
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ 

ครั้งที่ 1 วันที่  30 ตุลาคม  ๒๕62 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ ต าบลหนองหงส์  อ าเภอทุ่งสง  

 จังหวดันครศรีธรรมราช  
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 การท าแปลงนาสาธิต 

 ตอนนี้ แปลงนาสาธิต  ได้ เปลี่ ยนแปลงจากใช้ พ้ืนที่  ม .  4 
เปลี่ยนเป็น ม .13 แล้ว  ขอแจ้งให้ทราบเพราะบางท่านยังไม่ทราบและยัง
ไม่รู้ว่าอยู่ที่ใด ท ากิจกรรมอะไรไปบ้างแล้ว  เราได้ท าการเปลี่ยนแปลง
หลังจากที่ได้ท าการปักด ากล้าไปเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2562  แล้ว
หลังจากนั้นฝนตกตลอดท าให้น้ าท่วมแปลงนา  จึงมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยน
สถานที่จัดท าแปลงนาสาธิตไปอยู่ท่ี ม.13 แทน 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9 เม่ือวันที่ 9 กันยายน 2562 
    ๒.๑ มติที่ประชุม 
          -  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
             3.1 โครงการฝึกอบรมอาชีพท าการเกษตร ( แปลงนาสาธิต ) 
     แปลงนาสาธิตที่ใหม่ ได้ท าการปักด าไปเมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562   

ณ ม. 13 ต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแผนและผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการประจ าต าบล 

4.1 ผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนตุลาคม 2562  
 - ปักด าข้าวแปลงนาสาธิต ม .13 เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2562 
 - จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาคืนสู่ธรรมชาติ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 
2562 

- ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ประจ าต าบลหนองหงส์ 
วันที่ 30  ตุลาคม  2562  
3.2 แผนการปฏิบัติงานประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562  
 - ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ เดือนพฤศจิกายน 2562  
วันที่  13  พฤศจิกายน  2562  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่าวนต าบล



หนองหงส์  (อาคารกองช่าง) หมู่ที่ 6  ต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 - ส ารวจข้อมูลสุนัข-แมว  และสัตว์เลี้ยงต่างๆในต าบล  ตั้งแต่วันที่ 
4 - 12 พฤศจิกายน  2562  เป็นต้นไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
 5.1 แผนปฏิบัติการโครงการประจ าปีงบประมาณ 2562  
      โครงการของปีงบประมาณ 2563 ที่บรรจุในข้อบัญญัติ มีทั้งหมด    
      4 โครงการ ได้แก่  

1. โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนใน
ชุมชน 

2. โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3. โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ 
4. โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานฯ 

เจ้าหน้าที่ อบต.   - โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน 
    เราจะด าเนินกิจกรรมอะไร  งบประมาณ 50,000 บาท 
นางประไพ  เกิดกลิ่นหอม   - ข้าวที่ท าเป็นแปลงนาสาธิต เราต้องด าเนินการเก็บเก่ียว จะบรรจุ 
    กิจกรรมให้อยู่ในโครงการนี้ดีไหม  
เจ้าหน้าที่ อบต.    - ได้ เราจะได้จัดเป็นกิจกรรมลงแขกเก่ียวข้าว ซึ่งก็คงจะเป็นช่วง 
    เดือนกุมภาพันธ์ ปีหน้า ที่ประชุมว่าอย่างไรบ้างค่ะ 
มติที่ประชุม  - เห็นด้วย 
เจ้าหน้าที่ อบต.  - งบประมาณ 50,000 บาท คงใช้ไม่หมด เราจะท ากิจกรรมอะไร

เพ่ิมอีกบ้าง  ขอความคิดเห็นเพ่ิมค่ะ ส่วนตัวขอเสนอเรื่องการดูคุณภาพ
น้ าผึ้ง เพราะเมื่อปีก่อนเราได้จัดโครงการอบรมการเลี้ยงผึ้งไปแล้ว  เลย
อยากจะต่อยอดด้วยการให้เกษตรกรที่เลี้ยงผึ้งได้เรียนรู้การคัดเลือกน้ าผึ้งที่
ได้คุณภาพ  ไม่ใช่ว่าเลี้ยงเป็นอย่างเดียว เพราะอย่างการเก็บน้ าผึ้งยังมีบาง
คนที่บีบรังผึ้งด้วย ซึ่งหากเราท าแบบนั้น น้ าผึ้งที่ได้ก็จะมีส่วนผสมของไขผึ้ง 
คุณภาพที่ได้ก็จะลดลงมา การเก็บรักษาก็จะอยู่ได้น้อยกว่าและจะมีกลิ่น
ของรังผึ้งด้วย  ไม่ได้กลิ่นน้ าผึ้งอย่างทีค่วรจะเป็น 

นางประไพ เกิดกลิ่นหอม   - เห็นด้วย  อย่างน้อยได้ต่อยอดโครงการที่เราได้ท าไปแล้วให้ได้มี 
    การพัฒนาขึ้นบ้าง  แต่ต้องคัดเลือกผู้เข้าร่วมด้วย 
นายถาวร  รัตนพันธุ์   - ผมคิดว่าตอนนี้ก่อนจะท าโครงการเราควรมีข้อมูลก่อนว่าในพ้ืนที่ 

เรานั้นมีการเลี้ยงผึ้งกี่คน คนละกี่รัง ได้ปริมาณน้ าผึ้งเท่าใด แล้วเราค่อยมา
วางแผนจัดท าโครงการกัน 

เจ้าหน้าที่ อบต.    - เห็นด้วยกับความคิดของน้าไหม  ที่เสนอก็คิดไว้แบบนั้น 
เหมือนกันก่อนจะท ากิจกรรมนี้เราต้องรู้ข้อมูลทุกอย่างก่อน  หากเราจะท า
โครงการนี้จริงๆ 



นายรังสรรค์  รัตนพันธุ์   - ในความคิดของผม  ผมคิดว่าเรายังไม่ได้มีปัญหาเรื่องการตลาด  
คนที่ผลิตได้เขามีตลาดรองรับอยู่แล้ว เท่าที่ผ่านมาหากชาวบ้านท าเองขาย
เองจะขายได้หมด แต่เมื่อรวมกลุ่มหรือมีป้ายสติกเกอร์บอกมักเหลือ ผมคิด
ว่าหากเราท ากิจกรรมอ่ืนที่จะเป็นไปได้มากกว่านี้ดีไหม 

เจ้าหน้าที่ อบต.    - การที่จะมีสติกเกอร์รับรองคุณภาพถือว่าเป็นการพัฒนาอีกก้าว 
หนึ่งของเกษตรกร  หากเราเลี้ยงแล้วยังใช้วิธีเดิมๆอยู่คุณภาพน้ าผึ้งก็ไม่ได้
รับการพัฒนา อีกอย่างคือ การที่เกษตรกรเลี้ยงผึ้งนอกจากจะรู้วิธีการเลี้ยง
แล้ว สมควรที่จะรู้วิธีการเก็บการดูคุณภาพ สามารถบอกความแตกต่างข้อดี
ข้อเสียของน้ าผึ้งที่มีคุณภาพกับไม่มีคุณภาพได้หากรู้ค้าต้องการรายละเอียด
สามารถที่จะอธิบายได้  ไม่ใช่สักแต่เลี้ยง 

นายรังสรรค์  รัตนพันธุ์   - หากเราคิดท าถึงขั้นนี้ก็เห็นด้วย  เพียงแต่ว่าเรื่องการตลาดเรายัง 
    ไม่มีปัญหาเพราะผลิตมาก็ขายหมด  
เจ้าหน้าที่ อบต.    - ใช่ค่ะ ผลิตมาขายหมด  เลยอยากให้เกษตรกรท าแบบเป็นกลุ่ม 

เพ่ือจะได้มีที่มาที่ไป สามารถที่จะมีงบประมาณลงช่วยเหลือหรือสนับสนุน
ได้ในภายภาคหน้า แต่การรวมกลุ่มไม่ใช่จะน ารังผึ้งมาเลี้ยงที่เดียวกัน 
เพียงแต่ให้ก่อตั้งเป็นกลุ่ม และคัดเลือกคนที่ท าจริง สนใจจริง มีความคิดที่
จะต่อยอดผลิตภัณฑ์ของตัวเอง  ซึ่งในด้านการตลาดต่างคนต่างมีฐานลูกค้า
ของตัวเองอยู่แล้ว หากของตัวเองมีไม่พอสามารถแนะน าลูกค้าได้ว่าจะต้อง
สั่งจากที่ไหนได้บ้างที่จะได้คุณภาพของน้ าผึ้งเหมือนกัน เป็นการเพ่ิมฐาน
ลูกค้าด้วย  แต่เริ่มแรกให้ท าจากเล็กไปหาใหญ่อย่าก้าวกระโดด เพราะใน
พ้ืนที่มีการเลี้ยงผึ้งเยอะ  แต่คนที่สนใจจะมาเข้าร่วมเป็นกลุ่มนั้นหายาก  

นางพยอม ศรีกาญจน์   - อย่างน้ าผึ้งของที่บ้านขายขวดละ 400-500 บาท และรับรอง 
คุณภาพให้ด้วย  หากท ากิจกรรมนี้ก็จะเป็นการดี เห็นด้วย 

นายรังสรรค์  รัตนพันธุ์   - ความจริงแล้วการเลี้ยงผึ้งเหมาะกับคนบ้านเรา เพราะไม่ต้องท า 
    อะไรมาก ไม่ยุ่งยาก น่าจะท าได้ ถ้าท าเหมือนที่กล่าวมาแล้ว 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - ขอความคิดเห็นจากที่ประชุมค่ะว่าเราควรท าโครงการนี้หรือ 
    เปล่า เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไร เชิญค่ะ 
มติที่ประชุม    - เห็นด้วย 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - สรุปโครงการนี้จะมี 2 กิจกรรม นะค่ะ คือ กิจกรรมเก็บเกี่ยวข้าว 
    และกิจกรรมการดู/ทดสอบคุณภาพน้ าผึ้ง 
มติที่ประชุม    - รับทราบ 
เจ้าหน้าที่ อบต.   - โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
    ส าหรับโครงการนี้ เราจะท าอะไรกันดีค่ะ โครงการปลูกขมิ้นแซมยาง อันนี้ก็ 

น่าสนใจนะ เพราะตอนนี้จะหวังพ่ึงราคายาง ปาล์มอย่างเดียวคงไม่ได้แล้ว 
ราคาตกลงทุกวัน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเรามีเพ่ิมข้ึน 

นายรังารรค์ รัตนพันธุ์   - ปลูกขมิ้นก็ได้ ท าง่ายไม่ยุ่งยาก 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - แล้วพ้ืนที่ที่จะด าเนินกิจกรรม ยังคงหาได้หรือไม่ ที่เดิมเจ้าของที่ 
    ยังคงให้ท าอีกหรือเปล่า 



นายรังสรรค์  รัตนพันธุ์   - สถานที่ไม่มีปัญหา สามารถหาพื้นที่ได้แน่นอน 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - ถ้าอย่างนั้น พ้ืนที่ 1 ไร่  พันธุ์เท่าไหร่ เพราะเท่าที่ได้อ่านมาจาก 

กิจกรรมที่เกษตรกรชาวพัทลุงปลูกเพ่ือส่งขาย ใช้พันธุ์ประมาณ 100 
กิโลกรัมต่อไร่ 

นางประไพ เกิดกลิ่นหอม   - น่าจะได้ เพราะขมิ้นน้ าหนักดี  หรือไม่เราก็ต้องไปดูสถานที่จริง 
    ก่อนแล้วค่อยมาคิดค านวณกันอีกที 
นางสุนิสา  ศรีสุขแก้ว   - ถ้าหากจะดูของจริง ใกล้ๆก็มี ที่วังหีบมีคนปลูกส่งขาย ชื่อเขียว  
    เราสามารถไปดูไปศึกษาก่อนได้  
นายรังสรรค์  รัตนพันธุ์   - เท่าท่ีดูๆในท้องตลาดที่มีขายอยู่  พันธุ์น่าจะมาจากร่อนพิบูลย์ 

เพราะขมิ้นบ้านเรานั้นจะมีหัวเล็กไม่เป็นที่ต้องการของตลาด  แต่ของร่อน
จะมีขนาดใหญ่น้ าหนักดีเหมาะกับการปลูกขาย แต่ผมจ าไม่ได้ว่าเรียกว่า
พันธุ์อะไร  ซึ่งแปลงที่ที่ปลูกที่วังหีบก็เป็นพันธุ์จากร่อนเช่นเดียวกัน  

เจ้าหน้าที่ อบต.    - ถ้าเป็นแบบนี้จะได้ไหม คือ เราไปดูก่อน ใช้เวลาช่วงวันหยุดวัน 
ไหนก็ได้นัดกัน แล้วไปดูจากแปลงจริงๆว่ามีวิธีการอย่างไร  สามารถที่จะ
ด าเนินการได้หรือไม่แล้วค่อยมาสรุปกันอีกครั้ง  เพราะนี่เป็นแค่การคิดไว้ว่า
เราควรท าอะไรสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากถึงเวลาแล้วมันมีกิจกรรมที่
ดีกว่าน่าสนใจกว่า  ที่ประชุมว่าอย่างไรค่ะ 

มติที่ประชุม    - เห็นด้วย  ไปดูก่อนแล้วจึงมาสรุปอีกครั้ง 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - มีกิจกรรมอีก 1 กิจกรรมที่อยากน าเสนอ คือ กิจกรรมข้าว เพ่ือ 

ท าแปลงนาสาธิตต่อ  ไม่ใช่ปีนี้ท าแล้วปีหน้าหยุด อยากให้ท าต่อไป 
นางประไพ  เกิดกลิ่นหอม   - ใช่ อยากให้ท าต่อ โดยเริ่มตั้งแต่เนิ่นๆ เดือนเมษายนก็ท าการไถ 
    ทิ้งไว้ได้เลย 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - แล้วเราจะท ากิจกรรมอะไร  เท่าที่ดูจากปีนี้ เราจะหาพันธุ์ในการ 

ปลูกยาก  เลยมีความคิดว่า ถ้าหากเราจะท าเป็นกิจกรรมปลูกข้าวพันธ์ดี
หรือจะท าแบบเป็นการรวบรวมพันธุ์ข้าวที่ที่หายาก หรือเป็นพันธุ์ข้าว
พ้ืนเมืองดีไหม 

นายรังสรรค์  รัตนพันธุ์   - ยิ่งหายากเข้าไปใหญ่  เพราะข้าวบางตัวไม่เหมาะกับบ้านเรา  
นายสมบูรณ์  ณ สุวรรณ   - ผมว่าท าข้าวพันธุ์ดีนะดีแล้ว  
เจ้าหน้าที่ อบต.    - เอาเป็นการผลิตข้าวคุณภาพดีนะ  โดยเราจะท าการหาพันธุ์ข้าว 

ที่ต้องการจากศูนย์วิจัยข้าวพัทลุงหรือนครศรีธรรมราช แล้วมาแจกจ่ายพันธุ์
ข้าวให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมปลูก  โดยเมื่อเก็บผลผลิตแล้วเราขอพันธุ์ข้าว
คืน ส่วนข่าวที่เหลือจะเป็นของเกษตรกร เพราะเท่าที่ดูและสังเกตมา
เกษตรกรจะใช้ข้าวที่ปลูกเก็บไว้ท าพันธุ์ในปีต่อไป  ซึ่งท าแบบนี้มาช้านาน  
ไม่มีการคัดเลือกพันธุ์ ซึ่งต่างจากสมัยก่อนที่เกษตรกรจะท าการคัดเลือก
พันธุ์ก่อนน ามาปลูก 

นายถาวร  รัตนพันธุ์   - เราต้องหาคนร่วมโครงการก่อน 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - คิดไว้ว่าจะดึงเกษตรกรที่ปลูกข้าวละแวกนั้นเข้าร่วมโครงการ  
    เพ่ือที่จะไปในทิศทางเดียวกันและง่ายต่อการติดตาม 



นางประไพ  เกิดกลิ่นหอม   - จ าประสานกับเกษตรกรในพื้นที่ให้  จะดูว่ามีใครสนเข้าร่วม 
    โครงการบ้าง  
นายสมบูรณ์  ณ สุวรรณ   - ผมเห็นด้วย เพราะอย่างไรเสียก็เป็นอาชีพของเกสรกร และจะได้ 

เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรได้ในระดับหนึ่งด้วย คือช่วยลดต้นทุนในการ
จัดหาเมล็ดพันธุ์ข้าว ผมว่าเกษตรกรน่าจะสนใจและให้ความร่วมมือนะครับ 

เจ้าหน้าที่ อบต.    - ใครมีความคิดเห็นเพ่ิมเติมไหมค่ะ 
นายวิชัย  รัตนคช   - ผมเห็นด้วย 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - ขอมติที่ประชุมด้วยค่ะ 
มติที่ประชุม    - เห็นด้วย 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - สรุป โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ 

พอเพียง  มี 2 กิจกรรม  คือ ปลูกขมิ้นแซมยางและกิจกรรมการปลูกข้าว
คุณภาพดี ซึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมนะค่ะ 

ที่ประชุม    - รับทราบ 
เจ้าหน้าที่ อบต.   - โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ 
     ส าหรับโครงการนี้ เมื่อปีที่แล้วเราได้ท าการฉีดไปทั้งสิ้น 3,100  

ตัว  ในปีงบประมาณนี้ มีหนังสือให้เราเริ่มส ารวจข้อมูลเพ่ือจัดซื้อวัคซีน
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งปีที่แล้วเราได้ประสบปัญหามากมาย ในปีนี้ไม่
อยากให้เกิดข้ึนอีก  ดังนั้นเราต้องมาคิดกันว่าจะท าอย่างไร 

นางสุนิสา  ศรีสุขแก้ว   - ส าหรับการฉีดวัคซีนสุนัขแมวในปีนี้ ขอเสนอให้กรรมการศูนย์ฯ 
ประจ าหมู่บ้านทุกท่านให้แต่ละหมู่ ให้ความร่วมมือด้วย  เพราะปีที่ผ่านมา
บางหมู่นอกจากไม่ให้ความร่วมมือแล้วยังไม่ประสานงานอะไรให้เลยทั้งๆที่
เป็นพ้ืนที่ของหมู่บ้านเอง อยากให้ทุกหมู่บ้านคิดถึงคนที่ท าด้วย  เลยคิดว่า
ให้แต่ละหมู่บ้านอย่างน้อยส่งตัวแทนมาหมู่ละ 1 คน มาท าการร่วมกัน โดย
ลงพื้นที่ทีละหมู่ ไม่เช่นนั้น คนไหนที่ท าก็ท าคนที่ไม่ท าก็สบาย การฉีดวัคซีน
มันเป็นงานหนักนะไม่ได้ง่ายๆเลย นอกจากกรรมการศูนย์จะต้องให้ความ
ร่วมมือแล้วจะต้องประชาสัมพันธ์ชาวบ้านให้ทราบด้วยและให้เจ้าของสัตว์
จับสัตว์ไว้ด้วย ไม่ใช่ให้คนฉีดไปวิ่งจับ 

นายรังสรรค์  รัตนพันธุ์   - เมื่อปีที่ผ่านมาเราอาจจะผิดพลาดตรงที่เราไม่ได้ท าการแจ้งให้ 
พ้ืนที่ทราบเลยท าให้เกิดปัญหาดังกล่าว เพราะฉะนั้นในปีนี้เราต้องท า
แผนการลงให้ชัดเจนเขาจะได้ทราบ 

เจ้าหน้าที่ อบต.    - ขอชี้แจงค่ะ เมื่อปีที่แล้วเราท าการแจ้งทุกหมู่บ้านจัดท าหนังสือ 
ส่งพร้อมก าหนดการการลงฉีดเรียบร้อย  แต่มีบางหมู่บ้านเขาไม่พร้อมใน
วันที่เรานัด จึงมีการเปลี่ยนแปลงโดยหมู่ไหนพร้อมวันไหนให้แจ้งมา  และ
เมื่อทางหมู่บ้านแจ้งมากลายเป็นว่าคนที่แจ้งเรามาเขาพร้อมแต่เขาไม่ได้
บอกกับชาวบ้านเลยมีปัญหาดังที่เห็น 

นายวิชัย  รัตนคช   - ผมคิดว่าถ้าให้ลงทุกหมู่บ้านคงไม่มีใครว่าง  เพราะทุกคนมีงาน 
เองที่ต้องท าด้วย  ถ้าหากว่าให้แต่ละหมู่บ้านรับผิดชอบหมู่บ้านเองจะได้
ไหม 



นางสุนิสา  ศรีสุขแก้ว   - ครั้งก่อนก็ท าแบบนี้แต่พอท าจริง ไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยรถก็ไม่ 
    เตรียม คนก็ไม่เตรียม กลายเป็นว่าคนฉีดต้องด าเนินการจัดการเองทุกอย่าง 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - ความจริงปีนี้ตั้งใจจะจ้างฉีด แต่งบประมาณโดยตัดจึงมี 
    งบประมาณไม่เพียงพอที่จะด าเนินการจ้างได้ 
นายรังสรรค์  รัตนพันธุ์   - จ้างก็ดี  เพราะอย่างน้อยก็เป็นรายได้ให้กับคนฉีด เพราะต้องใช้ 

เวลาเป็นเดือนๆกว่าจะเสร็จ  เขาจะได้เอารายได้ตรงนี้มาจุนเจือครอบครัว 
นายสมบูรณ์  ณ สุวรรณ   - ผมว่าจ้าง  สงสารคนท างาน มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆและต้องใช้เวลา  

เขาก็ต้องกินต้องใช้  หากมาท างานนี้แล้วทิ้งงานหลักของตัวเองก็ไม่มีเงินจุน
เจือครอบครัว 

เจ้าหน้าที่ อบต.    - จะพยายามหางบประมาณมาใช้ในส่วนนี้นะค่ะ 
นายสมบูรณ์ ณ สุวรรณ   - ผมจะลองคุยกับท่านนายกดูว่าจะมีวิธีการอย่างไรได้บ้าง 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - อันนั้นเป็นเรื่องของการฉีด  เรามาท ากิจกรรมนี้ก่อน ก่อนฉีด 
    ต้องส ารวจข้อมูลก่อน ให้ทุกท่านแจ้งประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้านให้ผู้เลี้ยงมา 

ขึ้นทะเบียนสุนัข-แมวในวันและเวลาที่ก าหนดด้วย หลังจากนั้นเราค่อยมา
หาวิธีการส าหรับการฉีดกันอีกครั้ง 

ที่ประชุม    - รับทราบ 
เจ้าหน้าที่ อบต.   - โครงการอมรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานฯ 
นายรังสรรค์  รัตนพันธุ์   - เมื่อก่อนเรายังมีการได้ไปดูงานเพื่อเพ่ิมขวัญและก าลังใจในการ 
    ท างาน  แต่มาหลังๆมานี้เราไม่ได้ไปกันเลย  ปีนี้จึงคิดว่าน่าจะมี 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - ความจริงได้ตั้งไว้ทุกปีแต่โดนตัด มาปีนี้ไม่โดนตัดโครงการแต่โดน 
    ตัดงบ เหลือ 50,000 บาท จากตั้งไว้ 150,000 บาท 
นายถาวร  รัตนพันธุ์   - งบ 50,000 บาท เราจะไปไหนได้ 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - เราก็ค่อยจัดปลายๆงบ จัดโครงการอื่นก่อน หากมีเงินเหลือเรา 
    จะได้โอนงบประมาณได้นะค่ะ 
    5.2  การมาประชุม ขาดประชุม ของคณะกรรมการ 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - ปีที่ผ่านมาการเข้าร่วมประชุมของกรรมการเราน้อยมาก บางครั้ง 

มาไม่ถึง 5 คน  ซึ่งถ้าหากพุดกันจริงๆตามระเบียบการประชุม  หรือการลง
มติการประชุมทุกอย่าง จะต้องได้รับมีเสียงเกินครึ่งจึ่งจะผ่าน ดังนั้น 
โครงการต่างๆที่ท าไปเมื่อปีที่แล้วนั้น เรามีไม่เกินครึ่งสักครั้ง แต่เราก็มีความ
จ าเป็นต้องท า ปีนี้ จึงอยากจะขอความร่วมมือให้เข้าร่วมประชุมกันด้วย 
ใครไม่มาประชุมให้โทรมาลา  หรือไม่ก็ส่งใบลาเป็นลายลักษณ์อักษรก็ดี จะ
ได้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่เหมือนกันหมด ส ารับเรื่องนี้เราค่อยมาลงมติ
ในการประชุมครั้งต่อไป เพราะในปีงบประมาณนี้จะต้องท าหนังสือส่ง
เกษตรอ าเภอเพ่ือปรับปรุงคณะกรรมการก่อน  

มติที่ประชุม    - รับทราบ 
    5.3 แปลงนาสาธิต 
     - ได้กล่าวไปในหัวข้อ 5.1 แล้ว 
 



    5.4 การขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว  
     - ได้กล่าวไปในหัวข้อ 5.1 แล้ว 
  
ระเบียบวาระท่ี ๕  เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 การประชุมครั้งต่อไป 
เจ้าหน้าที่ อบต.     ส าหรับการประชุม กรรมการศูนย์ฯ ครั้งต่อไปจะประชุมวันที่ 9  

พฤศจิกายน  2562 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ (ท่ีเก่า) เวลา 
13.30 น. เป็นต้นไป 
 

 
ปิดประชุมเวลา  ๑๖.30  น. 

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



 
ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ 

ครั้งที่ 1 วันที่  12  ตุลาคม  2562 
ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ (ทีเ่ก่า)  ต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง  

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ 

ครั้งที่ 2 วันที่  29  พฤศจิกายน  ๒๕62 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ ต าบลหนองหงส์  อ าเภอทุ่งสง  

 จังหวดันครศรีธรรมราช  
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 การท าแปลงนาสาธิต 

 แปลงนาสาธิตทั้งที่ หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 13 ก าลังตั้งกอสวยงาม  
และได้ใส่ปุ๋ยรอบแรกไปแล้ว  ยังรอใส่ปุ๋ยรองท้องอีกรอบ  ซึ่งก็คงไม่นานนัก  
หากใครยังไม่เคยผ่านไปดูก็สามารถไปดูได้ค่ะ ไปดูว่าสิ่งที่เราพยามยามท า  
พยายามลองผิดลองถูกันเกือบ 2 เดือน นั้น  ตอนนี้มันคุ้มค่ามาก  และจะ
คุ้มค่ามากกว่านี้หากเราสามารถรวมใจกันได้จนถึงวันเก็บเกี่ยว อย่างไรก็
อย่าลืมที่จะท าหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดนะค่ะ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 30 ตุลาคม 2562 
    ๒.๑ มติที่ประชุม 
          -  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
             3.1 โครงการฝึกอบรมอาชีพท าการเกษตร ( แปลงนาสาธิต ) 
     ได้ท าการใส่ปุ๋ยไปเมื่อกลางเดือนที่ผ่านมา   
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแผนและผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการประจ าต าบล 

4.1 ผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนพฤศจิกายน 2562  
 - หว่านปุ๋ย  เมื่อ 9  พฤศจิกายน 2562 
 - ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ประจ าต าบลหนองหงส์ 
วันที่ 29  พฤศจิกายน  2562  
3.2 แผนการปฏิบัติงานประจ าเดือนธันวาคม 2562  
 - ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ณ กทม. และ
เพชรบุรี 
 - ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ เดือนพฤศจิกายน 2562  
วันที่  25  ธันวาคม 2562  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่าวนต าบลหนอง
หงส์  (อาคารกองช่าง) หมู่ที่ 6  ต าบลหนองหงส์  อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 



  
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
 5.1 โครงการทัศนศึกษาดูงานฯ  
  ความจริงโครงการนี้ตามแผนที่เราวางไว้เราจะจัดประมาณเดือน

กรกฎาคม  แต่พอดีมีหนังสือสั่งการเกี่ยวกับการศึกษาดูงานวันที่  5 
ธันวาคม 2562 ซึ่งจะจัดที่สนามหลวง  และได้รับค าสั่งจากท่านนายก 
อบต. หนองหงส์ ให้จัดโครงการเพ่ือที่จะได้พาคณะกรรมการศูนย์ ผู้น า
เกษตร และเกษตรกรที่สนใจ  ไปศึกษาดูงาน  ณ ท้องสนามหลวง ซึ่งจะมี
การจัดงานเกี่ยวกับวันพ่อแห่งชาติ โดยมีการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ 
และเชิดชูสดุดีพระเกียรติคุณ  การจัดนิทรรสการ “ปณิธานความดี.. มีแล้ว
แบ่งปัน” ชุมชนต้นแบบแห่งความดี..วิถีไทยในแบบพ่อ  ซึ่งจะมีการแสดง
ศิลปวัฒนธรรมพ้ืนบ้านของชุมชน และการออกร้านจ าหน่ายอาหารและ
สินค้าราคาถูก  และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการคัดเลือกให้น า
นิทรรศการ “ชุมชนต้นแบบแห่งความดี..วิถีไทยในแบบพ่อ” มาจัดแสดง 
โดยพิจารณาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้น าแนวพระราชด าริศาสตร์
พระราชา และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร มาใช้ใน
ชุมชนจนประสบความสุข ความส าเร็จ และโดดเด่นจาก 4 ภาค ทั่ว
ประเทศซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบในด้านต่างๆมาแสดง
นิทรรศการ  ระหว่างวันที่ 5 – 14 ธันวาคม 2562 

  ดังนั้น  การจัดศึกษาดูงานในครั้งนี้ เราสะดวกที่จะไปวันใด แต่ต้อง
อยู่ในระหว่างวันที่ 5-14 ธันวาคม 2562 นี้  ที่คิดไว้ก็มี 2 ช่วง คือ 
ระหว่างวันที่ 11-13 ธันวาคม 2562  และระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 
2562  คณะกรรกมารสะดวกวันใดค่ะ   

นางสุนิสา ศรีสุขแก้ว  ช่วงไหนก็ได้ แต่ต้องเป็นช่วงที่ผู้บริหารว่าง  ทางคณะกรรมการ
ศูนย์ไม่มีปัญหา 

เจ้าหน้าที อบต.  วันที่ 11-14 ธันวาคม ผู้บริหารไม่สะดวก เพราะติดประชุมและ
อบรม  ส่วนระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารสะดวก และอีก
อย่างคือ วันที่ 10 เป็นวันหยุด ดังนั้นเราจะได้หยุด 1 วัน ก่อนเริ่มท างาน 
จะได้ไม่ล้าเกิดไป  ใครคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างค่ะ 

มติที่ประชุม  เห็นด้วย 
เจ้าหน้าที่ อบต.  สรุปเป็นว่าเราจะไปศึกษาดูงาน ณ ท้องสนามหลวง ในระหว่าง

วันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 นะค่ะ ซึ่งการจะไปดูงานนั้นเราจะต้องอบรม
ก่อน ระหว่าง หรือหลัง ด้วย แต่ในกรณีนี้หากเราจะท าการอบรมก่อนดูงาน
ก็คงไม่สามารถท่ีจะด าเนินการจัดได้ทัน  ดังนั้นเราต้องอบรมหลังจากศึกษา
ดูงาน นั่นคือ อบรมวันที่ 11 ธันวาคม 2562  เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป  
ขอให้ทุกคนที่ไปศึกษาดูงานหลังจากกลับมาแล้ววันที่ 11 ธันวาคม 2562 
เราจะต้องมาอบรมด้วยนะค่ะ 



 
 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 5.2 แปลงนาสาธิต 
  ส าหรับแปลงนาสาธิตนั้น อีกไม่กี่เดือนก็สามารถที่จะท าการเก็บ

เกี่ยวได้แล้ว  จึงอยากจะปรึกษาทุกท่านว่าเราจะจัดอย่างไร  จะเก็บเกี่ยว
โดยการจ้างรถเก่ียวข้าว หรือว่าจะใช้แรงงานคน  

ที่ประชุม  ใช้แรงงานคน 
นางประไพ  เกิดกลิ่นหอม  เราควรเก็บด้วยคนจะดีหว่า อย่างน้อยก็ลดการสูญเสียเมล็ดพันธุ์

ข้าว และจะได้ให้เด็กและคนรุ่นหลังได้เรียนรู้ศาสตร์ของการเก็บเก่ียวข้าว  
เจ้าหน้าที อบต.  เราจะใช้อุปกรณ์ใดในการเก็บเกี่ยวจะใช้เคียวเกี่ยวหรือจะใช้แกล๊ะ 

เก็บเหมือนโบราณท่านเคยท ามา 
นางประไพ เกิดกลิ่นหอม  อยากให้ใช้แกล๊ะในการเก็บ  จะได้ดีกว่า  หากต้นข้าวล้มการเก็บ

ด้วยแกล๊ะจะดีกว่ามาก หรือใครเห็นเป็นอย่างไรบ้าง 
มติที่ประชุม  เห็นด้วย 
เจ้าหน้าที่ อบต.  เราต้องเตรียมแกล๊ะไว้ประมาณก่ีอัน 
นางประไพ เกิดกลิ่นหอม  20-30 น่าจะพอ 
เจ้าหน้าที่ อบต.  สรุปนะค่ะ เราจะท าการเก็บเกี่ยวข้าวด้วยแรงงานคน  ใช้แกล๊ะ

เป็นอุปกรณ์ในการเก็บ  โดยเราจะเตรียมแกล๊ะไว้ให้ประมาณ 30 อัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 5.3 การข้ึนทะเบียนสุนัข-แมว 
เจ้าหน้าที่ อบต.  การขึ้นทะเบียนได้ด าเนินการขึ้นเรียบร้อยแล้ว อาจจะไม่สมบูรณ์

ร้อยเปอร์เซ็นต์ แต่ก็ 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ จะมีคนที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนคือคนที่
ไม่อยู่บ้านแล้วไม่สามารถสอบถามรายละเอียดได้  แต่คนที่ไม่ได้ขึ้นเราก็จะ
ใช้ข้อมูลเดิมในการคีย์เข้าระบบ  เพ่ือที่จะให้ทราบจ านวนของสุนัข-แมวใน
พ้ืนที่  ใครที่มีความประสงค์จะขึ้นทะเบียนสุนัข-แมว ก็สามารถไปขอรับ
การขึ้นทะเบียนได้ที่ อบต. นะค่ะ ฝากประชาสัมพันธ์ให้กับหมู่บ้านทราบ
ด้วย 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 การประชุมครั้งต่อไป 
เจ้าหน้าที่ อบต.     ส าหรับการประชุม กรรมการศูนย์ฯ ครั้งต่อไปจะประชุมวันที่ 25 

ธันวาคม   2562 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ (ท่ีเก่า) เวลา 
13.30 น. เป็นต้นไป 
 

 
 



 
ปิดประชุมเวลา  ๑๖.30  น. 

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



ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ 
ครั้งที่ 2 วันที่  29  พฤศจิกายน  2562 

ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ (ทีเ่ก่า)  ต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ 

ครั้งที่ 3 วันที่  8   มกราคม  ๒๕63 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ ต าบลหนองหงส์  อ าเภอทุ่งสง  

 จังหวดันครศรีธรรมราช  
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 การท าแปลงนาสาธิต 

 แปลงนาสาธิตทั้งท่ี ประมาณปลายเดือนก็น่าจะเก็บเกี่ยวได้แล้ว  ดู
โดยทั่วไปรวงข้าวก็แน่นและงามมาก  น้ าหนักน่าจะดี  ซึ่งเมื่อถึงเวลาเก็บ
เกี่ยวเราก็ต้องมาหารือกันอีกทีว่าจะเอาแบบไหน  อย่างไร  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 29  พฤศจิกายน 
2562 

    ๒.๑ มติที่ประชุม 
          -  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
             3.1 โครงการฝึกอบรมอาชีพท าการเกษตร ( แปลงนาสาธิต ) 
     จากการประชุมครั้งก่อนว่าเมื่อได้เวลาเก็บเกี่ยวเราต้องเตรียมคน 

ให้พร้อม  จะใช้การลงแขกเพ่ือที่จะฟ้ืนฟูประเพณีแบบเดิมๆ ไม่ใช่การจ้าง  
เพ่ือเป็นการฝึกให้เกษตรกรเองมีความคิดที่จะช่วยเหลือกันเหมือนสมัยก่อน
ที่เขาลงแขกเกี่ยวข้าวกัน  ปลูกฝังให้เขาใช้ใจท างานไม่ใช่ใช้เงินท างาน  

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแผนและผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการประจ าต าบล 

4.1 ผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนธันวาคม 2562  
 - ตรวจ ดู แปลงนาสาธิต  ดูว่ามีศัตรูข้าวเข้าท าลายข้าวหรือไม่  ดู
ว่าระดับน้ าเป็นอย่างไร เหมาะสมกับระยะของข้าวหรือเปล่า และเฝ้าระวัง
นกหนูที่จะมากัดกินข้าว 
 - ศึกษาดูงาน ณ ท้องสนามหลวงและจังหวัดเพชรบุรี ระหว่างวันที่ 
7 – 9 ธันวาคม 2562 
 3.2 แผนการปฏิบัติงานประจ าเดือนมกราคม 2563  
 - เกี่ยวข้าว  ณ แปลงนาสาธิต  ประมาณ ปลายเดือนมกราคม 
2563 



 - ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ เดือนมกราคม 2563  วันที่  
8 มกราคม 2563  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่าวนต าบลหนองหงส์  
(อาคารกองช่าง) หมู่ที่ 6  ต าบลหนองหงส์  อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 - ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
 5.1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
  ตอนนี้วัคซีนใกล้จะมาส่งแล้ว  ซึ่งวัคซีนจะมาส่งไม่เกินวันที่ 11 

มกราคม 2563  ดังนั้นเราต้องมาวางแผนกันว่าจะลงฉีดหมู่ใดก่อน  หรือ
หมู่ใดพร้อมก่อนก็สามารถฉีดก่อนได้  หมู่ใดพร้อมก่อนแจ้งมาเลยค่ะ 

นายถาวร รัตนพันธ์  เราจะเริ่มจากวันไหนดีครับ 
เจ้าหน้าที่ อบต.  เริ่มวันที่ 14 มกราคม 2563 เลย  หมู่ใดจะเป็นหมู่แรกค่ะ เสนอ

มาค่ะ  ถ้าไม่มีใครเสนอ ขอเสนอหมู่แรกเป็นหมู่ที่ 14 ได้ไหม 
นายประจวบ  พรหมดนตรี  ไม่มีปัญหาครับ  
เจ้าหน้าที่ อบต.  ความจริงเราจ้างฉีดนะค่ะ  แต่ที่ต้องให้ทางหมู่บ้านพร้อมก็

เพราะว่าจะได้น าทางคณะฉีดวัคซีนได้ เพราะเราจ้างฉีดในราคาที่ถูกมาก  
แค่ตัวละ 10 บาท เท่านั้น  ซึ่งหากจ้างในราคานี้ไม่มีใครอยากรับงานเพราะ
มันเสี่ยง  แต่ที่ต้องท าเพราะส่วนหนึ่งมันเป็นงานในหน้าที่เป็นงานที่ได้รับ
มอบหมาย  เราก็ต้องหาวิธีการแก้ปัญหากันไป  ซึ่งให้เราคิดเสียว่าการจ้าง
ตัวละ 10 บาท  อย่าคิดเป็นค่าจ้างแต่ให้ถือว่าเป็นสินน้ าใจเพราะมันต้องใช้
เวลาเป็นเดือนๆ กว่าจะเสร็จครบทุกหมู่บ้าน  และหากคนในพ้ืนที่ไม่ให้
ความร่วมมือการท างานก็จะยากและล่าช้ายิ่งขึ้น  ดังนั้นจึงขอให้ทุกหมู่บ้าน
ให้ความร่วมมือในการลงพ้ืนที่ครั้งนี้ด้วย 

  ต่อไปหมู่ใดจะรับค่ะ  ถ้าไม่มีหมู่ใดเสนอมาขออนุญาตจัดให้เลยนะ
ค่ะ 

  วันที่ 14 มกราคม 2563  หมู่ที่ 14 
  วันที่ 15 มกราคม 2563  หมู่ที่ 3 
  วันที่ 16 มกราคม 2563  หมู่ที่ 12 
  วันที่ 17 มกราคม 2563  หมู่ที่ 5 
  วันที่ 18 มกราคม 2563  หมู่ที่ 1 
  วันที่ 19 มกราคม 2563  หมู่ที่ 6 
  วันที่ 20 มกราคม 2563  หมู่ที่ 4 
  วันที่ 21 มกราคม 2563  หมู่ที่ 4 
  วันที่ 22 มกราคม 2563  หมู่ที่ 11 
  วันที่ 23 มกราคม 2563  หมู่ที่ 8 
  วันที่ 24 มกราคม 2563  หมู่ที่ 10 
  วันที่ 25 มกราคม 2563  หมู่ที่ 13 



  วันที่ 26 มกราคม 2563  หมู่ที่ 9 
  วันที่ 27 มกราคม 2563  หมู่ที่ 2 
  มีหมู่ใดจะเปลี่ยนบ้างค่ะ ถ้าไม่มีหมู่ใดเปลี่ยนขอให้ยึดก าหนดการนี้

นะค่ะ  หากมีการเปลี่ยนแปลงในภายหลัง  ให้แจ้งก่อนล่วงหน้า 2 วัน  
เพ่ือที่จะได้นัดหมู่ต่อไปได ้

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 5.2 โครงการแปลงนาสาธิต (ช่วงที่ 3 การเก็บเกี่ยว) 
  การเก็บเกี่ยวไม่สามารถท่ีจะระบุวันที่แน่นอนได้ว่าเก็บเกี่ยววันไหน 

ต้องประเมินสถานการณ์เรื่อยๆ หากเก็บเกี่ยวได้วันไหนจะแจ้งให้ทราบ  แต่
ขอให้เราเตรียมคนที่จะมาเข้าร่วมลงแขกกับเราด้วยจะได้ไม่เป็นการ
ฉุกละหุกจนเกินไป  แต่คิดว่าไม่น่าจะเกินต้นเดือนกุมภาพันธ์  ดูจาก
ลักษณะของต้นข้าวแล้ว  ปลายเดือนก็น่าจะเกี่ยวได้  แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะ
พยายามฉีดวัคซีนสุนัขแมวให้เสร็จก่อน   

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 การประชุมครั้งต่อไป 
เจ้าหน้าที่ อบต.   ส าหรับการประชุม กรรมการศูนย์ฯ ครั้งต่อไปจะประชุมวันที่ 18 

กุมภาพันธ์ 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ (ท่ีเก่า) เวลา 
13.30 น. เป็นต้นไป 
 

 
ปิดประชุมเวลา  ๑๖.30  น. 

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



ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ 
ครั้งที่ 3 วันที่  8   มกราคม  ๒๕63 

ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ (ทีเ่ก่า)  ต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ 

ครั้งที่ 4 วันที่  18  กุมภาพันธ์  ๒๕63 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ ต าบลหนองหงส์  อ าเภอทุ่งสง  

 จังหวดันครศรีธรรมราช  
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 การท าแปลงนาสาธิต 

 แปลงนาสาธิตได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทั้งที่ ม. 4 และหมู่
ที่ 13  จากการด าเนินการดังกล่าว  ขอให้แต่ละหมู่รายงาน 

ม. 4 ได้ผลผลิตข้าวจ านวน  230 เรียง  ได้ท าการนวดแล้วรอบ
แรก จ านวน 100 กิโลกรัม  สีได้ข้าวสาร จ านวน 50 กิโลกรัม  โดยแบ่งให้
เจ้าของที่นา  จ านวน 10 กิโลกรัม  แบ่งหุงในงานวัดเพ่ือถวายพระ  
จ านวน  6 กิโลกรัม  แบ่งให้ชาวบ้านที่มาช่วยท า  จ านวน 8 คนๆละ 3 
กิโลกรัม  และให้ผู้สูงอายุ จ านวน 2 คนๆละ 3 กิโลกรัม  ส่วนที่เหลือยัง
ไม่ได้สี 
 ม.13 เก็บเกี่ยวเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563  ได้ 728 เรียง 
แบ่งให้เจ้าของนา จ านวน 50 เรียง คิดเป็นข้าวเปลือกประมาณ 70 
กิโลกรัม  
 แบ่งสี เมื่อวันที่ 10 ก.พ 63 ( รอบแรก ) จ านวน 218 กิโลกรัม 
ได้ข้าวสาร จ านวน 131 กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 60.10 ของข้าวเปลือก 
จ าหน่ายไป จ านวน  7  ถัง กับ 4  กิโลกรัม  ( 116 กิโลกรัม ) แบ่งให้ผู้มา
ช่วยท า จ านวน 15 กิโลกรัม ( ค่าสีข้าว คิด กิโลกรัมละ 1.50 บาท  คิด
เป็นเงิน 327 บาท ) และจ าหน่ายในราคาถังละ 550 บาท ปลีก กิโลกรัม
ละ 40 บาท  
 รอบที่  2  ข้าวเปลือกจ านวน 95 กิโลกรัม  ได้ข้าวสาร 54 
กิโลกรัม  คิดเป็นร้อยละ 56.85 ของข้าวเปลือก  จ าหน่ายจ านวน 3 ถัง 
กับ 6 กิโลกรัม  
 รอบที่ 3 ข้าวเปลือกจ านวน 74 กิโลกรัม  ได้ข้าวสาร 50.5 
กิโลกรัม  คิดเป็นร้อยละ 67.34 ของข้าวเปลือก 
 รอบที่ 4   ข้าวเปลือก จ านวน 50 กิโลกรัม ได้ข้าวสาร 30 
กิโลกรัม คิดเป็นร้อยละ 60 ของข้าวเปลือก 
 ตอนนี้มีข้าวเปลือกคงเหลือจ านวน 122 กิโลกรัม ที่ยังไม่ได้ท าการ
สี  เมื่อสีแล้วจะมาแจ้งให้ที่ประชุมทราบในครั้งต่อไป 

ที่ประชุม    รับทราบ 
1.2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 



ได้ด าเนินการฉีดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จ านวนสุนัข -แมว ที่ฉีด
ทั้งหมด จ านวน 3,246  ตัว  และได้คีย์ข้อมูลส่งให้ศูนย์บัญชาการสุนัข
แมว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

ที่ประชุม    รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3 เม่ือวันที่ 8  มกราคม 2563 
    ๒.๑ มติที่ประชุม 
          -  รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
             3.1 โครงการฝึกอบรมอาชีพท าการเกษตร ( แปลงนาสาธิต ) 

ครั้งก่อนเราได้คุยกันถึงการเก็บเกี่ยวข้าว   ซึ่งตอนนี้ได้ด าเนินการ
เรียบร้อยแล้ว ได้ท าการนวดและสีข้าวไปแล้วบางส่วน ยังคงมีอีกบางส่วนที่
ยังไม่ได้สี จะท าการสีเมื่อมีออเดอร์สั่งเข้ามา  หากหมู่บ้านใดสนใจสามารถ
สั่งมาได้  ทางศูนย์จะท าการสีให้ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแผนและผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการประจ าต าบล 
4.1 ผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนมกราคม 2563  
 -ท าการเก็บเกี่ยวข้าว  ณ แปลงนาสาธิต หมู่ที่ 13 ต าบลหนอง
หงส์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563 
 - ประชุมกรรมการศูนย์บริการฯ  วันที่ 8 มกราคม 2563 ณ. ที่
ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ (ส านักงานเดิม) 
 - ด าเนินการนวดข้าว  เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ. หมู่ที่ 4 
ต าบลหนองหงส์ 
 3.2 แผนการปฏิบัติงานประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2563  
 - สีข้าวเปลือกรอบแรก  เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 256 

- ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2563  
วันที่  18 กุมภาพันธ์  2563  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่าวนต าบล
หนองหงส์  (อาคารกองช่าง) หมู่ที่ 6  ต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
 5.1 แปลงนาสาธิต 
นายรังสรรค์  รัตนพันธ์  โครงการฝึกอบรมอาชีพท าการเกษตร กิจกรรมแปลงนาสาธิต  

โครงการด าเนินการเสร็จแล้ว  และได้จ าหน่ายข้าวไปบ้างแล้ว  และเงินที่ได้
จากการจ าหน่ายข้าวของโครงการดังกล่าว  เราจะด าเนินการน าฝากเข้า
บัญชีศูนย์ถ่ายทอดฯ  เพ่ือใช้จ่ายในกิจกรรมของศูนย์ฯ ต่อไป  ซึ่งก่อนจะถึง
ขั้นตอนการน าฝากนั้น เราจะต้องท าการคัดเลือกผู้ที่จะไปด าเนินการเปิด
บัญชี ในนาม ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล
หนองหงส์  โดยขอให้ที่ประชุมเสนอชื่อ คณะกรรมการในการเปิดบัญชี 
จ านวน 3 คน เชิญเสนอชื่อครับ 

นางสุนิสา ศรีสุขแก้ว   ขอเสนอ คุณรังสรรค์   รัตนพันธ์ 



นายถาวร รัตนพันธ์   ขอเสนอ คุณจิรพจน์ จันทรมาศ 
นายรังสรรค์  รัตนพันธ์    ขอเสนอ คุณประไพ เกิดกลิ่นหอม 
นายรังสรรค์ รัตนพันธ์   ผมขอสละสิทธิ์ครับ  เพราะไม่สะดวกในการด าเนินการดังกล่าว  
    และขอเสนอ คุณสุนิสา  ศรีสุขแก้ว ครับ 
นางประไพ เกิดกลิ่นหอม   ขอให้เสนอตัวแทนหมู่ละ 1 คน เพื่อจะได้กระจายกันท าหน้าที่ 
นางสุนิสา  ศรีสุขแก้ว   ดิฉัน ขอสละสิทธิ์ เช่นกันค่ะ 
นางศิราณี  แก้วประสม   ขอเสนอ คุณสุกิจ  บุญไชย 
นายรังสรรค์ รัตนพันธ์   มีใครจะเสนอชื่อเพ่ิมเติมอีกไหมครับ  ถ้าไม่มีใครเสนอชื่ออีก ผม 
    ขอสรุป ดังนี้ นะครับ 

คณะกรรรมการศูนย์บริการฯ มาจ านวน 3 คน  เพื่อท าการเปิด
บัญชี ได้แก่ 

1. นายสุกิจ บุญไชย 
2. นายจิรพจน์ จันทมาศ 
3. นางประไพ เกิดกลิ่นหอม 

     ไม่ทราบว่ากรรมการท่านใดจะโต้แย้งบ้างครับ  ถ้าไม่มีถือว่าเห็น 
    ด้วยกับรายชื่อที่เสนอมานะครับ  
มติที่ประชุม    เห็นด้วย 

การฝาก-ถอนเงิน  
ใช้ 2 คน  ใน 3  คน  ส าหรับการฝากถอนเงินของศูนย์บริการ 

    และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์  ที่ประชุมเห็น 
    ด้วยไหมครับ 
มติที่ประชุม  เห็นด้วย 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 การประชุมครั้งต่อไป 
เจ้าหน้าที่ อบต.   ส าหรับการประชุม กรรมการศูนย์ฯ ครั้งต่อไปจะประชุมวันที่ 

เมษายน 2563 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ (ท่ีเก่า) เวลา 
13.30 น. เป็นต้นไป 
 

ปิดประชุมเวลา  ๑๖.30  น. 
 
ลงชื่อ     ศิราณี  แก้วประสม            ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
        ( นางศิราณี  แก้วประสม) 
            นักวชิาการเกษตร 
 
 
ลงชื่อ    รังสรรค์  รัตนพันธุ์            ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
       ( นายรังสรรค์  รัตนพันธุ์) 
    ประธานศูนย์บริการฯ หนองหงส์ 



ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ 
ครั้งที่ 4 วันที่  18   กมุภาพันธ์  ๒๕63 

ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ (ทีเ่ก่า)  ต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ 

ครั้งที่  4/2563    
วันที่  24  เมษายน  2563  เวลา  13.30  น. 

ณ  โรงประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  บ้านจอด 
                                                 ---------------------------- 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 
  เมื่อคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนอง
หงส์   มาครบองค์ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  นายหัตถชัย  เมืองจีน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
หงส์   ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  กล่าวเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน  เรียนท่านรองนายก  ปลัดอบต. คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอด 
  เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ทุกท่าน  จากสถานการณ์การแพร่ 
  ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
  ต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย  พ่ีน้องประชาชนงดการเดินทางออกจากบ้าน  งด 
  การจัดกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ  พักอยู่กับบ้านพักอาศัย  ประชาชนขาดรายได้   
  มีความยุ่งยากในการด ารงชีวิต ประกอบกับความตื่นตระหนกของประชาชน 
  เกรงว่าสินค้าอุปโภคบริโภคจะขาดแคลน  ในสถานการณ์ดังกล่าว องค์การ 
  บริหารส่วนต าบลหนองหงส์        จึงเชิญชวนพี่น้องประชาชนของชาวต าบล 
  หนองหงส์ ผู้น าชุมชน จ านวน 14 หมู่บ้าน ร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตาม 
  แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  (บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง  สร้างความ 
  มั่นคงทางอาหาร  ทางออกรอดพ้นวิกฤตโควิค-19)  เป็นการลดรายจ่ายใน 
  ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน ด้วยการน้อมน าหลัก 
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ 4  เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 

- มติเห็นชอบ- 
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี) 

- โครงการฝึกอบรมอาชีพท าการเกษตร (แปลงนาสาธิต) 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องแผนและการปฏิบัติงานของศูนย์บริการฯ ประจ าต าบล 
  4.1 ผลการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม 
  4.2 แผนการปฏิบัติงานเดือนเมษายน 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 5.................................... 
 
 



-2- 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
  5.1  โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
นายหัตถชัย เมืองจีน โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  มีศูนย์ 
ประธาน  ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนโครงการ โดยได้แต่งตั้ง 
  คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริ 
  เศรษฐกิจพอเพียง (บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง  สร้างความมั่นคงทางอาหาร   
  ทางออกรอดพ้นวิกฤตโควิค-19) ระดับต าบล   ดังนี้ 
            ๑ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  ประธานกรรมการ
            ๒ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์   กรรมการ 
            ๓ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  กรรมการ 
            ๔ ผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหงส์  กรรมการ 

          ๕ ครู กศน. ต าบลหนองหงส์    กรรมการ 
            ๖ นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ กรรมการ 
            ๗ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบลหนองหงส์  กรรมการ 
            ๘ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านต าบลหนองหงส์ทุกหมู่บ้าน  กรรมการ 
            ๙ กรรมการ ศบกต.                                                  กรรมการ               
           ๑๐ นางสิริมาศ  รัตนพันธุ์     กรรมการ 
            ๑๑ นางศิริญญา  ภักดีสุวรรณ    กรรมการ 
           ๑๒ นักวิชาการเกษตรต าบลหนองหงส์         กรรมการ/เลขานุการ 
  โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑ ก าหนดแนวทาง มาตรการ ประสานงาน และบูรณาการการด าเนินงานและงบประมาณใน
ความรับผิดชอบ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตต ามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง   (บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทางออกรอดพ้นวิกฤต
โควิด-19)  ตามท่ีต าบลก าหนด 
  ๒ บูรณาการแผนงาน และงบประมาณ ตลอดจนประสานการด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการ  
หน่วยงานเอกชน และภาคประชาสังคม  เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของ
โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง สร้างความมั่นคง
ทางอาหาร ทางออกรอดพ้นวิกฤตโควิด-19)   
  ๓ ก ากับ ดูแล ติดจามผลการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง   (บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง สร้างความม่ันคงทางอาหาร ทางออกรอดพ้นวิกฤตโควิด-19) 
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  ๔ จัดชุดปฏิบัติการระดับหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการใช้
ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง   (บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทางออก
รอดพ้นวิกฤตโควิด-19) 
  ๕ รายงานผลการด าเนินงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
  ๖ ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 

- โครงการดังกล่าวเป็นน าหลักการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต  มีกิจกรรมต่าง ๆ  อยู่บ้านก็มีของกิน  และสามารถแจกจ่ายเพ่ือน
บ้านได้ สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการปลูกผักสวนครัว  
โดยการให้ส ารวจผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่มีความพร้อม และสมัครใจที่จะเข้า
ร่วมโครงการดังกล่าว  อยากให้พ่ีน้องประชาชนพึ่งพาตนเองได้   

- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์   เล็งเห็นการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต  เป็นทางออกและน าประเทศพ้นวิกฤตได้  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชน ถือว่าเป็น
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ  จึงได้ด าเนินการปลูกพืชผักสวนครัว   
เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร  ทั้งนี้การปลูกผักสวนครัว  ตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้ชาวต าบลหนองหงส์ได้ผลผลิตในระยะเวลาอันสั้น  
สามารถเก็บเกี่ยวมาบริโภคในครัวเรือนได้ เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการ
บริโภคผักปลอดสารพิษและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงสถานการณ์ที่ มี
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   

- โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านนี้มีรัก
ปลูกผักกินเอง  สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทางออกรอดพ้นวิกฤตโควิด -19) 
ผมว่าไม่เกิน 5 ชนิดผักต่อ 1 ครัวเรือน โดยให้กรรมการศูนย์เป็นตัวหลัก 
สมาชิก อบต.  ผู้ใหญ่บ้าน ส ารวจผู้เข้าร่วมโครงการหรือสมัครได้ที่อบต.หนอง
หงส์    ล า ดั บต่ อ ไปขอ เชิญท่ านประธ านศู นย์ บ ริ กา รและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ ครับ 

นายรังสรรค์  รัตนพันธ์  -   ก่อนอื่นขอขอบคุณท่านนายกอบต.  รองนายกอบต. ปลัดอบต. และ 
ประธานกรรมการศูนย์ฯ      คณะกรรมการศูนย์ฯ ทุกท่าน ที่ได้มาพบปะพูดคุยกัน วันก่อนได้ 
        ปรึกษาหารือกันแล้ว  และได้ตั้งงบประมาณไว้  ในครั้งนี้เราใช้แคตตาล็อก 

     ของเชียงไต๋ในการเลือกเมล็ดผัก ตามประสบการณ์ที่ผมสัมผัสอยู่คือ 
     ระหว่างผักบุ้งกับผักบุ้งเรียวไผ่  เอาผักบุ้งจีนดีกว่า  ซึ่งผักบุ้งจีนอยู่ได้หลาย 
     เดือน โดยให้แต่ละท่านช่วยกันส ารวจ กระจายกันให้ทั่วถึง  ปัจจัยส าคัญคือ 
     ต้องใจรักและสมัครใจ ตามที่ท่านนายกพูด  5 ชนิดต่อ 1 ครัวเรือน       
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- ให้แต่ละคนรีบส ารวจเพ่ือจะได้รวบรวมและสั่งเมล็ดผักกันน่ะครับ 

ผมขอฝากเพียงแค่นี้น่ะครับ 
นายกอบต.  -  ขอขอบคุณท่านประธานกรรมการศูนย์มากน่ะครับ 
      ให้แต่ละท่านเอาใบสมัครโครงการ  คณะกรรมการศูนย์ฯ  ผู้น าอบต.  
      ผู้ใหญ่บ้าน ท าเป็นตัวอย่าง  โดยที่อบต.ท าข้างหลังอบต. ไว้เป็นตัวอย่างและ 
                         น ามาไว้กินในส านักงาน  ต่อไปขอเชิญท่านปลัดครับ 
นายเชี่ยว  ค าแหง  - เรียนท่านนายกอบต. รองนายกอบต. เกษตรอ าเภอทุ่งสง  คณะกรรมการ 
ปลัดอบต.     ศูนย์ฯ ผมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี  และเป็นประโยชน์ช่วย ๆ  กันน่ะคะ   
                            ตอนนี้เกษตรอ าเภอก็มานั่งจะได้ช่วย ๆ กัน เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ได้เรียนรู้ 
      ได้ด าเนินโครงการ  ใครมีอะไรแบบไหน  เรามีความม่ันคงเรื่องของอาหาร 
      การกิน  ถ้าเราท าได้ตามนี้  เราร่วมด้วยช่วยกัน  ผักสวนครัวสามารถท าได้ 
               หลายแบบ อาจจะใส่กระสอบ  หลาย ๆ  พื้นที่ท าได้สวยงามมากน่ะครับ 
      ของผมแค่นี้นะครับ 
นายกอบต.   - ขอบคุณท่านปลัดมากน่ะครับ ต่อไปขอเชิญเกษตรอ าเภอครับ 
เกษตรอ าเภอ   - ส าหรับแนวทางมาตราป้องกันโควิด-19  ลงวันที่ 15 เมษายน 2563  
      เรื่องข้ึนทะเบียนเกษตรกร  จะมีเอกสารแจ้งไปทางผู้ใหญ่บ้าน จะมี 
      แบบฟอร์มไปให้เรียบร้อยแล้ว  หากใครต้องการปรับปรุงให้ไปที่บ้าน 
      ผู้ใหญ่บ้านน่ะคะ  ถ้าปรับปรุงของปี 2563 จะต้องจับค่า x,y และให้ผู้ใหญ่ 
      เซ็นต์รับรองทุกคน  ถ้าใครข้อมูลที่ผู้ใหญ่บ้านเป็นของปี 2562 แล้วไม่ต้อง 
      ปรับปรุงเพราะจะดึงข้อมูลของปี 2562 มาเป็นปี 2563  แต่ถ้าใครของปี  
      2561  ต้องปรับปรุงน่ะคะ  รบกวนแจ้งลูกบ้านทุกคนด้วยน่ะคะ ขอบคุณ 
      มากค่ะ 
นายกอบต.     - ต่อไปขอเชิญท่านก านันครับ 
ก านัน      - เรียนท่านนายกอบต.  รองนายก ปลัดอบต. คณะกรรมการศูนย์  ดิฉันเห็น 
      หนังสือแล้วชอบ  ถือว่าเป็นโครงการที่ดีและเหมาะสม กับภาวะเศรษฐกิจ 
               ปัจจุบันอย่างของดิฉันเองก็ปลูกกินเองน่ะตอนนี้  ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่ 
      อบต.ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นคะ ขอบคุณค่ะ 
นายกอบต.     - ขอบคุณท่านก านันมาลีมากครับ ต่อไปขอเชิญนายถาวรครับ 
นายถาวร     - เรื่องการปลูกผักกินเองเป็นเรื่องท่ีดี  แต่อยากจะให้ทุกคนช่วยกันส ารวจเอา 
      คนที่อยากจะท าจริง ๆ  เพ่ือโครงการจะได้สมบูรณ์ครับ 
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นายกอบต.     - ขอบคุณนายถาวรมากน่ะครับ   ท่านอื่นมีอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ 
        ถ้าทุกท่านไม่มีอะไรขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือครับ  ขอปิดการ 
        ประชุมครับ 
ปิดการประชุม    เวลา  15.00 น. 
 
 
 
 
 
   (ลงชื่อ)        นวรัตน์  พรหมศร    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                            (.นางสาวนวรัตน์ พรหมศร) 
                                                นักทรัพยากรบุคคลฯ 
 
 
                                 (ลงชื่อ)    รังสรรค์  รัตนพันธุ์       ..ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                                           (นายรังสรรค์ รัตนพันธุ์ 
                                        ประธาน ศบกต. หนองหงส์ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุม 
คณะท างานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความม่ันคงทางอาหาร”  

ระดับต าบล 
วันที่  24  เมษายน  2563  เวลา  13.30  น. 

ณ  โรงประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  บ้านจอด 
                                                 ---------------------------- 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 
  เมื่อคณะท างานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ ปลูกผักสวนครัวเพ่ือสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร”    มาครบองค์ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  นายหัตถชัย  เมืองจีน  นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหงส์   ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  กล่าวเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน   เรียนท่านปลัดอ าเภอ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
  ต าบลหนองหงส์  ครู กศน. ต าบลหนองหงส์   ก านัน   พัฒนากรต าบลหนองหงส์  
  ประธานกลุ่มสตรีต าบลหนองหงส์ และท่านกรรมการคณะท างานขับเคลื่อน 
  แผนปฏิบัติการ 90 วัน ทุกท่าน   จากสถานการณ์การแพร่ 
  ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019    มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ 
  ต่างๆ รวมทั้งประเทศไทย  พ่ีน้องประชาชนงดการเดินทางออกจากบ้าน  งด 
  การจัดกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ  พักอยู่กับบ้านพักอาศัย  ประชาชนขาดรายได้   
  มีความยุ่งยากในการด ารงชีวิต ประกอบกับความตื่นตระหนกของประชาชน 
  เกรงว่าสินค้าอุปโภคบริโภคจะขาดแคลน  ในสถานการณ์ดังกล่าว องค์การ 
  บริหารส่วนต าบลหนองหงส์        จึงเชิญชวนพี่น้องประชาชนของชาวต าบล 
  หนองหงส์  ผู้น าชุมชน จ านวน 14 หมู่บ้าน ร่วมโครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตาม 
  แนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  (บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง  สร้างความ 
  มั่นคงทางอาหาร  ทางออกรอดพ้นวิกฤตโควิค-19)  เป็นการลดรายจ่ายใน 
  ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน ด้วยการน้อมน าหลัก 
  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
  - ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
  4.1  โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
นายหัตถชัย เมืองจีน โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  มีศูนย์ 
ประธาน  ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนโครงการ โดยได้แต่งตั้ง 
  คณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริ 
  เศรษฐกิจพอเพียง (บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง  สร้างความมั่นคงทางอาหาร   
  ทางออกรอดพ้นวิกฤตโควิค-19) ระดับต าบล   ดังนี้ 
            ๑ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  ประธานกรรมการ
            ๒ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์   กรรมการ 
            ๓ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  กรรมการ 
            ๔ ผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหงส์  กรรมการ 

          ๕ ครู กศน. ต าบลหนองหงส์    กรรมการ 
            ๖ นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ กรรมการ 
            ๗ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบลหนองหงส์  กรรมการ 
            ๘ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านต าบลหนองหงส์ทุกหมู่บ้าน  กรรมการ 
            ๙ กรรมการ ศบกต.                                                  กรรมการ               
           ๑๐ นางสิริมาศ  รัตนพันธุ์     กรรมการ 
            ๑๑ นางศิริญญา  ภักดีสุวรรณ    กรรมการ 
           ๑๒ นักวิชาการเกษตรต าบลหนองหงส์         กรรมการ/เลขานุการ 
  โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑ ก าหนดแนวทาง มาตรการ ประสานงาน และบูรณาการการด าเนินงานและงบประมาณใน
ความรับผิดชอบ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง   (บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทางออกรอดพ้นวิกฤต
โควิด-19)  ตามท่ีต าบลก าหนด 
  ๒ บูรณาการแผนงาน และงบประมาณ ตลอดจนประสานการด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการ  
หน่วยงานเอกชน และภาคประชาสังคม  เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของ
โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง สร้างความมั่นคง
ทางอาหาร ทางออกรอดพ้นวิกฤตโควิด-19)   
  ๓ ก ากับ ดูแล ติดจามผลการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง   (บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง สร้างความม่ันคงทางอาหาร ทางออกรอดพ้นวิกฤตโควิด-19) 
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  ๔ จัดชุดปฏิบัติการระดับหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการใช้
ชวีิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง   (บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทางออก
รอดพ้นวิกฤตโควิด-19) 
  ๕ รายงานผลการด าเนินงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
  ๖ ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง (บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง  สร้างความม่ันคงทางอาหาร  ทางออกรอดพ้นวิกฤตโควิค-19) จะท างาน
ประสานกับ คณะท างานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหาร” 
ระดับต าบล  

- โครงการดังกล่าวเป็นน าหลักการใช้ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการ
ด าเนินชีวิต  มีกิจกรรมต่าง ๆ  อยู่บ้านก็มีของกิน  และสามารถแจกจ่ายเพ่ือน
บ้านได้ สร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยการปลูกผักสวนครัว  
โดยการให้ส ารวจผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่มีความพร้อม และสมัครใจที่จะเข้า
ร่วมโครงการดังกล่าว  อยากให้พ่ีน้องประชาชนพึ่งพาตนเองได้   

- องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์   เล็งเห็นการน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต  เป็นทางออกและน าประเทศพ้นวิกฤตได้  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชน ถือว่าเป็น
ความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ  จึงได้ด าเนินการปลูกพืชผักสวนครัว   
เพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร  ทั้งนี้การปลูกผักสวนครัว  ตามแนวทางของ
เศรษฐกิจพอเพียง  เพ่ือให้ชาวต าบลหนองหงส์ได้ผลผลิตในระยะเวลาอันสั้น  
สามารถเก็บเกี่ยวมาบริโภคในครัวเรือนได้ เป็นการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีในการ
บริโภคผักปลอดสารพิษและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ในช่วงสถานการณ์ที่มี
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19   

-   ไม่ทราบว่าที่ประชุมมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างครับ 
นายเชี่ยว ค าแหง   เรียนท่านนายก และท่านคณะท างานฯ ทุกท่าน ผมว่าโครงการนี้เป็น 
ปลัด อบต.หนองหงส์ โครงการที่ดี  และเป็นประโยชน์สามารถสร้างความอยู่ดีกินดีให้ประชาชนในต าบล 

ได้ดีในภาวะวิกฤตแบบนี้ครับ 
นางมาดี แร่สุวรรณ  - เรียนท่านนายกอบต.  ปลัดอบต. ดิฉันเห็นหนังสือแล้วชอบ  ถือว่าเป็น 
ก านันต าบลหนองหงส์ โครงการ  ที่ดีและเหมาะสม กับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอย่างของดิฉันเองก็ปลูกกิน 

เอง ณ  ตอนนี้  ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่  อบต.ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นคะ ขอบคุณค่ะ 
นายหัตถชัย เมืองจีน  -  โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านนี้มีรัก 

ปลูกผักกินเอง  สร้างความม่ันคงทางอาหาร ทางออกรอดพ้นวิกฤตโควิด-19) ผมคิด
ว่าจะมอบเมล็ดพันธุ์ผักให้แต่ละครัวเรือนไม่เกิน 5 ชนิดผักต่อ 1 ครัวเรือน โดยให้
กรรมการศูนย์เป็นตัวหลัก สมาชิก อบต.  ผู้ใหญ่บ้าน ส ารวจผู้เข้าร่วมโครงการหรือ
สมัครได้ที่อบต.หนองหงส์  ท่านใดมีความเห็นว่า  5 ชนิดเพียงพอแล้ว หรือท่านใด



คิดว่าน่าจะมากกว่า หรือ ท่านใดคิดว่า 5 ชนิดมากเกินไป หรือมีความเห็นเป็นอย่าง
อ่ืน ผมขอมติที่ประชุมด้วยครับ ใครเห็นด้วยโปรดยกมือด้วยครับ 

มติที่ประชุม    เห็นด้วย ควรให้ 5 ชนิดพันธุ์ผัก ต่อ 1 ครัวเรือน โดยให้กรรมการศูนย์เป็น 
ตัวหลัก สมาชิก อบต.  ผู้ใหญ่บ้าน ส ารวจผู้เข้าร่วมโครงการหรือสมัครได้ที่อบต.
หนองหงส์ 

 ล าดับต่อไปขอเชิญท่านปลัดอ าเภอ ครับ 
ปลัดอ าเภอ   เรียนท่านนายก ท่านปลัด อบต. และคณะท างานทุกท่าน จากที่ได้ฟังการ 

ประชุมมานะครับ  ผมเห็นว่าองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ให้ความส าคัญกับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีมาก ทั้งท่านนายก ท่านปลัด ต่างก็ให้ความส าคัญ 
ผมขอชื่นชมจากใจจริง และในส่วนของโครงการที่จะด าเนินการนั้นผมเห็นด้วยอย่าง
ยิ่งและยินดีให้การสนับสนุนเต็มที่ และอยากให้คณะท างานทุกท่านให้เห็นถึง
ความส าคัญของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของชุมชนตนเองด้วย ผมขอ
ฝากคณะท างานทุกท่านด้วยนะครับ 

นายหัตถชัย เมืองจีน  ขอบคุณท่านปลัดอ าเภอมากครับ 
    ล าดับต่อไปเชิญเกษตรต าบลครับ 
นางอรชา หมวดเมือง  เรียนท่านนายก  ท่านปลัด และคณะท างานทุกท่าน ในส่วนของเกษตร 
เกษตรต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง ยินดีให้ความร่วมมือและการสนับสนุนอย่างเต็มท่ีหากทาง อบต. 

ต้องการให้ทางเกษตรอ าเภอสนับสนุนหรือช่วยเหลืออะไร ทางเกษตรอ าเภอยินดี 
และเห็นด้วยกับโครงการนี้ 

นายหัตถชัย เมืองจีน       ขอบคุณท่านเกษตรต าบลครับ 
    ในเมื่อคณะท างานทุกท่านเห็นด้วยกับโครงการที่ทางองค์การบริหารส่วน 

ต าบลจะด าเนินการ โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง ( บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ทางออกรอดพ้นวิกฤตโควิด -19 )  โดยให้
กรรมการศูนย์บริการฯ  สมาชิก อบต.  ผู้ใหญ่บ้าน ส ารวจผู้เข้าร่วมโครงการหรือ
สมัครได้ที่ อบต. หนองหงส์ ครัวเรือนละ 5 ชนิด  ผมขอมติที่ประชุมด าเนินการจัด
โครงการฯ ตามท่ีได้ประชุมกันในวันนี้  ผู้น าอบต.   ผู้ใหญ่บ้าน ท าเป็นตัวอย่าง  โดย
ที่อบต.ท าข้างหลังอบต. ไว้เป็นตัวอย่าง  โดยก าหนด Kick off  หลัง อบต. หนอง
หงส์ วันไหน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



นายรังสรรค์  รัตนพันธ์  -   ก่อนอื่นขอขอบคุณท่านนายกอบต.  รองนายกอบต. ปลัดอบต. และ 
ประธานกรรมการศูนย์ฯ      คณะกรรมการศูนย์ฯ ทุกท่าน ที่ได้มาพบปะพูดคุยกัน วันก่อนได้ 
        ปรึกษาหารือกันแล้ว  และได้ตั้งงบประมาณไว้  ในครั้งนี้เราใช้แคตตาล็อก 

     ของเชียงไต๋ในการเลือกเมล็ดผัก ตามประสบการณ์ที่ผมสัมผัสอยู่คือ 
     ระหว่างผักบุ้งกับผักบุ้งเรียวไผ่  เอาผักบุ้งจีนดีกว่า  ซึ่งผักบุ้งจีนอยู่ได้หลาย 
     เดือน โดยให้แต่ละท่านช่วยกันส ารวจ กระจายกันให้ทั่วถึง  ปัจจัยส าคัญคือ 
     ต้องใจรักและสมัครใจ ตามที่ท่านนายกพูด  5 ชนิดต่อ 1 ครัวเรือน       
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- ให้แต่ละคนรีบส ารวจเพ่ือจะได้รวบรวมและสั่งเมล็ดผักกันน่ะครับ 

ผมขอฝากเพียงแค่นี้น่ะครับ 
นายกอบต.  -  ขอขอบคุณท่านประธานกรรมการศูนย์มากน่ะครับ 
      ให้แต่ละท่านเอาใบสมัครโครงการ  คณะกรรมการศูนย์ฯ  ผู้น าอบต.  
      ผู้ใหญ่บ้าน ท าเป็นตัวอย่าง  โดยที่อบต.ท าข้างหลังอบต. ไว้เป็นตัวอย่างและ 
                         น ามาไว้กินในส านักงาน  ต่อไปขอเชิญท่านปลัดครับ 
นายเชี่ยว  ค าแหง  - เรียนท่านนายกอบต. รองนายกอบต. เกษตรอ าเภอทุ่งสง  คณะกรรมการ 
ปลัดอบต.     ศูนย์ฯ ผมว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่ดี  และเป็นประโยชน์ช่วย ๆ  กันน่ะคะ   
                            ตอนนี้เกษตรอ าเภอก็มานั่งจะได้ช่วย ๆ กัน เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ได้เรียนรู้ 
      ได้ด าเนินโครงการ  ใครมีอะไรแบบไหน  เรามีความม่ันคงเรื่องของอาหาร 
      การกิน  ถ้าเราท าได้ตามนี้  เราร่วมด้วยช่วยกัน  ผักสวนครัวสามารถท าได้ 
               หลายแบบ อาจจะใส่กระสอบ  หลาย ๆ  พื้นที่ท าได้สวยงามมากน่ะครับ 
      ของผมแค่นี้นะครับ 
นายกอบต.   - ขอบคุณท่านปลัดมากน่ะครับ ต่อไปขอเชิญเกษตรอ าเภอครับ 
เกษตรอ าเภอ   - ส าหรับแนวทางมาตราป้องกันโควิด-19  ลงวันที่ 15 เมษายน 2563  
      เรื่องข้ึนทะเบียนเกษตรกร  จะมีเอกสารแจ้งไปทางผู้ใหญ่บ้าน จะมี 
      แบบฟอร์มไปให้เรียบร้อยแล้ว  หากใครต้องการปรับปรุงให้ไปที่บ้าน 
      ผู้ใหญ่บ้านน่ะคะ  ถ้าปรับปรุงของปี 2563 จะต้องจับค่า x,y และให้ผู้ใหญ่ 
      เซ็นต์รับรองทุกคน  ถ้าใครข้อมูลที่ผู้ใหญ่บ้านเป็นของปี 2562 แล้วไม่ต้อง 
      ปรับปรุงเพราะจะดึงข้อมูลของปี 2562 มาเป็นปี 2563  แต่ถ้าใครของปี  
      2561  ต้องปรับปรุงน่ะคะ  รบกวนแจ้งลูกบ้านทุกคนด้วยน่ะคะ ขอบคุณ 
      มากค่ะ 
นายกอบต.     - ต่อไปขอเชิญท่านก านันครับ 
ก านัน      - เรียนท่านนายกอบต.  ปลัดอบต. ดิฉันเห็นหนังสือแล้วชอบ  ถือว่าเป็นโครงการ 

  ที่ดีและเหมาะสม กับภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันอย่างของดิฉันเองก็ปลูกกินเอง ณ     
   ตอนนี้  ถือว่าเป็นโครงการที่ดีที่ 



      อบต.ได้จัดท าโครงการนี้ขึ้นคะ ขอบคุณค่ะ 
นายกอบต.     - ขอบคุณท่านก านันมาลีมากครับ ต่อไปขอเชิญนายถาวรครับ 
นายถาวร     - เรื่องการปลูกผักกินเองเป็นเรื่องท่ีดี  แต่อยากจะให้ทุกคนช่วยกันส ารวจเอา 
      คนที่อยากจะท าจริง ๆ  เพ่ือโครงการจะได้สมบูรณ์ครับ 
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นายกอบต.     - ขอบคุณนายถาวรมากน่ะครับ   ท่านอื่นมีอะไรเพ่ิมเติมบ้างครับ 
        ถ้าทุกท่านไม่มีอะไรขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือครับ  ขอปิดการ 
        ประชุมครับ 
ปิดการประชุม    เวลา  15.00 น. 
 
 
 
 
   (ลงชื่อ)        นวรัตน์  พรหมศร    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                            (.นางสาวนวรัตน์ พรหมศร) 
                                                นักทรัพยากรบุคคลฯ 
 
 
                                 (ลงชื่อ)    รังสรรค์  รัตนพันธุ์       ..ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                                           (นายรังสรรค์ รัตนพันธุ์ 
                                        ประธาน ศบกต. หนองหงส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
คณะท างานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความม่ันคงทางอาหาร”  

ระดับต าบล 
วันที่  24  เมษายน  2563  เวลา  13.30  น. 

ณ  โรงประชุมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2  บ้านจอด 
                                                 ---------------------------- 
 

เริ่มประชุมเวลา  10.30  น. 
เลขานุการฯ   ขอเชิญคณะท างานเข้าที่ประชุม  เพื่อด าเนินการประชุมต่อไป 

เมื่อคณะท างานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ ปลูกผักสวนครัวเพ่ือสร้างความ
มั่นคงทางอาหาร”มาครบองค์ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นายหัตถชัย เมืองจีน  
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์   ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  
กล่าวเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน   - การพิจารณาโครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ 
  พอเพียง ( บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเองสร้างความม่ันคงทางอาหาร  ทางออกรอดพ้น 
  วิกฟตโควิด 19 ) 
   เรียนท่านปลัดอ าเภอ   ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน 
  ต าบลหนองหงส์  ครู กศน. ต าบลหนองหงส์   ก านัน   พัฒนากรต าบลหนองหงส์  
  ประธานกลุ่มสตรีต าบลหนองหงส์ และท่านกรรมการคณะท างานขับเคลื่อน 
  แผนปฏิบัติการ 90 วัน ทุกท่าน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ 
  ไวรัสโคโรนา 2019    มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศ 
  ไทย พ่ีน้องประชาชนงดการเดินทางออกจากบ้าน งดการจัดกิจกรรมทางสังคม 
   พักอยู่กับบ้านพักอาศัย  ประชาชนขาดรายได้  มีความยุ่งยากในการด ารงชีวิต  
  ประกอบกับความตื่นตระหนกของประชาชนเกรงว่าสินค้าอุปโภคบริโภคจะขาด 
  แคลน  ในสถานการณ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์   จึงเชิญชวนพี่ 
  น้องประชาชนของชาวต าบลหนองหงส์  ผู้น าชุมชน จ านวน 14 หมู่บ้าน ร่วม 
  โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  (บ้านนี้มีรัก 
  ปลูกผักกินเอง  สร้างความม่ันคงทางอาหาร  ทางออกรอดพ้นวิกฤตโควิค-19)  เป็น 
  การลดรายจ่ายในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวและเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือน ด้วยการ 
  น้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต 
 
ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

- ไม่มี 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  
  - ไม่มี 

/ระเบียบวาระท่ี 4.................................... 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
  4.1  โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
นายหัตถชัย เมืองจีน โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง   
ประธาน  โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนว 
  พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง  สร้างความม่ันคงทาง 
  อาหาร  ทางออกรอดพ้นวิกฤตโควิค-19) ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
  ดังนี้ 
            ๑ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  ประธานกรรมการ
            ๒ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์   กรรมการ 
            ๓ รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์  กรรมการ 
            ๔ ผอ. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลหนองหงส์  กรรมการ 

          ๕ ครู กศน. ต าบลหนองหงส์    กรรมการ 
            ๖ นักพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ กรรมการ 
            ๗ ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีต าบลหนองหงส์  กรรมการ 
            ๘ ก านัน/ผู้ใหญ่บ้านต าบลหนองหงส์ทุกหมู่บ้าน  กรรมการ 
            ๙ กรรมการ ศบกต.                                                  กรรมการ               
           ๑๐ นางสิริมาศ  รัตนพันธุ์     กรรมการ 
            ๑๑ นางศิริญญา  ภักดีสุวรรณ    กรรมการ 
           12 นักพัฒนากรผู้ประสานงานต าบลหนองหงส์  กรรกมาร 
           ๑3 นักวิชาการเกษตรต าบลหนองหงส์         กรรมการ/เลขานุการ 
  โดยมีองค์ประกอบและหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑ ก าหนดแนวทาง มาตรการ ประสานงาน และบูรณาการการด าเนินงานและงบประมาณใน
ความรับผิดชอบ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง   (บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทางออกรอดพ้นวิกฤต
โควิด-19)  ตามท่ีต าบลก าหนด 
  ๒ บูรณาการแผนงาน และงบประมาณ ตลอดจนประสานการด าเนินงานร่วมกับส่วนราชการ  
หน่วยงานเอกชน และภาคประชาสังคม  เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนการด าเนินงานของ
โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง สร้างความมั่นคง
ทางอาหาร ทางออกรอดพ้นวิกฤตโควิด-19)   
  ๓ ก ากับ ดูแล ติดจามผลการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริ
เศรษฐกิจพอเพียง   (บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง สร้างความม่ันคงทางอาหาร ทางออกรอดพ้นวิกฤตโควิด-19) 
 

/4 จัดชุดปฏิบัติการ........ 
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  ๔ จัดชุดปฏิบัติการระดับหมู่บ้านเพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามโครงการส่งเสริมการใช้
ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง   (บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง สร้างความมั่นคงทางอาหาร ทางออก
รอดพ้นวิกฤตโควิด-19) 
  ๕ รายงานผลการด าเนินงานให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลทราบ 
  ๖ ปฏิบัติงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้องตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง (บ้านนี้มีรักปลูกผักกินเอง  สร้างความมั่นคงทางอาหาร  ทางออกรอดพ้นวิกฤตโควิค -19) จะท างาน
ประสานกับ คณะท างานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร” 
ระดับต าบล  
ที่ประชุมคณะท างานฯ  - รับทราบ 
     4.2 หลักเกณฑ์การรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการฯ 
   - มีภูมิล าเนาอยู่ในพ้ืนที่ต าบลหนองหงส์ 
   - ต้องส่งใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ  
   - ต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกร/หากยังไม่ขึ้นทะเบียนต้องท าการขึ้นทะเบียน 
  ก่อนวันด าเนินโครงการ 
ที่ประชุมคณะท างานฯ  อนุมัติตามหลักเกณฑ์ 
     4.3 ปัจจัยการผลิตที่จะให้การสนับสนุน 
   - ปัจจัยการผลิต ได้แก่ เมล็ดพันธุ์ผักชนิดต่างๆ ( ผักบุ้งจีน เขียวกวางตุ้ง  

ผักกาดขาวปลี  พริกกะเหรี่ยง ถั่วพุ่ม แตงกวา มะเขือเปราะ  มะเขือยาว 
ถั่วฝักยาว ถั่วพู ฟักทอง แฟง บวบ มะระ และมะละกอ รวมจ านวน 15 ชนิด ) 
โดยให้เลือกครัวเรือนละไม่เกิน 5 ชนิด 

ที่ประชุมคณะท างานฯ  - เห็นชอบ 
     4.4 การส ารวจ/รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ 
   - โดยให้คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 

     ประจ าต าบล  สมาชิกสภา อบต. ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้น าชุมชน  ท าหน้าที่ 
     ส ารวจรับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการและน าเสนอต่อ อบต. หนองหงส์ 

ที่ประชุมคณะท างานฯ  - เห็นชอบ 
      4.5 กิจกรรมน าร่องขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ 
   - การจัดโครงการนี้ นอกจากจะส่งเสริมประชาชนแล้ว ในส่วนขององค์การ 
      บริหารส่วนต าบลหนองหงส์  เจ้าหน้าที่  และผู้น าชุมชน ทุกภาคส่วนจะดะเนิน 
      การน าร่อ ผู้น าต้องท าก่อน ในส่วนของ อบต. หนองหงส์ จะด าเนินการหลัง  
      อบต. เพ่ือเป็นตัวอย่างให้กับประชาชน  
ที่ประชุมคณะท างานฯ  - เห็นชอบ 
     
 

/ประธาน...... 
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ประธาน   - ผมขอมติจากท่ีประชุมคณะท างานขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน  
        “ปลูกผักสวนครัวเพ่ือสร้างความม่ันคงทางอาหาร” ให้ความเห็นชอบโครงการ 
        ส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง (บ้านนี้มีรัก ปลูกผัก 
        กินเอง สร้างความม่ันคงทางอาหาร  ทางออกรอดพ้นวิกฤตโควิค-19)  
ที่ประชุมคณะท างานฯ   - เห็นชอบ 
ประธาน   - ขอบคุณคณะท างานฯทุกท่านมากครับ   
ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 
ประธาน   ไม่ทราบว่าใครมีอะไรจะเสนอความคิดเห็นบ้างครับ เชิญครับ 
ปลัดอ าเภอ   - ผมขอขอบคุณทาง อบต. หนองหงส์ เล็งเห็นการน้อมน าหลักปรัชญา 

      เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการด าเนินชีวิต  เป็นทางออกและน าประเทศพ้น   
      วิกฤตได้  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับประชาชน    
      ถือว่าเป็นความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องด าเนินการ  จึงได้ด าเนินการปลูกพืชผัก 
      สวนครัว   เพื่อสร้างความม่ันคงทางอาหาร  ทั้งนี้การปลูกผักสวนครัว  ตาม 
      แนวทางของเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อให้ชาวต าบลหนองหงส์ได้ผลผลิตใน 
      ระยะเวลาอันสั้น  สามารถเก็บเก่ียวมาบริโภคในครัวเรือนได้ เป็นการสร้าง 
      คุณภาพชีวิตที่ดีในการบริโภคผักปลอดสารพิษและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 
      ในช่วงสถานการณ์ท่ีมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19   

ประธาน    - ขอบคุณท่านปลัดอ าเภอมากครับ  มีใครจะเสนออะไรอีกไหมครับ  หาก 
                                   ไม่มีผมขอขอบคุณคณะท างานทุกท่านที่สละเวลามาประชุมในวันนี้  หากไม่มี 
        อะไรแล้ว ผมขอปิดการประชุมครับ 
 
ปิดการประชุม    เวลา  12.00 น. 
 
 
          (ลงชื่อ)           ผู้จดรายงานการประชุม 
                                                  (.นางสาวนวรัตน ์ พรหมศร) 
               นักทรัพยากรบุคคล 
 
                                       (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                                                ( นางประทุมทิพย์ ขุนเจริญ  )              
                                  เลขานุการคณะท างานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน  
 
 
                                       (ลงชื่อ)        ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                                                 (  นายหัตถชัย เมืองจีน )                               )              
                                 ประธานคณะท างานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
คณะท างานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวรครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ระดับต าบล 

วันที่ 24 เมษายน 2563 



ณ โรงประชุมหมู่ที่ 2 ต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ทราบ 

   - โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 

   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 

   - ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพ่ือพิจารณา 

    - โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 

ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ.................................. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แบบลงทะเบียน 
คณะท างานขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน “ปลูกผักสวนครัวสร้างความม่ันคงทางอาหาร”ระดับต าบล 

วันที ่ 24  เมษายน  2563 



ณ โรงประชุมหมู่ที่ 2  (บ้านจอด) ต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายหัตถชัย เมืองจีน ประธาน   
2 นายศิริพงษ์ ศรีสุวรรณ กรรมการ   
3 นายเชี่ยว  ค าแหง กรรมการ   
4 นางนิรมล  รัตนสุภา กรรมการ   
5 นางอรชา หมวดเมือง กรรมการ   
6 นางศศิกานต์ เสร็จกิจ กรรมการ   
7 นายสมหวัง สุมงคล กรรมการ   
8 นางมาดี  แร่สุวรรณ กรรมการ   
9 นายโชคดี เพชรสีทอง กรรมการ   
10 นายเลิศชาย เกิดเมืองเล็ก กรรมการ   
11 นายวิระชาติ ทรงทอง กรรมการ   
12 นายชาญชัย ปราบไกรสีห์ กรรมการ   
13 นายอนุชา ไทยเอ้ือ กรรมการ   
14 นายสายัณห์ พรหมศร กรรมการ   
15 นายสุชาติ  รัตนพันธุ์ กรรมการ   
16 นายปิยะ แก้วคุ้มภัย กรรมการ   
17 นายอนันต์ รัตนคช กรรมการ   
18 นายมงคล  รัตนกระจ่าง กรรมการ   
19 นายจตุพร  สวัสดี กรรมการ   
20 นางประไพ  เกิดกลิ่นหอม กรรมการ   
21 นายนพรัตน์ คงประจันทร์ กรรมการ   
22 นางเพ็ญศรี  รัตนพันธุ์ กรรมการ   
23 นางสาวสิริมาศ  รัตนพันธุ์ กรรมการ   
24 นางศิริญญา ภักดีสุวรรณ กรรมการ   
25 นายประทุมทิพย์ ขุนเจริญ เลขานุการ/กรรกมาร   
     
     
     
 

 
 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ 

ครั้งที่  6/2563    



วันที่  11  มิถุนายน  2563  เวลา  13.30  น. 
ณ  ที่ท าการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ หมู่ที่ 6  

อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
                                                 ---------------------------- 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 
  เมื่อคณะกรรมการ ศบกต.  มาครบองค์ประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  นายรังสรรค์  รัตน
พันธุ์  ประธานคณะกรรมการ ศบกต.   ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  กล่าวเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1           เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน   1.1 โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  

 - อย่างที่เห็นกันโครงการนี้เราได้ด าเนินการในส่วนของการแจก
เมล็ดพันธุ์ผักให้กับชาวบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้ว  คงมีแต่หมู่ที่ 6 ที่ยังไม่
ได้มารับไป และขอให้เราประชาสัมพันธ์ด้วยเมล็ดพันธุ์ผักที่ได้รับไปนั้นจะมี
การด าเนินการสุ่มตรวจด้วย ซึ่งผู้ที่จะลงตรวจ ลงประเมิน ก็เป็นกรรมการ
ศูนย์เรานี่ละ  

นางสุชาวดี สวัสดี  - เมล็ดพันธุ์ที่เราได้มอบให้ชาวบ้าน  มีชาวบ้านบางท่านบอกว่า
เมล็ดพันธุ์ที่ได้ไปไม่ตรงตามที่เขาต้องการที่ส ารวจไป 

ประธาน     - ผมว่าไม่น่าจะเป็นไปได้  นอกจากว่ามีบางคนเขียนส่งมามากกว่า  
 5 ชนิด แล้วถูกตัดให้เหลือ 5 ชนิด  ถ้าหากจะให้ชัวร์จริงๆให้จดชื่อมาว่ามี

ใครบ้างที่ได้ไม่ตรง  แล้วมาดูที่แบบส ารวจของเราว่าตรงกับที่เขาได้รับหรือ
เปล่า 

เจ้าหน้าที่ อบต.    - เอาแบบนี้แล้วกัน  ให้จดชื่อมาเพ่ือมาดูว่าตรงกันหรือเปล่า และก็ 
  ให้ประชาสัมพันธ์ให้น าไปปลูกด้วยอย่าวางไว้หลังตู้เย็น  เพราะเราจะลง

ตรวจเยี่ยมด้วย 
ที่ประชุม    - รับทราบ 
ประธาน    - ต่อไปขอเชิญ คุณอรชา  หมวดเมือง  พบปะกับพวกเรา เชิญครับ 
อรชา หมวดเมือง    - โครงการเยียวยาเกษตรกรของรัฐบาล รายละ 5,000 บาท มี 
เลขาฯ ศบกต.  รายชื่อดึงออกมาแล้วส าหรับต าบลหนองหงส์ คนที่ไม่ได้เงินให้ไปเช็คที่

ส านักงาน บางรายที่ได้เงินแล้วให้ไปติดต่อที่ ธกส. ส าหรับคนที่ก าลัง
พิจารณาอยู่ ต้ องรอรั ฐบาลแจ้ งมาหลั งวันที่  14 นี้   ไม่ว่ าจะเป็น
ประกันสังคม  พนักงานของรัฐ  ข้าราชการบ านาญไม่ได้ เพราะเขาก าหนด
มาตั้งแต่แรกแล้วว่าไม่ได้ คนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ก็ต้องรอรัฐบาลประกาศ 

เจ้าหน้าที่ อบต.   - ส าหรับคนที่มีปัญหาของต าบลหนองหงส์  ทางเจ้าหน้าที่เกษตร
อ าเภอได้ส่งรายชื่อมาให้แล้ว และก็ได้ส่งรายชื่อเข้ารายผู้ใหญ่บ้านแล้ว 
เพ่ือให้ผู้ใหญ่ได้ประชาสัมพันธ์ให้ลูกบ้านทราบ แล้วไปติดต่อที่ ธกส.  

 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 



 - รับรอง   
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง  
   3.1 โครงการฝึกอบรมอาชีพท าการเกษตร (แปลงนาสาธิต) 
    - แปลงนาสาธิตที่เราได้ด าเนินการเมื่องบที่แล้วนั้น ได้ด าเนินการ 

ลุล่วงส าเร็จด้วยดี ได้รับความร่วมมือเป้นอย่างดีจากชาวบ้านทั้งภาคเกษตร 
ผู้น าชุมชน  ผู้น าท้องถิ่น และหน่วยงานราชการ จากที่เราท าแปลงนาสาธิต
เราสามารถขายข้าวได้เป็นเงิน 6,360 บาท  ซึ่งเงินส่วนนี้เราจะน ามาใช้ใน
การท านาของปีถัดไป  ถึงแม้จะไม่เพียงพอแต่ก็ถือได้ว่าสามารถน ามาใช้ได้  

นางประไพ  เกิดกลิ่นหอม           - ข้าวที่เราท าไปคือ ข้าวฝอยทอง  ตอนนี้ชาวบ้านยังมีความต้องการ 
   อยู่มาก  เพราะเขาว่ากินดี อร่อย เหนียวนุ่ม  
ประธาน            - ใช่ๆ มันกรอบนอกนุ่มใน มันอร่อย 
ที่ประชุม            - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแผนและผลการปฏิบัติงานของ ศบกต. 
   4.1  ผลการปฏิบัติงานเดือนพฤษภาคม 
    - ได้ด าเนินการในพ้ืนที่เท่านั้น เนื่องจากติด โควิค 19 ก็ด าเนินการ 
   บ้านใคร บ้านมัน ไม่ค่อยได้มาพบปะพุดคุยหรือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
             - ส ารวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ผักของชาวบ้านทั้งต าบล และ 
   เตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง 
   4.2 แผนการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 

  - ได้ด าเนินการส่งมอบเมล็ดพันธุ์ให้กับชาวบ้าน เมื่อวันที่ 4 
มิถุนายน 2563 

           - ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ วันที่ 11 มิถุนายน 2563 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
   5.1 โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
             - ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว  ซึ่งโครงการนี้แต่เริ่มเดิมทีเราไม่ได้จะ 

ด าเนินการมอบเมล็ดพันธุ์ แต่ว่าด้วยสถานการณ์ของโรคระบาดโควิด 19 
จึงท าให้เรามีความจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนเป็นปลูกผักสวนครัวแทน 

   5.2 โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน 
             - ส าหรับโครงการนี้ เดิมที่เราจะด าเนินการท าการแปรรูปข้าวและ 
   เลี้ยงผึ้ง  แต่ข้าวเราได้แปรรูปเป็นข้าวสารไปแล้ว เราจึงต้องมาเปลี่ยนว่าจะ 

ท าอะไรกัน  ส่วนการเลี้ยงผึ้งนั้นที่เราว่าจะไปท าการอบรมกันที่ศูนย์ผึ้ง
พร้อมการดูงาน และตรวจคุณภาพน้ าผึ้ง แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 
นี้ จึงท าให้เราไม่สามารถด าเนินการได้   

  ดังนั้น  เราเลยต้องมาปรับเปลี่ยนโครงการนี้ว่าเราจะท าอะไร  
และสืบเนื่องจากท่านนายกได้เกริ่นไว้ว่าจะท าโครงการนี้โดยใช้กิจกรรม 
แจกปลา กบ ไก่ ให้กับชาวบ้าน  โดยเลือก 2 ชนิด จาก 3 ชนิด  และให้



คัดเลือกหมู่บ้านละ 10 ครัวเรือนเป็นครัวเรือนน าร่อง และให้ต่อยอดต่อไป
อย่างน้อย 3 ปี  โดยผู้ที่รับไก่  เมื่อเลี้ยงครบปีแล้วจะต้องคืนไก่กลับมาเท่า
จ านวนไก่ที่ได้รับไป เพ่ือที่จะมอบให้กับครัวเรือนต่อไปอีก เป็นการต่อยอด
ไปเรื่อยๆ  และมีการประกวดในรูปแบบหมู่บ้านๆใดที่ชนะสามารถขอรับ
เงินอุดหนุนได้  แต่จะต้องท าตามระเบียบขอรับเงินอุดหนุนด้วย  ซึ่งการท า
โครงการเพ่ือช่วยเหลือประชาชนนั้นจะต้องผ่านรูปแบบคณะกรรมการ
ช่วยเหลือประชาชนก่อน แต่การช่วยเหลือประชาชนนั้นจะต้องเป็นการ
ช่วยเหลือแบบไม่มีเงื่อนไข ครัวเรือนละไม่เกิน 2,000 พันบาท   ซึ่งตอนนี้
เป็นแค่แนวคิดยังไม่ได้สั่งการมาอย่างเป็นทางการ 

นางสุชาวดี สวัสดี          - จากที่ฟังมาดูแล้วจะเป็นผลเสียมากว่าผลดี  เพราะล าบากท้ังผู้น า  
   และสมาชิก 
นางประไพ เกิดกลิ่นหอม          - มันจะเป็นผลกระทบกับพวกเราด้วย 
ประธาน           - ท่านนายกก็มีแนวคิดที่ดีแต่การที่จะให้ต่อยอดนั้นท าได้ยาก ที่เห็น 

อุปสรรคตอนนี้คือ ถ้าคนที่อยู่ขน านา ไม่ใช่ปัญหาสามารถน าไปปล่อยได้  
แต่คนที่อยู่ตามบ้านไม่มีพ้ืนที่ๆจะเลี้ยง ถ้าเลี้ยงแบบปล่อยไม่ท าคอกไม่ท าที่
อยู่ให้ไก่ปล่อยให้เดินเพ่นพ่านก็จะสร้างความร าคาญให้กับเพ่ือนบ้าน ถ้าคน
ไม่มีจิตใจที่จะท าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะท า  แต่จะว่าไปแล้วเลี้ยงไก่บ้านอย่างไร
ก็ได้ก าไร แต่อุปสรรคหลักๆก็คือเรื่องบริเวณพ้ืนที่ที่บ้าน น้อยคนที่จะท า  
ผมคิดว่าเป็นเรื่องสมัครใจ ไม่ใช่คัดเลือก ต้องอยู่ที่ความสมัครใจ ต้องมี
ความพร้อมพอสมควรจึงจะเลี้ยงได้ 

นางสุชาวดี สวัสดี   - เห็นควรท านาดีกว่า  เพราะต่อให้เลี้ยงไก่บ้านแต่ก็สร้างความ 
   ร าคาญให้เพ่ือนบ้าน 
นายสุกิจ บุญไชย    - ผมก็คิดว่าท านาดีกว่า 
นายถาวร  รัตนพันธุ์   - เราต้องมาดูก่อนว่าภูมิสังคมของบ้านเรามันไม่เอ้ือให้ท า 
ประธาน    - เอาเป็นว่าเราค่อยคุยกันเพราะตอนนี้นายกก็ยังไม่ได้บอกว่าจะท า 
   หรือเปล่า ถ้านากยกว่าให้ท าแบบนี้เราก็ค่อยมาคุยกันอีกที 
ที่ประชุม    - เห็นด้วย 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - ถ้าอย่างนั้นเราต้องมาคิดว่าหากว่านายกไม่ให้ท าโครงการ 
   ดังกล่าว  เราจะท านากันต่อ ที่นี้หากได้ท านาต่อ เราจะท าแบบไหน  ท าที่ 
   ไหน อย่างไร   
นางประไพ เกิดกลิ่นหอม   - ได้คุยกับเจ้าของที่นาแล้ว และได้รับอนุญาตให้ท าแล้ว โดยปีนี้ขอ 
   ขยายพ้ืนที่ คือท าเต็มพ้ืนที่ประมาณ 6 ไร่  
ประธาน    - พันธุ์ข้าท่ีจะปลูก 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - พันธุ์ข้าวที่จะปลูกเราได้ท าการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้แล้ว และได้ขอ 
   เพ่ิมมาอีก 3 สายพันธุ์ คือข้าวพันธุ์สปอร์ต ข้าวราชินี และข้าวลืมผัว  โดย 
   ได้สั่งเมล็ดพันธุ์จาก ต าบลเขาขาว อ าเภอละงู จังหวัดสตูล และมีแนวคิดว่า 
   จะท าแบบกึ่งวิจัย  แต่จะท าแบบง่ายๆก่อน คือ จะทดลองวิธีการปลูก 3  



แบบ คือ นาด า นาโยน และนาหว่าน เพ่ือเปรียบเทียบผลผลิตว่าแบบไหน
จะให้ผลผลิตมากว่าและเหมาะสมกับพ้ืนที่บ้านเรามากกว่า ท าแบบเกษตร
อินทรีย์  ทีประชุมว่าอย่างไรบ้างค่ะ 

ประธาน    - ท านาโยนไม่ใช่ปัญหา  แต่นาหว่านต้องดูว่าน้ าดีหรือเปล่า ถ้า 
   น้ าดีท าได ้
นางประไพ เกิดกลิ่นหอม   - ที่หมู่ 13 ระบบน้ าดี มีน้ าตลอด เราสามารถผันน้ าได้ 
นางถาวร รัตนพันธุ์   - ถ้าถามผม ผมชอบนาด ามากกว่า เพราะเม่ือท าไปแล้วมันดู 
   สวยงาม  เป็นร่องเป็นแถว นาหว่านถ้าน้ าไม่ดีจะมีปัญหาวัชพืช  แต่ถ้าจะ 
   ลองท าเพ่ือเปรียบเทียบดูก็น่าลองดูครับ 
ที่ประชุม    - เห็นด้วย 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - เราจะใช้พื้นที่ตรงไหนส าหรับท าเป็นที่กล้า จะให้ที่ หมู่ 4  
   เหมือนเดิม หรือเปลี่ยน 
นางประไพ เกิดกลิ่นหอม   - ใช้พื้นที่หมู่ท่ี 13 ได้คุยกับเจ้าของที่ไว้แล้ว ดินดี สามารถหว่าน 
   ได ้
เจ้าหน้าที่ อบต.    - ในเมื่อได้ที่ส าหรับท ากล้าแล้ว ต่อไปก็จะเป็นการเตรียมพื้นที่ท า 
   นา เราจะให้รถไถเดินตามเหมือนเดิมหรือจะใช้แทรกเตอร์ช่วย 
นายถาวร  รัตนพันธุ์   - เราต้องดูว่าในพ้ืนที่เรามีรถที่สามารถไถพรวน เจาะหมุน เสร็จ 
   สรรพ มีหรือไม่ 
นางประไพ เกิดกลิ่นหอม   - ครั้งก่อนที่เราไถ เขาคิดค่าไถไร่ละเท่าไหร ่
เจ้าหน้าที่ อบต.    - ครั้งก่อน ค่าไถ มี 2 ราคา คือ ไร่ละ 300 และไถพรวนพร้อมท า 
   เทือกไร่ละ 500 ส่วนรถไถเดินตาม ครั้งก่อนเป็นราคาเหมาไถจนปลูกข้าว 
   ได้ 3  ไร่กว่า  2,400  บาท  ครั้งนี้เราจะใช้แบบไหน 
ประธาน    - เพ่ือเป็นการสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ควรใช้รถไถเดินตาม  

เพราะนอกจากเราจะจ้างเขาไถแล้ว ภายภาคหน้าเผื่อมีอะไรให้เขาช่วยจะ
ได้ช่วยเราได้ 

ทีประชุม    - เห็นด้วย 
ประธาน    - ตอนนี้ก็ให้ด าเนินการไถได้แล้ว  ส่งที่ท ากล้าก็จัดการได้เลย  
   เพราะเวลาก็ใกล้เข้ามาทุกที 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - ที่หมู่ 4 ยังคงจะท าอีกไหม 
นายถาวร รัตนพันธุ์   - ส าหรับผมไม่มีปัญหา หากให้ท าก็จะท า จะได้ไปสอบถามทีมงาน 
   ให้ครับ 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - ถ้าอย่างนั้นก็ท าค่ะ โดยจะใช้กล้าจากที่เดียวกัน โดยจะนัดวัน 
   หว่านกล้ากันอีกครั้ง 
ที่ประชุม    - เห็นด้วย 
   5.3 โครงการที่จะน าเสนอเข้าข้อบัญญัติ ปีงบประมาณ 2564 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - ส าหรับโครงการ/กิจกรรมที่จะท าในปีงบ 64 ให้พวกเราน าเสนอ 
   โครงการมาค่ะ แล้วจะน าเข้าร่างข้อบัญญัติให้ 
ประธาน    - ปีงบประมาณ 2564 เราจะท าโครงการอะไรกันบ้าง เสนอกัน 



   มาครับ 
เจ้าหน้าที่  อบต.    - จะมีโครงการทีเราต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องคือ พิษสุนัขบ้า   
   ส่วนโครงการอื่นๆเชิญเสนอมาคะ 
นางประไพ เกิดกลิ่นหอม   - เสนอโครงการท านา  เพื่อต่อยอดต่อไปจนเป็นปะเพณีของต าบล 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - มีใครเสนอโครงการอะไรอีกค่ะ เชิญค่ะ 
นายสมบูรณ์ ณ สุวรรณ   - ขอเสนอโครงการปลูกพืชแซมในสวนยางครับ 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - มีอีกไหมค่ะ เชิญค่ะ 
นายสมบูรณ์ ณ สุวรรณ   - เสนอโครงการศึกษาดูงาน ครับ 
เจ้าหน้าที่ อบต.     - มีอีกไหมค่ะ เสนอมาเลยค่ะ จะมีโครงการที่เราต้องท าคือ  
   โครงการพิษสุนัขบ้า ต้องท าทุกปี ตอนนี้เสนอมา 4 โครงการแล้วนะค่ะ มี 
   ใครจะเสนอโครงการอะไรอีกบ้าง เชิญค่ะ 
พยอม ศรีกาญจน์   - ขอเสนอโครงการผึ้งคะ  เพราะน้ าผึ้งเราไม่ต้องไปท าอะไร ขายได้ 

ตลอด ตอนนี้ลูกค้าจะถามว่าเก็บแบบไหน  เขาอยากรู้วิธีการเก็บของเรา 
ถ้าเก็บแบบบีบรังผึ้งมันจะมีกลิ่นชันผึ้ง เราควรกรีดแล้วใช้ผ้าขาวบางรองจะ
ดีกว่าได้น้ าผึ้งที่ใสและสะอาด 

นายรังสรรค์ รัตนพันธุ์   - ผมว่าเราเพาะเรียนแล้วแจกชาวบ้านก็ดี ชาวบ้านน่าจะชอบ ผม 
   ว่าดี น่าลองนะครับ เพราะจากที่ผ่านมาพอเราแจกอะไรไปเขาก็จะถามว่า 
   ไม่แจกทุเรียน ผมว่าน่าท าโครงการเพาะเมล็ดพันธุ์ก็ดีครับ เมื่อมีอะไรที่จะ 

พบปะชาวบ้านเราก็จะได้น าไปแจกจ่ายให้ชาวบ้านได้ ไม่ว่าจะเป็นการท า
ประชาคม หรือ กิจกรรมอะไรสามารถท่ีจะน าไปแจกได้ด้วย 

เจ้าหน้าที่ อบต.    - ท าแบบโครงการกระจายพันธุ์ใช่ไหม 
นายสมบูรณ์ ณ สุวรรณ   - ผมว่าดีนะครับ เผื่อเราจะได้เพาะไม้ดอกไม้ประดับได้ด้วย 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - ใช้ชื่อโครงการกระจายพันธุ์พืชดีไหม 
นายรังสรรค์ รัตนพันธุ์   - ผมว่าชาวบ้านน่าจะพอใจ  อย่างน้อยไปเยี่ยมทีก็มีอะไรติดไม้ติด 
   มือไปให้เขาบ้างก็ดี เป็นการส่งเสริมให้เขาปลูก แล้ววิธีการแจกจะท าแบบ 
   ไหน 
นายเดชา สุวรรณน้อย   - ท าปีนี้  แล้วแจกปีหน้า  เมื่อเวลาเราท าประชาคม 
นายรังสรรค์ รัตนพันธุ์   - ดีๆ 
เจ้าหน้าที่ อบต.   - เวลาใส่ถุงดิน เราก็เลื่อนการประชุมไปประชุมที่โรงเรือนเพ่ือจะ

ได้ใส่ถุงดินไปด้วย 
เจ้าหน้าที่ อบต.   - สรุปว่าเราได้โครงการที่จะเข้าข้อบัญญัติ 64  แล้วนะค่ะ จ านวน 

6 โครงการ ได้แก ่
1. โครงการปลูกพืชแซมยาง .ใช้งบประมาณ 50,000 บาท 
2. โครงการพิษสุนัขบ้า ใช้งบประมาณ 150,000 บาท 
3. โครงการแปลงนาสาธิต ใช้งบประมาณ 50,000 บาท 
4. โครงการจัดเก็บน้ าผึ้งตามทหลักวิชาการ ใช้งบประมาณ 

50,000 บาท 
5. โครงการกระจายพันธุ์พืช ใช้งบประมาณ 100,000 บาท 



6. โครงการศึกษาดูงานฯ ใช้งบประมาณ 150,000 บาท 
มีใครจะเพ่ิมเติมโครงการอะไรอีกบ้างค่ะ ถ้าไม่มี งบหน้าเรามี 6 
โครงการนี้นะค่ะ มี ใคร เห็นด้วยหรือไม่ เห็นด้วยอยากจะ
เปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างค่ะ  ถ้าไม่มี เราจะด าเนินการ 6 โครงการ 
นะค่ะ 

มติที่ประชุม    - เห็นด้วย 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
   6.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ครั้งต่อไปเดือนกรกฎาคม  

2563 ณ ที่ท าการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ หมู่ที่ 6 ต าบลหนองหงส์ 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
6.2 การส่งมอบเมล็ดพันธุ์ผัก 
 ให้กรรมการศูนย์ฯ ส่งรายชื่อพร้อมลายเซ็นของผู้รับคืน อบต.ด้วย
ค่ะ เพ่ือจะได้เก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 
    
ปิดการประชุม    เวลา  16.00 น. 
 
 
 
 
   (ลงชื่อ)        ศิราณี แก้วประสม    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                            (.นางศิราณี แก้วประสม) 
                                         นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
 
 
                                 (ลงชื่อ)    รังสรรค์  รัตนพันธุ์       ..ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                                           (นายรังสรรค์ รัตนพันธุ์ 
                                        ประธาน ศบกต. หนองหงส์ 
 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ 
ครั้งที่  6/2563    

วันที่  11  มิถุนายน  2563  เวลา  13.30  น. 
ณ  ที่ท าการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ หมู่ที่ 6  

อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ 

ครั้งที่  7/2563    
วันที่  23  กรกฎาคม  2563  เวลา  13.30  น. 

ณ  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  



                                                 ---------------------------- 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 
  เมื่อคณะกรรมการ ศบกต.  มากันพร้อมเรียบร้อยแล้ว  นายรังสรรค์  รัตนพันธุ์  
ประธานคณะกรรมการ ศบกต.   ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  กล่าวเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1           เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน   1.1 โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  

 - ส าหรับโครงการนี้  ก็ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ รายชื่อผู้รับมอบ
เมล็ดพันธุ์ผักก็ได้น าส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ซึ่งตอนนี้ฝนตกมากท าให้ใน
หลายหมู่บ้านยังไม่ได้ด าเนินการปลูก หมู่บ้านใดที่ท าการปลูกแล้วก็ขอให้
กรรมการศูนย์ฯ ติดตามผลด้วยนะค่ะ 
1.2 การส ารวจข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชของชุมชน 
 - กองคุ้มครองพันธุ์พืช  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร 
ได้จัดท าแผนส ารวจข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชของ
ชุมชน  เพ่ือส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจในชุมชนที่มีกิจกรรมการอนุรักษ์  
พัฒนาและใช้ประโยชน์พันธุ์พืช หรือมีพันธุ์พืชที่มีศักยภาพเป็นพันธุ์พืช
พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่นตาม พรบ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 ได้รับสิทธิและ
ความคุ้มครองตามกฎหมาย โดยต้องส่งแบบส ารวจคืน อบต. ภายในวันที่ 
31 กรกฎาคม 2563  เพ่ือที่ทาง อบต. จะต้องรายงานต่อกรมวิชาการ
เกษตรภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2563   

มติที่ประชุม    - รับทราบ 
 

ระเบยีบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - รับรอง   
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง  
   3.1 โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง
    - ให้กรรมการศูนย์ฯ ติดตามผลภายในชุมชนของตนเอง พร้อมทั้ง 
   ให้ความรู้ในสิ่งที่ชาวบ้านไม่ทราบด้วย 
    
 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแผนและผลการปฏิบัติงานของ ศบกต. 
   4.1  ผลการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 

 - อบรม/มอบเมล็ดพันธุ์ผักของชาวบ้านทั้งต าบล เมื่อวันที่ 4 
มิถุนายน 2563 



   4.2 แผนการปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม 
 - ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
   5.1 โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน  
   (แปลงนาสาธิต ) 
    - ตอนนี้กล้าข้าว อายุได้ 16 วันแล้ว  เดือนหน้าประมาณ  
   กลางๆเดือนก็น่าจะท าการถอนเพื่อปักด าได้  
             - พ่ีชม ตอนนี้ปุ๋ยเหลือกี่กระสอบ  เพียงพอส าหรับการท านาในรอบ 
   นี้หรือเปล่า 
นางสุนิสา  ศรีสุขแก้ว   - ตอนนี้ยังไม่ทราบยอดที่แน่นอน  แต่ดูแล้วน่าจะเพียงพอ 
นายถาวร  รัตนพันธุ์   - ต้องดูสภาพต้นข้าวก่อน  หากข้าวแตกกอดีเราก็ไม่ต้องใช้มาก 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - มีน้ าหมักด้วยนะค่ะ 
นายถาวร  รัตนพันธุ์   - ความจริงน้ าหมักจะมี 9 ประเภท มีหมักจืด หมักปลา หมักฝาด  
นายรังสรรค์ รัตนพันธุ์   - เราต้องมาดูก่อนว่าเราต้องการอะไร ใช้กับส่วนไหน ต้องการให้ 
   แตกกอ ออกรวง หรืออย่างอ่ืน ต้องดูด้วยครับ 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - ที่คาดการณ์ไว้ปุ๋ยหมักจะลงตอนเราท าเทือกเลย  ส่วนน้ าหมักนั้น 
   เราก็จะละลายไปกับน้ าได ้ ต้องถามพ่ีเอียดว่าแกใช้สูตรไหน 
นางนิษารัตน์ บุญเฮ้า    - ใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสง ตอนท าเทือก ใช้จุลินทรีย์หน่อกล้วย   
   พอปักด าแล้วก็ใช้การพ่นด้วยจุลินทรีย์หน่อกล้วย อัตราส่วน 1 กระป๋อง 
   กาแฟต่อน้ า 20 ลิตร  หรือน้ าหมักหอยเชอรี่ (หลักปักด า 20 วัน )  
   หลังจากนั้นก็ต้องดูว่าลักษณะข้าวเราเป็นแบบไหนต้องพ่นปุ๋ยเพ่ิมอีกหรือไม่ 
   และหากต้องการให้ติดดอกดี  ก็ใช้ฮอร์โมนไข่ 
นายถาวร รัตนพันธุ์   - ในช่วงก่อนปักด า ผมขอเสนอว่าให้มีการท าพิธีแรกนา  
นางประไพ  เกิดกลิ่นหอม   - เราจะท าเหมือนโบราณที่ก่อนการท านาจะต้องมีพิธีแรกนา  เพื่อ 
   ความเป็นศิริมงคล 
มติที่ประชุม    - เห็นด้วย 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - ก็เอาตามมติที่ประชุม  ให้น้าไหมเป็นผู้ประสานงานกับหมอเพ่ือ 
   มาท าพิธีแรกนา  และวันเวลาจะก าหนดอีกครั้ง   
มติที่ประชุม    - รับทราบ 
 
 
 
 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
   6.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ครั้งต่อไปเดือนสิงหาคม  



2563 ณ ที่ท าการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ หมู่ที่ 6 ต าบลหนองหงส์ 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
    
ปิดการประชุม    เวลา  16.00 น. 
 
 
 
 
   (ลงชื่อ)        ศิราณี แก้วประสม    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                            (.นางศิราณี แก้วประสม) 
                                         นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
 
 
                                 (ลงชื่อ)    รังสรรค์  รัตนพันธุ์       ..ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                                           (นายรังสรรค์ รัตนพันธุ์ 
                                        ประธาน ศบกต. หนองหงส์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ 
ครั้งที่  7/2563    



วันที่  23  กรกฎาคม  2563  เวลา  13.30  น. 
ณ  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ 

ครั้งที่  8/2563    



วันที่  31  สิงหาคม  2563  เวลา  13.30  น. 
ณ  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

                                                 ---------------------------- 
 

เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 
  เมื่อคณะกรรมการ ศบกต.  มากันพร้อมเรียบร้อยแล้ว  นายรังสรรค์  รัตนพันธุ์  
ประธานคณะกรรมการ ศบกต.   ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  กล่าวเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1           เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน   1.1 โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  

 - ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว  และก าลังจะลงตรวจเยี่ยม ดังนั้นขอให้
ทุกหมู่บ้านเตรียมการให้พร้อม 
1.2 การส ารวจข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชของชุมชน 
 - ตามท่ีกองคุ้มครองพันธุ์พืช  ส านักคุ้มครองพันธุ์พืช กรมวิชาการ
เกษตร ได้จัดท าแผนส ารวจข้อมูลการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์พันธุ์พืช
ของชุมชน  และให้รายงานต่อกรมวิชาการเกษตรภายในวันที่ 7 สิงหาคม 
2563 นั้น  เรายังไม่มีหมู่ใดส่งแบบส ารวจกลับมาเลย  

เจ้าหน้าที่ อบต.    ขอให้ส่งแบบส ารวจคืน อบต. ด้วยนะค่ะ 
ประธาน    ผมว่าให้เสนอในที่ประชุมเลยครับ 
มติที่ประชุม    เห็นด้วย 
เจ้าหน้าที่ อบต.    เมื่อที่ประชุมมีความเห็นให้เสนอท่ีประชุมเลย ขอเชิญเสนอค่ะ 
นายจิรพจน์ จันทร์มาศ   - ขอเสนอส้มหลอดครับ ผลใช้แกงส้มได้   เมื่อสุกสามารถกินเป็น
กรรมการ ม. 2   ผลไม้ได้ และขอเสนอต้นโท  ผลกินได้ไม้ใช้ประโยชน์ได้ 
นายสุกิจ บุญไชย    - ผมขอเสนอกระท้อนพ้ืนบ้าน  เพราะนับวันยิ่งหายากแล้วครับ  
กรรมการ ม. 5   และอีกชนิดคือ จิกโดน ครับ ดอกกินเป็นผักเคียงได้ ไม้ท าเฟอร์นิเจอร์ เช่น  
   วงกบประตู หน้าต่าง ได้  และจิกนา อีกตัวครับ ยอดกินได้ ไม้ใช้ท า 
   เฟอร์นิเจอร์ได้เช่นกัน 
นายถาวร รัตนพันธุ์   - ผมขอเสนอต้นก าซ า ผลกินได้ ไม้ท าสากต าข้าว  ท าเสาบ้านได ้
กรรมการ ม. 4   และเสนอไฟเดือนห้า ใบกินได้ ใช้แกงค่ัว และมะไฟอีกตัว ผลกินได้ทั้งอ่อน 
   และแก่  สุกรับประทานเป็นผลไม้ได้ 
นางประไพ  เกิดกลิ่นหอม   - ขอเสนอส้มเม่า ยอดกินได้ ที่เราเรียกเม่าเปาโล ส่วนเม่าอีกตัว 
กรรมการ ม.13   ลูกกินและท าไวน์ 
นายรังสรรค์  รัตนพันธุ์   - ผมเสนอไม้ก าจัด  ใบใส่ย า เปลือกเป็นยา ไม้ท ากรงนก ลูกแกง
ประธาน ศบกต.   คั่ว 
นายสุกิจ บุญไชย    - เสนอเพ่ิมหว้าอีกชนิดครับ ผล กินและท าไวน์  ไม้นิยมท าครก 
กรรมการ ม. 5   เฟอร์นิเจอร์ 
นางสุนิสา ศรีสุขแก้ว   - เสนอมะตูมอีกตัว  ผลสามารถต้มกินน้ า ต้นใช้ประโยชน์ ใบ ย า
กรรมการ ม.13    สมุนไพร หรือท าผักเคียง 



นายจิรพจน์ จันทรมาศ   - เสนอมะม่วงคัน  ผลสุกกินได้ ไม้ท าเฟอร์นิเจอร์ นับวันยิ่งหายาก 
กรรมการ ม.2   แทบจะไม่มีในพ้ืนที่แล้ว 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - มีใครจะเสนออะไรอีกบ้างค่ะ  หากไม่มีเราจะถือว่าไม้ 12 ชนิด  
   ที่เสนอมา เราจะรายงานไปยังกรมวิชาการเกษตรนะค่ะ 
มติที่ประชุม    - เห็นด้วย 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 

 - รับรอง   
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง  
   3.1 โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน  
   (แปลงนาสาธิต) 
    - กิจกรรมปักด า  เราก็ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นแล้วนะค่ะ โดยเราเริ่ม 

ด าเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 แล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 
ใช้ เวลาในการปักด า 5 วัน  เชิญนางประไพ เกิดกลิ่นหอม ชี้แจง
รายละเอียด เชิญค่ะ 

น่างประไพ เกิดกลิ่นหอม   - กล้าที่เราใช้ในการปักด าทั้งสิ้น 335 มัด    ในการท านานี้มี
กรรมการ ม.13   ค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
    - ค่าถอนกล้า  เราใช้วิธีการขอความร่วมมือและจ้าง ถ้าพูดตาม 
   ภาษาชาวบ้าน ขอช่วยนั้นแหละแต่เราให้ค่าตอบแทนเขาด้วย  เพราะเรา 

ต้องมาคิดว่าทุกคนมีหน้าที่ต้องท า ต้องท ามาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง
ตัวเองและครอบครัว เราจะขอช่วยเขาตลอดไม่ได้ต้องมีค่าตอบแทนเป็น
สินน้ าใจให้เขาด้วย  เพียงแต่เราจ่ายในราคาที่ต่ ากว่าการจ้างทั่วไป ในการ
ถอนกล้านี้ เราให้ค่าถอนมัดละ 5 บาท  จ านวน 306 มัด เป็นเงิน 1,530  
บาท    

    - ค่าปักด า    ใช้วิธีการเดียวกัน  โดยวันแรก คือวันที่ 18 สิงหาคม 
2563 เราใช้การลงแขก เพ่ือท ากิจกรรมปักด า  และหลังจากนั้นเราจะท า
การขอช่วยแกมจ้างเช่นเดิม โดยคิดมัดละ 10 บาท  จ านวน 186 มัด เป็น
เงิน 1,860 บาท 
 - ค่าไถ  ต้องบอกก่อนว่าในการไถครั้งนี้ได้ท าการไถถึง 4 ครั้ง และ
เราจ้างไถ  โดยเขาคิดค่าไถไร่ละ 1,000 บาท ที่คิดราคานี้เพราะว่า พ้ืนที่ที่
จะท านานั้นส่วนหนึ่งเป็นนาร้างมา 6-7 ปีแล้ว ท าให้การไถท าได้ยาก และ
ต้องไถถึง 4 ครั้ง กว่าจะสามารถปักด าได้ พ้ืนที่ท านาทั้งหมด 6 ไร่ เศษ แต่
เขาคิดแค่ 6 ไร่ เป็นเงิน 6,000 บาท  นอกจากนี้ เราได้ท าการไถ 7 จาน 
และตีพรวน เพ่ือท าการหว่านกล้า จ านวน 1 ไร่ รวมเราจ้างไถ 7 ไร่ เป็น
เงิน 7,000 บาท  แต่เราได้ท าเบิกแค่ 5,600 บาท โดยคิดไร่ละ 800 
ตามราคาเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งปีนี้ราคาค่าไถ เพ่ิมขึ้นไร่ละ 200 บาท  เราจึงติด
ลบค่าไถ 1,400 บาท  ส าหรับดิฉันก็มีแค่นี้ค่ะ มีกรรมการท่านใดมีข้อ
ซักถามบ้างหรือไม่ค่ะ หากไม่มีก็ถือว่ากรรมการทุกท่านรับทราบนะค่ะ 



มติที่ประชุม    - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแผนและผลการปฏิบัติงานของ ศบกต. 
   4.1  ผลการปฏิบัติงานเดือนสิงหาคม 

 - จัดกิจกรรมปักด า เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ณ แปลงนา
สาธิตหมู่ที่ 13 บ้านหนองนูด 
 - ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ วันที่ 31  สิงหาคม 2563 

   4.2 แผนการปฏิบัติงานเดือนกันยายน 2563 
 - จัดอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชน
ในชุมชน วันที่  11 กันยายน 2563 ณ โรงประชุ มหมู่ที่  13  บ้าน
หนองนูด เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
   5.1 โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน  
   (แปลงนาสาธิต ) 
นางประไพ เกิดกลิ่นหอม   - ตอนนี้กล้าเราก็ตั้งตัวได้แล้ว  ถึงเวลาที่จะต้องใส่ปุ๋ยอีกรอบแล้ว   
   เราจะนัดใส่ปุ๋ยกันวันไหนดีค่ะ  เมื่อวันที่  26 สิงหาคม 2563 ได้ท าการ 
   ปล่อยน้ าทิ้งไปแล้วหนึ่งรอบ  และได้ปล่อยน้ าเข้านาเต็มแล้ว   
นายรังสรรค์ รัตนพันธุ์   - ผมว่าเราไปดูท่ีนากันก่อนก็ได้แล้วจึงมานัดวันกันว่าจะใส่ปุ๋ยวัน 
   ไหน  ส าหรับผมแล้ววันไหนก็ได้ครับ 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - ก าหนดวันเลยค่ะ  เพราะหากเรายืดเยื้อไป อาทิตย์นี้เรามี 

กิจกรรมทางศาสนาอีกในวันที่ 3 กันยายน และวันที่ 4 – 7 ก็เป็นวันหยุด
ยาวอีก ดังนั้นก าหนดวันเลยดีกว่าค่ะ 

นางประไพ เกิดกลิ่นหอม   - ก็ดีค่ะ   เราจะได้ไม่ต้องมากังวลใจกันอยู่  ให้ อบต. นัดวันเลยค่ะ 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - ก าหนดเป็นวันที่ 1 กันยายน 2563 เราจะมาท าการใส่ปุ๋ย  
   กันนะค่ะ  ส าหรับเวลา ขอนัดเวลา 14.30 น. พร้อมกันที่แปลงนานะค่ะ 
 มติที่ประชุม    - รับทราบ 
   5.2 ก าหนดวันอบรมโครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับ 
   ประชาชนในชุมชน 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - กิจกรรมปักด าเราก็ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ต่อไปเราต้องมีอีก 1  
   กิจกรรม คือ กิจกรรมอบรมให้ความรู้  เราจะด าเนินการอบรมวันไหนดีค่ะ 
นางประไพ เกิดกลิ่นหอม   - ควรเป็นช่วงหลังจากวันท าบุญ  
เจ้าหน้าที่ อบต.    - เลือกวันไหนค่ะ 
 
นายถาวร  รัตนพันธุ์   - ผมคิดว่า วันที่ 11 กันยายน 2563 ครับ ซึ่งตรงกับวันศุกร์ ใคร 
   เห็นอย่างไรบ้างครับ 
มติที่ประชุม    - เห็นด้วย 
นายสุเทพ หนูขาว   - เป้าหมายกี่คนครับ 



เจ้าหน้าที่ อบต.    - เป้าหมาย 50 คน  โดยเป้าหมายหลักคือ หมู่ที่ 13  เพราะมี 
   เกษตรกรท านามากที่สุด 
นายสุเทพ หนูขาว   - หมู่บ้านละ 3 คน รวมกรรมการศูนย์   
เจ้าหน้าที่ อบต.    - ได้ค่ะ ที่เหลือให้เน้นหมู่ที่ 13  สถานที่โรงชุมหมู่ที่ 13 เวลา  
   13.00 น. เป็นต้นไป 
นายถาวร  รัตนพันธุ์   - แล้วหมู่บ้านที่ไม่มาร่วมประชุมจะท าอย่างไร 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - จะท าหนังสือแจ้งอีกครั้งค่ะ  ใครมีอะไรที่จะเพ่ิมเติมอีกบ้างค่ะ   

ในครั้งนี้การอบรมจะเน้นเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์  เพราะวิธีการเราได้ให้ความรู้
ไปแล้วเมื่อปีก่อน 

มติที่ประชุม    - รับทราบ 
   5.3 โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  
   ( กิจกรรมบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ฯ) 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - เมล็ดพันธุ์ก็แจกไปเรียบร้อยแล้ว  ถึงเวลาที่จะต้องลงตรวจเยี่ยม 
   แล้ว ดังนั้น แต่ละหมู่ให้เตรียมพร้อมไว้ 
นายยงยุทธ ค าแหง   - ปลูกขายไปหมดแล้ว  
เจ้าหน้าที่ อบต.    - ส าหรับผู้ที่ปลุกและได้เก็บเก่ียวแล้วก็ไม่เป็นไร เราถือว่าเขาได้ท า 

แล้ว  ส าหรับหมู่ใดที่พอจะหาได้ขอให้ลงตรวจเยี่ยมหมู่ละ 5 ครัวเรือนขึ้น
ไป โดยวิธีการสุ่มลงตรวจเยี่ยม หากเกษตรกรมีข้อสงสัยก็ให้ความรู้เขาไป 
และให้ถ่ายรูปสถานที่ปลูกพร้อม ชื่อที่อยู่ส่งให้เจ้าหน้าที่ด้วย เพราะจะให้
ทางเจ้าหน้าที่ลงทุกครัวเรือนมันมากเกินไปและไม่สามารถท าได้ทันเวลา จึง
ขอความร่วมมือกรรมการศูนย์ทุกหมู่บ้านด าเนินการลงตรวจเยี่ยมด้วย และ
ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ด้วย และทางเจ้าหน้าที่จะสุ่มลงหมู่บ้าน  หากลง
หมู่บ้านวันใด จะแจ้งให้ทราบ ส าหรับหมู่บ้านที่ไม่มาร่วมประชุมก็จะแจ้ง
ทางโทรศัพท์หรือหนังสือต่อไป 

มติที่ประชุม    - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
   6.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ครั้งต่อไปเดือนกันยายน  

2563 ณ ที่ท าการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ หมู่ที่ 6 ต าบลหนองหงส์ 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่ประชุม    - รับทราบ 
เจ้าหน้าที่ อบต.   เชิญคุณสมบูรณ์ ณ สุวรรณ  ที่ปรึกษา ศบกต. พบปะกับพวกเรา เชิญค่ะ 
 
 
นายสมบูรณ์ ณ สุวรรณ   - ผมมีเรื่องที่จะประชาสัมพันธ์ให้ทราบ คือผมจะท าเรื่องขอพันธุ์ 

ปลา จาก นพค.44  เพ่ือที่จะมาปล่อยในนาข้าวเราอีก เหมือนปีที่แล้ว 
เพ่ือให้เป็นแหล่งอาหารให้กับพวกเราได้กินกัน ซึ่งผมได้คุยกับเจ้าหน้าที่ 
นพค. 44 เรียบร้อยแล้ว 



นางสุนิสา ศรีสุขแก้ว   - ถ้าหากท่านรองขอพันธุ์ปลา  ดิฉันก็จะส ารวจชาวบ้านที่มีบ่อปลา  
   เพ่ือที่จะได้สนับสนุนพันธุ์ปลาให้เขาได้เลี้ยงกันด้วย 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - ดีค่ะ จ านวนกี่ตัวเรือนก็แจ้งข้อมูลมาทาง อบต. นะค่ะ เพ่ือที่จะ 
   ได้ท าหนังสือขอสนับสนุนพันธุ์ปลา ต่อ นพค.44 ได้ถูกต้อง 
    - ต่อไปเชิญนางอรชา หมวดเมือง เจ้าหน้าที่เกษตร จาก ส านักงาน 
   เกษตรอ าเภอทุ่งสง 
นางอรชา หมวดเมือง   - อบต. ควนกรด ได้จัดงานเศรษฐกิจพอเพียง    โดยเปิดงานด้วย 
    ท่านรองผู้ว่า  ช โชคชัย ค าแหง  มีกิจกรรมในวันที่ 1-3 กันยายน มี 

สินค้าโอท็อป มีบูธ 30 กว่าร้าน ซึ่งในงานนี้ จะมีผลิตภัณฑ์ปลอดสารพิษ
จ าหน่าย โดยได้ขอความร่วมมือจากผู้ใหญ่แมว ให้น าผักไปวางจ าหน่ายด้วย 
ก็ขอเรียนเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมในวันที่ 1-3 กันยายน 2563 นี้ ที่ 
อบต. ควนกรด งานมีช่วงกลางวันไม่มีภาคกลางคืน นะค่ะ 
 - การขึ้นทะเบียนปลูกข้าวไร่ ให้น าส าเนาบัตรประชาชน ทะเบียน
บ้าน รูปถ่าย เอกสารที่ดิน พร้อมพิกัดแปลง เอาแบบฟอร์มที่ส านักงาน
เกษตร  แล้วยื่นที่ส านักงานเกษตรได้เลยค่ะ 

นายถาวร  รัตนพันธุ์  - เมื่อวันที่ 17-19 สิงหาคม อบรมเรื่องการเก็บเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า
เพ่ือมาท าพันธุ์ โครงการนี้ที่เกิดขึ้นนั้นของป่าไม่เพ่ิงสรุปเสร็จว่าไม้ที่อยู่ใน
พ้ืนที่ของเราสามารถโค่นได้หมดทุกชนิด ในปี 2560 ทางคณะวนอุทยาน
จึงได้ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ ทั้งของสวนป่า ของอุตสาหกรรม ของเอกชน 
หากใครปลูกก็สามารถขายได้ทันที่ โดยขายที่อ าเภออ่าวลึก เป็นโรงงาน
อุตสาหกรรมจะสร้างที่อ่าวลึก จะสร้างครบวงจร สมมุติว่าหากเรามีไม้
ต้องการโค่น เราจะโค่นเอง หรือให้ทางอุตสาหกรรมมาโค่นก็ได้จะขายแบบ
ไม้แปรรูปหรือจะขายทั้งท่อนก็ได้ โรงงานเปิดปลายปี 2564 นี้ เมื่อก่อน
เราหาพันธุ์ไม้ กล้าไม้เราจะซื้อทั้งนั้น แต่จากการอบรมครั้งนี้จึงรู้ว่า ต้นไม้ก็
เหมือนคน ถ้าพ่อแม่ดี ลูกก็ออกมาดี หากพ่อแม่ด้อยลูกก้ออกมาด้อย ต่อไป
เขาจะปลูกป่าเพ่ือคัดท าพันธุ์ ซึ่งภาคใต้มีที่สงขลา ต. ฉลุง  อ.รัตภูมิ ก็
สามารถไปขอได้ เป็นการขอเมล็ดพันธุ์ที่ผ่านการคัดมาแล้ว โดยเราน ามา
ปลูกเอง หากใครสนใจก็ไปขอได้ครับ 

เจ้าหน้าที่ อบต.  - ใครมีอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างไหมค่ะ  ถ้าไม่มีเชิญท่านประธานปิด
การประชุมค่ะ 

 
 
 
 
ประธาน  - หากไม่มีอะไรแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ 
 
ปิดการประชุม    เวลา  16.00 น. 
 



 
 
   (ลงชื่อ)        ศิราณี แก้วประสม    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                            (.นางศิราณี แก้วประสม) 
                                         นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
 
 
                                 (ลงชื่อ)    รังสรรค์  รัตนพันธุ์       ..ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                                           (นายรังสรรค์ รัตนพันธุ์ 
                                        ประธาน ศบกต. หนองหงส์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ 
ครั้งที่  8/2563    

วันที่  31 สิงหาคม  2563  เวลา  13.30  น. 
ณ  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13  อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานการประชุม 
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ 

ครั้งที่  9/2563    



วันที่  11  กันยายน  2563  เวลา  09.00  น. 
ณ  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  

                                                 ---------------------------- 
 

เริ่มประชุมเวลา  08.30  น. 
 
  เมื่อคณะกรรมการ ศบกต.  มากันพร้อมเรียบร้อยแล้ว  นายรังสรรค์  รัตนพันธุ์  
ประธานคณะกรรมการ ศบกต.   ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม  กล่าวเปิดการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1           เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ประธาน   1.1 โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  

 - ปัญหาของเราตอนนี้คือ หนอนห่อใบข้าว ได้ลงระบาดในแปลง
สาธิต  เมื่อก่อนเราว่าข้าวเป็นยาดหล้อ ถ้ากินจะกินหลังใบของใบข้าว จาก
การตรวจดูแปลงเมื่อเช้าก็ถือว่าเยอะ แต่ในความเป็นจริง สมัยก่อนตามที่
เคยมีประสบการณ์ในเรื่องการท านามาเมื่อฝนออกมามันก็จะหายเอง  
เมื่อก่อนเขาจะบอกกันว่าช่วงข้าวหย่อนสร้อย หนอนจะกิน แต่เมื่อใบแก่ก็
จะไม่เป็นแล้ว แต่ถ้าฝนออกมาก็จะหายเอง ประมาณเดือน 11 เดือน 12 

เจ้าหน้าที่ อบต.    - แปลงที่ลงระบาดมากคือแปลงข้าวทางขวามือ แปลงข้าวสปอร์ต   
   จะเยอะกว่าแปลงอื่นๆ  
นายปรีชา เพชรรมย์   - ถ้าการระบาดไม่เกิน 15 เปอร์เซนต์ ไม่ต้องใช้สารเคมี ความจริง 

ผมมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นอินทรีย์ และผมก็ใช้อยู่ สามารถใช้ได้ ผมใช้กับพืชผัก
ได้ผลดี แต่ผมก็ไม่เคยได้ลองใช้กับข้าว  ถ้าจะลองใช้ ผมจะเอามาให้และจะ
ลงมาสาธิตให้ด้วย แต่ถ้าเป็นราคาปกติจะอยู่ที่ ซองละ 190 บาท ผสมน้ า 
20 ลิตร ฉีดพ่น แต่ถังที่น ามาฉีดพ่นจะต้องไม่ใช่ถังที่เคยใช้ฉีดเคมีมาก่อน 
หากถังที่ผ่านการฉีดเคมีมาก่อน ให้ล้างด้วยเบคกิ้งโซดา แช่ไว้ 1 คืน แล้ว
ล้างให้สะอาด ถ้าต้องการจะใช้ผลิตภัณฑ์ของผมก็สามารถบอกได้ และนัด
วันผมมาได้ครับ 

นายรังสรรค์ รัตนพันธ์   - ก็ลองดูก่อนได้ครับ เพราะยังงัยเราก็ต้องฉีดอยู่แล้ว  
นายสุรเดช  นวลขาว   - ใช้ก้นยาสูบก็ดีครับ ผมเคยลองกับผักใช้ได้ดี แต่ต้องเอามาหมัก
   ก่อน  
นายรังสรรค์ รัตนพันธ์   - ลองใช้ของน้องชาดูก่อนเราไม่ต้องมาหมัก  เพราะถ้ารอหมักก่อน 
   อาจจะไม่ทัน  
นายปรีชา เพชรรมย์   - จะฉีดวันไหนบอกผมล่วงหน้านะครับ 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - เอาเป็นว่าวันอาทิตย์นี้เราจะฉีดค่ะ  วันอาทิตย์เช้า 
นายปรีชา เพชรรมย์   - ครับ ผมจะเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมครับ 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - ต่อไปในเรื่องของการลงแขกเก่ียวข้าว  เมื่อปีท่ีแล้วเราเก็บเก่ียว 
   ประมาณ วันที่ 30 - 31 มกราคม 2563  ปีนี้ก็น่าจะใกล้เคียงกัน แต่ว่าปี 

นี้เราปลูกข้าว 3 สายพันธุ์  อีก 2 สายพันธุ์เราไม่รู้ว่าจะเริ่มเก็บเกี่ยวได้
ประมาณวันไหน 



นายรังสรรค์ รัตนพันธุ์   - ข้าวไม่ว่าสายพันธุ์ไหนความต่างไม่เกิน 15 วัน  
 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 
 - รับรอง   
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง  
   3.1 โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน  
   (แปลงนาสาธิต) 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - จากที่เราได้ใส่ปุ๋ยไปเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2563 ปรากฏว่า 
   หลังจากท่ีเราใส่ปุ๋ยฝนตกหนักมาก เราควรจะใส่ปุ๋ยใหม่หรือไม่ 
นายรังสรรค์  รัตนพันธุ์   - จากที่ไปดูแปลงนามา ข้าวแตกกอดี ก าลังไปได้สวย ฝนตกก็ไม่ 
   เป็นไร  ข้าวสวยอยู่ แต่ว่าช่วงนี้เป็นหนอนอยู่ครับ ส่วนปุ๋ยนั้นคงจะยังไม่ 
   ต้องใส่ก่อน เพราะหากใส่มากเกินไปเผื่อมันจะหวาบเสียอีก  เราค่อย 
   ประเมินไปทีละข้ัน  หากช่วงไหนที่เห็นว่าสมควรใส่เราก็ค่อยมาใส่กัน 
มติที่ประชุม    - รับทราบ 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - ในส่วนของการฉีดพ่นสารก าจัดหนอน เราตกลงกันว่า วันอาทิตย์ 
   ที่ 13 กันยายน 2563 นะ แต่ต้องฉีดในช่วงเช้าเพราะช่วงบ่ายฝนจะตกไม่ 
   สามารถฉีดได้ 
มติที่ประชุม    - รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแผนและผลการปฏิบัติงานของ ศบกต. 
   4.1  ผลการปฏิบัติงานเดือนกันยายน 

 - จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ เมื่อวันที่ 11 นยายน 2563 ณ 
แปลงนาสาธิตหมู่ที่ 13 บ้านหนองนูด 
 - ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ วันที่ 11  กันยายน 2563 

   4.2 แผนการปฏิบัติงานเดือนตุลาคม 2563 
 - ตรวจแปลงนาสาธิต 
 - ประชุมกรรมการศูนย์บริการฯ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
   5.1 โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง  
   ( กิจกรรมบ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง ฯ) 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - เมล็ดพันธุ์ก็แจกไปเรียบร้อยแล้ว  ถึงเวลาที่จะต้องลงตรวจเยี่ยม 
   แล้ว และท่ีตกลงกันคือ ให้กรรมการลงตรวจเยี่ยมโดยวิธีการสุ่มหมู่ละ 5  
   ครัวเรือน ถ่ายรูปแล้วลงเข้าไลน์กลุ่ม ซึ่งมีบางหมู่ที่ส่งมาแล้ว ได้แก่  
   หมู่ที่  7  หมู่ 8 หมู่ 10   หมู่ใดท่ียังไม่ลงตรวจและยังไม่ส่งข้อมูล ขอความ 
   ร่วมมือให้ส่งให้ด้วย 
มติที่ประชุม    - รับทราบ 
   5.2 โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน  



   (แปลงนาสาธิต) 
    - วันที่ 13 กันยายน 2563  ฉีดพ่นสารจุลินทรีย์ก าจัดหนอน ช่วง 
   เวลาประมาณ 9.00 น. พบกันที่แปลงนาสาธิตค่ะ 
มติที่ประชุม    - รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
   6.1 ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ ครั้งต่อไปเดือนตุลาคม 

2563 ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 ต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ที่ประชุม    - รับทราบ 
เจ้าหน้าที่ อบต.  - ใครมีอะไรจะเพ่ิมเติมอีกบ้างไหมค่ะ  ถ้าไม่มีเชิญท่านประธานปิด

การประชุมค่ะ 
ประธาน  - หากไม่มีอะไรแล้ว ผมขอปิดประชุมครับ 
 
ปิดการประชุม    เวลา  10.00 น. 
 
 
 
   (ลงชื่อ)        ศิราณี แก้วประสม    ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                            (.นางศิราณี แก้วประสม) 
                                         นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
 
 
                                 (ลงชื่อ)    รังสรรค์  รัตนพันธุ์       ..ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                                           (นายรังสรรค์ รัตนพันธุ์ 
                                        ประธาน ศบกต. หนองหงส์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ 
ครั้งที่  9/2563    

วันที่  11  กันยายน  2563  เวลา  08.30  น. 
ณ  ที่ท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13 อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


