รายงานการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน
ครั้งที่ 11/2552
เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
ผูมาประชุม
1. นายวิเชียร
2. นายสงบ
3. นายสมศักดิ์
4. นายธีระศักดิ์
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18. นางสุจิตรา
19. นางเสาวรส
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ไมมี
ผูเขารวมประชุม
ไมมี

บุญประสิทธิ์
เจริญสุข
วรรณะ
ขุมเงิน
แกวพูลศรี
ภูขาว
คงเพชร
แกวมรกต
ภูขาว
สายแสง
ทัพพระจันทร
ภูมิผล
มณี
สังขศร
คงสีไพร
สรางทุกข
แสงเรือง
นาคลําภา
เสถียรเขตต

เกษตรจังหวัดสระบุรี
ประธาน
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการพิเศษ
เกษตรอําเภอเมืองสระบุรี
เกษตรอําเภอบานหมอ
แทนเกษตรอําเภอแกงคอย
เกษตรอําเภอหนองแค
เกษตรอําเภอหนองแซง
เกษตรอําเภอเสาไห
เกษตรอําเภอพระพุทธบาท
เกษตรอําเภอวิหารแดง
เกษตรอําเภอดอนพุด
เกษตรอําเภอหนองโดน
เกษตรอําเภอมวกเหล็ก
เกษตรอําเภอวังมวง
เกษตรอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
เจาพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น.
นายวิ เ ชี ย ร บุ ญ ประสิ ท ธิ์ เกษตรจั ง หวั ด สระบุ รี ประธานได ก ล า วเป ด การประชุ ม
เกษตรอํา เภอประจํ า เดื อ นพฤศจิ ก ายน 2552 และได ดํา เนิน การประชุ ม ตามระเบีย บวาระต า ง ๆ
ในที่ประชุมสรุปได ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1. เรื่องแจงจากเขต
1.1 สํานักงานสงเสริมและพัฒนากรมเกษตรเขตที่ 6 จะมาคัดเลือกเกษตรกรดีเดน
สาขาอาชีพทําไรที่อําเภอเฉลิมพระเกียรติในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552
1.2 ประกาศจากสํานักนายกรัฐมนตรีของคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ
เรื่องเครื่ องแบบพิธี การของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 โดยมีลักษณะเชนเดียวกับ ลูกจางประจํ า
แตกตางเพียงเล็กนอย
1.3 เรื่องการสรรหาพนักงานราชการ และแบบสัญญาจางพนักงานราชการแจงจาก
ที่ประชุมใหยกเลิกหลักเกณฑและแบบสัญญาจางลงวันที่ 5 กุมภาพันธ 2547 แลว และมีระเบียบใหม
ออกมาใหผูทํางานเรื่องนี้ศึกษาและถือปฏิบัติ
1.4 กรมฯ คัดเลือกวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดสระบุรี ใหไปออกรานจําหนายในงาน
ราชพฤกษ ร วมใจภั ก ดิ์ รั ก พ อ หลวง ระหว า ง 30 พฤศจิ ก ายน ถึ ง วั น ที่ 9 ธั น วาคม 2552 ที่ จั ง หวั ด
เชียงใหม โดยขอใหดําเนินการตามเงื่อนไขคือ
1. ใหมีจํานวนสินคามากพอและสามารถจําหนายไดตลอดครบวันงาน
2. อาจนําสินคาของวิสาหกิจชุมชนอื่นไปจําหนายรวมดวยได
3. เป ด งาน 30 พฤศจิ ก ายน 2552 ฉะนั้ น ในวั น ที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2552
จะตองจัดรานใหแลวเสร็จ
1.5 การเผยแพรขอมูลกลุมแมบานเกษตรกร ขอใหจังหวัดรวบรวมขอมูลใหคนหา
ภาพประกอบของผลิตภัณฑเพื่อเผยแพรผานเว็บไซดของสํานักงานเกษตรจังหวัด
1.6 โครงการสายใยรักแหงครอบครัว พระเจาวรวงคเธอพระองคเจาศรีรัศมิ์ พระวร
ชายาฯ ตามแผนจะเสด็จมา ณ อําเภอเสาไห ภายในป 2553 กําหนดจริงกรมฯ จะแจงใหทราบตอไป
1.7 นโยบายกรมสงเสริมการเกษตร ป 2553
จากการประชุมเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2552 ที่กรุงเทพฯ อธิบดีกรมสงเสริมได
มอบนโยบาย 10 ขอ คือ
1. แผนยุทธศาสตรองคกร
2. การบริหารงานแบบมุงผลสัมฤทธิ์
3. ระบบสงเสริมการเกษตร
4. พัฒนาบุคลากร
5. เทคโนโลยีสารสนเทศ

6. การจัดการความรูและนวัตกรรมสงเสริมการเกษตร
7. บูรณาการในการทํางานทั้งแนวตั้งและแนวราบ
8. ระบบควบคุมภายใน
9. คุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน
10. การประชาสัมพันธ
1.8 การดําเนินงาน บันทึกขอมูลโปรแกรมตนกลา สรุปในภาพรวมของ 9 จังหวัด
ใน สสบ 1 มีจํานวนที่ขึ้นทะเบียน ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 จํานวน 211,747 ครัวเรือน หรือรอย
ละ 100.9 จํานวนที่บันทึกโปรแกรม 195,265 ครัวเรือน หรือรอยละ 80.06 ขอใหจังหวัดเรงรัดบันทึก
ขอมูลและแกไขขอผิดพลาดของปญหาคือ
- การจัดเก็บขอมูลตามแบบคํารอง ทบก 01 ไมครบถวนไมถูกตอง
- ตนกลาบันทึกขอมูลลงโปรแกรมไมครบถวน บันทึกเฉพาะบางรายการ
- เจาหนาที่ไมมีการตรวจสอบขอมูลและบรรณาธิการขอมูล
- ไมมีการลงชื่อของผูขอขึ้นทะเบียน ผูรับขึ้นทะเบียนและบรรณาธิการ
- ไมมอบ ทบก 02 ใหเกษตรกร
1.9 การปองกันกําจัดเพลียแปง/เพลียกระโดดสีน้ําตาล เนื่องจากเริ่มเขาฤดูหนาว
อากาศแหงอาจมีการระบาดเพิ่มเติม ระบบการชวยเหลือของเกษตรกร โดยขายทางศูนยบริการศัตรูพืช
โดยศู น ย จ ะออกจดหมาย ข า ว เตื อ นการระบาดเพื่ อ ให เ กษตรกรเตรี ย มพร อ มในการที่ จ ะผลิ ต เชื้ อ
บิววาเรียใชเอง และทําในพื้นที่จะทําใหเชื้อบิววาเรียอยูในไรนาตลอดเวลาถาหมูบานใดยังผลิตไมเปน
ศูนยบริการศัตรูพืชจะมาอบรมให
1.10 ศูนยจักรกลการเกษตรชัยนาท มีเครื่องทํานา 1 เครื่อง เพาะกลาใหบริการ
จังหวัดขอใชไดโดยการจัดจาง เชนเดียวกับจางเอกชน รวมทั้งเครื่องจักรกลตางๆ ที่ศูนยจักรกลมี
ก็สามารถจางมาทํากิจกรรมได
2. เรื่องแจงจากการประชุมคณะกรรมการจังหวัดฯ มีดังนี้
2.1 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องในมหา
มงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษากําหนดจัดงาน
ภาคเชา
- 07.00 น. ทําบุญตักบาตรหนาศาลากลางจังหวัด
- 08.20 น. ทําพิธีถวายพระพร หอประชุมอบจ.หลังเกา แตงกายสุภาพ ขาราชการ
ชุดเครื่องแบบเต็มยศ, เครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาว, ชุดผาไทย หรือชุดสุภาพ (โทนสีชมพู)
ภาคค่ํา พิธีถวายเครื่องสักการะ
- 17.30 น. หนาศาลากลางจังหวัด แตงกาย ชุดผาไทย หรือชุดสุภาพ (โทนสีชมพู)

2.2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินมา
ทรงเปดงานเทศกาลโคนมแหงชาติประจําป 2553 และจัดงานโคนมแหงชาติประจําป 2553 ระหวางวันที่
4 – 13 มกราคม 2553
2.3 เรื่องการพัฒนา Web site จังหวัดสระบุรี จังหวัดไดพัฒนา Web site ใหมี
ความสวยงามและทันสมัย โดยเนนบูรณาการจากหนวยงานตางๆ และกําหนดสิทธิในการใหบริการ
Web site ใหหนวยงานหลัก 8 หนวยงาน ซึ่งมีหนวยงานสํานักงานเกษตรจังหวัดเปน 1 ใน 8 หนวยงาน
นั้นดวย
2.4 การไฟฟาสวนภูมิภาค มีโครงการขยายเขตไฟฟ าใหพื้นที่ทํากินทางการ
เกษตร (คขก.) ป 2552 – 2553 เพื่อชวยเหลือเกษตรกรไดโดยตรงใหสามารถใชไฟฟาในการผลิต
เพื่อลดตนทุนไดอีกทางหนึ่ง
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครัง้ ที่แลว
- รายงานการประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน ไดลงในเว็บไซตสํานักงานเกษตร
จังหวัดสระบุรีแลว มติที่ประชุม หากมีการแกไขใหแจงภายในเที่ยงของวันประชุมถาไมมีใหถือเปนการ
รับรองรายงานการประชุมฯ
- รับรองรายงานการประชุมเกษตรอําเภอ ครั้งที่ 10/2552 เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน
2552 ณ หองประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 10/2552
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งทีแ่ ลว
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อทราบ
4.1 เรื่องแจงจากกลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต
นายสงบ เจริญสุข หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการผลิต ไดชี้แจง ดังนี้
4.1.1 การจดทะเบียนขาว GI ขาวเสาไหเจกเชย
1. งานโครงการผลิตขาว
1.1 การเขารวมโครงการประกันรายไดเกษตรกร ผูปลูกขาวนาปแลวขาวโพดออก
ใบรับรอง และใหเกษตรกรรับใบรับรองจากเราไปใหเสร็จสิ้นทุกราย (เปนการดําเนินการเสร็จสิ้นภารกิจ
ความรับผิดชอบของกรมสงเสริมการเกษตรแลว) เมือ่ เกษตรกรรับใบแลวใหติดตอขอทําสัญญากับ ธกส.

ตามสิทธิของเกษตรกรเองหากมีการผิดแกไขใหเรงดําเนินการดวย ใหเสร็จสิ้นทุกอยาง ภายในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2552
2. การพิมพใบรับรองของ ทพศ.
2.1 ขอมูลขาวโพดเลี้ยงสัตวและมันสําปะหลังที่ปรับปรุงขอมูล ระหวางวันที่ 3-6
พฤศจิกายน 2552 สามารถพิมพใบรับรองได ตั้งแตวันที่ 28 พฤศจิกายน 2552 เปนตนไป และสง
ใหเกษตรกร ภายในวันที่ 10 ธันวาคม 2552
2.2 ขอมูลขาวที่ปรับปรุงขอมูล ระหวางวันที่ 24-27 พฤศจิกายน 2552 สามารถ
พิมพใบรับรองได ตั้งแตวันที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เปนตนไป และสงใหเกษตรกร ภายในวันที่ 30
พฤศจิกายน 2552
3. ศูนยขาวชุมชน ในป 2553 จังหวัดสระบุรี ไดรับโครงการ จํานวน 5 ศูนย ซึง่ จังหวัดได
กําหนดเปาหมายแลวโดยดูจากผลการจัดชั้นมาตรฐานศูนย คือ
1. ตําบลหนองสรวง อําเภอวิหารแดง
2. ตําบลหนองกบ
อําเภอหนองแซง สอบถามแลว ตําบลไมรับ
3. ตําบลเมืองเกา
อําเภอเสาไห
4. ตําบลหรเทพ
อําเภอบานหมอ
5. ตําบลบานโปรง
อําเภอหนองโดน
สําหรับโครงการศูนยขาวชุมชนที่ดําเนินการในป 2552 ซึ่งเปนปที่ 2 จากการ
ประสานงานเปนการภายในกับคุณสะอิ้ง ศูนยเมล็ดพันธุขาวลพบุรี คาดวาจะมีการตออินเทอรเน็ต อีก
1 ป ดังนั้น โครงการป 2552 5 ศูนย จึงตองไมซ้ํากับศูนยขาวที่ดาํ เนินการในป 2552
4. การรายงานพืชฤดูแลง ขอใหรายงานผลการเพาะปลูกตามแบบรายงานทุกวันที่ 10 และ 25
ของเดือน (พืชฤดูแลงเริ่ม 1 พ.ย. – 30 เม.ย.)
5. ขาว GI ขาวเสาไหพันธุเ จกเชย ขณะนีก้ ําลังเสนอแตงตั้งคณะกรรมการแตละดาน อําเภอที่
แจงกลุมผูผลิตและขอ GAP แลว ก็ไดดําเนินการตอเนือ่ งไป
6. งานจดทะเบียนเกษตรกรผูปลูกพืชเศรษฐกิจ
สรุปผลการดําเนินงาน (ตัดยอด 30 พฤศจิกายน 2552)
1. ขาวโพด 2. มันสําปะหลัง 3. ขาวนาป
7. คลินิกเคลื่อนที่
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห ป 2552
กรมสงเสริมการเกษตรใหกําหนดแผนใหจังหวัดจัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่อยางนอย
ปละ 4 ครั้ง ไตรมาสละ 1 ครั้ง
ครั้ งที่ 1 เนื่องในวัน คล ายวั น ประสูติพ ระเจา วรวงศเ ธอ พระองคเ จ า ศรี รัศ ม (9 ธั น วาคม)
จัดงานระหวางวันที่ 9-31 ธันวาคม 2552 เปาหมายเกษตรกร 200 คน งบประมาณ 15,800 บาท
ครั้ ง ที่ 2 ตามจั ง หวั ด เห็ น สมควร จั ด งานระหว า งวั น ที่ 1 มกราคม – 31 มี น าคม 2552
ไมมีเปาหมายคน ไมมีงบประมาณให

ครั้ ง ที่ 3 เนื่ อ งในวั น คล า ยวั น ประสู ติ พ ระเจ า หลานเธอพระองค เ จ า ที ป ง กรรั ศ มี โ ชติ
(29 เมษายน) จั ดระหว างวันที่ 26 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2553 เปาหมายเกษตรกร 200 คน
งบประมาณ 15,800 บาท
ครั้งที่ 4 เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
(28 กรกฎาคม 2553) จัดงานระหวาง วันที่ 28 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2553 เปาหมายเกษตรกร
350 ราย งบประมาณ 24,720 บาท
ขณะนี้กรมไดโอนเงินใหจังหวัดดําเนินการจัดคลินิก ครั้งที่ 1 วงเงิน 15,800 บาท จังหวัดได
จัดสรรตามกิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมประชุมคณะกรรมการคลินิกฯ
เปนเงิน 1,000 บาท
จังหวัดดําเนินการ
2. กิจกรรมประชุมชี้แจงและประชาสัมพันธใหเกษตรกรทราบ เปนเงิน 1,000 บาท อําเภอ
ดําเนินการ
3. กิจกรรมจัดงานคลินิกเกษตร
เปนเงิน 10,800 บาท อําเภอ
ดําเนินการ
4. กิจกรรมสนับสนุนโครงการสายใยรักแหงครอบครัว
เปนเงิน 2,000 บาท อําเภอ
ดําเนินการ
5. กิจกรรมติดตามใหบริการตอเนื่อง
เปนเงิน 1,000 บาท จังหวัด
ดําเนินการแผนดําเนินงาน
วันที่ 9 ธันวาคม 2552 ประชุมคณะกรรมการคลินิกฯ ณ หองปรุชมสํานักงานเกษตรจังหวัด
สระบุรี
วันที่ 24 ธันวาคม 2552 จัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ ตําบลบานลํา อําเภอวิหารแดง
มติที่ประชุม รับทราบ
4.2 เรื่องแจงจากกลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
นายสมศักดิ์ วรรณะ หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร ไดชี้แจงมีดังนี้
4.2.1 งานพัฒนาองคกรเกษตรกร/งานโครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ
(ผูรับผิดชอบวันทนัย แกวพูลศรี)
1.
กรมสงเสริมการเกษตรกําหนดจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ผูรับผิดชอบโครงการสงเสริมและพัฒนาองคกรเกษตรกร กิจกรรม การพัฒนาแหลงเรียนรูองคกรเกษตรกร
ดานเคหกิจเกษตร ระหวางวันที่ 1 – 4 ธันวาคม 2552 โดยเรียนรูผาน VDO Conference และถายทอดสด
ผานระบบอินเตอรเน็ตที่เว็บไซต http://Stream.doae.go.th โดยให นางสาวศิริวรรณ พรรณสมัย สํานักงาน
เกษตรอําเภอเฉลิมพระเกียรติฯ และนางสุนันทา ออนสูงทรง สํานักงานเกษตรอําเภอเมืองสระบุรี เขารวม
การสัมมนาฯ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน

2. กรมสงเสริมการเกษตรไดพิจารณาคัดเลือกผลิตภัณฑเขารวมจําหนายในงาน 4 ป
โครงการสายใยรักแหงครอบครัวฯ ระหวางวันที่ 8 – 13 ธันวาคม 2552 ณ อาคาร 7 – 8 ศูนยแสดงสินคา
และการประชุมอินแพคเมืองทองธานี โดยกลุมแมบานสายใยรักฯ ที่ไดรับการคัดเลือก จํานวน 6 กลุม
กลุมแมบานสายใยรักฯ สองคอน อําเภอหนองโดน ผลิตภัณฑเสื้อสําเร็จรูป
กลุมแมบานสายใยรักฯ คลองหัวชาง อําเภอวิหารแดง ผลิตภัณฑพรมเช็ดเทา
กลุมแมบานสายใยรักฯ บานสมานมิตร อําเภอวิหารแดง ผลิตภัณฑดอกไมประดิษฐผาใยบัว
กลุมแมบานสายใยรักฯ บานพุแค อําเภอเฉลิมฯ ผลิตภัณฑอาหาร
กลุมแมบานสายใยรักฯ หนองโพธิ์ อําเภอวิหารแดง ผลิตภัณฑอาหาร
กลุมแมบานสายใยรักฯ หนองหมู อําเภอวิหารแดง ผลิตภัณฑขาวหอมนิล เห็ดตางๆ ผัก
โดยจั งหวั ดขอนั ดประชุ มกลุ มทั้ ง 6 กลุม เพื่อเตรียมความพร อมในการไปรวมจําหน ายสิ นค า ในวันที่
2 ธั นวาคม 2552 ณ หองประชุ มสํ านั กงานเกษตรจั งหวั ดสระบุ รี เวลา 09.30 น. (บุคคลเป าหมายคื อ
ผูจําหนายสินคา)
4.2.2 งานชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ ป 2552 (นายพิษณุ นิตยใหม)
1. อําเภอหนองแค
- เกิดเหตุภัยธรรมชาติ (ฝนทิ้งชวง) ตั้งแตวันที่ 7 ตุลาคม 2552 ในตําบลหนองนาก ทําให
นาขาวไดรับความเสียหายโดยสิ้นเชิง จํานวน 158 ไร เกษตรกรผูประสบภัย 29 ราย วงเงินที่จะใหความ
ชวยเหลือ 95,748 บาท ซึ่งขณะนี้นายอําเภอหนองแค ไดแจงให อบต.หนองนาก ใชเงินสะสม ดําเนินการ
ชวยเหลือเกษตรกร ดังนั้น จึงขอใหสํานักงานเกษตรอําเภอหนองแค ประสานงานกับ อบต. หนองนาก
เพื่อจายเงินสดชดเชยชวยเหลือเกษตรกร ใหทันกําหนดภายในระยะเวลา 3 เดือน (ไมเกินวันที่ 6 มกราคม
2553)
2. การติดตามเรงรัดหนี้สิ้นโครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อจัดหาปุย ป 2544
ใหอําเภอที่มีกลุมเกษตรกรทํานา ที่ยังมีหนี้สินตามโครงการดังกลาว ชวยเรงรัดติดตามการ
สงชําระหนี้ คชก. จากกลุมเกษตรกรอยางตอเนื่องเปนประจํา และมีเอกสารหลักฐานการติดตามทวงถามไว
ใหตรวจสอบได มีอําเภอดังนี้
2.1 อ.เมืองสระบุรี (กลุมทํานาหนองโน, กลุมทํานาหนองยาว)
2.2 อ.หนองแค (กลุมทํานาหนองแขม, กลุมทํานาโคกตูม, กลุมทํานาโพนทอง)
2.3 อ.วิหารแดง (กลุมทํานาเจริญธรรม)
3. งานวิสาหกิจชุมชน (นางพรรณนาราย สงวนสิน)
3.1 การสมัครเขารวมโครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนเขาสูแหลงทุน ซึ่งเปนโครงการ
รวมกันระหวางกรมสงเสริมการเกษตร ธนาคารออมสิน และมูลนิธิสงเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอใหอําเภอประชาสัมพันธใหวิสาหกิจชุมชนสมัคร
เขารวมโครงการฯ ไดถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2552 สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดจากคูมือการดําเนิน
โครงการฯ ซึ่งจังหวัดจะจัดสงใหอําเภอๆ ละ 1 เลม

3.2 การประเมินศักยภาพวิสาหกิจชุมชน อําเภอไหนที่ขาดแบบประเมิน สามารถมา
ขอรับไดที่สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
3.3 การจดทะเบียนและตอทะเบียนวิสาหกิจชุมชน ตาม พ.ร.บ. ใหดําเนินการภายใน
30 วันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน สวนวิสาหกิจชุมชนที่ไมมาตอทะเบียน เปนเวลา 2 ป ติดตอกัน ขอใหอําเภอมี
หนังสือเตือนใหวิสาหกิจชุมชนนั้นมาตอทะเบียนในระยะเวลาที่กําหนด แตไมนอยกวา 15 วัน เมื่อครบ
กําหนดวิสาหกิจชุมชนนั้นยังไมมายื่นตอทะเบียนใหนายทะเบียนถอนชื่อออกจากทะเบียน
มติที่ประชุม รับทราบ
4.3 เรื่องแจงจากฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ
นายธีระศักดิ์ ขุมเงิน หัวหนาฝายยุทธศาสตรและสารสนเทศ ไดชี้แจง ดังนี้
เรงรัดการจัดทําขอมูลรายงานภาวะการผลิตพืชความเปนมา
1. กรมฯ ไดปรับเปลีย่ นระบบรายงานภาวะการผลิตพืชจากรายไตรมาสเปนรายเดือนโดยเริ่ม
จัดเก็บ
และบันทึกขอมูลตั้งแตเดือนพฤษภาคม 2552
สาระสําคัญ
- แบงการจัดเก็บพืชออกเปน 2 กลุม และมีแบบจัดเก็บ 2 แบบ คืน แบบ รม.01 สําหรับขาวพืช
ไร พืชผัก ไมดอกไมประดับและสมุนไพร (บางชนิด) และแบบ รม.02 สําหรับไมผลไมยืนตน และ
สมุนไพร (บางชนิด)
- จัดเก็บขอมูลถึงระดับหมูบ าน
- พืชบางชนิดจัดเก็บถึงระดับพันธุพืช
- ขอมูลจะประกอบดวย ครัวเรือนเกษตรกร พื้นที่ปลูก/เก็บเกี่ยว/เสียหาย/ผลผลิต และราคาขาย
เปนตน
2. จังหวัดมีหนังสือใหอําเภอมอบใหตําบลสํารวจชนิดพืชที่จะจัดเก็บสงจังหวัด และอําเภอได
ดําเนินการแลว
3. จังหวัดไดจัดพิมพแบบจัดเก็บขอมูลใหอําเภอในเดือนมิถุนายน 2552
4. เจาหนาที่ธุรการ (บันทึกขอมูล) ทุกอําเภอไดทําการติดตั้งระบบบันทึกขอมูลและจัดทําบัญชี
ควบคุมพืชในระบบเรียบรอยแลว ตั้งแตเดือน สิงหาคม 2552
5. ณ วันนี้ อําเภอที่ดําเนินการบันทึกขอมูลแลวเพียง 5 อําเภอ โดย 2 อําเภอบันทึกทุกเดือน
อีก 3 อําเภอบันทึกเพียงเดือน พ.ค. 2552
ขอเสนอ
1. ขอใหอําเภอเรงรัดขอมูล ป 2552 (พ.ค – พ.ย) ใหเสร็จภายใน ธันวาคม 2552
2. ระบบภาวการณผลิตพืชเปนตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

แผนปฏิบัตงิ านประจําเดือน ธันวาคม 2552
สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี
วัน เดือน ป

กิจกรรม

สถานที่

ผูรับผิดชอบ

หองประชุมศาลากลาง 1
หองประชุมสนง.เกษตรจังหวัด
อ.มวกเหล็ก
กลุมแมบานดงตะงาว อ.ดอนพุด
กลุมยุวฯ หนองสีดา อ.หนองแซง
อางเก็บน้ําหวยหินขาว อ.เฉลิมฯ
หองประชุมสนง.เกษตรจังหวัด
หองประชุมสนง.เกษตรจังหวัด

เจาหนาที่ทุกคน
วันทนัย
พรรณาราย
สุพจน
สุพจน
สงบ
ปรีชา
สุจิตรา

ประกวดผลงานดีเดนระดับเขตฯ

ไรนาสวนผสม ต.โคกสวาง อ.เมือง
เกษตรกรทํานา อ.เสาไห
ศูนยขาวทั่วไป ต.เริงราง อ.เสาไห
ศูนยขาวหอมมะลิ ต.หนองแก

สุพจน
สุพจน
สุพจน
สุพจน

21 ธันวาคม 2552

นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

22 ธันวาคม 2552

นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

อ.แกงคอย
อ.หนองแค
อ.เมืองสระบุรี
อ.บานหมอ
อ. เสาไห
อ. พระพุทธบาท
อ.หนองแซง
อ. วิหารแดง

ทีมนิเทศที่ 1
ทีมนิเทศที่ 2
ทีมนิเทศที่ 3
ทีมนิเทศที่ 4
ทีมนิเทศที่ 1
ทีมนิเทศที่ 2
ทีมนิเทศที่ 3
ทีมนิเทศที่ 4

23 ธันวาคม 2552

นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร

อ. ดอนพุด
อ. วังมวง
อ. มวกเหล็ก
อ. หนองโดน
อ.เฉลิมพระเกียรติฯ

ทีมนิเทศที่ 1
ทีมนิเทศที่ 2
ทีมนิเทศที่ 3
ทีมนิเทศที่ 4
ทีมนิเทศที่ 3

24 ธันวาคม 2552

1. นิเทศงานตามระบบสงเสริมการเกษตร
2. ประชุมโครงการรัฐสุขะภาวะ
3. งานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

หองประชุมสนง.เกษตรจังหวัด
อําเภอวิหารแดง

สุจิตรา
ปรีชา

29 ธันวาคม 2552
30 ธันวาคม 2552

ประชุมสํานักงานเกษตรจังหวัดประจําเดือน
ประชุมเกษตรอําเภอประจําเดือน

หองประชุมสนง.เกษตรจังหวัด
หองประชุมสนง.เกษตรจังหวัด

สุจิตรา
สุจิตรา

1 ธันวาคม 2552
2 ธันวาคม 2552
3 ธันวาคม 2552
4 ธันวาคม 2552

รวมประชุมการจัดทําตัวชี้วัด
ประชุมเตรียมงาน 4 ป โครงการสายใยรักแหงครอบครัว
ติดตามงาน วสช. หนองยางเสือ
1. ประกวดผลงานดีเดนระดับเขต
2. งานเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

9 ธันวาคม 2552

1. ประชุมคณะกรรมการโครงการคลินิกฯ (เชา)
2. ประชุมโครงการรัฐสุขะภาวะ (บาย)

11 ธันวาคม 2552

มติที่ประชุม รับทราบ

4.4 เรื่องแจงจากฝายบริหารทั่วไป
นางสุจิตรา นาคลําภา หัวหนาฝายบริหารทั่วไป ไดชี้แจง ดังนี้
4.4.1 เรื่องการแตงตั้งโยกยายขาราชการในรอบเดือน
4.4.1 การแตงตั้งโยกยายขาราชการ ในรอบเดือนที่ผานมา มีดังนี้
- ตามคําสั่งกรมสงเสริมการเกษตร ที่ 875/2552 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน
2552 ไดยายขาราชการใหนางสํารวย แสงอุน ตําแหนง เจาพนักงานการเงินและบัญชี ฝายบริหาร
ทั่วไป สํานักงานเกษตรจังหวัดสระบุรี ดํารงตําแหนง เจาพนักงานธุรการ สํานักงานเกษตรอําเภอ
บานแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเดิมไดมีคําสั่งใหรักษาการในตําแหนงดังกลาว
- พนั ก งานราชการลาออก ด ว ยสํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอหนองแค แจ ง ว า
นางสาวจิ ร าภรณ ศรี เ ทศ ตํ า แหน ง นั ก วิ ช าการส ง เสริ ม การเกษตร สํ า นั ก งานเกษตรอํ า เภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ซึ่งชวยปฏิบัติงานที่สํานักงานเกษตรอําเภอหนองแค ขอลาออก
เพื่อปฏิบัติงานที่แหงใหม ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป
ขณะนี้อยูระหวางแจงเขตฯ
พิจารณา
ออกคําสั่งอนุญาตใหลาออกจากราชการ ตอไป
4.4.2 เครื่องแบบปฏิบัติราชการของพนักงานราชการ ดวยกรมสงเสริมการเกษตร
ไดแจง ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง เครื่องแบบพิธีการของพนักงานราชการ
พ.ศ. 2552 โดยใหใชเครื่องแบบพิธีการในลักษณะอยางเดียวกันกับลูกจางประจํา คือเครื่องแบบสีขาวมี
อินทรธนูประดับ มี 2 แบบไดแก
1. แบบพิเศษ (มีดอกพิกุล 3 ดอก)
2. แบบทั่วไป (มีดอกพิกุล 2 ดอก)
เรื่องเครื่องแบบปฏิบัติราชการ กองการเจาหนาที่ทราบวาในสวนภูมิภาคงานสําคัญ
จังหวัดจะกําหนดใหพนักงานราชการแตงเครื่องแบบในทางปฏิบัติที่สอดคลองกันกับขาราชการของ
กรมสงเสริมการเกษตรที่มีภารกิจตองปฏิบัติ คือ ใหแตงเครื่องแบบชุดสีกากีและติดเครื่องหมายสังกัดที่
ปกเสื้อ ติดปายชื่อ-สกุล ตําแหนงพนักงานราชการกรมสงเสริมการเกษตรที่อกเสื้อดานขวาและกองการ
เจาหนาที่แจงวาสําหรับแตงเครื่องแบบชุดสีกากีจะพิจารณา หากเห็นชอบจะแจงเวียนใหทุกหนวยงาน
ทราบและถือปฏิบัติตอไป
4.4.3 ค า ตอบแทนและสิ ท ธิ ป ระโยชน ข องพนั ก งานราชการ ด ว ยกรมส ง เสริ ม
การเกษตรไดแจงประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่องคาตอบแทนและสิทธิประโยชน
ของพนักงานราชการ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ 11 กันยายน 2552 เปนตนไป
1. สิทธิลาในประเภทตาง ๆ
- การลาปวย การนับวันทําการ ลาปวยตั้งแต 3 วัน ทําการขึ้นไป ผูมีอํานาจอนุญาตสั่ง
ใหมีใบรับรองแพทยได ลาไดเทาที่ปวยจริง ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดปหนึ่งไมเกิน 30 วัน สวน
ที่เกิน 30 วัน มีสิทธิไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดจากกองทุนประกันสังคม
- การลาคลอดบุตรลาได 90 วัน ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลาไดไมเกิน 45 วัน มีสิทธิ
ไดรับเงินสงเคราะหการหยุดงานเพื่อการลาคลอดบุตรจากกองทุนประกันสังคม

- การลากิจสวนตัว ลาไดปละไมเกิน 10 วันทําการ ใหไดรับคาตอบแทนระหวางลา 10 วัน
- การลาพักผอน ลาไดปละ 10 วันทําการ สําหรับในปแรกจางยังไมครบ 6 เดือน ไมมี
สิทธิลาพักผอนเวนแตเคยไดรับการจางมาแลวไมนอยกวา 6 เดือน และตอมาไดรับการจางเปนพนักงาน
ราชการในสวนเดิมอีกใหไดรับคาตอบแทนระหวางลา 10 วัน
- การลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกผลเพื่อตรวจสอบเพื่อฝกวิชาทหารเมื่อพนจาก
การเขารับการตรวจเลือกหรือเตรียมผลแลวใหกลับมารายงานตัวกลับเขาปฏิบัติงานภายใน 7 วัน ให
ไดรับคาตอบแทนระหวางลาไมเกิน 60 วัน
- การลาอุปสมบทหรือประกอบพิธีฮัจญ ตองไดรับการจางตอเนื่องไมนอยกวา 4 ป
จึ ง มี สิ ท ธิ ล าเพื่ อ ไปอุ ป สมบทหรื อ ประกอบพิ ธี ฮั จ ญ ไ ด ไ ม เ กิ น 120 วั น จํ า นวน 1 ครั้ ง ให ไ ด รั บ
คาตอบแทนระหวางลาไมเกิน 120 วัน
- กรณีทํางานไมถึง 1 ป ใหทอนสิทธิ์ที่จะไดรับคาตอบแทนการลากิจสวนตัว และการลา
พักผอนลงตามสวนของจํานวนวันที่จาง
2. สิทธิประโยชนอื่น ๆ
- คาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ มีสิทธิตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจายเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของขาราชการโดยอนุโลม
- คาใชจายในการเดินทางไปราชการ มีสิทธิเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการตาม
กฎหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการของขาราชการโดยอนุโลม
- คาเบี้ยประชุม ไดรับแตงตั้งเปนกรรมการหรืออนุกรรมการมีสิทธิไดรับเบี้ยประชุมตาม
กฎหมายวาดวยเบี้ยประชุมกรรมการโดยอนุโลม
- คาใชจายในการฝกอบรมใหพนักงานราชการเขารับการฝกอบรมสัมมนาทางวิชาการมี
สิทธิเบิกคาใชจายในการฝกอบรม ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดายคาใชจายในการฝกอบรมของ
สวนราชการโดยอนุโลม
3. คาตอบแทนการออกจากราชการโดยไมมีความผิด
- พนั ก งานราชการได ป ฏิ บั ติ ง านติ ด ต อ กั น ครบ 4 เดื อ น แต ไ ม ค รบ 1 ป ให จ า ย
คาตอบแทนเทากับอัตราคาตอบแทนนี้ไดรับอยูกอนวันออกจากราชการ
- พนักงานราชการไดปฏิบัติงานติดตอกันครบ 1 ป แตไมครบ 3 ป ใหจายคาตอบแทน
จํานวน 3 เทา ของอัตราคาตอบแทนนี้ไดรับอยูกอนวันออกจากราชการ
- พนักงานราชการไดปฏิบัติงานติดตอกันครบ 3 ป แตไมครบ 6 ป ใหจายคาตอบแทน
จํานวน 6 เทา ของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากราชการ
- พนั ก งานราชการที่ ไ ด ป ฏิ บั ติ ง านติ ด ต อ กั บ ครบ 6 ป แต ไ ม ค รบ 10 ป ให จ า ย
คาตอบแทนจํานวน 8 เทา ของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนออกจากราชการ
- พนั ก งานราชการที่ ไ ด ป ฏิ บั ติ ง านติ ด ต อ กั บ ครบ 10 ป ขึ้ น ไปให จ า ยค า ตอบแทน
จํานวน 10 เทา ของอัตราคาตอบแทนที่ไดรับอยูกอนวันออกจากราชการ

4. การรับเงินทดแทนกรณีประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย เนื่องจากการทํางาน
ใหราชการมีสิทธิไดรับเงินทดแทนตาม พรบ. พ.ศ. 2537 ใหพนักงานราชการหรือผูมีสิทธิตามกฎหมาย
วาดวยเงินทดแทนยื่นคํารองภายใน 180 วัน นับแตวันที่ประสบอันตรายเจ็บปวยหรือสูญหายแลวแต
กรณีตามแบบ คพร./สข.1 และ คพร./สข.2 ตอไป
4.4.4 การยายขาราชการในสังกัดและขอยายไปตางสังกัด ดวยกรมฯ ไดมีหนังสือดวน
ที่สุดแจงหลักเกณฑใหถือปฎิบัติ สรุปได ดังนี้
- การยายขาราชการดํารงตําแหนงวางมีตําแหนงหัวหนากลุม/หัวหนาฝายฯ เกษตร
อําเภอขอใหระงับการยายไวกอนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
- การยายขาราชการดํารงตําแหนงวางภายในสังกัดใหเรงดําเนินการไดตั้งแตบัดนี้ถึง
วันที่ 4 ธันวาคม 2552
- กลุมตําแหนงประเภทวิชาการและกลุมตําแหนงประเภททั่วไปที่ไมไดทําหนาที่บริหาร
ใหระงับการยายตั้งแตวันที่ 5 ธันวาคม 2552 เปนตนไป จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงยกเวนการขอยาย
ตามตัวขอยายสับเปลี่ยนปกติ
- การขอยายไปตางสังกัด ใหทําคํารองขอยายในระบบสารสนเทศการบริหารจัดการ
องคกรทุกราย และใหทําเรื่องขอยาย ตั้งแตวันที่ 15 ธันวาคม 2552 เปนตนไป สําหรับวิธีการกรมฯ
จะแจงใหทราบตอไป
4.4.5 งานวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดวยใน
วันเสารที่ 5 ธันวาคม 2552 เปนวันมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี จังหวัดสระบุรีไดกําหนดจัดงานเฉลิมพระเกียรติ
ขึ้น ณ หอประชุมองคการบริหารสวนจังหวัดสระบุรี (หลังเดิม) และบริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัด
สระบุรี จึงขอเชิญเจาหนาที่ทุกทานรวมงานพิธีฯ ตามวันและสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน และ
ขอไดมีการประชาสัมพันธรวมกิจกรรมโดยบําเพ็ญสาธารณประโยชนถวายเปนราชกุศล ลด ละ เลิก
อบายมุ ข งดเว น การอนุ ญ าตเล น การพนัน งดเว น การฆ า สัต ว งดเว น การเปด สถานที่บ ริก ารในวั น
ดังกลาว ตอไป
4.4.6 โครงการเขาวัดฟงธรรมวั นธรรมสวนะเฉลิ มพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี ดว ย
สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด ไดแจงแผนโครงการเขาวัดฟงธรรมวันธรรมสวนะเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
สระบุรี เพื่อใหขาราชการไดเขาวัดฟงธรรมไหวพระสวดมนตฟงเทศนถือศีล ปฏิบัติธรรมในวันธรรม
สวนะสามารถนําไปรับใชในชีวิตประจําวันในสังคมปจจุบันและยังไดตระหนักถึงคุณคาของวัฒนธรรม
ประเพณีที่ดีงามพรอมทั้งแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีถวายเปนพระราชกุศลถวายพระพรชัยมงคลเนื่อง
ในวโรกาสทรงมีพระชนมายุครบ 83 พรรษา ในสวนของหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณได
กําหนดเปนเจาภาพจตุปจจัยไทยธรรมในวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2552 ณ วัดทับกวาง อําเภอแกง
คอย จังหวัดสระบุรี จึงขอความรวมมือทุกทานเขารวมกิจกรรมในวันเวลาและสถานที่ดังกลาวตอไป
4.4.7 งานกาชาดสระบุรีของดีปาสักสวยนักทานตะวัน ประจําป 2552 ดวยจังหวัด
สระบุรี และเหลากาชาดจังหวัดสระบุรี กําหนดจัดงานระหวางวันที่ 22 ธันวาคม 2552 – 2 มกราคม

2553 รวม 12 วัน ณ บริเวณสนามหนาศาลากลางจังหวัดสระบุรี โดยเหลากาชาดจังหวัดไดจัดใหมีการ
ออกสลากกาชาดการกุศล เพื่อหารายไดสมทบทุนในการดําเนินงานและสาธารณกุศลตางๆ ในการนี้จึง
ขอความรวมมืออนุเคราะหจําหนายสลากกาชาดการกุศลจากเจาหนาที่ทุกทานและอําเภอเหมือนเชนทุก
ป โดยจัดจําหนายใหกลุมเกษตรกรหรือกลุมแมบานเกษตรกรที่มีความประสงคหรือเห็นสมควรแลว
รวบรวมนําสงเงินใหจังหวัดภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2552 เพื่อจะไดรวบรวมสงที่ทําการปกครอง
จังหวัดภายในกําหนดเวลาตอไป
4.4.8 การให สิ น เชื่ อ โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ข า ราชการ ด ว ยกรมส ง เสริ ม
การเกษตรไดแจงวาตามที่กรมสงเสริมการเกษตร ไดรวมกับสํานักงาน ก.พ. และธนาคารออมสินไดทํา
บันทึกขอตกลงโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตขาราชการไดมีการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑการให
สินเชื่อวงเงินกูไมเกิน 1,500,000 บาท ใหชะลอไวกอนจนกวาจะแกไขใหถูกตองสําหรับกลุมที่ขอกูตาม
หลักเกณฑเติมวงเงินกูไมเกิน 700,000 บาท ยังสามารถใชสิทธิไดเหมือนเดิมเนื่องจากบันทึกขอตกลง
เดิมยังมีผลบังคับใชอยู รายละเอียดสอบถามไดที่งานการเงินฯ
4.4.9 สรุปขาวสาร ความเคลื่อนไหวการดําเนินกิจกรรมของสหกรณออมทรัพยกรม
สงเสริมการเกษตร จํากัด เดือนพฤศจิกายน 2552 พรอมประกาศสหกรณออมทรัพยกรมสงเสริม
การเกษตร จํากัด ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2552 ไดแจงรายละเอียดใหกลุม/ฝายฯ และอําเภอทราบแลว
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องเพื่อพิจารณา
5.1 การชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยธรรมชาติ
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
5.2 การดําเนินการงานโครงการประจําป 2552
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
5.3 การเบิกจายงบประมาณ
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
5.4 การเรงรัดติดตามหนี้สินกลุมเกษตรกร กลุมสงเสริมและพัฒนาเกษตรกร
ไดแจงเพื่อทราบแลว
มติที่ประชุม รับทราบ

5.5 ระบบรายงาน ของเดือน พฤศจิกายน 2552 ไดแจกรายงานที่ใชวัดผลและ
ใหคะแนนตามระบบ การ จัดสงรายงานของ สํานักงานเกษตรอําเภอ ประจําเดือน พฤศจิกายน 2552
เพื่อพิจารณาทบทวนรวมกัน
มติที่ประชุม รับทราบ
5.6 ผลการติดตามนิเทศงาน
- สําหรับเดือนพฤศจิกายน 2552 ไดมีการชี้แจงประเด็นปญหาในทีป่ ระชุม
รับทราบรวมกัน
5.7 ปญหาอุปสรรคการปฏิบัติงาน
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ
ไมมี
มติที่ประชุม รับทราบ
เลิกประชุมเวลา 12.30 น.

(ลงชื่อ) ....................................................... ผูจดรายงานการประชุม
(นางเสาวรส เสถียรเขตต)

