รายงานการประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอเขาคิชฌกูฏ
ประจําเดือนสิงหาคม ครั้งที่ ๑๗/๒๕๕๔
วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๔
ณ สํานักงานเกษตรอําเภอเขาคิชฌกูฏ เวลา ๑๐.๐๐ น.
------------------------ผู้มาประชุม
๑. นายเรืองพจน์
๒. นายเจริญ
๓. นายสนิท
๔. นางสาวสวรส
๕. นางสาวศรินยา
๖. นางสาวกุมารี
เริ่มประชุม

ธารานาถ
ศรียวง
มีพืชน์
แดงท่าขาม
คําอุด
เบ็ญจวรรณ์

เกษตรอําเภอเขาคิชฌกูฏ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ

๑๐.๐๐ น.

ระเบียบวาระที่ ๑
เรื่อง ที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.๑ ผลการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน
- เกษตรจังหวัดจันทบุรี กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือจัดงานโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ที่
สามารถผ่านลุล่วงไปด้วยดี
- สํานักส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๓ จังหวัดระยอง กําหนดจัดประชุมสัมมนา
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรภาคตะวันออกประจําปี ๒๕๕๔ ตามโครงการสร้างพลังเครือข่ายผู้แทนเกษตรกรเพื่อ
ขับเคลื่อนการดําเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติขึ้นระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องสร้อยสุวรรณ
โรงแรมสตาร์ อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรอําเภอ เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
เจ้าพนักงานธุรการ และพนักงานราชการในเขตพื้นที่ ๘ จังหวัดภาคตะวันออก ที่มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการ
สร้างพลังเครือข่ายเกษตรกรเพื่อการขับเคลื่อนการดําเนินงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติรวมถึงประโยชน์ที่เกษตรกรจะ
ได้รับจากพระราชบัญญัติสถาเกษตรกรแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓ ตลอดจนสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอด/
ประชาสัมพันธ์สู่เกษตรกรทั่วไปและมีส่วนร่วมในการประสานประโยชน์การดําเนินงาน
- จังหวัดจันทบุรี กําหนดจัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับอําเภอ (District
Workshop: DW) ครั้งที่ ๖ ประจําปี ๒๕๕๔ ในวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๔ สถานที่สํานักงานเกษตรจังหวัดจะแจ้ง
ให้ทราบภายหลัง
- ศูนย์เพาะชํากล้าไม้จังหวัดจันทบุรี ตั้งอยู่ที่ หมูท่ ี่ ๓ ตําบลทับไทร อําเภอโป่งน้ําร้อน
จังหวัดจันทบุรี หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘-๙๕๔๔-๗๒๐๙ และ ๐๘-๑๔๕๘-๕๑๓๗
- สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี กําหนดจัดโครงการศึกษาดูงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร
ปลอดภัยและได้มาตรฐาน (จีเอพี) ระหว่างวันที่ ๑๖ – ๑๗ กันยายน ๒๕๕๔ ณ จังหวัดกาญจนบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

/- ๑.๒ ผลการ..................

(๒)
๑.๒ ผลการประชุมหัวหน้าส่วน/กํานัน/ผู้ใหญ่บ้าน
- นายอําเภอกล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น คณะ
ข้าราชการ กํานัน ผู้ใหญ่บา้ น กลุ่มองค์กรชุมชน ในการร่วมกิจกรรม วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ วันเฉลิมพรัชนม
พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
- นายอําเภอกล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น คณะ
ข้าราชการ กํานัน ผู้ใหญ่บา้ น กลุ่มองค์กรชุมชน ในการร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ปล่อยพันธุ์ปลาที่สระน้ํา
พระเทพรัตน์ราชสุดา หมู่ที่ ๖ ตําบลพลวง ในวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
- นายอําเภอกล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วน ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารท้องถิ่น คณะ
ข้าราชการ กํานัน ผู้ใหญ่บา้ น กลุ่มองค์กรชุมชน ในการร่วมฉลองกองทุนแม่ของแผผ่นดินทีได้รับพระราชทาน
เงินกองทุนแม่ของแผ่นดินเพิ่มเติม ๑๐ หมู่บ้าน
- อําเภอเขาคิชฌกูฏเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวพระชนมายุ ๘๔ พรรษา จัดเทศน์ ๑๕ – ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ ณ หอประชุมพุทธมณฑลจันทบุรี
โดยอําเภอเขาคิชฌกูฏเป็นเจ้าภาพกัณฑ์ นครกัณฑ์ วันที ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. โดย
พระเทพจันทบุรีเป็นองค์เทศน์ รายได้จากการติดกัณฑ์เทศน์ใช้ในการก่อสร้างมณฑล
- นายอําเภอเขาคิชฌกูฏขอให้หัวหน้าส่วน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน
เฝ้าระวังอุทกภัย ดินโคลนถล่ม ตลอดเดือนกันยายน ๒๕๕๔
- อําเภอขอให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบูรณาการทุกภาคส่วนทั้งภาคราชการและ
ภาคเอกชน เตรียมพร้อมในการรับสถานการณ์อุทกภัย
- อําเภอขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกับจังหวัดจันทบุรีทอดผ้าป่าสามัคคีเพิ่มทุนส่งเสริม
การศึกษาคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี
- สมเด็จพระมหาธีราจารย์ อดีตเจ้าอาวาส วันชนะสงคราม มีดําริจัดสร้างพระพุทธเมตตา
ประชาไทยไตรโลกนาถคันธารราฐอนุสรณ์ สร้างด้วยโลหะสัมฤทธิ์ ความสูง ๓๒ เมตร ณ วัดทิพย์สคุ นธาราม ตําบล
ดอนแสลบ อําเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี มีระยะเวลาดําเนินการ ๔ ปี แล้วเสร็จปี ๒๕๕๗ เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ใน
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐
พรรษา ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ รวมทั้งจะได้มีศาสนสถานที่สําคัญเป็นศูนย์รวมจิตใจและเคารพสักการะของ
พุทธศาสนิกชนชาวไทยเกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมแห่งใหม่ โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินินาถ
ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับโครงการฯไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์ในปี ๒๕๕๔ จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ
ลูกจ้างและพนักงานในสังกัดและประชาชน ผูม้ ีจิตศรัทธาร่วมบริจาคทรัพย์ตามกําลังศรัทธา โดยรวบรวมเงินบริจาคส่งที่
เสมียนตราอําเภอเขาคิชฌกูฏ ภายในวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๔
- ด้วยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทยได้ออกประกาศกระทรวงมหาดไทยกําหนดให้
วันที่ ๙ มีนาคม ของทุกปี เป็นวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) เพื่อเสริมสร้างขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานและ
แสดงออกให้เห็นว่าคณะกรรมการหมู่บ้าน เป็นบุคคลสําคัญของชาติที่ทุกภาคส่วนได้เล็งเห็นประโยชน์และความสําคัญ
คณะกรรมการหมู่บ้าน และมอบภารกิจให้คณะกรรมการหมู่บ้านรับผิดชอบหรือร่วมรับผิดชอบดําเนินการรวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพคณะกรรมการหมู่บา้ นอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คณะกรรมการหมูบ่ ้านสามารถปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาหมู่บ้านซึ่ง
เป็นรากฐานที่สําคัญของประเทศเกิดความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
/- อําเภอเขาคิชฌกูฏ.............

(๓)
- อําเภอเขาคิชฌกูฏกําหนดออกหน่วยบริการอําเภอยิ้มเคลื่อนที่ ประจําเดือนกันยายน
๒๕๕๔ ตรงกับวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ศาลากลางหมู่บ้านบ้านคลองชัน หมูท่ ี่ ๗ ตําบล
จันทเขลม อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ทั้งนี้มอบหมายเจริญ ศรียวง เป็นผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๔
- รับรองรายงานการประชุมประจําสัปดาห์สํานักงานเกษตรอําเภอเขาคิชฌกูฏ ครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๔

มติที่ประชุม

รับรอง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่อง สืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ ๑๘/๒๕๕๔
- โรงพบาบาลพระปกเกล้านัดตรวจสุขภาพประจําปีข้าราชการในสังกัดสํานักงานเกษตร
จังหวัดและสํานักงานเกษตรอําเภอ โดยสํานักงานเกษตรอําเภอเขาคิชฌกูฏมีกําหนดนัดตรวจสุขภาพตรงกับวันที่ ๑๓
กันยายน ๒๕๕๔ เนื่องจากติดภารกิจข้าราชการสํานักงานเกษตรอําเภอจึงขอเลื่อนการตรวจสุขภาพเป็นวันที่ ๒๐
กันยายน ๒๕๕๔
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่อง ผล/แผนการปฏิบัติงาน
- จังหวัดกําหนดจัดงานมหกรรมสินค้าแปรรูปและวิสาหกิจชุมชนจังหวัดจันทบุรี ระหว่าง
วันที่ ๘ – ๑๒ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ลานจอดรถห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาจันทบุรี ซึ่งในงานจะมีการจําหน่าย
สินค้าประเภท OTOP อาหารพื้นบ้าน อัญมณีและผลผลิตทางด้านเกษตรอินทรีย์ โดยมีพิธีเปิดงานในวันที่ ๙
กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ทั้งนี้มอบหมายให้คุณสวรส แดงท่าขาม ประสานงานกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและ
กลุ่มแปรรูปนําสินค้าเข้าร่วมจําหน่าย
- จังหวัดกําหนดจัดอบรมเพื่อพัฒนาความรู้และทักษะนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรระดับ
จังหวัด/อําเภอ ตามโครงการบริหารจัดการสินค้าเกษตร (ปรับโครงสร้างการผลิตผลไม้คุณภาพดี) ในวันที่ ๘
กันยายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี เนือ่ งจากคุณสนิท มีพืชน์และคุณสวรส แดงท่าขาม
พร้อมด้วยคุณศรินยา คําอุด ติดภารกิจเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ตําบลจันทเขลม อําเภอ
เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จึงขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมคือคุณเรืองพจน์ ธารานาถ เกษตรอําเภอและคุณเจริญ
ศรียวง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ ทั้งนี้สํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรีขออนุเคราะห์สถานที่ศึกษาดูงาน
สวนคุณวิชัย ประกอบทรัพย์ เกษตรกรในพื้นที่ตําบลชากไทย อําเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี จึงมอบหมายให้
คุณสนิท มีพืชน์ เตรียมสถานที่ศึกษาดูงานในวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔
- จังหวัดกําหนดจัดงานยุวเกษตรกร ภายใต้โครงการนําร่องการเพิ่มศักยภาพระบบงาน
เกษตร ภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ กันยายน ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ศกึ ษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ จังหวัดจันทบุรี และมีเจ้าหน้าที่สํานักงานเกษตรอําเภอได้รับคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานยุว
เกษตรกรโรงเรียนตํารวจตะเวนชายแดนคือ คุณเรืองพจน์ ธารานาถ เกษตรอําเภอ คุณสวรส แดงท่าขามและ
คุณสนิท มีพืชน์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชํานาญการ
/- มติที่..............

(๔)
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง การติดตามนิเทศงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร
- จังหวัดจันทบุรีแจ้งเรื่องการออกใบรับรองการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูป้ ลูกพืชเศรษฐกิจหลัก
๓ ชนิด ปี ๕๔/๕๕ ฉบับปรับปรุงที่พิมพ์ออกมาแล้วให้เก็บไว้ที่สํานักงานเกษตอรําเภอก่อนจนกว่าจะมีนโยบายการใช้
ใบรับรองเข้าร่วมโครงการของภาครัฐ
- จังหวัดจันทบุรีแจ้งกําหนดการออกตรวจเยี่ยมผลงานเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่น
ระดับจังหวัด ประจําปี ๒๕๕๔ สาขาอาชีพทํานา สาขาอาชีพทําสวน สาขาอาชีพทําไร่ สาขาอาชีพไร่นาสวนผสม
สมาชิกยุวเกษตรกร ที่ปรึกษากลุ่มยุวเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร
ทั้งนี้กําหนดการตรวจเยี่ยมของอําเภอเขาคิชฌกูฏตรงกับวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๕.๐๐ น – ๑๖.๓๐ น.
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖

เรื่อง การจัดส่งรายงาน
- ขอให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้
มาตรฐาน (จีเอพี) ให้เกษตรอําเภอเพื่อรวบรวมส่งสํานักงานเกษตรจังหวัด
- มอบหมายให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบโครงการ ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ให้
เร่งดําเนินการสรุปผลการดําเนินงานให้เกษตรอําเภอเพื่อรวบรวมส่งสํานักงานเกษตรจังหวัด
- มอบหมายให้คุณเจริญ ศรียวงรวบรวมแบบสัมภาษณ์เพื่อประเมินผลการนําความรู้ไปปฏิบัติ
ของเกษตรกร ปี ๒๕๕๔ (กสก.) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการงานส่งเสริมการเกษตร (ศูนย์เรียนรู้พนั ธุ์พืช
อําเภอ) ส่งเกษตรอําเภอเพื่อรวบรวมส่งสํานักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรี
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๗

เรื่อง เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
- ไม่มี -

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๘

รับทราบ
เรื่องอื่น ๆ
- ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านดําเนินการประหยัดพลังงาน เมื่อออกจากสํานักงานให้ปิด

เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกครั้ง
- กรมส่งเสริมการเกษตรได้จัดโครงการประกันหมู่สวัสดิการกรมส่งเสริมกาเรกษตรประจําปี
๒๕๕๔ โดยมีผลประโยชน์ความคุ้มครอง ซึ่งมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๕๔ และสิ้นสุดวันที่ ๓๑
สิงหาคม ๒๕๕๔ อัตราเบี้ยประกันคนละ ๗๑๐ บาท
มติที่ประชุม

รับทราบ

ปิดประชุม

เวลา ๑๒.๐๐ น.

(นางสาวศรินยา คําอุด)
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ผู้จดรายงานการประชุม

(นายเรืองพจน์ ธารานาถ)
เกษตรอําเภอเขาคิชฌกูฎ
ผู้ตรวจรายงานการประชุม

