุม 
    สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง  
 

ผูไมเขาประชมุ 
1.  นายชูศักดิ์           แพกุล หัวหนาศูนยพฒันาการผลิตและควบคุมศตัรูผัก ผลไมเพื่อ             

การสงออก ที่ 2 จังหวดัฉะเชงิเทรา ติดราชการ 
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ผูเขารวมประชุม 
1. นายสมเกยีรติ   คุมกัน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตร จงัหวัดฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 
2.  นายประทปี    นอยจันทริะ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว  ศูนยบริหารศตัรูพืช  

 จังหวดัชลบุรี 
3.  นายมงคล       ดานปาน นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดชลบุรี  (พนัธุพืชเพาะเลี้ยง) 
4.  นายวัลลภ       จันทรงาม นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 5  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตร จงัหวัดระยอง  (พืชสวน) 
5.  นายนริศร        คงสมบุญ นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 6ว  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ

การเกษตรจังหวัดจันทบุรี  (ผ้ึง) 
6.  นายนฤเทพ     สุภาภรณ นักพัฒนาทรพัยากรบุคคล 7 ว 
7.  น.ส.คนึงนจิ    พิชญานนท นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 5 

  
เร่ิมประชุมเวลา    09. 00 น. 
 ประธานเปดการประชุมโดย  นางปาริชาติ  ศรีวิพัฒน   ผูอํานวยการสํานักสงเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง   
 

ระเบียบวาระที่ 1      เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ   
 1.1  ทิศทางการปฏิบัติงานสงเสริมการเกษตร  โดยกรมสงเสริมการเกษตรมีนโยบาย
ใหความสําคัญกับศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ  ใหอยูในการกํากับดูแลของสํานักสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขต  ซ่ึงสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง  มีการวางแผนการประชุมรวมกับ
ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ  2 เดือน/ ครั้ง   และมีการประชุมหัวหนาสวนราชการรวมกับเกษตรจังหวัด  
และมีการแตงตั้งเจาหนาที่ผูประสานงานศูนย ฯ ซ่ึงมอบหมายให ผูอํานวยการกลุมและนักวิชาการระดับสูง 
ในการเปนผูประสาน  โดยจะรวมดําเนินงานกับศูนยในเรื่อง การัดทําแผนการปฏิบัติงาน  การแนะนํา
เทคโนโลยีใหมๆ เพื่อใชในงานสงเสริมการเกษตร  การทํา Action plan และ Object plan  เพื่อกําหนด
เปาหมาย  แผนงานระยะสั้น   ระยะกลาง  ระยะยาว  โดยมีกรอบทิศทางจากกรมสงเสริม  สูเปาหมาย           
( Gold)  มีการวางแผนการปฏิบัติกร  แผนการใชเงิน  เพื่อวางแผนสูป 50  โดยใหศูนย ฯ จัดทําแผน Master 
plan  และแผนการของบประมาณป 50  สงใหเขตภายในวันที่  24  กรกฎาคม  2549  
 1.2  แผนการสรางรายไดของศูนย ฯ   ในขณะนี้ยังไมมีศูนยฯ ใดที่มีแผนการสราง
รายได  เนื่องจากขอกําหนดในการสงเงินรายได  ตองสงเงินเขาคลังจังหวัดนั้นๆ กอน  เมื่อตองการใช
งบประมาณตองทําโครงการเสนอของบประมาณไปที่กรมสงเสริมการเกษตร  ถึงจะนําเงินรายไดมาใชได  
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ดังนั้นจึงขอใหศูนยวางแผนการสรางรายได  ใหคลองจองกับ Master plan  ใหเขตภายในวันที่  24  
กรกฎาคม  2549 
 1.3  แนวทางการพิจารณาปรับบทบาทหนาท่ีและโครงสรางใหม ของสํานักสงเสริม
และพัฒนาการเกษตรเขตและศูนยปฏิบัติการ (ภายใตการกํากับดูแลของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขต)  แนวทางการบริหารงานที่ใหศูนยฯ ดําเนินการในอนาคต จากทานรองอธิบดี  ไพโรจน  ล้ิมจํารูญ  คือ   
  1.  การศึกษา  วิจัยและพัฒนา  ใหมองโครงสรางการผลิต  คือการที่จะสงเสริม
อะไรใหวิเคราะห ถึงองคประกอบ  ดิน  น้ํา   อากาศ  ถึงความเหมาะสมกับพืชนั้น  
  2.  การสงเสริมใหผลิต  ตองมองถึงการตลาดดวย 
  3.  การพัฒนาคุณภาพ ไมเนนปริมาณมา แตเนนคุณภาพสินคาเปนสําคัญ  
และในวันที่  17-19  กรกฎาคม  2549  กรมสงเสริมการเกษตร โดย กพร. จะจัดประชุมสัมมนาการพิจารณา
บทบาทหนาที่ของ สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตและศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชัพการเกษตรขึ้น 
ณ โรงแรมสินสยาม  อ.เมือง  จ.ระยองโดยมีตัวแทนของ สสข.3 จังหวัดระยองเขารวมจํานวน 5 ทาน 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่   2    เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 
   2.1  บทบาทหนาท่ีของศูนยปฏิบตัิการ 
  1.  ศึกษา พัฒนาการฝกอบรม การผลิตปจจัยทางการเกษตร ใหบริการทาง

การเกษตรแกเกษตรกร 
  2.  ฝกอบรมอาชีพการเกษตรแกเกษตรกร 
  3.  ผลิตปจจัยการผลิตเพื่อสงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพการเกษตร 
  4.  ใหบริการทางการเกษตรและที่ปรึกษาและที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาอาชีพ

การเกษตร 
  5.  ประสานงานวิชาการ ตดิตาม และประเมินผล อาชีพการผลิตและบริการทาง

การเกษตร 
  6.  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

  ขอคิดเห็นในการปรับบทบาทหนาที่ของศูนยปฏิบัติการควรเปนอยางไร  รวมถึง
โครงสรางที่ควรจะเปน  ตลอดถึงปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมไดพจิารณาแลวเหน็วา  บทบาทหนาที่ของศูนยฯ ที่สําคัญ ซ่ึงเปนหนาทีห่ลัก
มีดวยกัน 3 ขอ คือ  
 1.  ฝกอบรมอาชีพการเกษตรแกเกษตรกร 
 2.  ผลิตปจจัยการผลิตเพื่อสงเสริมและสนับสนุนกลุมอาชีพการเกษตร 
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 3.  ใหบริการทางการเกษตรและที่ปรึกษาและที่ปรึกษาวิชาการพัฒนาอาชีพการเกษตร 
    

 2.2   โครงการคาราวานแกจน 
 สรุปรายงานผลการดําเนินงานโครงการคาราวานแกจน 

 สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวัดระยอง ไดดําเนินการกํากับ ดูแลและติดตาม
การดําเนินโครงการคาราวานแกจน และขอสรุปรายงานผลความกาวหนาการดําเนินโครงการ ปญหาอุปสรรค 
และขอเสนอแนะตาง ๆ  ดังนี้ 

ผลการดําเนินงาน (ตัง้แตเร่ิมอบรม-เดือนมิถุนายน  2549) 

 

ท่ี ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร เปาหมายทั้งหมด(ราย) ผลการฝกอบรม(ราย)

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

ศูนยบริหารศตัรูพืช (ชลบุรี) 
ศูนยฯ พืชสวน (ฉะเชิงเทรา) 
ศูนยฯ พืชสวน (ระยอง) 
ศูนยฯ ผ้ึง (จันทบุรี) 
ศูนยฯ เนื้อเยื่อ (ชลบุรี) 
 

430 
175 (695) 

530 
350 (580) 

1,150 

314 
77 (401) 

324 
100 (480) 

753 

รวมท้ังสิ้น 2,635 (3,385) 1,568 (2,272) 
  

หมายเหตุ  (  ) เปาหมาย รวมจํานวนเกษตรกรในจังหวดันอกเขตรับผิดชอบของสํานักสงเสริมและพัฒนาการ
เกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง    

ปญหาอุปสรรค  
 1. เกษตรกรรองเรียนเรื่องคาพาหนะเดนิทางมาเขารับการฝกอบรมไมเพียงพอ 
 2. เกษตรกรที่เขารับการฝกอบรมสวนใหญไมไดขึ้นทะเบยีนคนจนไวกบักระทรวงมหาดไทย 
 3. เกษตรกรเขารับการฝกอบรม ไมครบตามแผนที่กําหนดไว 
 4. บางจังหวดัเกษตรกรไมเขารับการฝกอบรมตามหลักสูตรที่สมัครไว(เปลี่ยนแปลง) และไม
แจงใหทราบลวงหนา 
 5. ผูเขารับการฝกอบรมเดินทางมาเขารับการฝกอบรมชา และบางคนกลับกอนกําหนด 
 6. สงตัวแทนเขารับการฝกอบรม 
 7. การอบรมในพื้นที่ตองขนยายวัสดุตนแบบและอุปกรณการสาธิต ซ่ึงมีจํานวนมาก ทําใหเปน
อุปสรรคในการดําเนินงาน รวมทั้งสถานที่ฝกปฏิบัติไมมีความพรอม 
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ขอเสนอแนะ  
 1. เกษตรกรที่เขารวมโครงการ จะตองเปนเกษตรกรทีย่ากจนจริง ๆ และมีความตองการ
ประกอบอาชพีดานการเกษตร 
 2. หลักสูตรการฝกอบรมจะตองตรงกับความตองการของเกษตรกร 
 3. หลักสูตรแตละหลักสูตรจะตองกําหนดเงื่อนไขใหชัดเจน เชน ตองมทีี่ดินเทาไร, ใชเงินลงทุน
เทาไร หรือใชวัสดุอุปกรณอะไรบาง เปนตน 
 4. การรับสมัคร จะตองใหเกษตรกรสมัครเขารับการฝกอบรมดวยความสมัครใจ 
 5. ในระหวางการฝกอบรม วทิยากรจะตองมีความรู ความสามารถในเรื่องนั้น ๆ อยางแทจริง 
สามารถถายทอดความรูและประสบการณใหกับผูเขารับการฝกอบรมไดเปนอยางดี สามารถนําไปปฏิบัติได
จริง 
 6. หลังการฝกอบรมแลว ควรกําหนดแผนการประกอบอาชีพใหกับผูที่ผานการฝกอบรม พรอม
ทั้งมอบปจจัยตนแบบให เพือ่เปนแรงจูงใจใหกลับไปประกอบอาชีพ 
 7. เมื่อเกษตรกรกลับไปดําเนนิการตามแผนประกอบอาชพีแลว ควรมกีารติดตามนิเทศเปนระยะ 
ๆ ตามความเหมาะสม 
 8. การดําเนินโครงการนี้ควรคํานึงถึงคุณภาพ หรือผลสัมฤทธิ์มากกวาปริมาณ (จํานวนเกษตรกร
ที่เขารวมโครงการ) 
 

มติท่ีประชุม ศูนยฯตางๆ ไดใหขอเสนอแนะสําหรับการดําเนินงานของโครงการคาราวานแกจน 
 1.  ควรจะมีงบประมาณสนับสนุนในเรื่องปจจัยตนแบบ 
 2.  บุคคลเปาหมายที่เขารวมโครงการไมใชคนยากจนที่ขึน้ทะเบยีนไว  ควรมีขอมูล
เกษตรกรยากจน และเหตุผลที่คนยากจนที่ขึ้นทะเบยีนไมเขารับการอบรมใหชัดเจน 
 3.  การอบรมไมมีงบประมาณในการสนับสนุนคาที่พัก  ทําใหตองปรบัแผนการ
ทํางานใหม โดยลงพื้นที่ไปพบเกษตรกรเอง  

 

 2.3 โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําร ิ

 -  จํานวนเกษตรกรที่เขารับการอบรมโครงการศูนยศกึษาอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
(ศูนยฉะเชิงเทรา)  เปาหมายคํารับรอง จํานวน  200  ราย   

 -  จํานวนเกษตรกรที่เขารับการอบรมโครงการสืบเนื่องมาจากพระราชดําริ (ศูนยฯ ผ้ึง 
จันทบุรี) เปาหมายคํารับรอง  จํานวน  30 ราย 
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2.4 สรุปการใชจายงบประมาณ ป 2549 และการจัดทําแผนหารายไดของศูนย 

ผลการใชจายงบประมาณของศูนย ฯ      

  1.  โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน 
 

หนวยงาน 
งบประมาณ 
ที่ไดรับ (บาท) 

ใชไป 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

1. ศสพ.จบ. (ผ้ึง) - - - - - 
2. ศบพ.ชบ. 146,500 6,806 4.65 139,694 95.35 
3. ศสพ.ฉช. (พืชสวน) - - - - - 
4. ศสพ.รย. (พชืสวน) 440,000 440,000 100 0 0 
5. ศสพ.ชบ (เพาะเลี้ยง) 2,140,895 1,747,558.19 81.62 393,336.81 18.38 

 

   2.  โครงการอนัเนื่องมาจากพระราชดําร ิ
 

หนวยงาน 
งบประมาณ 
ที่ไดรับ (บาท) 

ใชไป 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

1. ศสพ.จบ. (ผ้ึง) - - - - - 
2. ศบพ.ชบ. - - - - - 
3. ศสพ.ฉช.(พืชสวน) 110,000 94,000 85.45 16,000 14.55 
4. ศสพ.รย. (พชืสวน) 486,300 378,962 77.93 107,338 22.07 
5. ศสพ.ชบ.(เพาะเลี้ยง) 900,000 393,900 43.77 506,100 56.23 

   3.  โครงการคาราวานแกจน 
 

หนวยงาน 
งบประมาณ 
ที่ไดรับ (บาท) 

ใชไป 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

1. ศสพ.จันทบรีุ(ผ้ึง) 2,190,887 1,549,093.04 70.70 641,793.96 29.30 
2. ศบพ.ชลบุรี 331,100 214,506.49 64.79 116,593.51 35.21 
3. ศสพ.ฉช. (พืชสวน) 976,000 719,599.85 73.72 256,400 26.28 
4. ศสพ.รย. (พชืสวน) 408,100 348,813 85.47 59,287 14.53 
5. ศสพ.ชบ.(เพาะเลี้ยง) 1,290,150 377,271 29.24 912,878.55 70.76 
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   4.  งบอํานวยการ 
 

หนวยงาน 
งบประมาณ 
ที่ไดรับ (บาท) 

ใชไป 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

1. ศสพ.จันทบรีุ(ผ้ึง) - - - - - 
2. ศบพ.ชลบุรี 1,894,955 879,011.51 46.38 1,015,943.49 53.62 
3. ศสพ.ฉช. (พืชสวน) - - - - - 
4. ศสพ.รย. (พชืสวน) 545,650 369,275 67.68 176,375 32.32 
5. ศสพ.ชบ.(เพาะเลี้ยง)      
    

   5.   อ่ืนๆ 
 

หนวยงาน 
งบประมาณ 
ที่ไดรับ (บาท) 

ใชไป 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

คงเหลือ 
(บาท) 

คิดเปน 
รอยละ 

1. ศสพ.จันทบรีุ(ผ้ึง) - - - - - 
2. ศบพ.ชลบุรี 187,950 187,286 99.64 664 0.34 
3. ศสพ.ฉช. (พืชสวน) - - - - - 
4. ศสพ.รย. (พชืสวน) 800,000 588,543 73.57 211,457 26.43 
5. ศสพ.ชบ.(เพาะเลี้ยง)      
 
 

มติท่ีประชุม  ศูนยบริหารศตัรูพืชชลบุรี ไดช้ีแจงการใชจายงบประมาณ ในโครงการสงเสริมการ
ผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐานวา  ไดใชจายงบประมาณหมดเรียบรอยแลว และตัดยอดเมื่อ
ตน เดือนกรกฎาคม 2549 แลว 

ระเบียบวาระที่ 3 ปญหา/อุปสรรคในการปฏิบตัิงานและขอเสนอแนะ 
3.1 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดระยอง (พืชสวน)   

1. งบประมาณในป  2550 เปนงบประมาณจางเหมา  ควรมีการเตรียมความพรอม
ใหด ี เนื่องจากจะเกิดความไมตอเนื่องของงบประมาณในเรื่องคาจาง  เพระตองทําสัญญาผูกพัน  และไมมี
งบประมาณในการจางตอ ในชวง 3 เดือน ของไตรมาสแรก   
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3.2 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดฉะเชงิเทรา (พืชสวน) 
1. งบประมาณคาสาธารณูปโภค  เพื่อใชในการฝกอบรมโครงการคาราวานแกจน

ไมเพียงพอ   
2. อาคารหอพักชํารุด  ของบประมาณในการซอมแซม   

 

3.3 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดจันทบุรี (ผึง้) 
1.  มีเจาหนาทีไ่มเพียงพอ  และเปนเจาหนาที่ใหม  อีกทั้งการทํางานในพื้นที่เยอะ 

3.4 ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชพีการเกษตร จังหวัดชลบุรี (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
1. งบประมาณคาสาธารณูปโภค  เพื่อใชในการฝกอบรมไมเพียงพอ   

   2.   งบประมาณในป  2550 เปนงบประมาณจางเหมา  ควรมีการเตรียมความ
พรอมใหดี  เนื่องจากจะเกิดความไมตอเนื่องของงบประมาณในเรื่องคาจาง  เพระตองทําสัญญาผูกพัน  และ
ไมมีงบประมาณในการจางตอ ในชวง 3 เดือน ของไตรมาสแรก 

3.5  ศูนยบริหารศัตรูพืช จังหวัดชลบุรี 
1.  การบริหารจัดการในการจางคนงาน  ใชเงินจากคาจางยาม  ซ่ึงตําแหนงยามน

ไมสามารถหาคนได จึงไดเปลี่ยนแปลงมาจางคนงานแทนยาม 
2.  งบประมาณคาสาธารณูปโภค ไมเพยีงพอ  
3.  การขอสนับสนุนในเรื่องตางๆ เชน การขอรับการสนับสนุนเครื่องนึ่ง เพื่อใช

ในการดําเนินงาน ซ่ึงเปนอปุกรณที่สําคัญ ไมไดรับการพิจารณา 
มติท่ีประชุม  มอบหมายใหหัวหนาฝายบริหาร  ดูแลและจัดการในเรื่อง งบประมาณ  และการ
ซอมแซมอาคาร 
 

ระเบียบวาระที่  4       อ่ืนๆ 
       4.1  การจัดทําคํารบัรองการปฏบิัติราชการ 
  1.  ตามตัวช้ีวดัของกรมสงเสริมการเกษตร 
  2.  ตามบทบาทหนาที่ของศนูยฯ โดยขอความรวมมือศนูย ฯ เขยีนรายละเอียดสง
ใหเขต ภายในวันที่ 28 ก.ค. 2549 
 4.2  การประกวดผลงานของสํานักงานเกษตรจังหวัด/ศูนยปฏิบตัิการ 
    เนนในเรื่องการทํางานที่เปนระบบ  แผนการดําเนนิงาน  ผลสัมฤทธิ์ของงาน  
การดูแลจัดการงบประมาณ และ กิจกรรม 5 ส 
  
   
  
     ( นางสาวคนึงนิจ  พิชญานนท )     ( นายองอาจ  เพียรธรรม ) 
    นักวิชาการสงเสริมการเกษตร 5           ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
          ผูจดรายงานการประชมุ     ผูตรวจรายงานการประชุม 



 
 

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 
สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จังหวดัระยอง 

กรกฎาคม  2549 
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