รายงานการประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอเขาคิชฌกูฏ
ประจําเดือนกรกฎาคม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๔
วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๕๔
ณ สํานักงานเกษตรอําเภอเขาคิชฌกูฏ เวลา ๑๐.๐๐ น.
------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายเรืองพจน์
๒. นายสนิท
๓. นางสาวสวรส
๔. นางสาวศรินยา
๕. นางสาวกุมารี

ธารานาถ
มีพืชน์
แดงท่าขาม
คําอุด
เบ็ญจวรรณ์

เกษตรอําเภอเขาคิชฌกูฏ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
๑. นายเจริญ ศรียวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
- เนื่องจากเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับกลาง รุ่น
ที่ ๕๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมชนกนันท์ โรงแรมเอ
บีน่า เฮ้าส์ ถนนวิภาวดีรังสิต ซอย ๖๔ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
เริ่มประชุม

๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผลการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน
- เนื่องด้วยสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี สิ้นพระชนม์
เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยมีพระชันษา ๘๕ ชันษา และได้มีกระกาศสํานักนายกรัฐมนตรี ให้ส่วนราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ ลดธงครึ่งเสาและให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ไว้ทุกข์เป็นเวลา ๑๕ วัน
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
- สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีได้เป็นตัวแทนสํานักงานเกษตรจังหวัดดีเด่นระดับเขตเข้ารับ
การคัดเลือกสํานักงานเกษตรจังหวัดดีเด่นระดับประเทศ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔
- จังหวัดจันทบุรีกําหนดดําเนินการจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมาร และกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ ในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ วัด
หนองคัน หมูท่ ี่ ๔ ตําบลตะกาดเง้า อําเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
- จังหวัดจันทบุรี กําหนดจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (District
Workshop: DW) ประจําปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ขยายผลการพัฒนาตามแนวพระราชดําริฯ
วังแซ้ม อําเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
- หัวหน้าฝ่ายบริหาร สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีแจ้งเรื่องจะมีการนําระบบ E-Office มา
ใช้ในการส่งหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์จากสํานักงานเกษตรจังหวัดถึงสํานักงานเกษตรอําเภอ โดยจะมีหนังสือแจ้งให้เจ้า
พนักงานธุรการเข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบวิธีการปฏิบัติในภายหลัง
/- เชิญร่วม................

(๒)
- เชิญร่วมงานเทศกาลอาหารและสินค้า ๔ ภาค โดนสํานักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา
เกษตรกร ในวันที่ ๑ – ๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ บริเวณหอนาฬิกาและริมสระน้ําทะเลสาบทุ่งนาเชย
- จังหวัดจันทบุรีขอให้เร่งดําเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชเศรษฐกิจหลัก ๓ ชนิด
โดยให้ทํารายงานแจ้งยอดผู้ขอรับการขึ้นทะเบียน การทําประชาคมให้ทาํ หนังสือแจ้งคณะกรรมการเข้าร่วมทุกครั้งพร้อม
แนบรายชื่อเกษตรกรที่มาขึ้นทะเบียนด้วย
- เกษตรจังหวัดชี้แจงอัตราร้อยละของฐานในการคํานวณเลื่อนเงินเดือนของนักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรประจําสํานักงานเกษตรจังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอต่างกันเนื่องจากนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรประจํา
จังหวัดมีข้าราชการที่เงินเดือนสูง ส่วนข้าราชการสํานักงานเกษตรอําเภอมีข้าราชการบรรจุใหม่และเงินเดือนน้อยจํานวน
มาก จึงทําให้ฐานในการคํานวณต่างกัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

๑.๒ ผลการประชุมหัวหน้าส่วน/กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
- อําเภอเขาคิชฌกูฏแจ้งมีขา้ ราชการมาดํารงตําแหน่งใหม่คือ
ก. นายนุกูลกิจ วิชกุล
หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ
ข. นางสาวสุนันทา ภู่สุวรรณ พัฒนาการจังหวัดจันทบุรี
ค. นายจุมพฎ วรรณฉัตรศิริ
หัวหน้าสํานักงานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
จังหวัดจันทบุรี
- นายอําเภอเขาคิชฌกูฏกล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอําเภอ ผู้อํานวยการโรงเรียน
ข้าราชการ ข้าราชการครู พนักงานท้องถิ่น ลูกจ้าง ผู้นาํ องค์กรชุมชนทุกท่าน ที่ทําให้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรทั้งระบบเขตและระบบบัญชีรายชื่อ ในเขตอําเภอเขาคิชฌกูฏเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยมีผู้มาใช้สทิ ธิเลือกตั้ง
จํานวน ๙๐,๙๘๖ คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๓๒ ของผู้มสี ิทธิเลือกตั้งทั้งหมด
- นายอําเภอเขาคิชฌกูฏ กล่าวขอบคุณผูม้ าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนการบริจาคโลหิตเมื่อ
วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๕๔ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะครู และนักเรียนโรงเรียนคิชฌกูฏวิทยา นักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยา เขตจันทบุรี นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์จันทบุรี
- อําเภอเขาคิชฌกูฏขอเชิญร่วมงานวันกํานัน ผูใ้ หญ่บ้าน ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔
เวลา ๐๗.๐๐ น. โดยมีการทําบุญเลี้ยงพระเช้า ณ หอประชุมอําเภอ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่กํานัน ผู้ใหญ่บ้านฯ ที่
เสียชีวิตแล้ว พร้อมมอบทุนการศึกษา ตําบลละ ๓ ทุน ทุนละ ๑,๐๐๐ บาท รวมทั้งสิ้นจํานวน ๑๕ ทุน และจะ
ดําเนินการประชุมกํานัน ผู้ใหญ่บ้านประจําเดือน หลังดําเนินพิธีการแล้วเสร็จ
- อําเภอเขาคิชฌกูฏประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมคอนเสิรต์ เฉลิมพระเกียรติ ชาวจันท์รวมใจ
เทิดไท้องค์ราชินี ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ โรงแรมเคพี แกรนด์
- หน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) เคลื่อนที่ในวันที่ ๑๐
สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลากลางบ้านคลองชัน หมู่ที่ ๗ ตําบลจันทเขลม อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
- อําเภอเขาคิชฌกูฏประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ําจํานวน ๕๐๐,๐๐๐ ตัว
เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๑๒ สิงหามหาราชินี ในวันที่
๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ บริเวณสระน้ําสาธารณะเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ ๘ ตําบลพลวง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี
/- การจัดงาน............

(๓)
- การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๗๙ พรรษา
ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ กําหนดพิธีการเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๗.๔๕ น. เป็นต้นไป ข้าราชการพลเรือน ทหาร
ตํารวจ แต่งกายชุดปกติขาวหรือเครื่องแบบสีกากีคอพับแขวนยาวหรือเครื่องแบบปฏิบัติราชการ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี เชิญเข้าร่วมโครงการ
“คืนกล้วยไม้เหลืองจันทบูรสูป่ ่า” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ๗๙ พรรษา ในวัน
ศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ (น้ําตกกระทิง) อําเภอเขาคิชฌกูฏ
จังหวัดจันทบุรี
- อําเภอเขาคิชฌกูฏกําหนดออกหน่วยบริการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจําเดือนสิงหาคม
๒๕๕๔ ตรงกับวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศาลาเอนกประสงค์บ้านชําเคราะห์ หมู่ที่ ๖
ตําบลตะเคียนทอง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้มอบหมายคุณสวรส แดงท่าขาม เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม
- หน่วยเพาะชํากล้าไม้โป่งน้ําร้อนมีพันธุ์ยางนาและพันธุ์ตะเคียน จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ ต้น
หากหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคเอกชนมีความต้องการให้แจ้งความประสงค์ได้ ณ ที่ว่า
การอําเภอ ทั้งนี้สํานักงานเกษตอําเภอเขาคิชฌกูฏจะดําเนินการขอพันธุ์ไม้เพื่อนําไปแจกจ่ายให้เกษตรกรที่ต้องการ โดย
มอบให้ คุณศรินยา คําอุด เป็นผู้รวบรวมรายชื่อเกษตรกรที่ต้องการพันธุ์ไม้ดังกล่าว
- การเร่งรัดทําบัตรประจําตัวประชาชนให้เด็กอายุ ๗ – ๑๔ ปี กําหนดให้เด็กช่วงอายุดังกล่าว
ทําบัตรประจําตัวประชาชน ระหว่างวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ หากพ้นกําหนด
ต้องทําบัตรประจําตัวประชาชนภายใน ๖๐ วัน นับแต่อายุครบ ๗ ปี หรือมีอายุมากกว่า ๗ ปี ถึง ๑๔ ปี
- ขอให้ทุกส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งรัดเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๒๕๕๔
ให้เสร็จสิ้นก่อนวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
- จังหวัดจันทบุรีมีนโยบายส่งเสริมการแปรรูปผลไม้ประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๖ จึงขอแจ้ง
ขอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตวันออก วิทยาเขตจันทบุรี สาขาเทคโนโลยีอาหารและกลุ่มอาชีแปรรูปผลไม้
ทราบ หากมีความประสงค์จะขอรับการสนับสนุนให้ทําโครงการเสนอผ่านที่ว่าการอําเภอเขาคิชฌกูฏ
- เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนม์พรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔
จึงขอเชิญข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ แต่งกายในวันปฏิบัติราชการจํานวน ๕ วันโดยเน้นแต่ง
กายด้วยชุดผ้าไหมหรือผ้าไทยในวันศุกร์และขอเชิญชวนพร้อมใจกันใส่เสือ้ มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ด้วยชุดเสื้อสีชมพูในทุกวันอังคาร
- อําเภอเขาคิชฌกูฏขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่องศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา รับสมัครผู้มีรายได้นอ้ ยและยากจน ที่มคี ุณสมบัติ
ตามระเบียบการรับสมัครนักเรียนศิลปาชีพ บางไทร เข้ารับการฝึกอบรมความรู้ด้านศิลปาชีพ จํานวน ๓๐ แผนก รุ่น
ที่ ๗๕ ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๕๕ ระยะเวลาประมาณ ๖ เดือน
- องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีได้รับซื้อมังคุดปี ๒๕๕๔ จํานวน ๓,๕๐๐ ตัน เพื่อ
นําไปจําหน่ายประเทศเวียดนามและประเทศจีน ส่วนมังคุดขนาดเล็กรับซื้อเพื่อนําไปจําหน่ายให้กลุ่มแปรรูปที่จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา
มติที่ประชุม

รับทราบ

/- ระเบียบ.........

(๔)
ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๔
- รับรองรายงานการประชุมประจําเดือนสํานักงานเกษตรอําเภอเขาคิชฌกูฏ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๔

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๔
- ไม่มี -

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ผล/แผนการปฏิบัติงาน
- เทศบาลตําบลพลวงเชิญร่วมกิจกรรมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ปี พ.ศ๒๕๕๔ ในวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณหน้าสถานีวิทยุ
ชุมชนสัมพันธ์คิชฌกูฏเรดิโอ หมู่ที่ ๒ บ้านปากพลวง ตําบลพลวง อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้มอบหมาย
ให้คุณสนิท มีพืชน์ เข้าร่วมกิจกรรม
- เทศบาลตําบลพลวงเชิญเข้าร่วมประชุมพิจารณาและคัดเลือกบ้านที่สมควรได้รับการก่อสร้าง
ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ให้กับผูด้ ้อยโอกาส ผูย้ ากไร้และยากจน ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๔
พรรษา ในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตําบลพลวง ทั้งนี้มอบหมายให้
คุณสนิท มีพืชน์ เข้าร่วมประชุม
- ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านศึกษาข้อมูลการพยากรณ์อากาศของเวปกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อประเมิน
สถานการณ์และแจ้งเตือนภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้นให้เกษตรกรและประชาชนรับทราบ หรือแจ้งให้ผู้สนใจสามารถ
สอบถามได้ที่ศนู ย์ภัยพิบัติแห่งชาติ หมายเลขโทรศัพท์ ๐-๒๓๙๙-๔๑๑๔ และ ๐-๒๓๙๙-๑๑๓๓
- มอบหมายให้คุณสนิท มีพืชน์รับผิดชอบพื้นที่ตําบลชากไทยแทนคุณสุกญ
ั ญา ฤกษ์ปาณี
ที่ย้ายไปประจํา ณ สํานักงานเกษตรเขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ระหว่างรอข้าราชการท่านใหม่มาประจําการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง การติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
- แจ้งเจ้าหน้าที่ทุกท่านขอให้ถ่ายภาพกิจกรรมการเข้ารับการอบรม ประชุม สัมมนา ทุกครั้ง
เพื่อนําภาพกิจกรรมของเจ้าหน้าที่มาประชาสัมพันธ์ในเวปไซด์ของสํานักงานเกษตอําเภอเขาคิชฌกูฏ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง การจัดส่งรายงาน
- มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบโครงการประจําปีงบประมาณ ๒๕๕๔
จัดทําสรุปโครงการเป็นรูปเล่ม โดยเฉพาะโครงการส่งเสริมการผลิตผลไม้อินทรีย์ (มังคุด ลองกอง) ตามโครงการแผนงาน
พัฒนาจังหวัดจันทบุรี ให้ดําเนินการจัดทําต้นทุนการผลิตด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ
/- ระเบียบ.........

(๕)
ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
- ไม่มี -

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๘

รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ
- ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านดําเนินการประหยัดพลังงาน เมื่อออกจากสํานักงานให้ปิด

เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง
- โรงพบาบาลพระปกเกล้านัดตรวจสุขภาพประจําปีข้าราชการในสังกัดสํานักงานเกษตร
จังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอในเดือนกันยายน โดยสํานักงานเกษตรอําเภอเขาคิชฌกูฏมีกําหนดนัดตรวจสุขภาพ
ตรงกับวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๕๔ และรับอุปกรณ์ใส่สงิ่ ตรวจในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ สํานักงานเกษตร
จังหวัดจันทบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวศรินยา คําอุด)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายเรืองพจน์ ธารานาถ)
เกษตรอําเภอเขาคิชฌกูฎ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

