
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ 

ครั้งที่ 1 วันที่  10 มกราคม ๒๕65 
ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์( อาคารกองช่างเก่า )  ต าบลหนองหงส์   

อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

เริ่มประชุมเวลา 13.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 โครงการแปลงสาธิตการท าเกษตรปลอดภัย (แปลงนาสาธิต) 

 ตอนนี้แปลงนาสาธิตก็เข้าสู่ระยะที่ 3 ของปี 64/65  ซึ่งเราได้ท า
การปลูกข้าว 2 สายพันธุ์  คือ ฝอยทอง และ เล็บนก  ตอนนี้ข้าวฝอยทอง
สุกเก็บเกี่ยวได้แล้ว  แต่ เราเจอปัญหาศัตรูพืชท าลายคือมีแมลงดูดน้ าเลี้ยง  
ท าให้ข้าวเมล็ดลีบ  แม้ว่าเราจะท าการฉีดพ่นสารก าจัดแมลงไปแล้วก็
ตามแต่เอาไม่อยู่  จึงจ าเป็นต้องทิ้งข้าวพันธุ์นี้ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    ๒.๑ มติที่ประชุม 
          -  ไม่มี 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 โครงการแปลงสาธิตการท าเกษตรปลอดภัย (แปลงนาสาธิต) 
  ได้ท าการฉีดพ่นสารก าจัดศัตรูพืชข้าว  แต่ไม่เป็นผลระบาดเยอะ  

แมลงสิงดูดกินน้ าเลี้ยงที่คอข้าว ท าให้ข้าวเมล็ดลีบ  
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแผนและผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการประจ าต าบล 

4.1 ผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนธันวาคม 2564  
 - ได้ท าการฉีดพ่นสารก าจัดศัตรูพืชข้าว  
 - ดูแลแปลงนาสาธิต  
3.2 แผนการปฏิบัติงานประจ าเดือนมกราคม 2565  
 - ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ เดือนมกราคม 2565  วันที่  
..10.....  มกราคม  2565  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ( 
อาคารกองช่างเก่า )   ต าบลหนองหงส์  อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 - ส ารวจสุนัข - แมว เพ่ือเตรียมการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้า 

 



ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
 5.1 แผนปฏิบัติการโครงการประจ าปีงบประมาณ 2565  
      โครงการของปีงบประมาณ 2565 ที่บรรจุในข้อบัญญัติ มีทั้งหมด    
      5 โครงการ ได้แก่  

1. โครงการแปลงสาธิตการท าการเกษตร ( กิจกรรมแปลงนา
สาธิต )  งบประมาณ  50,000 บาท 

2. โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง  งบประมาณ 100,000 บาท 

3. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
งบประมาณ  150,000 บาท 

4. โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานฯ  งบประมาณ 
150,000  บาท 

5. โครงการอบรมเพาะและขยายพันธุ์ พืช   งบประมาณ 
100,000 บาท 

6. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  งบประมาณ 100,000 
บาท 

เจ้าหน้าที่ อบต.    - โครงการที่ 1  ก็จะเป็นกิจกรรมแปลงนาสาธิต  คงจะได้เก็บเก่ียว 
ประมาณเดือนกุมภาพันธ์  ประมาณกลางๆเดือน  การด าเนินงาน 
ก็คงจะเป็นการลงแขกเก่ียวข้าวเหมือนนเดิม 

ประธานฯ     หากเราจะใช้วิธีการอ่ืนแทนการลงแขกจะได้ไหม  เพราะ 
ช่วงนี้อยู่ในสถานการณ์โควิด – 19  อาจจะประสบปัญหา 
ผู้เข้าร่วมได้  เราควรจะหาทางแก้ไขไว้ล่วงหน้า 

นางประไพ เกิดกลิ่นหอม    หากเราใช้รถเก็บเกี่ยวราคาท่ีเขาจ่ายกันอยู่ที่ไร่ละ 800  
บาท  แต่ปัญหาของเราคือ ตอนนี้มีข้าวบางส่วนที่ล้ม  หากต้องใช้
รถจริงๆเราต้องท าการเก็บเกี่ยวข้าวในส่วนที่ล้มก่อน 

เจ้าหน้าที่ อบต.     หากใช้รถเก็บเก่ียวมันก็สะดวกและประหยัดกว่า  แต่ 
โครงการของเราวัตถุประสงค์เพ่ืออะไร  เราต้องการให้ใช้พ้ืนที่ว่าง
ให้เป็นประโยชน์  และเกิดการจ้างงานให้คนที่ล าบาก หรือผุ้สูงอายุ
ที่ท างานไหว  หากเราใช้รถมันจะผิดวัตถุประสงค์หรือเปล่า 

ประธาน ฯ     อันนี้ก็เป็นปัญหาข้อหนึ่งให้เราขบคิดกัน  เพราะหากเรา 
ใช้รถเราประหยัดค่าใช้จ่ายได้เยอะ  เช่นค่านวด 

นายถาวร รัตนพันธุ์    ส าหรับการนวดผมมีเครื่องนวด  หากมีคนท าผมจะยก 
เครื่องนวดไปให้ใช้ 

นางสุนิสา ศรีสุขแก้ว    นวดได้แต่ต้องมีคนมาช่วย  เพราะไม่สามารถท าคนเดียว 
หรือสองคนได้  แต่ละชุดต้องมี 3 คน  และควรมีอย่างน้อย 2 ชุด 

เจ้าหน้าที่ อบต.     เอาแบบนี้ได้ไหม  เราดูสถานการณ์ข้างหน้าเมื่อใกล้ถึงวัน 
เก็บเกี่ยวว่าสถานการณ์โรคระบาดยังมีมากไหม  หารยังคงมีเยอะ
และผู้เข้าร่วมโครงการมีน้อยเราก็ใช้วิธีใช้รถ  แต่หารสถานการณ์



โรคระบาดสามารถควบคุมได้เราก็ด าเนินการเหมือนนเดิม  คือลง
แขก  ส่วนการนวดหากนวดเองก็คงต้องช่วยกันนวด ใครมี
ความเห็นเป็นอย่างไรบ้าง 

มติที่ประชุม     - เห็นด้วย 
 - โครงการที่ 2  (เศรษฐกิจพอเพียง) จะด าเนินกิจกรรมแบบไหน   

ช่วยกันคิดแล้วเสนอมาคะ 
เจ้าหน้าที่ อบต.     - ขอเสนอว่าหลังการเก็บเก่ียวข้าวแล้ว  หากเราใช้พ้ืนที่ 

แปลงนาสาธิตตรงนี้ ให้ผู้ที่สนใจมาท ากิจกรรมกันดีไหม  อาจจะ
เป็นการปลูกผัก อายุสั้นหลังการเก็บเก่ียว 

ประธานฯ     - ผมขอพูดสักนิดนะครับ  เมื่อก่อนเราได้วางแผนกันว่าจะ 
เอาพ้ืนที่ ม. 9  แต่ติดสถานการณ์โควิด  เราจึงไม่สามารถท าได้  
และบัดนี้ผมคิดว่าเงื่อนไขต่างๆของเจ้าของที่  และระเบียบการ
เบิกจ่ายของเราบางตัวไม่เอ้ืออ านวย และประกอบกับผู้บริหารก็ชุด
ใหม่  เราไม่ทราบนโยบายว่าชุดใหม่มีนโยบายเป็นอย่างไร  แต่
ส าหรับผมเห็นว่าการท าที่แปลงนาสาธิตก็ดีครับ  เห็นด้วย  และก็
ต้องขอฝากผู้ใหญ่ให้สอบถามเจ้าของที่และผู้เข้าร่วมโครงการด้วย
ครับ 

เจ้าหน้าที่ อบต.     - มีใครคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนอีกบ้างคะ  เสนอมาได้คะ 
นายถาวร รัตนพันธุ์    - หากมีผู้สนใจที่เป็นหมู่อ่ืนเราก็สามารถสนับสนุนเขาได้ 

ด้วย  ผมเห็นด้วยครับ 
เจ้าหน้าที่ อบต.     - มีใครมีความคิดเห็นอ่ืนอีกบ้างไหม คะ  หากไม่มีขอเสียง 

โหวตคะ 
มติที่ประชุม     - เห็นด้วย 
นางประไพ  เกิดกลิ่นหอม    - ขอเสนอการเลี้ยงผึ้ง เพราะท่ีผ่านมาหลายหมู่บ้านได้ 

เลี้ยงกันเยอะพอสมควร  และดูแล้วน่าสนใจเหมาะกับสภาพ
ชาวบ้านของต าบลหนองหงส์ และเมื่องบประมาณที่แล้วเราก็ยัง
ไม่ได้จัด  เลยอยากให้เพ่ิมกิจกรรมเลี้ยงผึ้งในโครงการนี้ด้วย  

เจ้าหน้าที่ อบต.     - ใช่ เมื่องบประมาณท่ีแล้วเรามีกิจกรรมตรวจสอบ 
คุณภาพน้ าผึ้ง  แต่เราไม่ได้จัด เพราะสถานการณ์โควิด  มา
ปีงบประมาณนี้ หากสถานการณ์คลีคลายลง ก็สามารถจัดได้ ก็ขอ
ฝากทุกหมู่บ้านส ารวจผู้เลี้ยงผึ้งด้วยนะคะ  เอาคนที่ท าจริงและมี
ความตั้งใจ  ที่ประชุมมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างคะ  หาก
สถานการณ์คลี่คลายจะยังคงด าเนินกิจกรรมผึ้งอีกไหมคะ 

มติที่ประชุม     - ให้ด าเนินการจัดกิจกรรม 
 
 
 
 



เจ้าหน้าที่ อบต.    - โครงการที่ 4 โครงการอบรมเพาะและขยายพันธุ์พืช   
      งบประมาณท่ีแล้วเราก็ไม่ได้จัดเนื่องจากสถานการณ์โควิด 

เช่นเดียวกัน  ปีนี้ก็คงจะต้องด าเนินการ เพราะได้อยู่ในข้อบัญญัติ 
เรียบร้อยแล้ว  รอแต่เวลาที่เหมาะสม และสถานการณ์คลี่คลาย  
และให้แต่ละคนเก็บรวบรวมเมล็ดพันธุ์เอาไว้แล้วเราค่อยมาดูกัน
อีกครั้งว่า จะสามารถด าเนินการได้หรือไม่  ที่ประชุมเห็นเป็น
อย่างไรบ้างคะ 

มติที่ประชุม     - เห็นด้วย 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - โครงการที่ 5  ศึกษาดูงาน     ส าหรับโครงการนี้  คิดว่าเราค่อย 

ปรึกษากันอีกครั้ง  ให้ด าเนินการจัดโครงการอ่ืนเรียบร้อยก่อนแล้ว
จึงค่อยมาดูโครงการนี้กันนะคะ  เพราะเรามีงบประมาณเพียง 
50,000 บาท  เราต้องด าเนินการจัดโครงการอ่ืนๆก่อนแล้วมาดู
ว่ามีงบแประมาณคงเหลือให้เราโอนได้หรือไม่  หากมีเราก็จัด  แต่
หากไม่มีเราก็คงจะต้องดูงานอ าเภอใกล้ๆตามงบประมาณที่มี  เห็น
เป็นอย่างไรบ้างคะ 

ที่ประชุม     - รับทราบ  เห็นด้วย 
- โครงการที่ 5 สัตว์ปลอดโรค ฯ  ส าหรับโครงการนี้  ปีนี้ถือว่าช้า   
เพราะด้วยสถานการณ์โควิค  ท าให้ช่วงต้นไตรมาศเราไม่สามารถ
จัดโครงการอะไรได้  และท าให้การส ารวจสุนัขและแมวล่าช้าด้วย  
ปีงบประมาณนี้เราจะด าเนินการส ารวจกันอย่างไร เมื่อไหร่ 

ประธานฯ     - ผมว่าให้กรรมการส ารวจเลยครับ  ปีนี้ส ารวจแบบง่ายๆ   
เอามาแต่จ านวนก่อนก็ได้  ให้กรรมการดูว่าแต่ละบ้านมีการ
เพ่ิมเติมหรือลดลงหรือไม่  ส ารวจเฉพาะของใหม่ และของเก่าที่
ตายหรือย้ายที่อยู่  หากบ้านไหนยังเหมือนเดิมก็ให้ใช้ข้อมูลเดิม 

เจ้าหน้าที่ อบต.     - ใครมีความเห็นเป็นอย่างอ่ืนบ้างคะ 
นายวิชัย  รัตนคช    - ผมเห็นด้วย ครับ สถานการณ์แบบนี้จะให้เดินส ารวจทุก 

บ้านก็คงไม่ปลอดภัยเท่าไหร่  แต่หากสามารถใช้ข้อมูลเดิมได้ก็ดี  
ส ารวจดูเฉพาะที่เพ่ิมเติม หรือ ลดลงเท่านั้น 

เจ้าหน้าที่ อบต.     - มีใครเห็นเป้นอย่างไรบ้างคะ 
มติที่ประชุม     - เห็นด้วย 

- โครงการที่ 6 อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  ส าหรับโครงการนี้  เรา 
ได้สมัครไปแล้ว  แต่ยังไม่ได้รหัสมา ต้องรอรหัสก่อน  แต่เท่าที่ดู
ข้อมูลโครงการนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย  ต้องอาศัยความร่วมมือจากหลาย
ภาคส่วน  ทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน  จึงจะสามารถส าเร็จได้ และที่
ส าคัญต้องใช้เวลาในการด าเนินการ อันดับแรกที่เราต้องท าและ
สามารถที่จะท าได้ก่อน  คือข้อมูลพื้นฐานของแต่ละหมู่บ้าน 

ประธานฯ     - อันนี้ไม่ยาก เพราะเราพอจะมีข้อมูลเพดิมอยู่บ้าง 
เพียงแต่ ต้องปรับให้เป็นปัจจุบันและถูกต้อง 



 
เจ้าหน้าที่ อบต.     - ส าหรับโครงการนี้คงต้องท าหลังสุดช่วงที่เราว่างจาก 

โครงการอื่นๆ  แล้วเราค่อยมารวมตัวลงพ้ืนที่กันอีกครั้ง  เพราะ 
ตอนนี้เรายังไม่ได้รหัส  ต้องรอรหัสก่อนด้วย  หรือมีใครคิดว่าต้อง 
รีบจัดการก่อน  หรือใครมีความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนบ้างคะ 

มติที่ประชุม     - เห็นด้วย 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 การประชุมครั้งต่อไป 
เจ้าหน้าที่ อบต.     ส าหรับการประชุม กรรมการศูนย์ฯ ครั้งต่อไปจะประชุมวันที่ – 

กุมภาพันธ์   2565  ณ ทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ( 
อาคารช่างเก่า )  ต าบลหนองหงส์  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

 
ปิดประชุมเวลา  ๑6.00  น. 

 
 
ลงชื่อ     ศิราณี  แก้วประสม            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
        ( นางศิราณี  แก้วประสม) 
       นักวชิาการเกษตรช านาญการ 
 
 
ลงชื่อ    รังสรรค์  รัตนพันธุ์            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       ( นายรังสรรค์  รัตนพันธุ์) 
    ประธานศูนย์บริการฯ หนองหงส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ 
ครั้งที่ 1 วันที่  10 มกราคม ๒๕65 

ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์( อาคารกองช่างเก่า )  ต าบลหนองหงส์   
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ 

ครั้งที่ 2 วันที่  18 กุมภาพันธ์ ๒๕65 
ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์( อาคารกองช่างเก่า )  ต าบลหนองหงส์   

อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
 

เริ่มประชุมเวลา 13.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 โครงการแปลงสาธิตการท าเกษตรปลอดภัย (แปลงนาสาธิต) 

 จากการที่ ศบกต. ได้ด าเนินการแปลงนาสาธิต ปลูกข้าว ณ. หมู่ที่ 
13 นั้น  บัดนี้กระบวนการทุกอย่างของรอบการปลุกข้าว 2564/2565 
ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  ซึ่งจะขอแจ้งรายละเอียด ดังนี้นะคะ 

- ขายข้าวเปลือกได้  เป็นเงิน  1,470  บาท 
- ขายข้าวสารได้  เป็นเงิน  9,975 
- รวมเป็นเงิน 11,445  บาท 
- หักค่าใช้จ่าย  1,786  บาท 
- รวมเป็นเงินที่ขายข้าวได้สุทธิ เป็นเงิน  9,659  บาท 
ซ่ึงเงินท่ีขายได้ดังกล่าวจะน าสง่เป็นรายได้ของ อบต. ต่อไป 

ที่ประชุม    - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
    ๒.๑ มติที่ประชุมเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565 
          -  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 โครงการแปลงสาธิตการท าเกษตรปลอดภัย (แปลงนาสาธิต) 
  ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้ว  และรายงานผลต่อนายกองค์การ

บริหารส่วนต าบลหนองหงส์ต่อไป 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแผนและผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการประจ าต าบล 

4.1 ผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนมกราคม 2565  
 - ท าการเก็บเก่ียวข้าว  ของแปลงนาสาธิตเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 - ประชุม คณะกรรมการ ศบกต. วันที่ 10 มกราคม 2565 
 - ส ารวจ สุนัข แมว  ของต าบลหนองหงส์ 
 
  



 
3.2 แผนการปฏิบัติงานประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2565  
 - ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2565  
วันที่  ..18.....  กุมภาพันธ์  2565  ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หงส์ ( อาคารกองช่างเก่า )  ต าบลหนองหงส์  อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 - ท าการนวดข้าว  และจ าหน่ายผลผลิต เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
 5.1 โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  

งบประมาณ 100,000 บาท 
     - จากที่ได้พูด คุยกันครั้งก่อน  หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จแล้ว เรา 

จะท ากิจกรรมปลูกผักกัน  แต่จาการที่ได้ประชาสัมพันธ์ไป และรอผู้สนใจ
มาสมัครเข้าร่วมโครงการนั้น  ตอนนี้ยังไม่มีใครมายื่นความประสงค์จะเข้า
ร่วม  ซึ่งหากรอต่อไปท าให้เสียเวลา  จึงมีแนวคิดว่าเราควรที่จะจัดกิจกรรม
อ่ืนที่พอจะท าได้ไปพลางก่อน  ซึ่งกิจกรรมต่อไปคิดว่าน่าจะจัดกิจกรรม
ตรวจสอบคุณภาพน้ าผึ้ง  ซึ่งได้ท าการประสานกับทางศูนย์ผึ้งชุมพรแล้ว  
ทางเขาสะดวก เพียงแต่เราต้องแจ้งวันเวลาที่แน่นอนให้ทางศูนย์ทราบก่อน  
ไม่ทราบว่า กรรมการศูนย์ท่านใดมีความคิดเห็นเป้นอย่างไรบ้างคะ 

ประธานศูนย์ฯ    - เห็นด้วยครับ  เพราะหากรอท าให้เสียเวลา  ฉะนั้นท าอะไรได้ 
ก่อนก็ท าไปก่อน  ซึ่งเดือนนี้ก็น่าจะเหมาะที่จะท าโครงการนี้  เพราะหากช้า
กว่านี้ผึ้งก็จะท าการย้ายรังใหม่อีก   

นายสุกิจ บุญไชย    - ผมก็เห็นด้วยครับ  และก็ได้ส ารวจรายชื่อผู้ที่เลี้ยงผึ้งในหมู่บ้าน 
ผมมาส่งแล้วด้วยครับ 

เจ้าหน้าที่ อบต.    - หมู่ใดบ้างคะที่ได้ท าการส ารวจมาแล้ว 
นางพยอม  ศรีกาญจน์   - ม. 7  ส ารวจมาแล้วคะ  มีคนเลี้ยงหลายคนอยู่คะ 
นายประจวบ  พรหมดนตรี  - ม. 14 ก็ส ารวจมาแล้วครับ  ส ารวจคนที่ท าจริงและมีรังอยู่จริง

ครับ 
นายรังสรรค์ รัตนพันธ์  - ม. 9 ก็มีแต่ผมนิครับ 
นายจิรพจน์ จันทรมาศ  - ม. 2 ที่เห็นก็มี 2-3 ราย  แต่ก็ไม่ค่อยให้ความสนใจเท่าไหร่ครับ  

แล้วผมจะประสานอีกครั้งครับ 
นางสุนิสา  ศรีสุขแก้ว  - โครงการนี้มีเป้าหมายกี่คน 
เจ้าหน้าที่ อบต.  - ตอนนี้ยังระบุไม่ได้  แต่ก็อยากจะให้คนที่มีความสนใจ  และท า

อยู่จริงได้เข้าร่วมโครงการนี้คะ  ซึ่งที่เราคิดกันเมื่อปีที่แล้ว คือ จะน าคนที่
สนใจเหล่านี้ ไปอบรมการตรวจ การดูคุณภาพน้ าผึ้งที่ถูกต้องและได้
มาตรฐาน  จากศูนย์ผึ้งชุมพร  แต่เราไม่ได้จัดเพราะสถานการณ์โควิด – 19  
แต่ปีนี้สถานการณ์ดังกล่าวได้คลี่คลายลงบ้างแล้วและทางรัฐบาลได้อนุญาต
ให้ออกนอกพ้ืนที่ได้  เราจึงต้องมาด าเนินโครงการนี้ให้แล้วเสร็จ  เพราะจะ



เป็นประโยชน์ต่อผู้เลี้ยงเป็นอย่างมาก  และอีกอย่างทาง อบต. ต้องการที่
จะส่งเสริมให้มีกิจกรรมที่เป็นการส่งเสริมรายได้ให้กับประชาชนในพ้ืนที่ด้วย  
ดังนั้น หมู่ใดที่มีคนสนใจขอความร่วมมือให้ส่งรายชื่อด้วยนะคะ  เร็วๆยิ่งดี
คะ  ส่วนวันเวลายังไม่ได้ก าหนด  แต่น่าจะประมาณเดือนมีนาคม  หลังจาก
การท าประชาคมแล้วเสร็จคะ 

นานรังสรรค์ รัตนพันธ์  - เป็นความคิดที่ดีครับ  เพราะบางทีเราจะมานั่งพูด นั่งอบรมให้
ชาวบ้านฟังแต่เพียงทฤษฎีอย่างเดียว  มันไม่เห็นภาพ แต่หากเราได้เห็นของ
จริงได้กระท าจริงจะดีกว่า  และเป็นประโยชน์กว่าครับ  และในภายหลังเรา
สามารถต่อยอดได้ด้วย 

นางประไพ  เกิดกลิ่นหอม  - เห็นด้วยคะ 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - ดังนั้น  โครงการนี้  กิจกรรมเลี้ยงผึ้ง  เราจะด าเนินการแบบ  

อบรมให้ความรู้  พร้อมปฎิบัติการตรวจสอบคุณภาพของน้ าผึ้ง  ณ. ศูนย์
ผึ้งชุมพร  โดยให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมแต่ละคนเตรียมน้ าผึ้งที่ผ่านการจัดเก้บอ
ย่างดี  สะอาด  คนละ 1 ขวด  หรือประมาณ 300 ซีซี  เพื่อน าไปใช้ในการ
ฝึกปฏิบัติการตรวจคุณภาพน้ าผึ้ง  และขอให้ทุกหมู่บ้านส่งรายชื่อผู้เลี้ยงจริง
มาด้วยจะได้สรุปยอดและจะได้ด าเนินการเสนอโครงการต่อผุ้บริหารต่อไป 

ที่ประชุม    - รับทราบ 
 

5.2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า งบประมาณ 
150,000 บาท 
 - ส าหรับโครงการนี้  เราได้ท าการส ารวจเรียบร้อยแล้ว  
ปีงบประมาณนี้ที่ส ารวจมีสุนัขและแมวประมาณ 3,475  ตัว ซี่งจากการ
ส ารวจทาง อบต. ก็ได้ประสานกับตัวแทนขายวัคซีนแล้ว   จะได้วัคซีน
ประมาณ ต้นเดือนมีนาคม  เมื่อได้วัคซีนมาแล้วเราก็สามารถด าเนินการลง
พ้ืนที่ได้เลยคะ  โดยจะแจกจ่ายให้หมู่บ้านที่ด าเนินการฉีดเองก่อนคะ  และ
หมู่บ้านใดที่ประสงค์จะท าการฉีดเองเพ่ิมเติมก็ให้แจ้งมาได้เลยคะ  ส่วน
ราคาในการฉีดยังเหมือนเดิม  คือตัวละ 10 บาท ที่ทาง อบต. จะ
ด าเนินการจ่ายให้คะ  มีท่านใดสงสัยจะสอบถามเพ่ิมเติมไหมคะ 

ที่ประชุม    - ไม่มี 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - หากไม่มีใครสงสัยจะซักถามก็เอาตามนี้นะคะ 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - ส่วนหมู่ใดที่ไม่ได้มาประชุมในวันนี้  ฝากกรรมการทุกท่าน 

ประชาสัมพันธ์ บอกต่อให้ทราบด้วยนะคะ 
 
 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
6.1 การประชุมครั้งต่อไป 

เจ้าหน้าที่ อบต.     ส าหรับการประชุม กรรมการศูนย์ฯ ครั้งต่อไปจะประชุมวันที่ – 
มีนาคม   2565  ณ ที่องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ ( 
อาคารช่างเก่า )  ต าบลหนองหงส์  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

 
ปิดประชุมเวลา  ๑6.00  น. 

 
 
ลงชื่อ     ศิราณี  แก้วประสม            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
        ( นางศิราณี  แก้วประสม) 
       นักวชิาการเกษตรช านาญการ 
 
 
ลงชื่อ    รังสรรค์  รัตนพันธุ์            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       ( นายรังสรรค์  รัตนพันธุ์) 
    ประธานศูนย์บริการฯ หนองหงส์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ 
ครั้งที่ 2 วันที่  18 กุมภาพันธ์ ๒๕65 

ณ  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์( อาคารกองช่างเก่า )  ต าบลหนองหงส์   
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


