
รายงานการประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหนาสวนราชการ  
สังกัดกรมสงเสริมการเกษตร เขตที่ 3 

ครั้งที่  3/2550 
วันที่  21  มีนาคม   2550 

ณ  ประชมุสาํนักงานเกษตรจังหวัดระยอง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 
************************ 

ผูเขาประชุม 
 1.  นางปาริชาติ   ศรีวิพัฒน ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนา        ประธานที่ประชุม 
     การเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 
 2.  นายสังคม    ประเสริฐเตชาโต  เกษตรจังหวัดชลบุรี 
 3.  นายนิโรจน  ประถมวงศ เกษตรจังหวดัตราด 
 4 . นายราเชนทร สุวรรณหิตาทร เกษตรจังหวดัสระแกว 
 5.  นางเริงจิตร   พรหมสถิต เกษตรจังหวดัระยอง 
 6.  นายชูเกยีรติ  ประดิษฐศลิปกลุ  (แทน)  เกษตรจังหวดัฉะเชิงเทรา 
 7.  นายอนันต    แกวมณ ี  (แทน)  เกษตรจังหวดัปราจีนบุรี 
 8.  นายวิบูลย ไชยวรรณ (แทน)  เกษตรจังหวดันครนายก 
 9.  นายชูศักดิ ์ แพกุล    (แทน)  เกษตรจังหวดัจันทบรีุ 
 10. นายสราวธุ อนธนารักษ        (แทน)  เกษตรจังหวดัสมุทรปราการ 
 11. นายคนึง   กลับกลาย ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
     จังหวดัฉะเชิงเทรา  (พืชสวน) 
 12. นายพงษศกัดิ์  เอมดวง ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
     จังหวดัระยอง  (พืชสวน) 

13. นายอํานาจ ธรรมวิชญ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 
 จังหวดัชลบุรี  (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
14. นายรุงโรจน   เจริญโพธ์ิ ผูอํานวยการศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร 

จังหวดัจันทบรีุ  (ผ้ึง) 
15. นายสุระเชษฐ  นาโสม หัวหนาศูนยพฒันาการผลิตและควบคุมผัก  ผลไม เพื่อการ

สงออกที่ 2 จังหวัดฉะเชิงเทรา 
16. นายประทปี นอยจันทระ (แทน)  ผูอํานวยการศูนยบริหารศัตรูพืช  จงัหวัดชลบุรี 

 17. นายองอาจ   เพียรธรรม ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ   เลขานุการที่ประชุม 
     สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง 
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ผูเขารวมประชุม 
 

 1.  นายทิวา         แซมเพชร ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร   
 2.  นายรังสรรค   บูรณมานัส ผูอํานวยการกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต   
 3.  นายมนตรี       กลาขาย รักษาการในตาํแหนงผูอํานวยการกลุมวิชาการและฝกอบรม 
 4.   น.ส.วาสนา    บํารุงกิจ หัวหนาฝายบริหารทั่วไป 

5.   นางอรุณ        ศรีคําแหง เจาหนาที่บนัทกึขอมูล 5  
.   
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เร่ิมประชุมเวลา    09. 00 น. 
ระเบียบวาระที่ 1     เร่ืองที่ประธานแจงใหทราบ   

1.1 การประชุมผูบริหารกรมสงเสริมการเกษตร 
กรมสงเสริมการเกษตรกําหนดใหมีการประชุมผูบริหารกรมสงเสริมการเกษตร ทุก

วันอังคาร ซ่ึงสามารถติดตามการประชุมสดทาง ssnet  ได หรือผลการประชุมหลังจากประชุมแลวประมาณ 
3 วัน 
 1.2  โครงสรางกรมสงเสริมการเกษตร 
  ขณะนีก้รมสงเสริมการเกษตรกําลังดําเนินการในเรื่องการปรับโครงสรางของกรม
สงเสริมการเกษตรใหม  ซ่ึงคาดวาจะทราบผลที่ชัดเจนประมาณเดือน พฤษภาคม  2550 
 1.3  การแนะนําภารกจิและผลการปฏิบัตงิานของสํานักงานเกษตรจังหวดัระยอง 
  สํานักงานเกษตรจังหวดัระยอง  ไดแนะนําจังหวดัระยอง  ภารกิจของสํานักงาน
เกษตรจังหวดั  ตลอดจนผลการปฏิบัติงานที่สําคัญ ในป 2550  ใหที่ประชุมทราบ 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 

1.4 การแตงตั้งโยกยายขาราชการ 
การโอนขาราชการพลเรือนสามัญมาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดบัท่ีสูงขึ้น 
1)   คําส่ังกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ที ่ 84/2550  ลงวันที่  22 กุมภาพันธ 2550 
 1.   นางวณีา  พงศพัฒนานนท  เกษตรและสหกรณจังหวดัพระนครศรอียุธยา 

เปนผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1  จังหวดัชยันาท 
เล่ือนขาราชการ 
2) คําส่ังกระทรวงเกษตรและสหกรณ  ที่  85/2550  ลงวันที่  22 กุมภาพนัธ 2550 
 1.   นายมนตร ี วงศรักษพานชิ  เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ  เปนผูอํานวยการ

สํานัก (เจาหนาที่บริหารงานการเกษตร 9)  สํานักพัฒนาการถายทอดเทคโนโลยี  กรมสงเสริมการเกษตร 
 2.   นายอุดม  จิรเศวตกุล  นกัวิชาการเกษตร  8ว  สํานักสงเสริมและจัดการ

สินคาเกษตร  เปนผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที ่4  จังหวดัขอนแกน 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่   2  รับรองรายงานการประชุม  คร้ังท่ี 2/2550  วันท่ี  10  มกราคม  2550 

 เปนการประชุม คร้ังที่  2/2550  เมื่อวันที่  10 มกราคม 2550  ณ ศูนยสงเสริมและพัฒนา
อาชีพการเกษตร จังหวัดฉะเชิงเทรา (พืชสวน)   ซ่ึงรายงานการประชุมดังกลาว ไดแจงใหจังหวัดและทุก
สวนราชการที่เกี่ยวของทราบ  โดยทาง Mail  และขึ้น Web – site ของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่  3  จังหวัดระยองแลว  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับรอง 
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่อง 
 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมฯ  คร้ังที่  2/2550  เมื่อวันที่  10  มกราคม  2550              
ณ  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  จังหวดัฉะเชิงเทรา  (พืชสวน)   

 

-   ไมม ี
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่  4       เร่ืองเพื่อทราบและพิจารณา 
4.1 การพิจารณาคณุสมบัติและประเมินผลงานบุคคล ป 2550   

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที ่ 3 จังหวัดระยอง  กําหนดการพิจารณา
คุณสมบัติและประเมินผลงานบุคคล  ป  2550  ไวเปนมาตรฐานเพื่อใหผูที่จะสงผลงานเขาประเมนิไดทราบ 
ซ่ึงจะมีการพิจารณาเปนประจําทุกเดือนตั้งแตเดือน กุมภาพันธ  2550 – กันยายน  2550  โดยถือเอาสัปดาห
แรกของเดือนเปนหลัก ดังนี้   

วันแรกของสัปดาหแรก  ประเมินตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะเจาหนาที่ธุรการ  
เจาหนาที่บนัทกึขอมูล ฯลฯ  

วันที่สองของสัปดาหแรก ประเมินตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ 
(ตําแหนงประเภททั่วไป) นกัวิชาการเกษตรและนักวิชาการสงเสริมการเกษตรระดับ 6ว เพื่อเล่ือนระดับ 7ว 

วันที่สามของสัปดาหแรก  ประเมินตําแหนงที่มีปะสบการณ ( ตําแหนงประเภท
ทั่วไป) เจาพนกังานการเกษตร  นักวิชาการเกษตร นกัวชิาการสงเสริมการเกษตร ฯลฯ ระดับ 5 เพื่อเล่ือนเปน
ระดับ 6ว 

ทั้งนี้  ใหสงผลงานที่จะเขารับการพิจารณาถึงเขตกอนวันประชุมพิจารณา อยาง
นอย 7 วนัทาํการ  รายละเอียดไดมีเอกสารแจงในที่ประชุมทราบโดยทั่วถึงกนัแลว  อนึ่ง ผลงานที่เขา
ประเมินสวนมากมีขอผิดพลาดตางๆ มากมายทําใหเสยีโอกาสของผูรับการประเมนิเปนอยางมาก  ดังนั้น
ขอใหจังหวัดชวยกล่ันกรองผลงานที่เสนอกอนสงใหเขตประเมินดวย 

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
 

 4.2  โครงการพัฒนาองคกรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชม   
กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร  สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  

จังหวัดระยอง  กําหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการสงเสริมวิสาหกิจชุมชนและเครือขายวิสาหกิจชุมชนภาค
ตะวันออก  ใหแกหัวหนากลุม/ฝายของจังหวัด  ในระหวางวันที่  26-28  มีนาคม 2550  ณ  หองประชุม
โรงแรมระยองออคิด  อําเภอเมืองระยอง  จังหวัดระยอง 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบ 
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 4.3  การจัดตลาดนดัสินคาเกษตรและผลิตภัณฑกลุมแมบานเกษตรกร และวิสาหกิจ
ชุมชน   
   โครงการ “จัดตลาดนัดสินคาเกษตรภาคตะวันออก”  เริ่มครั้งที่ 1  วันที่  22  
กุมภาพันธ  2550  ณ  บริเวณสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3  จังหวัดระยอง  มีกลุมแมบานและ
กลุมวิสาหกิจชุมชน  นําผลิตภัณฑมารวมจําหนาย  จํานวน  51 กลุม  มีประชาชนผูสนใจมาชมและซื้อสินคา
มากกวา  1,000 คน  จําหนายผลิตภัณฑได  จํานวน  238,880  บาท  และครั้งที่ 2  วันที่ 15  มีนาคม  2550  ผล
การประเมินการจัดงานกลุมแมบานเกษตรกรและกลุมวิสาหกิจชุมชน  มีความพึงพอใจตอสถานที่จําหนาย  
และมีความประสงคที่จะใหจัดตลาดในลักษณะนี้อีก  ผูมาชมและซื้อสินคามีความ พึงพอใจในคุณภาพและ
เชื่อมั่นในความปลอดภัยของสินคา  และมีความประสงคที่จะมารวมในการ      จัดตลาดนัดครั้งตอไปอีก ซ่ึง
คร้ังที่ 3 จะจัดในวันที่  29  มีนาคม  2550 
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

  4.4  โครงการศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน   
  กรมสงเสริมการเกษตรไดมกีารเปลี่ยนชื่อจาก “ศูนยเรียนรูเศรษฐกจิพอเพียง
ชุมชน” เปน “ศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพยีง” โดยมีเหตผุลวา เศรษฐกจิมีความหมายกวางครอบคลุมหลาย
ดานแตการเกษตรจะมีความหมายเฉพาะดานการเกษตร ซ่ึงจะตรงกับภารกิจของกรมมากที่สุด 
 

  วัตถุประสงค 
1. เปนจุดนัดพบในการสงเสริมการเกษตรของเจาหนาทีแ่ละอาสาสมัครเกษตร 
2. เปนจุดเรยีนรูดานการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
3. ใหเกษตรกรไดรับความรูและสามารถไปปฏิบัติได 

องคประกอบของศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง 
1.  ศูนยหลัก เปนแหลงที่มีกจิกรรมหลายหลากครบวงจรสอดคลองกับความ

ตองการของชุมชนและดําเนนิงานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เชน แปลงเกษตรทฤษฎใีหม  (เกษตรกร 50 
ราย / ศูนย) 

2.  ศูนยเครือขาย เปนแปลงที่มีกิจกรรมเฉพาะดานหรือมีกิจกรรมเกื้อกูลกัน
มากกวา 1 กิจกรรม  เปนจุดสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยหลัก เชน จุดสาธิตหรอืจุดถายทอดของความรู
ตางๆ (เกษตรกร 30 ราย / ศนูย) 
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เปาหมาย  ดําเนินการของภาคตะวันออก 
 

จังหวัด ศูนยหลัก ศูนยเครือขาย รวม 
จันทบุรี 10 14 24 
ฉะเชิงเทรา 11 16 17 
ชลบุรี 10 14 24 
ตราด 7 9 16 
นครนายก 4 6 10 
ระยอง 8 12 20 
ปราจีนบุรี 7 10 17 
สมุทรปราการ 6 8 14 
สระแกว 9 13 22 

รวม 72 102 174 
 

Out put 
1. ศูนยเรียนรูการเกษตรพอเพยีง  174 ศูนย  ที่เปนแหลงเรียนรูตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงชุมชน 
2. เกษตรกรไดรับความรูและนําไปประกอบอาชีพการเกษตรตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง  จาํนวน 

6,660  ราย 
Out come 
 เกษตรกร  จํานวน 6,660  ราย  นําความรูที่ไดรับไปปฏิบัติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อลด
รายจาย  เพิ่มรายไดสงผลใหมีอาหารบริโภคพอเพียง 
 

ความเห็นท่ีประชุม ที่ประชุมมีความเห็นวาทุกหนวยงานในขณะนี้ใชคําวา เศรษฐกิจพอเพยีง  มีกรม
สงเสริมการเกษตรกรมเดยีวที่ใชคําวา การเกษตรพอเพียง ซ่ึงในการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่จะทําใหเกิดความ
สับสนในการปฏิบัติงานเชิงบูรณาการเปนอยางมาก 
 

มติท่ีประชุม  เห็นควรใหกรมสงเสริมการเกษตรพิจารณาใชช่ือเดิม คือ ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
ชุมชน ทั้งนี้เพือ่ใหสามารถปฏิบัติงานเชิงบูรณการกับหนวยงานอื่นๆได 

 

  4.5 โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน   
   โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  ป  2550  เขตจะดําเนินการจดัทําแผนการผลิต
และแผนการประกอบอาหารกลางวัน  เพื่อกําหนดแนวทางการจัดทําแผนการผลิตและแผนประกอบอาหาร
กลางวัน  และครูเขารับการอบรมสามารถจัดทําแผนการผลิตและแผนประกอบอาหารกลางวัน ใหสอดคลอง
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กับการสนับสนุนปจจยัการผลิตและความตองการทางโภชนาการของนกัเรียน  โดยมีบุคคลเปาหมาย คือ  ครู
และผูรับผิดชอบโครงการระดับจังหวดั  จาํนวน 118 คน  กําหนดการจดัอบรมในระหวางวันที่  18-22  
เมษายน  2550  ณ  ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร  จังหวดัชลบุรี  (พันธุพืชเพาะเลี้ยง) 
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

  4.6  การติดตามการใชจายงบประมาณ   
เขตไดสรุปรายงานผลการใชจายงบประมาณป 2550  ของสํานักงานเกษตรจังหวดั

และศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรในภาคตะวนัออก  สังกัดสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตร
เขตที่  3  จังหวัดระยอง  ตัดยอดเดือน   กมุภาพันธ  2550  ใหที่ประชมุไดทราบความกาวหนาโดยมี
รายละเอียดแจกในที่ประชุมทราบแลว 
     

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 

  4.7  การวางแผนจัดการดานการตลาดผลไม   

   เมื่อวันที่  9  มีนาคม  2550  เขตไดจัดการประชุมสัมมนาวางแผนจัดการดาน
การตลาดผลไม  ทุเรียน  เงาะ  มังคุด  ภาคตะวันออก  ฤดูการผลิต ป 2550  ขึ้น ณ  โรงแรมมณีจันทร         รี
สอรท  แอนด สปอรตคลับ  อ.เมือง   จ.จันทบุรี  โดยเนนไปที่  3  จังหวัด  คือ  จังหวัดจันทบุรี  ระยอง  และ
ตราด  ซ่ึงมีผูรวมสัมมนา  ประกอบดวย 

1. เกษตรจังหวดัและผูรับผิดชอบงานไมผล 
2. พาณิชยจังหวดั  การคาภายในจังหวัด  และสหกรณจังหวดั 
3. ผูแทนสมาคมผูประกอบการสงออกผลไมและแปรรูปผลไม  และบริษัท

ในเครือของสมาคม 
4. เกษตรกรผูปลูกไมผลและกลุมผูแปรรูปไมผล 

  ผลการประชุมสัมมนา  สามารถสรุปเปนแผนการกระจายผลผลิตไมผล  ทุเรียน  เงาะ  
มังคุด  ในภาคตะวนัออก  ไดดังนี ้

สรุปแผนการกระจายผลผลติไมผลทุเรียน เงาะ มังคุด ภาคตะวันออก ฤดูการผลิต ป 2550 
 

จังหวัด ทุเรียน (ตัน) เงาะ (ตัน) มังคุด (ตนั) ไมแยกชนดิไมผล (ตนั) รวม (ตัน) 

จันทบุรี 1,000 7,000 6,000 - 14,000 
ระยอง 100,430 14,705 13,502 - 128,637 
ตราด 2,000 5,000 4,000 10,000 21,000 

รวม 103,430 26,705 23,502 10,000 163,637 
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ยอดรวมการกระจายผลผลิตไมผลทุเรียน  เงาะ  มังคุด  ภาคตะวนัออก ป 2550 ทั้งส้ิน  167,637 ตัน 
  
ความเห็นท่ีประชุม ตามบทบาทหนาที่กรมสงเสริมการเกษตรควรมีบทบาทในการควบคุมดานคุณภาพ  
กรมปกครองสวนทองถ่ินควรมีบทบาทในการกระจายผลผลิต  ก็จะสามารถแกไขปญหาเรื่องผลผลิตลน
ตลาดได 
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

  4.8  โครงการสงเสริมการผลิตสินคาเกษตรที่ปลอดภัยและไดมาตรฐาน                      

   ขณะนีเ้ขตไดจดัอบรมเชิงปฏิบัติการเจาหนาที่ระดับจังหวดั  เปนทีมวิทยากร
โรงเรียนเกษตรกร  การถายทอดระบบคุณภาพมาตรฐาน GAP  ระหวางวันที่  19-23  มีนาคม 2550  ณ  สวน
นงนุช  อ.บางละมุง  จ.ชลบุรี  เพื่อพัฒนาความสามารถของเจาหนาทีใ่นการถายทอดเทคโนโลยี 
ความเห็นท่ีประชุม การเขาสูระบบ GAP นั้น  มขีบวนการขั้นตอนที่ชัดเจน  โดยมีวัตถุประสงคและ
เปาหมาย ในการพิจารณาการเกษตรของประเทศ  ซ่ึงจะมีผลในระยะยาวตอไป  ทั้งในดานความเชือ่มั่นใน
การบริโภค  ภายในและมีความสามารถในการแขงขันสูสากลได 

 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
  4.9   การประกวดเจาหนาท่ีสงเสริมการเกษตรดีเดนระดบัตําบล และศูนยปฏิบัติการ
ดีเดน ประจําป 2550  
   ปงบประมาณ  2550  กรมมีโครงการประกวดเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรดีเดน 
เพื่อสงเสริมคนดีที่มีผลงานใหปรากฏแกสังคม  เปนการสรางขวัญกําลังใจใหเกิดขึน้กับบุคคลในองคกร 
โดยที่เขตจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน  30  พฤษภาคม  2550  ดังนั้นใหทุกหนวยงานไดพิจารณา
คดัเลือกสงใหเขตภายใน  30 เมษายน  2550  เพื่อที่เขตจะไดดําเนินการตอไป  สําหรับรายละเอียดไดแจงให
ทุกหนวยงานทราบแลว 
 

ระเบียบวาระที่  5 เร่ืองอื่น ๆ 
5.1   ชมรมไมดอกไมประดบั 
  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง  ได

กลาวถึงความสําคัญของไมดอกไมประดบัและการพัฒนา  โดยขอใหใหจังหวดั  ไดพิจารณาดําเนนิการเรื่อง
การตั้งชมรมไมดอกไมประดับของแตละจังหวดัเพื่อทีจ่ะไดพฒันาไปสูระดับเขตตอไป 
มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
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  5.2   การแกไขปญหาหนี้สินเกษตรกร 
   ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 จังหวดัระยอง  ขอให
จังหวดัที่มีการดําเนินงาน  เมือ่รายงานกรมแลวขอใหสําเนาใหเขตทราบดวย  โดยครัง้แรกนี้ขอใหเสนอเขต
ทราบภายในวนัที่  30  มีนาคม  2550  ดวย 
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 

  5.3  ศูนยควบคุมศัตรูผัก  ผลไม  เพื่อการสงออกที่ 3 จังหวัดจันทบุรี 
   ขณะนี้ศนูยฯ  มีปญหาความไมชัดเจนในการดําเนินงานตางๆ หลายประการ  ทํา
ใหไมสามารถบริหารศูนยฯ ใหเกิดประสิทธิภาพได 
 

มติท่ีประชุม  ผูอํานวยการสํานักการถายทอดเทคโนโลย ี(นายมนตร ี วงษรักษพานิช) รับที่จะ
ประสานเรื่องนี้กับหนวยงานที่เกีย่วของและจะแจงใหทราบตอไป 

 

5.4  การประชมุคร้ังตอไป   
   วันที่  9  พฤษภาคม  2550  ณ  สํานักงานเกษตรจังหวดัตราด  อําเภอเมืองตราด  
จังหวดัตราด 

 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ปดประชุม  เวลา 12.00 น.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                  อรุณ  ศรีคําแหง                องอาจ  เพยีรธรรม 

 

      ( นางอรุณ  ศรีคําแหง )    ( นายองอาจ  เพียรธรรม ) 
     เจาหนาที่บนัทึกขอมูล 5   ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ 

            ผูจดรายงานการประชุม    ผูตรวจรายงานการประชุม 
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