รายงานการประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอเขาคิชฌกูฏ
ประจําเดือนมิถุนายน ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๔
วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔
ณ สํานักงานเกษตรอําเภอเขาคิชฌกูฏ เวลา ๑๑.๐๐ น.
------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายเรืองพจน์
๒. นายเจริญ
๓. นายสนิท
๔. นางสาวสวรส
๕. นางสุกัญญา
๖. นางสาวศรินยา
๗. นางสาวกุมารี
เริ่มประชุม

ธารานาถ
ศรียวง
มีพืชน์
แดงท่าขาม
ฤกษ์ปาณี
คําอุด
เบ็ญจวรรณ์

เกษตรอําเภอเขาคิชฌกูฏ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ

๑๑.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผลการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน
- จังหวัดจันทบุรี กําหนดจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (District
Workshop: DW) ครั้งที่ ๕ ประจําปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ องค์การบริหารส่วนตําบล
พลับพลา อําเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี
- จังหวัดจันทบุรีได้กําหนดจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลือ่ นที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระ
บรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เนื่องในวันคล้ายวัน
พระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร ณ พื้นที่ตําบลตะกาดเง้า อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
- สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ขอให้อําเภอที่ยังไม่ได้จัดอบรมโครงการตามงบประมาณ
๒๕๕๔ ของกรมส่งเสริมการเกษตรให้เร่งดําเนินการจัดอบรมให้เสร็จสิน้ ภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔
- สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี ให้อําเภอดําเนินการจัดเก็บแบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผล
การนําความรู้ไปปฏิบัติของเกษตรกร ปี ๒๕๕๔ (กสก.) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานส่งเสริมการเกษตร
(ศูนย์เรียนรู้พนั ธุ์พืชอําเภอ) โดยให้ใช้แบบ กสก.๑๔
- สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีได้รับตะกร้าใส่ผลไม้จากสํานักงานพาณิชย์จังหวัดจันทบุรี
จํานวน ๕,๐๐๐ ใบ เพื่อให้กลุ่มปรับปรุงคุณภาพไม้ผลยืมไปใช้ในการบรรจุผลไม้ โดยจะให้เฉพาะกลุ่มที่ยังไม่ได้รับ
- จังหวัดจันทบุรีได้รับการจัดสรรสารเคมีแช่ท่อนพันธุ์มันสําปะหลังตามโครงการการจัดการ
เพลี้ยแป้งมันสําปะหลัง ปี ๒๕๕๔ จํานวน ๑๖๓ กิโลกรัม เกษตรกรจะได้รับการสนับสนุนสารเคมีแช่ท่อนพันธุ์ตาม
พื้นที่ปลูกจริงแต่ไม่เกินรายละ ๒๕ ไร่ โดยปริมาณการใช้สารเคมีอัตราไร่ละ ๑๖ กรัม โดยสํานักงานเกษตรอําเภอ
เขาคิชฌกูฏได้รับสารเคมีสําหรับแช่ท่อนพันธุ์จํานวน ๔.๕ กิโลกรัม
มติที่ประชุม

รับทราบ

/- ๑.๒ ผลการ............

(๒)
๑.๒ ผลการประชุมหัวหน้าส่วน/กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
- นายอําเภอเขาคิชฌกูฎกล่าวขอบคุณส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองพลู กํานัน
ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ตําบลคลองพลู ที่ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยที่มาตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง หมู่ที่ ๙ ตําบลคลองพลู อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
- อําเภอเขาคิชฌกูฏประชาสัมพันธ์หมายเลขโทรศัพท์ของสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี เพื่อให้
ผู้สนใจติดตามสถานการณ์ภูมิอากาศ สามารถติดต่อได้โดยสามารถโทรศัพท์ไปที่หมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้
๐-๓๙๓๑-๑๐๒๖, ๐-๓๙๓๑-๓๕๖๙, ๐๘-๙๘๐๖-๘๒๕๑
- อําเภอเขาคิชฌกูฏกําหนดออกหน่วยบริการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจําเดือนกรกฎาคม
๒๕๕๔ ตรงกับวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศาลากลางหมูบ่ ้าน หมู่ที่ ๙ ตําบลคลองพลู
อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้มอบหมายคุณเจริญ ศรียวง เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- อําเภอเขาคิชฌกูฏเชิญชวนร่วมกิจกรรมประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ดังนี้
- วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
ประจําปี ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ ลานกระทิง หน้าที่ว่าการอําเภอเขาคิชฌกูฏ
- วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เชิญชวนผู้มีจิตเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต เวลา
๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมอําเภอเขาคิชฌกูฏ
- วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
- วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ร่วมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่
เกิดจากอุทกภัยและดินโคลนถล่ม เวลา ๐๘.๓๐ ณ หอประชุมอําเภอเขาคิชฌกูฏ
- ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบรณรงค์ส่งเสริมให้รัฐมนตรี ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
ทุกหน่วยงานมีการแต่งกายด้วยผ้าไหมหรือผ้าไทยในชีวิตประจําวัน ซึ่งได้ขอความร่วมมือในการแต่งการดังนี้
๑. วันจันทร์
แต่งกายชุดเสื้อเหลือง
๒. วันอังคาร
แต่งกายชุดเสื้อชมพู
๓. วันพุธ
แต่งกายชุดประจําหน่วยงานหรือชุดประจํากลุ่ม
๔. วันพฤหัสบดี
แต่งกายชุดปฏิบัติราชการ
๕. วันศุกร์
แต่งกายชุดผ้าไหมหรือผ้าไทย
- สํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรีได้จัดทํา website ถวายพระพรออนไลน์เฉลิมพระเกยรติ
๘๔ พรรษา และจัดทําซุม้ ถวายพระพร ณ บริเวณหน้าสํานักงานสถิติจังหวัดจันทบุรี จึงได้ขอเรียนเชิญหัวหน้าส่วน
ราชการในจังหวัดจันทบุรี ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ตลอดจนประชาชนทั่วไปร่วมลงนามถวายพระพร
ออนไลน์ ผ่านทาง vebsite http://chanthaburi.nso.go.th ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑
ธันวาคม ๒๕๕๔
- อําเภอเขาคิชฌกูฏได้รับแจ้งจากมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย เชิญร่วมบริจาค
สมทบ เพื่อจัดหารายได้จัดซื้ออุปกรณ์ การกระตุ้นพัฒนาการและขยายบริการเพิ่มขึ้น ผ่านรายการพิเศษ “วันรวมใจ
ประชา เมตตาปัญญาอ่อน” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๔ เวลา ๒๒.๓๕ – ๐๐.๒๐ น. ทางสถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕ เพื่อเป็นการส่งเสริมฟื้นฟูสมรรถภาพด้านต่างๆ แก่ผู้พิการทางสติปัญญาให้สามารถดํารง
ชีวิตประจําวันได้ ไม่เป็นภาระแก่ครอบครัวและสังคม ตลอดจนหาวิธีการป้องกันการเกิดภาวะปัญญาอ่อน

/- จังหวัดจันทบุรี...........

(๓)
- จังหวัดจันทบุรีขอเชิญชวนผู้มีจิตศัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ เพื่อสมทบทุนการก่อสร้าง
พระพุทธรูปเฉลิมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประจําจังหวัดมุกดาหาร โดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่กลุ่มงานปกครอง
ที่ทําการปกครองจังหวัดจันทบุรี หรือ ฝ่ายการเงินและบัญชี (ห้องเสมียนตราอําเภอเขาคิชฌกูฏ) ในการนี้จังหวัด
มุกดาหาร โดยความอนุเคราะห์ของวัดป่าวิเวกวัฒนาราม (หลวงปู่จาม) อําเภอคําชะอี จะมอบสารธรรมะวัดป่าหลวงปู่
จามแด่ผู้มีจิตศัทธาดังนี้
- ผู้มีจิตศัทธาบริจาค ๕๙๙ บาท มอบสารธรรมะวัดป่าวิเวกวัฒนาราม (หลวงปู่จาม
มหาปุญโญ) ชุดใหญ่ (๕ เล่ม) จํานวน ๑ ชุด
- ผู้มีจิตศัทธาบริจาค ๑๙๙ บาท มอบสารธรรมะวัดป่าวิเวกวัฒนาราม (หลวงปู่
จามมหาปุญโญ) ชุดเล็ก (๒ เล่ม) จํานวน ๑ ชุด
- อําเภอเขาคิชฌกูฏ ขอเชิญหน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจร่วมทอดผ้าป่าเพื่อน้อม
เกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล โดยร่วมบริจาคได้ที่ สมาคมผู้สูงอายุแห่งประเทศไทยฯ อาคาร ๕ (ชัน้ ล่าง)
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร
๑๐๑๐๐ หรือส่งทางไปรษณีย์ (ธนาณัติ) ไปยัง นางธิดา ศรีไพพรรณ์ สมาคมสภาผูส้ งู อายุแห่งประเทศไทย โทรศัพท์
หมายเลข ๐-๒๒๘๒-๗๗๑๖ และ ๐-๒๒๘๒-๓๒๕๑
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๔
- รับรองรายงานการประชุมประจําสัปดาห์สํานักงานเกษตรอําเภอเขาคิชฌกูฏ ครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๔

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑๕/๒๕๕๔
- จากการประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอเขาคิชฌกูฏ ครั้งที่ ๑๕ เรื่องเกษตรอําเภอขอให้
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเริ่มดําเนินการขึ้นทะเบียนผูป้ ลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด นั้น ทั้งนี้กรมส่งเสริม
การเกษตรได้แจ้งการปรับกรอบระยะเวลาการดําเนินการขึ้นทะเบียนผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจประเภทข้าวในพื้นที่ภาคกลาง
ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือจากเดิมตั้งแต่วันที่ ๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๔ ถึง
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ เป็นตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เพื่อให้
สอดคล้องกับระยะเวลาในการทําประชาคม
- การจัดอบรมเกษตรกรโครงการปรับโครงสร้างเกษตรอินทรีย์ ตามโครงการยุทธศาสตร์
จังหวัด เป้าหมาย ๑๗๑ ราย ขอแจ้งเปลี่ยนกําหนดการเป็นดังนี้
ครั้งที่ ๑ รุ่นที่ ๑ อบรมวันที่ ๒๐ – ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมอําเภอเขาคิชฌกูฏ
ครั้งที่ ๑ รุ่นที่ ๒ อบรมวันที่ ๒๕ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ เทศบาลตําบลจันทเขลม
ครั้งที่ ๒ รุ่นที่ ๑ อบรมวันที่ ๒๗ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุมอําเภอเขาคิชฌกูฏ
ครั้งที่ ๒ รุ่นที่ ๒ อบรมวันที่ ๒๙ – ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ เทศบาลตําบลจันทเขลม
มติที่ประชุม

รับทราบ

/- ระเบียบ............

(๔)
ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ผล/แผนการปฏิบัติงาน
- มอบหมายให้คุณศรินยา คําอุด ทําหนังสือแจ้งสํานักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๖
จังหวัดจันทบุรี เรื่องขอความอนุเคราะห์ตรวจวิเคราะห์ดินที่เกษตรกรในพื้นที่มีความประสงค์ตรวจวิเคราะห์ดิน
- เกษตรอําเภอกล่าวแสดงความยินดีกับคุณเจริญ ศรียวง ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง รุ่นที่ ๕๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ กรกฎาคม
๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมชนกนันท์ โรงแรมเอบีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย ๖๔
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้เกษตรอําเภอมอบหมายให้คุณสนิท มีพืชน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
รับผิดชอบตําบลพลวงและคุณสวรส แดงท่าขาม นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ รับผิดชอบตําบลคลองพลู
แทนคุณเจริญ ศรียวง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง การติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
- ขอให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรเร่งดําเนินการตรวจติดตามประเมินแปลงเบื้องต้น
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าปลอดภัยแล้วได้มาตรฐาน ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๔
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง การจัดส่งรายงาน
- เกษตรอําเภอขอให้คุณเจริญ ศรียวง เร่งดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรประจํา
อําเภอเพื่อจัดส่งให้สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
- ไม่มี -

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๘

เรื่องอื่น ๆ
- ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านดําเนินการประหยัดพลังงาน เมื่อออกจากสํานักงานให้ปิด

เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวศรินยา คําอุด)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายเรืองพจน์ ธารานาถ)
เกษตรอําเภอเขาคิชฌกูฎ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

