รายงานการประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอบานแหลม
ครั้งที่ 1 /2557
วันที่ 3 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น.
ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอบานแหลม

ผูเขาประชุม
1. นางอุไร กาลปกษ
2. นายสุชาติ โชติมิตร
3. นางปทมาภรณ นวลนอย
4. นายวสันต คลับคลาย
5. นางสลักจิต นิ่มบุญ
6. น.ส.กุลชลี ศรีนาค
7. นางปุณยาพร รัตนสําลี

เกษตรอําเภอบานแหลม
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ
เจาพนักงานการเกษตรชํานาญงาน
เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
เจาพนักงานธุรการ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตร

ประธาน

เริ่มประชุม เวลา 10.00 น.
นางอุไร กาลปกษ เกษตรอําเภอบานแหลม เปนประธานฯ โดยการประชุมครั้งนี้มีวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
เรื่องที่ประชุมหัวหนาสวนราชการและกํานัน-ผูใหญบาน
1. โครงการเสริมสรางความสมานฉันทเขาวัดฟงธรรม ในวันที่ 25 ตุลาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ วัดดอนผิงแดด
หมูที่ 5 ต.บางขุนไทร มอบใหคุณวสันต เขารวมโครงการ
2. ขอเชิญรวมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะเนื่องในวันปยมหาราช ในวันที่ 23 ตุลาคม 2556 เวลา 08.00 น. ณ
ศาลาประชาคมอําเภอบานแหลม โดยขอใหทุกคนเขารวมพิธีดวย เครื่องแบบปกติขาวหรือเครื่องแบบสีกากีแขนยาว
3. ขอเชิญรวมโครงการสงเสริมศีลธรรมฉลองพระชันษา 100 ป สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก ปงบประมาณ 2556 ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 เวลา 16.00 น. ณ วัดบางลําพู ตําบลบางครก โดยมี
นายอําเภอบานแหลมเปนประธาน
มติที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมและเรื่องสืบเนื่อง ครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556
มติที่ประชุม
รับรองรายงานการประชุมและเรื่องสืบเนื่อง ครั้งที่ 12/2556 เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2556
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบและเพื่อพิจารณา
1. เลื่อนขาราชการ จํานวน 2 ราย คือ
(1) นายโอภาส กิจวิเชียร เกษตรอําเภอเมืองเพชรบุรี ขึ้นดํารงตําแหนงเกษตรอําเภอ (นักวิชาการ
สงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ) ตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
(2) นายวิลาศ จันทศรี เกษตรอําเภอทายาง ขึ้นดํารงตําแหนงเกษตรอําเภอ (นักวิชาการสงเสริม
การเกษตรชํานาญการพิเศษ) ตั้งแตวันที่ 10 พฤษภาคม 2556
2. ขอใหสงแบบขอมูลบุคคลและแบบแสดงผลงาน กรมสงเสริมการเกษตรจะดําเนินการพิจารณาคัดเลือก
ขาราชการเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเกษตรอําเภอ จัดสงขอมูลใหฝายบริหารทั่วไป ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2556
3. การติดตามเรงรัดเบิกจายงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2556 เปาหมายการเบิกจายรายจาย
ภาพรวมสะสม ณ สิ้นไตรมาสที่ 4 (สิ้นเดือนกันยายน) เปน 94%
4. มาตรการประหยัดพลังงาน โดยขอความรวมมือเจาหนาที่ทุกคนชวยกันประหยัดพลังงานไฟฟาและ
น้ํามันเชื้อเพลิงอยางตอเนื่อง และใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบรายงานผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดผานเขาระบบทุกเดือนให
ครบถวนสมบูรณ
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5. ชองทางการรับเรื่องรองเรียน
5.1 ตูรับความคิดเห็น ณ สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
5.2 จดหมายสงมาที่ สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี ถนนเพชรเกษม ตําบลบานหมอ อําเภอเมือง
จังหวัดเพชรบุรี 76000
5.3 ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส : phetchaburi@doae.go.th
5.4 ฝายบริหาร โทร. 0-3248-8055 โทรสาร 0-3248-8056
5.5 รองเรียนดวยตนเองที่ ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานเกษตรจังหวัดเพชรบุรี
5.6 ศูนยประสานราชการใสสะอาด/กองนิติกร กรมสงเสริมการเกษตร 2143/1 ถนนพหลโยธิน เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
6. ศูนยบริการและถายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล (ศบกต.)
6.1 การรายงานขอมูลตามระบบ ศ.02 แผนเดือนกันยายน ผลเดือนสิงหาคม 2556 อําเภอบานแหลม
รายงานไดถูกตองและทันเวลา
6.2 การปรับปรุงขอมูลพื้นฐาน ศบกต. ขอใหตรวจสอบการบันทึกขอมูลในระบบ ศ.02 และยืนยัน
ความถูกตองของขอมูล
7. ประชาสัมพันธการจัดตั้งศูนยการเรียนรู ICT ชุมชนโดย ศบกต. โดยรับสมัครพื้นที่ที่มีความพรอมและ
สนใจเขารับการพิจารณาจัดตั้งศูนย กําหนดระยะเวลาการปดรับใบสมัครในชวงเดือน กุมภาพันธ 2557 ของอําเภอบานแหลม
จะสงศูนยฯ ดอนผิงแดด
8. โครงการจัดแสดงมหกรรมสินคา จําหนายและเชื่อมโยงการกระจายสินคาภูมิภาคและนานาชาติ
(1) สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในการดําเนินธุรกิจและเจรจาธุรกิจการคาของกลุมจังหวัดภาคกลาง
ตอนลาง 2 ระหวางวันที่ 23-25 กันยายน 2556 ณ โรงแรมโกลเดนทบีช อ.ชะอํา
(2) จัดงานมหกรรมสินคาเกษตร จํานวน 3 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1 ระหวางวันที่ 16-22 ตุลาคม 2556 ณ ถนนริมโขง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย
ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 19-25 พฤศจิกายน 2556 ณ ชั้น 1 หางซีคอน บางแค กรุงเทพฯ
ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 12-18 ธันวาคม 2556 ณ อุทยานการคากาดสวนแกว จ.เชียงใหม
9. ผลการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเดนระดับประเทศ ป 2556
(1) รางวัลชนะเลิศ ไดแก โรงสีขาวชาวนาตราด อ.เมือง จ.ตราด
(2) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ไดแก กลุมออมทรัพยบานนาตราดเกาะสัก อ.หาดสําราญ จ.ตรัง
(3) รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ไดแก ศูนยขาวชุมชนบานอุมแสง อ.ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ
(4) รางวัลชมเชย – กลุมแมบานเกษตรกรลาดบัวขาว อ.บานโปง จ.ราชบุรี
- พัฒนาการผลิตมะมวงสงออกเพื่อการสงออก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
- กลุมเกษตรบอเงิน อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี
10. รายงานการรับรองคุณภาพสินคาจังหวัดเพชรบุรี เก็บรวบรวมขอมูลและจับพิกัดวิสาหกิจชุมชน ซึ่ง
ของอําเภอบานแหลม มี 7 กลุม ไดแก – กลุมแปรรูปสมุนไพรพื้นบานนาโพธิ์ หมูที่ 5 ต.ทาแรง
- กลุมมุสลิมเบเกอรี่ หมูที่ 1 ต.ทาแรงออก
- กลุมอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง หมูที่ 7 ต.บางแกว
- กลุมแมบานเกษตรภูมิปญญาบางแกว หมูที่ 1 ต.บางแกว
- กลุมแปรรูปอาหารทะเลบางขุนไทร หมูที่ 3 ต.บางขุนไทร
- กลุมอาหารทะเลแปรรูปฮอยจอแมจินดา หมูที่ 2 ต.บางตะบูน
- กลุมหัตถกรรมจักสานธูปฤาษี หมูที่ 5 ต.บางแกว
11. หลักเกณฑวิธีปฏิบัติปลีกยอยเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือดานการเกษตรผูประสบภัยพิบัติกรณี
ฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 ดานพืช ดังนี้
ดานพืช – ใหชวยเหลือพื้นที่ที่เพาะปลูกพืชเสียหายตามที่เสียหายจริง ไมเกินรายละ 30 ไร ในอัตราดังนี้
 ขาว
ไรละ 1,113.- บาท
 พืชไร
ไรละ 1,148.- บาท
 พืชสวนและอื่น ๆ
ไรละ 1,690.- บาท
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12. การรายงานสถานการณการระบาดศัตรูพืช เดือนกันยายน 2556 ขาดการรายงาน ดังนี้
(1) ในชวงวันที่ 12-18 กันยายน 2556 และชวงวันที่ 19-25 กันยายน 2556 ของการรายงาน
สถานการณเพลี้ยกระโดดสีน้ําตาล , รายงานขอมูลความเสียหายจากการทําลายของแมลงดําหนาม
(2) ในชวงวันที่ 12-18 กันยายน 2556 ของการรายงานขอมูลความเสียหายจากการทําลายของ
หนอนหัวดํา
(3) วันที่ 16 กันยายน 2556 ของการบันทึกระบบรายงานแปลงสํารวจสถานการณศัตรูพืช
มติที่ประชุม
รับทราบและถือปฏิบัติ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ
1. การประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอบานแหลม ประจําเดือน พฤศจิกายน 2556 ในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556
เวลา 10.00 น. ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรอําเภอบานแหลม
ที่ประชุม
รับทราบ
ลงชื่อ

ผูจดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสลักจิต นิ่มบุญ)
ตําแหนง เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
ลงชื่อ
(นางอุไร กาลปกษ)
ตําแหนง เกษตรอําเภอบานแหลม

ผูตรวจรายงานการประชุม

