
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ 

ครั้งที่ 1 วันที่  22 ตุลาคม  ๒๕63 
ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13  ต าบลหนองหงส ์ อ าเภอทุ่งสง  

 จังหวดันครศรีธรรมราช  
 

เริ่มประชุมเวลา 10.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 โครงการฝีกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน 

(แปลงนาสาธิต) 
 โครงการดังกล่าว ได้ด าเนินการส าเร็จไป 2 ช่วง  แล้ว คือ การ
หว่านกล้าและการปักด า   ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการดูแลรักษา ซึ่งเราได้ท า
การใส่ปุ๋ยไปแล้ว 1 รอบ  และได้พ่นสารชีวภาพป้องกันก าจัดหนอนห่อใบ
ข้าว 1 ครั้ง เพราะเกิดการระบาดในแปลงนาใกล้เคียง เลยลุกลามมา
ระบาดในแปลงนาสาธิตด้วย  จึงต้องท าการป้องกันก่อนการระบาดจะ
ระบาดมากขึ้น  จาการกระท าดังกล่าวได้ผลดี  ตอนนี้ไม่มีหนอนห่อใบข้าว
ระบาดแล้ว   
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 9  เมื่อวันที่ 11 กันยายน  2563 
    ๒.๑ มติที่ประชุม 
          -  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 โครงการฝีกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน 

(แปลงนาสาธิต) 
 การใส่ปุ๋ยรอบที่ 2 การประเมินว่าจะใส่ปุ๋ยอีกหรือไม่ต้องประเมิน
เป็นระยะๆไป ประกอบกับช่วงนี้ฝนตกมากท าให้น้ าในนามาก  ไม่เหมาะ
ส าหรับใส่ปุ๋ย  ต้องรอให้ฝนน้อยกว่านี้แล้วจึงค่อยใส่ปุ๋ยครั้งที่ 2  ซึ่งจะต้อง
ใส่เพื่อให้ข้าวตั้งท้อง  จะใส่วันไหนนั้นจะนัดกันอีกรอบ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแผนและผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการประจ าต าบล 

4.1 ผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนตุลาคม 2563  
 - กิจกรรมปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ  เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563  
ณ. แปลงนาสาธิต หมู่ที่ 13 

- กิจกรรมรับมอบพันธุ์ปลาจากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 44 
จ านวน 30,000  ตัว  ประกอบด้วย ปลานิล ปลาตะเพียน และปลาไน-  



- ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ประจ าต าบลหนองหงส์ 
วันที่ 22  ตุลาคม  2563  
3.2 แผนการปฏิบัติงานประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563  
 - ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ เดือนพฤศจิกายน 2562  
วันที่  .......  พฤศจิกายน  2563  ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13)  ต าบล
หนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
 5.1 แผนปฏิบัติการโครงการประจ าปีงบประมาณ 2564  
      โครงการของปีงบประมาณ 2564 ที่บรรจุในข้อบัญญัติ มีทั้งหมด    
      5 โครงการ ได้แก่  

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

2. โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ
พอเพียง  งบประมาณ 100,000 บาท 

3. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ 
งบประมาณ  150,000 บาท 

4. โครงการอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานฯ  งบประมาณ 
150,000  บาท 

5. โครงการอบรมเพาะและขยายพันธุ์ พืช   งบประมาณ 
100,000 บาท 

เจ้าหน้าที่ อบต.    - โครงการที่ 1  ก็จะเป็นกิจกรรมแปลงนาสาธิตเช่นเดิม  วันเวลาก็ 
    จะอยู่ในช่วงเดือน มิ.ย  เป็นต้นไป 

 - โครงการที่ 2  (เศรษฐกิจพอเพียง) จะด าเนินกิจกรรมแบบไหน   
ช่วยกันคิดแล้วเสนอมาคะ 

นางประไพ  เกิดกลิ่นหอม   ขอเสนอโครงการผึ้ง   เพราะท่ีผ่านมาหลายหมู่บ้านได้เลี้ยงกัน 
เยอะพอสมควร  และดูแล้วน่าสนใจเหมาะกับสภาพชาวบ้านของต าบล
หนองหงส์  

นายวิระชาติ  ทรงทอง   - ของหมู่ 4 มีอยู่หลายครัวเรือน  และที่ท าจริงก็มีเยอะ 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - ครั้งนี้เราจะไม่อบรมให้ความรู้ในเรื่องการเลี้ยงผึ้ง  แล้วเพราะเรา 

ได้อบรมไปแล้ว  ครั้งนี้หากจะท าโครงการผึ้งอีก ก็ต้องเป็นเรื่องของคุณภาพ
และการบรรจุภัณฑ์ น่าจะดีกว่า  หรือใครมีความเห็นอย่างอ่ืนอีกบ้างคะ
หากไม่มี โครงการนี้เราจะท ากิจกรรมเลี้ยงผึ้งนะคะ  แต่จะเน้นไปทางการ
ตรวจสอบคุณภาพและการบรรจุภัณฑ์    

มติที่ประชุม  - เห็นด้วย 
เจ้าหน้าที่ อบต.  - โครงการที่ 3  สัตว์ปลอดโรคฯ   กิจกรรมก็จะเหมือนเดิม  คือ

ส ารวจและฉีดวัคซีน  ส่วนคนที่จะฉีดวัคซีนสุนัข – แมว  นั้น คนที่ยังไม่เคย
ฉีดทางปศุสัตว์จังหวัดให้ส่งรายชื่อเพ่ือจะรับวัคซีนป้องกันก่อนการฉีด  คน



ละ 2 เข็ม ซึ่งเป็นการฉีดก่อน  ทาง อบต. ได้ส่งรายชื่อให้จังหวัดเรียบร้อย
แล้ว   รอเพียงทางจังหวัดแจ้งให้ไปรับการฉีดวัคซีน 

ที่ประชุม  - รับทราบ 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - โครงการที่ 4 โครงการอบรมเพาะและขยายพันธุ์พืช   
     - ตอนนี้ทาง อบต. ได้ด าเนินการจัดท าแปลงเพาะช าไว้หลัง อบต.  

แต่ยังไม่แล้วเสร็จ  หากเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะด าเนินการเพาะ
ขยายพันธุ์ต้นไม้ต่างๆ ทั้งไม่ดอก ไม้ประดับ ไม้ผล  พืช ผัก  ให้แก่ชาวบ้าน
ได้  แต่ก่อนการจะท าเราต้องด าเนินการจัดอบรมก่อน  หากใครมีพืชชนิดใด
ที่ต้องการขายพันธุ์ก็สามารถที่จะน ามาเพาะขยายพันธุ์เพ่ือส่งมอบให้กับ
ผู้อ่ืนได้ เป็นการเก็บ รักษา  พันธุ์พืช ไว้ได้ด้วย   และจะสะดวกไหมหาก
คณะกรรมการศูนย์ต้องมาช่วยกันท าแปลงเพาะช าให้แล้วเสร็จ  แต่จะนัด
เป็นวันหยุด  ไม่ทราบว่าพอจะมาร่วมกันได้หรือไม่  หากสามารถมาร่วมกัน
ได้  จะได้ก าหนดวัน  และแจ้งกลับให้ทราบ 

มติที่ประชุม    - รับทราบ และให้แจ้งวัน เวลา ให้กรรมการศูนย์ฯ ทราบ 
นายรังสรรค์  รัตนพันธุ์   - ในความคิดของผม  ผมเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดี  อย่างน้อยเราจะได้มี 

ภาพที่ชัดเจน  ว่าเราท าอะไร  มีอะไร  เมื่อชาวบ้านทราบเขาก็จะให้ความ
ร่วมมือเรา  ไม่ใช่ว่าชาวบ้านขออะไรก็ต้องรอเราไปขอจากที่อ่ืนมาให้  ซึ่ง
เราก็ไม่สามารถที่จะรับปากชาวบ้านได้ว่าเขาจะได้รับในสิ่งที่เขาต้องการ
หรือไม่  แต่หากเราท าเอง เพาะเอง ชาวบ้านต้องการอะไร   เรามา
ด าเนินการเพาะแล้วมอบให้เขา   เขาก็ได้รับ  และมันตรงกับความต้องการ
จริงๆของเรา  ผมว่ามันจะได้ประโยชน์มากกว่าครับ 

ที่ประชุม    - เห็นด้วย 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - การที่จะมีสติกเกอร์รับรองคุณภาพถือว่าเป็นการพัฒนาอีกก้าว 

หนึ่งของเกษตรกร  หากเราเลี้ยงแล้วยังใช้วิธีเดิมๆอยู่คุณภาพน้ าผึ้งก็ไม่ได้
รับการพัฒนา อีกอย่างคือ การที่เกษตรกรเลี้ยงผึ้งนอกจากจะรู้วิธีการเลี้ยง
แล้ว สมควรที่จะรู้วิธีการเก็บการดูคุณภาพ สามารถบอกความแตกต่างข้อดี
ข้อเสียของน้ าผึ้งที่มีคุณภาพกับไม่มีคุณภาพได้หากรู้ค้าต้องการรายละเอียด
สามารถที่จะอธิบายได้  ไม่ใช่สักแต่เลี้ยง 

นายรังสรรค์  รัตนพันธุ์   - หากเราคิดท าถึงขั้นนี้ก็เห็นด้วย  เพียงแต่ว่าเรื่องการตลาดเรายัง 
    ไม่มีปัญหาเพราะผลิตมาก็ขายหมด  
เจ้าหน้าที่ อบต.    - โครงการที่ 5  ศึกษาดูงาน     เมื่อปีที่แล้ว  นายกให้เราได้ไป 

ศึกษาดูงาน ณ ท้องสนามหลวง  เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงของ ในหลวง
รัชกาลที่ 9   ส าหรับปีนี้ก็ไปคิดกันมาว่าเราควรจะดูงานเรื่องอะไร  ฝากให้
ไปคิดด้วยนะคะ 

ที่ประชุม    - รับทราบ 
 
 
 



เจ้าหน้าที่ อบต.    - สรุป   โครงการปีงบประมาณ 2564  มีทั้งสิ้น  5 โครงการ   
ส่วนการจะด าเนินการในช่วงเวลาใดนั้น  ช่วยกันคิดและเสนอมาคะ 

- โครงการที่ 1 (แปลงนาสาธิต)   ช่วงเดือน มิถุนายน 2564 –  
กุมภาพันธ์ 2565 
 - โครงการที่ 2 (เศรษฐกิจพอเพียง) ช่วงเดือนไหนดีคะ  

นายรังสรรค์  รัตนพันธุ์   - ช่วงเดือน กุมภา – มีนา  ผึ้งในรังที่สมบูรณ์จะมีการแยกรัง  หาก 
    จะจัดควรจัดก่อน   
เจ้าหน้าที่ อบต.    - หากเป็นช่วงเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์  เห็นด้วยไหมคะ   

เพราะช่วงมกราคม – กุมภาพันธ์  เป็นช่วงที่ยางผลัดใบบ้างแล้ว  น่าจะ
เหมาะในการจัดกิจกรรม 

มติที่ประชุม    - เห็นด้วย 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - โครงการที่ 3  ( สัตว์ปลอดโรค)   การส ารวจน่าจะเป็นช่วง  

ธันวาคม – มกราคม   ส่วนการด าเนินการฉีด น่าจะเป็นช่วงเดือน 
กุมภาพันธ์ – เมษายน  2564  ขึ้นอยู่กับวัคซีนว่าจะได้รับเมื่อไหร่  ที่
ประชุมว่าอย่างไรบ้างคะ 

มติที่ประชุม    - เห็นด้วย 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - โครงการที่ 4 ( อบรมเพาะและขยายพันธุ์)  ความจริงแล้ว 

สามารถท าได้ทั้งปีงบประมาณ  ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสะดวกช่วงเวลาใด
ส าหรับโครงการนี้  ช่วงเดือน มีนาคม – ต้นพฤษภาคม   ก็ได้  เป็นช่วงปิด
กรีด   ชาวบ้านจะมีเวลาว่างน่าจะสะดวกในการเข้าร่วมโครงการ  อีกอย่าง
เด็กนักเรียนปิดเทอมแล้ว  ไม่ต้องมีภาระในการรับส่งบุตรหลาน  ที่ประชุม
ว่าอย่างไรบ้างคะ 

มติที่ประชุม    - เห็นด้วย 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - โครงการศึกษาดูงานฯ    สามารถท าได้ทั้งปีงบประมาณ  สะดวก 

ช่วงเวลาใดก็สามารถจัดได้   เพียงแต่ให้พวกเราไปคิดมาว่าจะดูงานเรื่อง
อะไร  แล้วค่อยมาสรุปกันว่าจะไปไหน  ดูอะไร  เมื่อไหร่  ที่ประชุมเห็นด้วย
ไหมคะ 

มติที่ประชุม    - เห็นด้วย 
5.2 โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน 

เจ้าหน้าที่ อบต.    - การใส่ปุ๋ย ครั้งที่  2   เราจะใส่กันวันไหน  พร้อมกันเมื่อไหร่ดีคะ  
นายรังสรรค์  รัตนพันธุ์   - ผมคิดว่าช่วงนี้ยังใส่ไม่ได้เพราะฝนตกหนักทุกวัน ใส่ไปก็ไม่ได้ผล   
    รอให้ฝนหยุดสัก 3-4 วัน  แล้วจึงใส่  
นางประไพ  เกิดกลิ่นหอม   - ใช่คะ  ช่วงนี้ยังใส่ไม่ได้ 
นางสุนิสา  ศรีสุขแก้ว   - ถ้าอย่างนั้น  วันไหนที่ฝนแล้งสัก 3 -4 วันเราค่อยนัดกันอีกครั้ง   

เพราะตอนนี้ถึงจะนัดวันไป แต่ถ้าฝนยังตกอยู่ เราก็ไม่สามารถใส่ได้   
มติที่ประชุม    - เห็นด้วย    ค่อยนัดวันอีกครั้ง 

 
      



  
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 การประชุมครั้งต่อไป 
เจ้าหน้าที่ อบต.     ส าหรับการประชุม กรรมการศูนย์ฯ ครั้งต่อไปจะประชุมวันที่ - 

พฤศจิกายน  2563 ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13  เวลา 13.30 น. 
เป็นต้นไป 

 
ปิดประชุมเวลา  ๑2.30  น. 

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



ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ 
ครั้งที่ 1 วันที่  22  ตุลาคม  2563 

ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13  ต าบลหนองหงส ์อ าเภอทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ 

ครั้งที่ 2 วันที่   26  พฤศจิกายน  ๒๕63 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ ต าบลหนองหงส์  อ าเภอทุ่งสง  

 จังหวดันครศรีธรรมราช  
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน 

(การท าแปลงนาสาธิต) 
 แปลงนาสาธิต  ณ  หมู่ที่ 13  หนองหงส์  ซึ่งได้จัดท าแปลงสาธิต
จ านวน 2 แปลง โดยแปลงที่ 1 บ้านนางนิษารัตน์ บุญเฮ้า  จ านวน 6 ไร่ 
ซึ่งทาง ศบกต. สนับสนุนเฉพาะค่าเตรียมดินให้จ านวน 1 ไร่  ส่วนที่เหลือ
เจ้าของแปลงแกค่าใช้จ่ายเอง ซึ่งตอนนี้ข้าวก าลังตั้งท้องบางส่วนก็ออกรวง
แล้ว    ส่วนแปลงที่ 2 จ านวน 6 ไร่ ทาง ศบกต. ด าเนินการเองทั้งหมด  
ปลูกข้าว 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ฝอยทอง  สปอร์ต  และสาวนุ้ย  ตอนนี้ข้าว
พันธุ์สปอร์ตได้ออกรวงแล้ว  ส่วนข้าวพันธุ์ฝอยทองและสาวนุ้ย  ก าลังตั้ง
ท้อง   ท าให้การเก็บเกี่ยวในปีนี้น่าจะด าเนินการ 2 ช่วง  คือ  ต้นเดือน
มกราคม  และปลายเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์  อาจจะท าให้
ยุ่งยากกว่าปีก่อนเล็กน้อย  ขอให้เราเตรียมความพร้อมไว้รอรับด้วย  
 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1 เม่ือวันที่ 22 ตุลาคม 2563 
    ๒.๑ มติที่ประชุม 
          -  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
             3.1 โครงการฝึกอบรมอาชีพท าการเกษตร ( แปลงนาสาธิต ) 
     ได้ท าการฉีดพ่นสารก าจัดศัตรูพืช แมลงสิงดูดน้ าเลี้ยงคอรวงข้าว   

ท าให้เมล็ดข้าวลีบจึงจ าเป้นต้องฉีดพ่นเพราะระบาดมาก   
 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแผนและผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการประจ าต าบล 

4.1 ผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563  
 - ฉีดพ่นสารก าจัดศัตรูพืช เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2563 
 - ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ประจ าต าบลหนองหงส์ 
วันที่ 22  พฤศจิกายน  2563  
 
 



3.2 แผนการปฏิบัติงานประจ าเดือนธันวาคม 2563  
 - ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2562 ณ จังหวัด
บุรีรัมย์  สุรินทร์ และอุบลราชธานี 
 - ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ เดือนธันวาคม 2562  วันที่  
17   ธันวาคม 2563  ณ ทีท าการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 13  ต าบลหนองหงส์ 
อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
 5.1 โครงการทัศนศึกษาดูงานฯ  
  ศึกษาดูงานปีงบประมาณนี้ได้คิดกันไว้หรือยังว่าจะไปดูที่ไหน  

อยากจะให้ไปแต่เนิ่นๆเพราะตั้งแต่เดือนมกราคม – เมษายน  2564 นั้น 
เราจะไม่มีช่วงเวลาที่จะเดินทางได้เพราะติดโครงการแปลงนาสาธิตและ
โครงการสัตว์ปลอดโรค  จึงขอให้ทุกท่านคิดว่าเราควรไปศึกษาดูงานที่ไหน  
เชิญเสนอเลยคะ 

นายสุรินทร์ สวัสดี  ผมขอเสนอไปทางอีสานครับ  เช่น บุรีรัมย์  สุรินทร์  ครับ 
นางประไพ  เกิดกลิ่นหอม  ดีเหมือนกันจะได้ดูการจัดการเรื่องนาข้าวเพราะทางอีสานเขาท า

กันเยอะ  เราจะได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและวิธีการกันได้   
นายถาวร  รัตนพันธุ์  ผมคิดว่าให้ดูเรื่องการรวมกลุ่ม ลักษณะการบริหารของกลุ่ม  ความ

ร่วมมือร่วมใจของคนทางอีสานกับคนใต้ไม่เหมือนกัน  เราน าแนวคิดของ
เขามาปรับใช้กับของเราจะดีมากครับ 

เจ้าหน้าที่ อบต.  ถ้าอย่างนั้น  ขอเสนอ ซแรย์อาทิตยา  ที่จังหวัดสุรินทร์ จะได้ดู
ครบวงจร  แล้วเราก็หาสถานที่ที่เขาท ากลุ่มแล้วมีการบริหารจัดการที่ดี  
สามารถเป็นตัวอย่างได้อีกสักแห่ง 

ที่ประชุม  เห็นด้วย 
เจ้าหน้าที่ อบต.  มีใครจะเสนอที่ไหนอีกบ้างคะ 
นายเดชา  สุวรรณน้อย  ควรไปดูงานในโซนทางเดียวกัน ให้ดูว่าทางที่ไปมีอะไรที่น่าจะดู

งานได้บ้าง ไม่ต้องหลายที่มากเกินไป 
นายสุกิจ  บุญไชย  หากไปถึงอุบลราชธานี  ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงช่องเม็กก็

น่าสนใจครับ 
เจ้าหน้าที่ อบต.  ทาง อบต. ยังงัยก็ได้คะขอให้เสนอมาแล้วขอความคิดเห็นจากทุก

ท่าน  หากทุกท่านคิดว่าสมควรน่าจะไปดู  ทาง อบต. ก็ยินดีจะด าเนินการ
ให้คะ 

นายสุรินทร์ สวัสดี  ผมเห็นด้วยครับ  และยินดีประสานรถให้ครับ 
เจ้าหน้าที่ อบต.  กรรมการท่านอ่ืนว่าอย่างไรบ้างคะเห็นด้วยหรือไม่ หรือใครมี

ข้อเสนออ่ืนๆบ้าง 
มติที่ประชุม  เห็นด้วย 
เจ้าหน้าที่ อบต.  หากที่ประชุมมีมติเห็นด้วย  ทางอบต. จะด าเนินการเขียนโครงการ

เสนอนายกให้คะ  แต่ขอความร่วมมือจากทุกท่านในเรื่องการเดินทาง  เมื่อ



ท่านแจ้งความประสงค์ว่าจะไปศึกษาดูงานแล้ว ก็ขอความร่วมมือให้ท่าน
เดินทางจริงๆ  ไม่ใช่ว่าพอถึงวันเดินทางบอกว่าไปไม่ได้  หากเป็นเช่นนี้ เรา
ไม่สามารถที่จะขอคืนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นได้  และในขณะเดียวกันเราก็ไม่
สามารถเบิกได้ด้วย  ในเมื่อเบิกไม่ได้แต่ค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นมันจะส่งผลต่อผู้จัด
ในด้านงบประมาณ  ซึ่งที่ผ่านมาผู้จัดต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง  จึงขอ
ความร่วมมือแจ้งแล้วให้ไปด้วยนะคะ 

นายวิระชาติ  ทรงทอง  คนที่แจ้งแล้วไม่ไปให้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองครับ 
เจ้าหน้าที่ อบต.  มีใครเห็นด้วยบ้างไหมคะ  หากแจ้งแล้วไม่ไปต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉพาะค่าที่พัก  เพราะเราต้องจองล่วงหน้าและ
ต้องการันตีให้เขา 50 เปอร์เซ็นต์ก่อนเดินทางประมาณ 3-7 วัน 

มติทีป่ระชุม  เห็นด้วย 
เจ้าหน้าที่ อบต.  ทาง อบต. จะท าใบตอบรับการเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานฯ 

เพ่ือให้ทุกท่านได้ยืนยันนะคะ  และหากมีการเปลี่ยนแปลงขอความร่วมมือ
แจ้งก่อนเดินทาง 7 วัน นะคะ เพื่อที่ทาง อบต. จะได้มีเวลาประสานกับทาง
โรงแรมที่พักได้คะ  จะได้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนคนที่ไม่ไปคะ 

มติที่ประชุม  เห็นด้วย 
เจ้าหน้าที่ อบต.  สรุปเป็นว่าเราจะไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดบุรีรัมย์ สุรินทร์ และ

อุบลราชธานี นะค่ะ   ต่อไปเราจะเดินทางวันไหนเสนอมาคะ 
นายสุรินทร์  สวัสดี  ผมขอเสนอหลังเลือกตั้ง อบจ. ครับ 
นายเดชา  สุวรรณน้อย  ผมเห็นด้วย 
นายสุกิจ บุญไชย   ผมก็เห็นด้วยครับ  เพราะบางคนต้องเป็นกรรมการประจ าหน่วย

เลือกตั้ง 
นายวิระชาติ  ทรงทอง  ไปวันไหนก็ได้ครับ  แต่ต้องกลับก่อนวันที่ 27 เพราะผมมีภารกิจ

กับทางอ าเภอครับ 
นางสุนิสา  ศรีสุขแก้ว  วันที่ 21  ธันวาคม 2563  ไม่ได้เดินทางแน่นอน เพราะเลือกตั้ง

วันที่ 20 
เจ้าหน้าที่ อบต.  หากเป็นวันที่ 22  ธันวาคม  เห็นเป็นอย่างไรบ้างคะ 
มติที่ประชุม  เห็นด้วย 
เจ้าหน้าที่ อบต.  ไปกี่วัน  4  หรือ 5  
นายเดชา  สุวรรณน้อย  5 วัน  ก าลังดี  เพราะต้องใช้เวลาในการเดินทาง 
เจ้าหน้าที่ อบต.  หาก 5 วัน ก็จะเป็นวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 2563 รวมแล้ว 4 

คืน 5 วัน 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
เจ้าหน้าที่ อบต.  เราไปรถตู้นะคะ  2 คัน  เพราะกรรมการเรามี 20 กว่าคน  และ

งบประมาณเราก็มีแค่ 150,000 บาท ไปรถบัสไม่ได้งบประมาณไม่พอ  
อย่างไรจะแจ้งนายกให้ทราบก่อนนะคะว่าท่านมีความคิดเห็นเป็นอย่างไร
บ้างคะ 

 



มติทีประชุม  เห็นด้วย 
นายรังสรรค์  รัตนพันธุ์  ในเมื่อวันนี้กรรมการศูนย์ก็มากันเกือบครบ  ให้สอบถามเสียเลย

ใครจะไปหรือไม่ไปบ้าง 
เจ้าหน้าที่ อบต.  เพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว  คนที่มาวันนี้มีใครที่ไม่สามารถ

เดินทางไปศึกษาดูงานได้บ้างคะ   ผู้ที่มาประชุมวันนี้มีใครไม่ไปบ้างคะ 
นายถาวร  รัตนพันธุ์  ผมไม่สามารถเดินทางไปได้ครับ  มีปัญหาสุขภาพ  ไม่อยากสร้าง

ความล าบากให้คนอ่ืนครับ 
เจ้าหน้าที่ อบต.   คนอ่ืนๆไปหมดนะคะ ยกเว้นคนที่ไม่มาประชุมจะโทรถามอีกครั้ง

คะ  คนที่ไปวันนี้ได้แก่ 
  นายรังสรรค์  รัตนพันธุ์  นายเดชา  สุวรรณน้อย 
  นายจีรพจน์  จันทรมาศ  นายเลิศชาย เกิดเมืองเล็ก 
  นายสุกิจ บุญไชย   นายสุเทพ  หนูขาว  
  นางพยอม  ศรีกาญจน์  นายสุรินทร์  สวัสดี 
  นายวิชัย  รัตนคช  นางสาวล าพู  รัตนพันธุ์ 
  นางประไพ  เกิดกลิ่นหอม  นายวิระชาติ  ทรงทอง 
  นายปิยะ  แก้วคุ้มภัย  นายประทีป  ศรีศักดา 
  นายประจวบ  พรหมดนตรี นายส าราญ  ซื่อตรง 
  นางศิราณี  แก้วประสม 
 ที่ปรึกษา  ได้แก่  นายสมบูรณ์  ณ สุวรรณ 
 ส่วนผู้บริหารจะมีใครไปบ้างต้องรอถามอีครั้ง   และคนที่ไม่ได้มาประชุมก็

จะโทรถามอีกครั้งเช่นกันคะ  คนที่ไป ณ วันนี้มี  18  คน  นะคะ  ขาดอีก 
6 คน  จึงครบ 24  คน  ต้องรอค าตอบจากผู้ที่ไม่ร่วมประชุมวันนี้ก่อน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 5.2 โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ 
  ก่อนอ่ืนก็เหมือนทุกๆปี  คือต้องส ารวจจ านวนสุนัข-แมว ก่อนการ

สั่งวัคซีน  โดยให้ส ารวจตามแบบฟอร์มที่ก าหนดให้  ซึ่งจะมีค่าส ารวจตัวละ 
3 บาท  แบบฟอร์มรับได้เลยนะคะวันนี้  เพราะถ่ายเอกสารมาให้พร้อมแล้ว  
หมู่ใดที่ต้องการเพ่ิมก็ให้แจ้งทาง อบต. ได้นะคะ  และขอความร่วมมือว่า
แบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลให้ชัดเจน  อ่านได้สะดวก  และครบถ้วน เพ่ือ
สะดวกในการคีย์ข้อมูลเข้าระบบ   และรบกวนส่งก่อนเดินทางไปศึกษาดู
งานนะคะ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
 
 
 
 
 



  
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 การประชุมครั้งต่อไป 
เจ้าหน้าที่ อบต.     ส าหรับการประชุม กรรมการศูนย์ฯ ครั้งต่อไปจะประชุมวันที่ 17 

ธันวาคม   2563 ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 13 ต าบลหนองหงส์ ) เวลา 
13.30 น. เป็นต้นไป 

 
 
ปิดประชุมเวลา  ๑๖.30  น. 

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

 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ 

ครั้งที่ 3 วันที่   17  ธันวาคม  ๒๕63 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ ต าบลหนองหงส์  อ าเภอทุ่งสง  

 จังหวดันครศรีธรรมราช  
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 โครงการฝึกอบรมอาชีพและพัฒนาฝีมือให้กับประชาชนในชุมชน 

(การท าแปลงนาสาธิต) 
 แปลงนาสาธิตตอนนี้ข้าวก็ใกล้จะเก็บเกี่ยวได้แล้ว   หากเป็น
เหมือนปีก่อนปลายๆมกราคมก้สามารถเก็บเกี่ยวได้  แต่ในปีนี้เราได้ปลูก
ข้าว 2 สายพันธุ์  จากที่ประเมินด้วยสายตา  ข้าวพันธุ์สปอร์ตน่าจะได้เก็บ
เกี่ยวก่อน   ประมาณอาทิตย์กว่าๆก็น่าจะเก็บเกี่ยวได้แล้ว   แต่ข้าวพันธุ์
ฝอยทองน่าจะเก็ลบเกี่ยวหลัง   ปีนี้ฝนตกชุกท าให้การเก็บเกี่ยวยากล าบาก  
เพราะนี่ก็ปลายปีแล้วแต่น าในนาข้าวยังคงมีเยอะ  หากน้ าไม่แห้งก็เก็บ
ล าบากคงต้องเก็บลุยน้ ากัน 
1.2 การเดินทางศึกษาดูงาน 
 ศึกษาดูงานทางภาคอิสาน  ได้แก่จังหวัดบุรีรัมย์  สุรินทร์ และ
อุบลราชธานี  ระหว่างวันที่  22 - 26   ธันวาคม 2563  รวมเวลา 5 วัน  

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 2 เม่ือวันที่ 26 พฤศจิกายน 
2563 

    ๒.๑ มติที่ประชุม 
          -  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
             3.1 โครงการฝึกอบรมอาชีพท าการเกษตร ( แปลงนาสาธิต ) 
     ฝนกตกชุกน้ าในนามีเยอะ  คาดว่าท าให้การเก็บเก่ียวล าบาก  เรา 

ต้องประเมินเป็นวันไป  ว่าจะเก็บเกี่ยวได้เมื่อไหร่  เพราะฝนก็ตกแม้ข้าวสุก
แล้วก็เก็บเกี่ยวไม่ได้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแผนและผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการประจ าต าบล 

4.1 ผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนพฤศจิกายน 2563  
 - ฉีดพ่นสารก าจัดศัตรูพืช เมื่อวันที่  21 พฤศจิกายน 2563 
 - ประชุมคณะกรรมการศูนย์ถ่ายทอดฯ ประจ าต าบลหนองหงส์ 
วันที่ 22  พฤศจิกายน  2563  
3.2 แผนการปฏิบัติงานประจ าเดือนธันวาคม 2563  



 - ศึกษาดูงาน ระหว่างวันที่ 22 – 26  ธันวาคม 2563 ณ 
จังหวัดบุรีรัมย์  สุรินทร์ และอุบลราชธานี 
 - ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ เดือนมกราคม 2564  วันที่  
6  มกราคม 2564  ณ แปลงนาสาธิต  หมู่ที่ 13  ต าบลหนองหงส์ อ าเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
 5.1 โครงการทัศนศึกษาดูงานฯ  

  ส าหรับการศึกษาดูงานตกลงกันว่าจะไปสึกษาดูงานทางอิ
สาน  ได้แก่   จังหวัดบุรีรัมย์   สุรินทร์  และอุบลราชธานี  ระหว่างวันที่  
22 – 26  ธันวาคม 2563  ซึ่งการเดินทางจะเดินทางด้วยรถตู้จ านวน  2 
คัน  24 ที่นั่ง  และตอนนี้มีที่นั่งว่างอยู่อีก 3 ที่  หมู่ใดหากมีใครต้องการไป 
สามารถเพ่ิมชื่อได้  

นางสุนิสา  ศรีสุขแก้ว   - ตอนนี้ฝนตกแทบทุกวันหากเราจะเลื่อนการเดินทางศึกษาดูงาน 
ออกไปก่อนจะได้ไหม  อีกท้ังข้าวก็ใกล้จะเก็บเกี่ยวได้แล้วหากเราไปดูงาน 
แล้วเป็นจังหวะที่ข้าวเก็บเกี่ยวได้แล้วไม่ได้เก็ยกลัวว่าต้นข้าวจะล้ม  เพราะ
ฝนก็ตกหากแล้งก็จะไม่เป็นไร   และกรมอุตุได้เตือนเรื่องน้ าท่วมด้วย หาก
เลื่อนไปก่อนก็จะดี 

เจ้าหน้าที่ อบต.    - ถามว่าเลื่อนได้ไหม   เลื่อนได้  แต่ว่าทุกอย่างเราได้เตรียมการณ์ 
ไว้หมดแล้วทั้งที่พักก็จองแล้ว  หากเราเลื่อนก็ต้องบอกให้ได้ว่าเลื่อนไปวัน
ไหน  ทั้งนี้เพราะที่พักเขาก็ต้องการทราบรายละเอียดว่าเราจะไปวันไหน  
หากเราเลื่อนแล้วไม่สามารถบอกทางที่พักได้เขาก็ไม่สามารถที่จะเก็บห้องไว้
ให้ได ้ และรวมทั้งค่ามัดจ าต่างๆด้วย 

นายรังสรรค์  รัตนพันธุ์   - ผมคิดว่าในเมื่อทุกอย่างได้เตรียมการณ์ไว้หมดแล้ว  คนก็พร้อม 
แล้ว  สถานที่ก็ติดต่อเรียบร้อยแล้ว  ก็ไม่ต้องเลื่อน  ส่วนที่กลัวว่าฝนตกน้ า
ท่วมนั้น เป็นเรื่องของอนาคต  เป็นแค่การคาดการณ์ และอีกอย่างกรมอุตุก็
บอกแล้วว่าฝนลดลง  ดังนั้นเราไม่สามารถรู้ได้ว่าจะตกวันไหน  ตกสถานที่
ใด  ส่วนเรื่องกลัวข้าวสุกแล้วจะยับ (ล้ม) นั้น  แม้เราไม่ไปดูงานหากฝนตก
เราก็เก็บเกี่ยวไม่ได้อยู่ดี  ในเมื่อเราไม่สามารถที่จะไปคาดการณ์เหตุการณ์
ล่วงหน้าได้เราก็ท าในเรื่องที่เราสามารถท าได้ก่อน  หากห่วงหน้าพะวงหลัง
เราจะชวดทั้ง 2 เรื่อง  แล้วเสียเวลาไปดดยใช่เหตุ  ดังนั้นก็ควรไปดูงานให้
เสร็จสิ้น  กลับมาจะได้เริ่มท าเรื่องต่อไป 

มติที่ประชุม  - เห็นด้วย 
 5.2 โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ 
  ยังมีอีกหลายหมู่บ้านที่ยังไม่ส่งแบบส ารวจสุนัข แมว  ซึ่งเดิมที่เรา

ให้ส่งภายในวันที่ 4 ธันวาคม 2563  แต่ตอนนี้ส่งมาแค่ 3 หมู่บ้าน ได้แก่ 
หมู่ที่ 7  หมูที่ 2 และหมู่ที่ 5 ส าหรับหมู่ที่ยังไม่ส่งขอความร่วมมือส่งด้วย
นะคะ 



มติที่ประชุม  รับทราบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 การประชุมครั้งต่อไป 
เจ้าหน้าที่ อบต.     ส าหรับการประชุม กรรมการศูนย์ฯ ครั้งต่อไปจะประชุมวันที่ 6 

มกราคม   2563 ณ ที่แปลงนาสาธิตหมู่ที่ 13 ต าบลหนองหงส์ ) 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  วันที ่ 2564 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ 

ครั้งที่ 4 วันที่  6   มกราคม  ๒๕64 
ณ แปลงนาสาธิต  หมู่ที่ 13  ต าบลหนองหงส์  อ าเภอทุ่งสง  

 จังหวดันครศรีธรรมราช  
 

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 การท าแปลงนาสาธิต 

 ตอนนี้ข้าวเก็บเก่ียวได้แล้ว  เราต้องหารือกันว่าจะเก็บเกี่ยววันไหน   
และจะต้องด าเนินการจัดท าอะไรบ้าง   
1.2 การส ารวจข้อมูลสุนัขแมว 
 หมู่ใดที่ยังไม่ส่งก็ขอให้ส่ง  เพราะเวลาก็ล่วงเลยมาเยอะแล้ว  
สมควรที่จะสั่งวัคซีนได้แล้ว เพราะหากสั่งช้าวัคซีนจะหายากและจะได้ช้า  
เมื่อได้ชาหากต าบลอ่ืนได้ด าเนินการไปก่อนจะมีข้อซักถามมากมายตามมา  
ดังนั้นขอให้รวบรวมแบบส ารวจส่งด้วยนะคะ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3   เมื่อวันที่ 17  ธันวาคม  
2563 

    ๒.๑ มติที่ประชุม 
          -  รับรอง 
 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องสืบเนื่อง 
    3.1  แปลงนาสาธิต 
     การเก็บเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิต  หมู่ที่ 13 ต าบลหนองหงส์   

ถึงเวลาเก็บเกี่ยวได้แล้ว  ต้องมากไหนดวันว่าจะด าเนินการวันไหน 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแผนและผลการปฏิบัติงานของศูนย์บริการประจ าต าบล 

4.1 ผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนธันวาคม 2563  
 - ศึกษาดูงาน ณ ภาคอิสาน  ระหว่างวันที่ 22 – 26 ธันวาคม 
2563 
4.2 แผนการปฏิบัติงานประจ าเดือนมกราคม 2564  
 - เกี่ยวข้าว  ณ แปลงนาสาธิต  หมู่ที่ 13 ต าบลหนองหงส์ 
 - ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ เดือนมกราคม 256  วันที่  
6 มกราคม 2564  ณ แปลงนาสาธิต หมู่ที่ 13  ต าบลหนองหงส์ อ าเภอ
ทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  



 
 
  

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
              5.1 โครงการฝึกอบรมอาชีพท าการเกษตร ( แปลงนาสาธิต ) 
     จากการประชุมครั้งก่อนว่าเมื่อได้เวลาเก็บเกี่ยวเราต้องเตรียมคน 

ให้พร้อม  จะใช้การลงแขกเพ่ือที่จะฟ้ืนฟูประเพณีแบบเดิมๆ ไม่ใช่การจ้าง  
เพ่ือเป็นการฝึกให้เกษตรกรเองมีความคิดที่จะช่วยเหลือกันเหมือนสมัยก่อน
ที่เขาลงแขกเกี่ยวข้าวกัน  ปลูกฝังให้เขาใช้ใจท างานไม่ใช่ใช้เงินท างาน  

นางสุนิสา ศรีสุขแก้ว   - แต่ข้าวพันธุ์สปอร์ตเราได้ท าการจ้างเก็บเกี่ยวก าละ  5  บาท  
ครั้งแรกจ้าง  3 บาท แล้วเพ่ิมเป็น 4 บาท  แต่ก็ยังไม่มีใครรับจ้างเลยต้อง
จ้าง 5 บาท  โดยจ้างคนที่ล าบาก  จ านวน 2 คน  หากไม่ท าการจ้างจะไม่
สามารถเก็บเก่ียวได้ทัน บวกกับฝนตกต้องเก็บลุยน้ าซึ่งจะเก็บเกี่ยวยากกว่า
ปกติมาก   

นางประไพ  เกิดกลิ่นหอม   - โดยค่าจ้างที่จ้างจะน าไปหักเม่ือเราขายข้าวได้ 
มติที่ประชุม    - เห็นด้วยและรับทราบ 
 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - คราวนี้ก็มาถึงข้าวพันธุ์ฝอยทองซึ่งตอนนี้สามารถเก็บเก่ียวได้แล้ว      

เราจะด าเนินการเมื่อไหร่ดี 
นายรังสรรค์  รัตนพันธุ์   - เราจะจัดประมาณไหน  หากไม่มีอะไรมากก็สามารถท าได้เลย   

เพียงแต่บอกกรรมการศูนย์ฯให้รับทราบจะได้น าคนมาร่วมโครงการ 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - หากเราจะมอบหมายให้เป็นหมู่บ้านละ 1 วันจะดีไหม 
นางสุนิสา  ศรีสุขแก้ว   - ไม่เห็นด้วย  เพราะ 14 หมู่บ้าน  14 วัน  และบางหมู่จะไม่มีคน 

ที่เก็บเกี่ยวข้าวเป็น  นอกจากนี้ท าให้เสียเวลา  เพราะเราต้องอยู่ทุกวัน  เรา
ควรบอกรวมๆไป หมู่ไหนได้มาก่ีคนก็เท่านั้น  หมู่ใดสะดวกและว่างวันไหนก็
ให้มาช่วยตามความสะดวก 

เจ้าหน้าที่ อบต.    - ถ้าอย่างนั้นเอาเป็นว่าเราให้ชาวบ้านมาร่วมลงแขกที่จัดเป็นงาน  
1 วัน  เก็บเกี่ยวได้แค่ไหนแค่นั้น  และวันต่อมาใครสะดวกมาช่วยก็ให้มา
ใครไม่ว่างก็ไม่ว่ากัน  แต่เราจะท าการเก็บเก่ียวจนแล้วเสร็จ  ดีไหม 

มติที่ประชุม    - เห็นด้วย 
นายรังสรรค์  รัตนพันธุ์   - ทีนี้มาก าหนดว่าจะท ากันวันไหน 
นางสุนิสา  ศรีสุขแก้ว   - วันศุกร์ที่จะถึงนี้  หากไม่แล้วเสร็จวันเสาร์ก็ท าการเก็บเกี่ยวต่อ 
มติที่ประชุม    - เห็นด้วย 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - เมื่อตกลงกันได้แล้วก็ให้ประสานกับกรรมการศูนย์แต่ละหมู่บ้าน 

ให้หาชาวบ้านมาร่วมลงแขกเกี่ยวข้าวในวันที่ 8 มกราคม 2564 นี้ โดยให้
ชาวบ้านเสร็จจากภารกิจหลักของแต่ละคนก่อน  ใครมาเช้าได้ก็มา  มาบ่าย
ได้ก็มา  ไม่ระบุเวลาที่ตายตัว  เพราะทุกคนก็ต้องท าหน้าที่ของตัวเองก่อน
หากเราไประบุเวลาบางครั้งเขาต้องสละจากงานหลักเพ่ือจะมาช่วยเรา  



ดังนั้นจึงคิดว่าให้ชาวบ้านเสร็จจากงานประจ าของแต่ละคนก่อนแล้วค่อยมา
ช่วยเรา  ใครเห็นเป็นอย่างไรบ้าง 

นายรังสรรค์  รัตนพันธุ์   - ก็ดีครับ  เห็นด้วย 
มติที่ประชุม    - เห็นด้วย 
 5.2 โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ 
  หมู่ใดที่ยังไม่ส่งแบบส ารวจขอให้รีบน าส่ง  เพราะปีนี้จะสั่งวัคซีน

เฉพาะผู้ที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น   หากหมู่ใดมีปัญหาขึ้นมาภายหลังให้
กรรมการศูนย์ในพ้ืนที่รับผิดชอบเอง  เพราะปีที่แล้วก็มีปัญหาแต่เราก็
สามารถแก้ปัญหาไปได้แล้ว   ดังนั้นในเมื่อเรารู้แล้วว่าปัญหาคืออะไร  ปีนี้ก็
อย่าให้เกิดซ้ าอีก  ฝากกรรมการศูนย์หมู่ที่ยังไม่ส ารวจด้วย อย่าให้มีปัญหา
อีก 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 การประชุมครั้งต่อไป 
เจ้าหน้าที่ อบต.   ส าหรับการประชุม กรรมการศูนย์ฯ ครั้งต่อไปจะประชุมวันที่ 13 

กุมภาพันธ์ 2564 ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส์ (ใหม)่ 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  6   มกราคม  ๒๕64 

ณ แปลงนาสาธิต  หมู่ที่ 13  ต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ 

ครั้งที่ 5 วันที่  13  กุมภาพันธ์  ๒๕64 
ณ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงส ์ ต าบลหนองหงส์  อ าเภอทุ่งสง  

 จังหวดันครศรีธรรมราช  
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 1.1 การท าแปลงนาสาธิต 

 แปลงนาสาธิตตอนนี้ก็ได้เก็บเกี่ยวข้าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  นวด
แล้ว  สีแล้วบางส่วน   เราจ าหน่ายทั้งข้าวสารและข้าวเปลือก  โดยข้าวสาร
จ าหน่ายกิโลกรัมละ 25 บาท  ข้าวเปลือกจ าหน่าย กิโลกรัมละ 14 บาท  
ฝากประชาสัมพันธ์ข้าวปลอดภัยหนองหงส์ด้วย  ใครสนใจสามารถสั่งซื้อได้ 
ของมีพร้อม 
1.2 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 

อยากจะสอบถามว่าหมู่ที่ยังไม่ส่งแบบส ารวจจะให้ท าอย่างไร  
ตอนนี้มี 2 หมู่ที่ ยังไม่ส่ง  คือ หมู่ที่ 6 และ 11   

 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3 เม่ือวันที่ 6  มกราคม 2564 
    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 2564  
 -ท าการเก็บเกี่ยวข้าว  ณ แปลงนาสาธิต หมู่ที่ 13 ต าบลหนอง
หงส์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 8 -12 มกราคม 
2564 
 - ประชุมกรรมการศูนย์บริการฯ  วันที่ 6 มกราคม 2564 ณ. ที่
แปลงนาสาธิต  หมู่ที่  13 ต าบลหนองหงส์   อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 - ด าเนินการนวดข้าว  เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ณ. หมู่ที่ 
13 ต าบลหนองหงส์ ค่านวดเป็นเงิน  1,845  บาท ค่ากระสอบ เป้นเงิน 
100 บาท  รวมเป็นเงิน 1,945  บาท 



 3.2 แผนการปฏิบัติงานประจ าเดือนกุมภาพันธ์ 2564  
 - สีข้าวเปลือกรอบแรก  ตามออเดอร์ที่สั่งมา 

- ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ เดือนกุมภาพันธ์ 2564  
วันที่  13 กุมภาพันธ์  2564  ณ ที่ท าการองค์การบริหารส่าวนต าบล
หนองหงส์  (อาคารใหม่) หมู่ที่ 2  ต าบลหนองหงส์ อ าเภอทุ่งสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา 
 5.1 โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตฯ 
  เดิมที่โครงการนี้ที่เราตั้งใจกันว่าจะท าเกี่ยวกับการเลี้ยงผึ้งต่อ  แต่

จะท าจนถึงการส่งน้ าผึ้งไปให้ศูนย์ผึ้ง  จังหวัดชุมพร ตรวจดูคุรภาพน้ าผึ้งให้
ด้วย  ดังนั้น  จึงให้ทุกหมู่บ้านที่มีการเลี้ยงผึ้งคัดเลือกผู้ที่สนใจและ
ด าเนินการอยู่แล้วเข้าร่วมโครงการ   ส่วนรายละเอียดเราค่อยปรึกษากันใน
การประชุมรอบหน้า  รอบนี้เอาเพียงรายชื่อผุ้ที่สนใจก่อนแล้วจะได้น ามา
วางแผนว่าจะด าเนินโครงการไปในทิสทางใด 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 5.2 โครงการสัตว์ปลอดดรคฯ 
  ส าหรับโครงการนี้  เราให้เวลาในการส ารวจมานานร่วม 2 เดือน

แล้ว  แต่ก็ยังมีบางหมู่ที่ยังไม่เรียบร้อย  ดังนั้นก็ให้จัดการให้เรียบร้อย
ภายในอาทิตย์หน้า  หลังจากนั้นจะท าการรวบรวมและสั่งวัคซีนป้องกันโรค
พาสุนัขบ้าต่อไป  และในการฉีดวัคซีนครั้งนี้จะด าเนินการฉีดแบบไหน  จะ
ฉีดเฉพาะที่ลงทะเบียนหรือว่าจะเดินหน้าฉีดเหมือนปีมี่แล้ว 

นางพยอม  ศรีกาญจน์  มีความเห็นว่าควรฉีดเฉพาะผุ้ที่ขึ้นทะเบียนเท่านั้น  เพราะจะได้
เป็นการสร้างความรับผิดชอบให้แก่เจ้าของสัตว์ด้วย  ว่าจะต้องขึ้นทะเบียน
จึงจะได้รับวัคซีน  ไม่ใช่ว่าไม่ให้ความร่วมมืออะไรทั้งสิ้น   แต่จะเอาอย่าง
เดียว  

เจ้าหน้าที่ อบต.  ใจก็อยากท าอย่างนี้  แต่กลัวว่าปัญหามันจะตามมาทีหลัง  เพราะ
ใกล้เลือกตั้งแล้ว  และอีกอย่าง  กรรมการศูนย์บางหมู่ไม่ได้มีความ
รับผิดชอบเหมือนกันทุกหมู่บางหมู่บ้านไม่ได้สนใจเลย  ไม่ได้น าทางให้ผู้
ที่มาฉีด  ท าให้ต้องฉีดเอง  และหากว่าเราจะฉีดเฉพาะสัตว์ที่ลงทะเบียน  ผู้
ฉีดก้ไม่รู้จักบ้านของเจ้าของสัตว์ทุกคนท าให้การท างานล่าช้าเข้าไปอีก  

นางพยอม ศรีกาญจน์  ให้พิมพ์รายชื่อเจ้าของสัตว์ที่ขึ้นทะเบียนมาด้วย เวลาลงฉีด  
เจ้าของพ้ืนที่จะได้น าทางได้  ไม่เช่นนั้นคนที่ไม่ลงทะเบียนก็ได้รับสิทธิ
เหมือนคนที่ลงทะเบียนจะท าให้เกิดข้อเหลื่อล้ ากันได้ 

เจ้าหน้าที่ อบต.  เอาเป็นว่า  ตอนนี้เรายังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะเอาอย่างไร  เรา
ค่อยปรึกษากันรอบหน้า รอให้ 2  หมุ่ที่ยังไม่ส่งข้อมูลส่งข้อมูลเรียบร้อย
ก่อน แล้วจะหารือทีมงานที่ฉีดวัคซีนว่าจะเอาอย่างไรกัน  อีกอย่างต้องถาม
ความเห็นของท่านนายกด้วยว่าจะให้ท าอย่างไร 

มติที่ประชุม  รับทราบ 



 5.3  เรือนเพาะช า 
  ที่นัดมาประชุมในวันหยุดวันนี้  เป้าหมายหลักก็คือการมาท าเรือน

เพาะช า  เพราะหากรอลูกจ้างของ อบต. ท าให้คงจะไม่ได้ท าแล้ว  เพราะ
บอกไปนายนเหลือเกินก็ไม่มีอะไรดีขึ้น  ดังนั้นวันนี้เราจะมาท าเรือนเพาะช า
กันใหม่   สิ่งที่ต้องท าวันนี้ คือ การผสมดินใส่ในกระถางปูนเพ่ือเตรียมความ
พร้อมที่จะจัดโครงการเพาะและขยายพันธุ์ 

นายรังสรรค์  รัตนพันธุ์  - ผมคิดว่าหลังคาที่มุงด้วยซาแลนก็ควรท าใหม่  ที่ท าอยู่นี้ไม่
สามารถรับน้ าหนักได้  และการใช้ไม้ไผ่เป็นคานรับก็ใช้ได้ไม่นานไม้ไผ่ก็หัก  
ควรเปลี่ยนเป็นเหล็ก 

นายสุรินทร์  สวัสดี  - ผมเห็นด้วย  ควรใช้เหล็กจะได้คงทนและรับน้ าหนักได้ดี 
เจ้าหน้าที่ อบต.  - เรื่อนเพาะช าที่ท านี้กองช่างเป็นผู้ท าให้  เราก้ไม่สามารถที่จะไปจู้

ก้าวล่วงมากได้  เพราะทางเราเองก้ไม่มีคนท า  
นายสุกิจ  บุญไชย  - ผมก็เห็นควรให้ท าใหม่  โดยเรานัดกรรมการศูนย์สักวันมา

ช่วยกันท า 
นายถาวร  รัตนพันธุ์  - ผมเห็นควรรื้อท าใหม่ครับ  หากใครผ่านไปผ่านมาพอหันมามอง

อายเขาครับ   
มติที่ประชุม  - เห็นควรท าใหม่ 
เจ้าหน้าที่ อบต.  - แต่ตอนนี้เราไม่มีงบประมาณ  ต้องรอโครงการก่อน  โดยเราจะ

ท าโครงการเพาะและขยายพันธุ์  อย่างไรเสียเราต้องมีเรือนเพาะช าส าหรับ
อนุบาลต้นกล้า  เราสามารถเบิกในงบนี้ได้ 

นายวิระชาติ  ทรงทอง  - วันอังคารเช้า ผมจะน าเด็กๆมาช่วยปรับพ้ืนที่และผสมดินให้ครับ 
เจ้าหน้าที่ อบต.  - วันอังคารใครว่างก็เข้ามาช่วยดูแลเด็กๆด้วยนะคะ 
ที่ประชุม  - รับทราบ  
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 การประชุมครั้งต่อไป 
เจ้าหน้าที่ อบต.   ส าหรับการประชุม กรรมการศูนย์ฯ ครั้งต่อไปจะประชุมวันที่ 

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

 6.2 เตรียมผสมดิน 
  ในการผสมดินใช้สัดส่วน 1 : 1 : 1  ( ดิน/ ขุยมะพร้าว / มูลสัตว์ ) 
ปิดประชุมเวลา  ๑๖.30  น. 

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



ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ 
ครั้งที่ 5 วันที่  13   กมุภาพันธ์  ๒๕64 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ 

ครั้งที่  5/2564    
วันที่  15  มีนาคม  2564  เวลา  13.00  น. 

ณ  ที่ท าการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล หมู่ที่ 6  ต าบลหนองหงส์   
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

เริ่มประชุมเวลา  13.00  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1        เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
เจ้าหน้าที่ อบต.   1.1 โครงการแปลงสาธิตข้าวปลอดภัย 

 ตอนนี้ข้าวก็ได้จ าหน่ายออกไปบ้างแล้วแต่ยังคงเหลืออยู่ก็เยอะ ที่
ขายยาก เป็นเพราะช่วงนี้ชาวบ้านได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล  แต่ละคน
จึงต้องใช้สิทธิ์ของตัวเองก่อน  คาดว่าเมื่อสิ้นสุดโครงการของรัฐบาลแล้ว 
ข้าวก็คงจะขายได้ 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่ 4  เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 

- มติเห็นชอบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง (ถ้ามี) 
   3.1  โครงการฝึกอบรมอาชีพท าการเกษตร (แปลงนาสาธิต) 

 ข้าวยังคงมีเหลืออยู่ที่สีเป็นข้าวสารแล้วมีประมร 3 – 4 ถัง   ส่วน
ข้าวเปลือกยังคงมีอีกหลายกระสอบ  หากใครสนใจสามารถสั่งได้  

 
ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแผนและการปฏิบัติงานของศูนย์บริการฯ ประจ าต าบล 
   4.1 ผลการปฏิบัติงานเดือนกุมภาพันธ์ 
    รวบรวมข้อมูลตามแบบส ารวจสุนัขแมว 
   4.2 แผนการปฏิบัติงานเดือนมีนาคม 
    - ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ร่วมกับผู้รับจ้าง 

 - ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการฯ  ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 
ณ ที่ท าการศูนย์บริการฯ ต าบลหนองหงส์ 

 
 
 
 
 

/ระเบียบวาระท่ี 5.................................... 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
   5.1 โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ 

 ตอนนี้ได้สรุปยอดสุนัขแมวที่ส ารวจแล้ว จ านวน 3,245  ตัว  และ
ได้ท าการสั่งวัคซีนแล้ว ซึ่งก าหนดส่งวันที่ 16 มีนาคม 2564 ดังนั้นวันนี้
เราจะต้องจัดล าดับก่อนหลัง  

นายจิรพจน์ จันทรมาศ  - ผมคิดว่าควรฉีดตามล าดับก่อนหลังของการส่งแบบส ารวจ  หมู่ใด
ที่ส่งหลัง ควรได้รับการฉีดหลัง 

นายรังสรรค์ รัตนพันธ์   - ผมเห็นด้วย 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - เราจะเริ่มที่หมู่ใดก่อน  ลองคิดกันดูคะ 
นางประไพ เกิดกลิ่นหอม  - ให้เจ้าหน้าที่คัดเลือกได้เลยว่าจะลงหมู่ใด  ลองคิดวางล าดับกันดู

แล้วแจ้งผลให้แต่ละหมู่บ้านจะได้รู้ว่าได้หรือไม่  หมู่ใดที่ไม่สะดวกก็จะได้
เลื่อนวันได้ 

เจ้าหน้าที่ อบต.   - ก าหนดวันดังนี้นะคะ  หากหมู่ใดไม่สะดวกแจ้งมาได้เลย 
   วันที่ 17  มีนาคม  หมู่ที่ 13 
   วันที่ 18,19 มีนาคม หมู่ที่ 4 
   วันที่ 20  มีนาคม หมู่ที่ 2 
   วันที่ 21 มีนาคม  หมู่ที่ 3 
   วันที่ 22 มีนาคม  หมู่ที่ 9 
   วันที่ 24 มีนาคม  หมู่ที่ 10 
   วันที่ 25 มีนาคม  หมู่ที่ 7 
   วันที่ 26 มีนาคม  หมู่ที่ 5 
   วันที่ 29 มีนาคม  หมู่ที่ 14 
   วันที่ 30 มีนาคม  หมู่ที่ 1 
   วันที่ 31 มีนาคม  หมู่ที่ 6 
   วันที่ 1 เมษายน  หมู่ที่ 11 
   ส่วนหมู่ที่ 8 และ หมู่ที่ 12  ทางหมู่บ้านรับฉีดเอง โดยมีค้างจ้าง

ตัวละ 10 บาท เช่นกัน  หากหมู่ใดประสงค์จะฉีดเองก็ได้  แต่ต้องเป็น
บุคคลที่ผ่านการอบรมการฉีดและได้รับมอบหมายจากปศุสัตว์อ าเภอด้วย  
มีหมู่ใดไม่สะดวกตามรายการนี้บ้าง  หากมีก็ขอให้แจ้งเลยคะ 

   หากไม่มีขอยึดตามรายการนี้นะคะ  หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้ง
ให้ทราบอีกครั้งคะ 

มติทีประชุม   - เห็นด้วย/รับทราบ 
 
     

      / 5.2 โครงการ.......................... 
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   5.2 โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง 
    ตามท่ีเราได้เกริ่นไว้ตั้งแต่ต้นงบประมาณ  ว่าเราจะจัดโครงการ 
   รักษาคุณภาพน้ าผึ้ง  ซึ่งตอนนี้ก็น่าจะจัดได้แล้ว  
นางพยอม ศรีกาญจน์   - เห็นควรจัดได้แล้ว เพราะน้ าผึ้งก็ได้เวลาจับแล้วคะ มีชาวบ้าน 

หลายคนถามแล้วคะ  เขาก็อยากทราบวิธีการที่ชัดเจนและสามารถเก็บได้
อย่างมีคุณภาพ 

เจ้าหน้าที่ อบต.    - หากเราจะให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ผึ้งมาให้ความรู้นั้นต้องท าตาม 
รายการเขา  เพราะแต่ละปีเขาจะมีแผนของศูนย์ผึ้งอยู่แล้ว  แต่ปีนีประสบ
กับสถานการณ์โควิค ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีแผนออกพ้ืนที่ไหม  หากทางศูนย์
ไม่มีแผน  ทางเราก็คงต้องไปจัดอบรมท่ีศูนย์เลย  ต้องดูก่อนว่าทางราชการ
ให้เราไปอบรมพร้อมดูงานได้หรือไม่ ถ้าหากได้ก็ไปได้เลย 

นายรังสรรค์ รัตนพันธุ์   - ถ้าหากได้แบบนี้ก็ดีครับ  หากเราไปถึงท่ีเลย  เราจะได้เรียนรู้และ 
   ได้เห็นภาพจริงๆ  ส าหรับคนที่ท าจริงถือว่ามีประโยชน์มากครับ 
เจ้าหน้าที่ อบต.    - ทุกท่านเห็นด้วยไหมค่ะ 
มติทีป่ระชุม    - เห็นด้วย 

 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ 
   6.1 ประชุม ศบกต. ครั้งต่อไป .............. เมษายน 2564 ณ หมูที่ .......... 
   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 5 วันที่  15   มีนาคม  ๒๕64 

ณ ที่ท าการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าตต าบล   ต าบลหนองหงส์ 
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ 

ครั้งที่  6/2564    
วันที่  28  พฤษภาคม  2564  เวลา  13.00  น. 

ณ  ที่ท าการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล หมู่ที่ 6  ต าบลหนองหงส์   
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 15 มีนาคม 2564 

- รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง  
   3.1 โครงการแปลงนาสาธิต 
    แปลงนาสาธิตในรอบ 2563/2564   ตอนนี้ข้าวเปลือกยังคงมี 

อยู่หากใครสนใจก็สามารถสั่งซื้อได้   ส่วนที่ได้ขายไปแล้วนั้น  จะต้องน าเงิน
ที่ขายได้หักค่าใช้จ่ายแล้วส่งคลัง  วันนี้ผู้ที่รับผิดชอบด้านนี้ไม่ได้เข้าร่วม
ประชุม  เพราะต้องไปหาหมอ  ไว้การประชุมคราวหน้าจะให้มาชี้แจง
รายละเอียดทั้งหมด 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแผนและการปฏิบัติงานของ ศบกต. หนองหงส์ 
   4.1  ผลการปฏิบัติงานประจ าเดือนเมษายน – พฤษภาคม 
    - เว้นระยะห่างช่วงโควิด 19  ปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละหมู่บ้าน 
   4.2 แผนการปฏิบัติงานเดือนมิถุนายน 
    - ประชุมกรรมการศูนย์ฯ  วันที่ 15 มิถุนายน  2564 
    - ด าเนินการหว่านกล้า เพื่อการท านาในฤดูกาลถัดไป 
ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
   5.1 โครงการฝึกอบรมขยายพันธุ์พืช 
เจ้าหน้าที่ อบต.    ตามท่ีได้ท าการตกลงกันว่างบประมาณนี้เราจะด าเนินการจัด 
   โครงการฝึกอบรมขยายพันธุ์พืช แต่ปัญหาตอนนี้คือ  เรือนเพาะช าเรายัง 
   สร้างไม่เสร็จ  เนื่องจากสัญญาเช่ายังไม่เรียบร้อย  ท าให้ไม่สามารถสร้างได้  

แล้วโครงการของเราจะท าอย่างไร   เดิมทีว่าจะเชิญวิทยากรมาสอนเรื่อง
การขยายพันธุ์  โดยใช้เรือนเพาะช าของเราเป็นสถานที่อบรม  แต่เมื่อเกิด
ปัญหานี้ขึ้นมา  เราคงต้องด าเนินการเป็นอย่างอ่ืน  

ประธาน    ใช้สถานที่อ่ืนอบรมก่อน 
 



-2- 
 

นายถาวร  รัตนพันธุ์   ใช้สถานที่ของ โคก หนองนา โมเดล  ได้ครับ 
ประธาน    หากเราใช้โคก หนอง นา โมเดล  สถานที่ได้  เราสามารถท าได้   

แต่พืชที่เราด าเนินการท าไป  จะไว้ไหน  หากไว้ที่โคก หนอง นา  
รับประกันได้ไหมว่าจะไม่หาย  เพราะเป็นสถานที่เปิด  ใครเข้าออก
ก็ได้  ซึ่งความจริงแล้วต้นไม้ หรือพืชที่เราเพาะขยายพันธุ์  เราก็ท า
ให้ชาวบ้านอยู่แล้ว  แต่การให้ควรจะเป็นเวลาที่เหมาะสมด้วย  

นายถาวร  รัตนพันธุ์    จะลองคุยกับผู้ดูแล โคก หนอง นา โมเดล ดูก่อน ว่าเขา 
สามารถช่วยเราดูแลในเรื่องนี้ได้หรือไม่  หากดูแลได้เราคงต้องใช้
สถานที่นี้อบรม  

เจ้าหน้าที่ อบต.     มีใครคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืนบ้างคะ ขอมติด้วยคะ 
มติที่ประชุม     เห็นด้วย 

5.2 โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ 
พอเพียง  

เจ้าหน้าที่ อบต.     เดิมทีโครงการนี้เราจะท าเรื่องการตรวจคุณภาพน้ าผึ้ง เรา 
ได้คุยกันตั้งแต่ช่วงปีใหม่  แต่พอว่ามาเจอโรคระบาดโควิด 19 
เสียก่อน  ท าให้ต้องหยุด  และหากจะท าเรื่องนี้ต่อ  ในช่วงนี้การ
อบรมต่างๆ  การเดินทางไปดูงาน  ก็ท าได้ยาก  ประกอบกับ
ช่วงเวลานี้น้ าผึ้งได้ถูกเก็บไปแล้ว  เพราะเลยช่วงเวลาที่จะเก็บ
น้ าผึ้ง คงไม่เหมาะที่จะท าโครงการนี้ต่อ   จึงมีแนวคิดว่าเราน่าจะ
เปลี่ยนกิจกรรม เพ่ือที่สามารถด าเนินการได้ในสถานการณ์อย่างนี้ 

ประธาน     เราต้องคิดก่อนว่าจะท าโครงการอะไร  ที่จะได้ประโยชน์ 
    กับชาวบ้านและไม่เปล่าประโยชน์  
เจ้าหน้าที่ อบต.     ขอให้เสนอโครงการมาคะ ว่าเราจะท าโครงการอะไร 
    แทนกหารตรวจคุณภาพน้ าผึ้ง 
ประธาน     เราก็ท ากันมาเยอะแล้ว ไม่ว่าการปลูกผักสวนครัว  เพาะ 

ให้แล้ว  ให้ชาวบ้านเอาไปปลูก บางคนยังไม่ปลูก  เอาไปตั้งทิ้งไว้
จนตาย  แต่เวลาเขาแจกก็จะเอา  ไม่ได้ไม่ยอม 

เจ้าหน้าที่ อบต.     ก็จริง  ครั้งที่แล้ว พอลงตรวจบางคนผักยังอยู่ในถุงอยู่อีก   
    ไม่ได้จัดการเอาลงดินเลย   พอเห็นแล้วรู้สึกเสียดายของมาก 
นายถาวร รัตนพันธุ์    เดี๋ยวนี้คนไม่ค่อยปลุกผักกินกัน  บ้างก็อ้างว่าไม่มีที่  บ้างก็ 
    อ้างว่าไม่มีเวลา  อย่างของหมู่ 4 สามารถนับคนได้เลยว่าใครท า   
    ความจริงท าแล้วก็ดีกับตัวเอง   แต่ส่วนใหญ่แล้วเห็นว่าซื้อดีกว่า   
นางสุนิสา  ศรีสุขแก้ว    ของหมู่ที่ 13  ก็ยังมีคนท าอยู่ ส่วนใหญ่หมู่ที 13   
    จะไม่ค่อยได้ซ้ือผักตลาดกัน  จะซื้อของคนในหมู่บ้าน  ดังนั้นหาก 

จะให้เมล็ดพันธุ์ผักชาวบ้านปลุกอีกก็จะดี  เพราะสามารถกระจาย
ได้เยอะ  อย่างน้อยคนที่ไม่ปลุกก็สามารถซื้อจากคนที่ปลูกภายนใน 
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หมู่บ้านได้  เพราะส่วนใหญ่ที่ปลูกในหมู่บ้านจะไม่ใช้สารเคมี  ปลูก
แบบชาวบ้าน  ไว้กินเอง  เหลือก็ขายบ้างเล็กน้อย 

เจ้าหน้าที่ อบต.     หากเราจะท าโครงการปลูกผักอีกมีความเห็นเป็นอย่างไร 
    บ้าง 
ประธาน     ก็ท าได้  แต่จะให้ทั่วทั้งต าบลผมคิดว่าไม่ได้ผล  เพราะ 

คนเราหากของแจกก็จะเอากันทั้งนั้น  แต่เอาไปแล้วไม่ท า  ตั้งจน
เมล็ดพันธุ์หมดอายุ  ผมคิดว่าควรให้คนที่เขาท า  เอาให้เขาได้ต่อ
ยอดได้ต่อไป  และควรที่จะมีแปลงตัวอย่างให้เขาได้ดูด้วย   เราท า
เหมือนการทดลองก็ได้  สมมติว่าพ้ืนที่ 2 ไร่  เราปลูกผักชนิดใด  
ปลูกไม้อะไร  เท่าใด  พืชชนิดไหนขึ้นได้ดี  ผมว่าให้เขาเห็น
ตัวอย่างน่าจะดี  อย่างน้อยจะได้มีให้เขาเห็นให้เขาได้ศึกษาได้ครับ 

เจ้าหน้าที่ อบต.     ใครจะคอยดูแลให้เรา  ต้องใช้ความร่วมมือจากรรมการ 
    ศูนย์ฯของเราดูแล  ไม่อย่างนั้นก็จะไม่ได้ผลอีก  และอีกอย่างคือ   
    เราจะมีพ้ืนที่ส าหรับท าแปลงตัวอย่างเหรอ 
ประธาน     ส าหรับเรื่องแปลง ผมรับผิดชอบเอง  พอมีพ้ืนที่ว่างที่เขา 
    ไม่ท าประโยชน์อยู่แปลงหนึ่ง  เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่  ผมคิดว่า 
    น่าจะเจรจาได้ครับ 
เจ้าหน้าที่ อบต.     ส าหรับข้อเสนอของท่านประธาน  ก็เป็นข้อเสนอที่ดี  มี 
    ใครเห็นด้วยบ้างคะ ขอมติ 
มติที่ประชุม     เห็นด้วย 
เจ้าหน้าที่ อบต.     ถ้าอย่างนั้นในเรื่องของพ้ืนที่ก็ให้ท่านประธานรับผิดชอบ 
    ไปนะคะ  การเจรจรเป็นอย่างไรก็ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย  เพ่ือที่จะ 
    ได้ด าเนินการในขั้นตอนต่อไปได้  
นายสุกจ  บุญไชย    เป้าหมายเราจะเอาแบบไหนครับ 
เจ้าหน้าที่ อบต.     ส าหรับเป้าหมาย  คิดว่าน่าจะเอาคนที่เขาท าอยู่แล้ว   
    เพ่ือเป็นการต่อยอดจากปีที่แล้ว  ที่เราท าโครงการบ้านนี้มีรัก ปลูก 
    ผักกินเอง ตามแผนปฏิบัติการ 90 วัน ฯ สร้างความมั่นคงทาง 
    อาหาร ในช่วงโรคระบาดของโควิด 19 ครั้งนี้เราก็จะท าแบบเดิม 
    อีก แต่เป็นรอบที่ 2 โดยให้แต่ละหมู่บ้านส่งเป้าหมายมาหมู่ละไม่ 
    เกิน 10 ครัวเรือน  ส่วนหมู่ใดที่ไม่มาประชุมในวันนี้ก็ขอให้พวก 

เราที่มาแจ้งให้ทราบด้วย ส่วนเรื่องชนิดพันธุ์ผักจะไม่สอบถามว่า
ใครต้องการชนิดใด  เราจะให้แบบคละกันไป  เพราะหากสอบถาม
เหมือนปีที่แล้วกว่าจะได้ด าเนินการก็ช้ามาก  ครั้งนี้จะเอาความ
ต้องการของปีที่แล้วมาเปรียบเทียบว่าผผักชนิดให้ที่ชาวบ้าน
ต้องการมากสุด  ตามล าดับ  ใครมีความเห็นเป็นอย่างไรบ้างคะ 

มติที่ประชุม     เห็นด้วย 
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    5.3 โครงการแปลงนาสาธิต 
     ส าหรับการท านาปีนี้  ก็น่าจะเริ่มได้แล้ว  ปีที่แล้วเราท า 

การหว่านกล้าช่วงเดือนมิถุนายน  นี่ก็อีกไม่กี่วันก็จะขึ้นเดือนใหม่
แล้ว  เราควรท าการหว่านกล้าได้แล้ว 

นางสุนิสา  ศรีสุขแก้ว    ปีนี้ เดือน 8 สองหน  การหว่านกล้าน่าจะด าเนินการช่วง 
    ปลายเดือนมิถุนายน  น่าจะดีกว่า ช่วงนี้เราก็เตรียมความพร้อม 
    ของแปลงกล้า  และเรื่องอ่ืนๆที่ต้องท ากันไปพลางก่อน  อย่างเช่น   
    ดูพ้ืนที่ส าหรับท าแปลงกล้า  เตรียมเมล็ดพันธุ์ไว้ให้พร้อม 
ประธาน     ก็ดคีรับ  เพราะปีนี้คงจะหาคนช่วยยาก  เพราะติดโควิด  
    19 ด้วย 
เจ้าหน้าที่ อบต.     เอาเป็นว่าเราเตรียมการในส่วนที่จะสามารถด าเนินการไป 
    ก่อนพลางๆนะคะ  ส่วนวันเวลาที่แน่นอน เราค่อยนัดกันอีกที 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
    5.4 โครงการที่จะน าเสนอเข้าแผนฯ 5 ปี (2566-2570) 
เจ้าหน้าที่ อบต.     ส าหรับโครงการที่เราจะด าเนินการในปีงบประมาณต่อไป    
    จะต้องอยู่ในแผน 5 ปี ของ อบต. ก่อน  ดังนั้น เราต้องเสนอ 
    โครงการเพื่อน าเข้าสู่แผนก่อนคัดเลือกเข้าสู่ข้อบัญญัติในงบต่อไป   
    ดังนั้นขอให้พวกเราช่วยกันคิดและเสนอมาคะ 
ประธาน     ผมว่าวันนี้กรรมการศูนย์มากันไม่ครบ  วาระนี้ให้เลื่อนไป 
    เข้าการประชุมในครั้งหน้าจะดีกว่า  เพราะมีหลายหมู่ที่ไม่ได้เข้า 
    ร่วมประชุม  และอีกอย่างก็ให้แต่ละหมู่บ้านได้ไปคิดว่าจะท า 
    โครงการอะไรสู่แผนของ อบต. ต่อไป 
เจ้าหน้าที่ อบต.     ที่ประชุมว่าอย่างไรบ้างคะ  ให้เลื่อนไปพิจารณาในการ 
    ประชุมครั้งต่อไป  หรือจะเสนอโครงการกันในวันนี้เลย 
นายสุกิจ  บุญไชย    ผมว่าเลื่อนก่อนก็ดีครับ  จะได้ไปปรึกษาหารือกับทีมงาน 
    ในหมู่บ้านถึงความต้องการที่เขาอยากได้ด้วย 
นางพยอม  ศรีกาญจน์    เห็นด้วยคะ  เพราะเสนอตอนนี้ก็ยังนึกไม่ออกเลยคะ 
นางลัดดาวัลย์ ศรีศักดา    เห็นด้วยคะ 
เจ้าหน้าที่ อบต.     เอาเป็นว่าวระนี้เราค่อยมาคุยกันใหม่ในการประชุมรอบ 
    หน้านะคะ 
มติที่ประชุม     รับทราบ 
ประธาน     ส าหรับวันนี้ใครมีอะไรที่จะเสนอหรือว่ามีความคิดเห็น 
     อะไรเพิ่มเติมหรือไม่ครับ 
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เจ้าหน้าที่ อบต.    หากไม่มีใครเสนออะไรก็เอาตามนี้นะตคะ 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 
     6.1 ประชุม ศบกต.  ครั้งต่อไป  วันที่  15  มิถุนายน  2564  ณ  

ที่ท าการศบกต. หนองหงส์ (กองช่างเก่า) 
   

 
ปิดการประชุม    เวลา  16.30 น. 
 
 
 
 
    (ลงชื่อ)     ศิราณี  แก้วประสม       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                    (.นางศิราณี  แก้วประสม) 
                                                  นักวิชาการเกษตรช านาญการ 
 
                                  (ลงชื่อ)    รังสรรค์  รัตนพันธุ์       ..ผู้ตรวจรายงานการประชุม  
                                            (นายรังสรรค์ รัตนพันธุ์ 
                                                  ประธาน ศบกต. หนองหงส์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประชุมคณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ 
ครั้งที่  6/2564    

วันที่  28  พฤษภาคม  2564  เวลา  13.00  น. 
ณ  ที่ท าการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล หมู่ที่ 6  ต าบลหนองหงส์   

อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
คณะกรรมการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบลหนองหงส์ 

ครั้งที่  7/2564    
วันที่  29  มิถุนายน  2564  เวลา  13.00  น. 

ณ  ที่ท าการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล หมู่ที่ 6  ต าบลหนองหงส์   
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

เริ่มประชุมเวลา  13.30  น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1         เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองการประชุมครั้งที่แล้ว 28 พฤษภาคม   2564 

- รับรอง 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องสืบเนื่อง  
   3.1 โครงการแปลงนาสาธิต 
    แปลงนาสาธิตในรอบ 2563/2564   ได้ส าเร็จลุล่วงแล้ว  คงมี 

แต่ขายข้าว  ซึ่งตอนนี้ยังคงมีข้าวเปลือกท่ียังไม่ได้แยกข้าวลีบออก  เหลืออยู่
ประมาณ  200 กว่ากิโลกรัม  ในจ านวน  200  กิโลกรัมนี้มีผู้จอง
ข้าวเปลือกมาแล้ว 100 กิโลกรัม  เริ่มแรกเดิมทีที่ทางเราท าการนวด  จะ
ได้ข้าวเปลือก 1,128  กิโลกรัม  ซึ่งยังไม่ได้แยกข้าวเมล็ดลีบออก  และ
ตอนนี้ได้ท าการขายข้าวเปลือกทั้งสิ้น 660 กิโลกรัม  ขายข้าวสาร จ านวน 
81 กิโลกรัม  รวมเป็นเงินที่ขายได้ทั้งสิ้น 8,913  ยังไม่หักค่าใช้จ่าย  ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายก็จะมีค่านวด 1,825 บาท  ค่าสี 350 บาท  และค่ากระสอบ 
100 บาท  รวมค่าใช้จ่าย 2,275 บาท   รวมเงินที่ได้จากการขายข้าวได้  
6,638  บาท 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องแผนและการปฏิบัติงานของ ศบกต. หนองหงส์ 
   4.1  ผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน มิถุนายน 
    - ส ารวจผู้มีความต้องการเมล็ดพันธุ์ผัก 
    - ปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการศูนย์ฯในพื้นที่ของตัวเอง 
   4.2 แผนการปฏิบัติงานเดือนกรกฎาคม 
    - ประชุมกรรมการศูนย์ฯ   
    - ด าเนินการหว่านกล้า เพื่อการท านาในฤดูกาลถัดไป 
    - มอบเมล็ดพันธุ์ผักให้แต่ละหมู่บ้าน 
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ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องเพ่ือทราบและพิจารณา 
   5.1 โครงการฝึกอบรมขยายพันธุ์พืช 
เจ้าหน้าที่ อบต.    ตามท่ีได้ท าการตกลงกันว่างบประมาณนี้เราจะด าเนินการจัด 
   โครงการฝึกอบรมขยายพันธุ์พืช แต่ปัญหาตอนนี้คือ  เรือนเพาะช าเรายัง 
   สร้างไม่เสร็จ  เนื่องจากสัญญาเช่ายังไม่เรียบร้อย  ท าให้ไม่สามารถสร้างได้  

แล้วโครงการของเราจะท าอย่างไร   จึงมีความคิดว่าหากเรือนเพาะช าเรายัง
ไม่แล้วเสร็จ  จะด้วยอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่  จะต้องมีแผนส ารองเอาไว้  ซึ่ง
อาจจะเปลี่ยนสถานที่จัดเป็นโคกหนองนาโมเดล  ไม่ทราบว่าผู้ดูแล โคก
หนองหงา และกรรมการทุกท่านเห็นเป็นอย่างไร 

นายวิระชาติ ทรงทอง    ได้ครับ  ไม่มีปัญหาอะไร  ขอให้บอกว่าต้องการอะไรบ้าง  
เจ้าหน้าที่ อบต.     หากผู้ดูแล โคกหนองนาโมเดล  ไม่มีปัญหาอะไร  กรรมการศูนย์มี 
   ความคิดเห็นเป็นอย่างไรบ้างคะ 
มติที่ประชุม     เห็นด้วย 
นายสุรินทร์  สวัสดี   แล้วเราจะขยายพันธุ์อะไร  แบบไหน  ท าอย่างไร 
เจ้าหน้าที่ อบต.    การขยายพันธุ์พืชมีหลายวิธี  เช่น เพาะเมล็ด ช า ติดตา ตอนกิ่ง  
   เสียบยอด ทาบก่ิง  จะใช้วิธีไหน ขึ้นอยู่กับชนิดพืช  ซึ่งการจัดจะต้องจัด 

อบรมเชิงปฏิบัติการ   แต่ด้วยสถานการณ์ของโควิด-19  ท าให้เราจัดแบบ
เต็มรูปแบบไม่ได้  ดังนั้น จึงคิดว่าเราน่าจะจัดอบรมให้กับกรรมการศูนย์  
เพ่ือให้กรรมการศูนย์ได้เรียนรู้และได้สอนชาวบ้านในพ้ืนที่ของตนเอง 

นางสุนิสา  ศรีสุขแก้ว   กรรมการศูนย์ก็เป็นชาวบ้านในพื้นที่  คงจะไม่มีปัญหาอะไร  และ 
อีกอย่างก็ไม่เกิน 30 คน น่าจะจัดได้   เพราะหากเราเชิญคนนอกมาแม้จะ
เป็นคนในต าบลก็ไม่สามารถที่จะแน่ใจได้ว่าเขาได้ไปที่ไหนมาบ้าง  มีความ
เสี่ยงหรือไม่ 

นายวิระชาติ  ทรงทอง   ผมจะให้เด็กของ โคก หนองนา โมเดล  เข้าร่วมด้วยครับ  
นายสุรินทร์ สวัสดี   และเราจะเอาตัวอย่างมาจากที่ไหน 
เจ้าหน้าที่ อบต.    ตัวอย่างในการสาธิตนั้น เราสามารถตัดก่ิงอะไรมาก็ได้  เพราะเรา 
   สอนทฤษฎี  และสอนวิธีการเขาสามารถน าไปปรับใช้ได้กับชนิดพืชที่ 
   ต้องการขยายพันธุ์ 
นางถาวร  รัตนพันธุ์   ปีนี้เราเตรียมตัวไม่ทัน  ที่จะท าการให้สมบูรณ์เต็มร้อย  เอาเป็นว่า 

ปีนี้หากเราต้องการเสียบยอดทุเรียน  ปีนีเราก็ต้องท าการเพาะเมล็ดไว้ก่อน  
ปีหน้าค่อยมาท าการเสียบยอด   

เจ้าหน้าที่ อบต.    ใช่คะ  แต่เราจะท าหลังจากหว่านกล้าและมอบเมล็ดพันธุ์ผัก  มิ 
   ทราบว่ากรรมการทุกท่านมีความเห็นเป็นอย่างไรบ้าง   
มติที่ประชุม    เห็นด้วย 
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    5.2 โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริเศรษฐกิจ 
    พอเพียง 
เจ้าหน้าที่ อบต.     จากที่เราให้ส ารวจความต้องการของชาวบ้านที่ต้องการ 

ปลูกผัก  โดยเน้นคนที่ท าจริงและท าอย่างต่อเนื่อง  บัดนี้ก็ได้
จ านวนมาเรียบร้อยแล้ว  และเมล็ดพันธุ์ผักก็ได้สั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว  
ประมาณสัปดาห์หน้าสามารถที่จะส่งมอบให้กับชาวบ้านได้  ดังนั้น
ก็ขอให้กรรมการแต่ละหมู่บ้านทุกท่านแจ้งให้ชาวบ้านเตรียมพ้ืนที่
ไว้ได้เลย  และต้องแจ้งด้วยว่าทาง อบต. มีการติดตามมผล ไม่ใช่
รับแล้ววางบนหลังตู้เย็นนะคะ 

นายเดชา สุวรรณน้อย    ทาง อบต. จะไปมอบให้ชาวบ้านเอง  หรือให้กรรมการ 
    ศูนย์มอบให้ครับ 
เจ้าหน้าที่ อบต.     ขอแจ้งท่านนายกก่อนนะคะว่า ท่านจะมอบเองหรือจะ 
    มอบหมายให้กรรมการศูนย์มอบ 
นายจิรพจน์  จันทรมาศ    ส าหรับเรื่องที่จะท าเป็นแปลงเรียนรู้ปลูกผัก  ผมกับท่าน 

ประธานได้ไปคุยเบื้องต้นกับเจ้าของที่แล้ว  ทางเจ้าของที่เขาขอ
เป็นค่าเช่า  แต่ท่านประธานท่านเสนอว่าไม่จ่ายเป็นค่าเช่าแต่จะท า
รั้วให้  ซึ่งทางเจ้าของที่ดินก็ยินยอมครับ โดยการยินยอมให้ใช้พื้นที่
เป็นเวลา 1 ป ี

เจ้าหน้าที่ อบต.     ไม่ทราบว่าที่คุยไว้ว่าจะท ารั้วให้นั้น  เป็นรั้วประมาณไหน
นายจิรพจน์ จันทรมาศ    รั้วเสาปูน  ล้อมรวดหนาม  ซึ่งใช้เสาประมาณ 10  กว่า 
    ต้น 
เจ้าหน้าที่ อบต.     การท ารั้วแบบนี้เป็นการท ารั้วแบบถาวร  ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะ 
    สามารถท าได้หรือเปล่า เพราะเวลา  1  ปี มันน้อยไปและไม่น่าจะ 
    คุ้มค่าเพราะท ารั้วและไม่ใช่ว่าจะรื้อถอนได้  เจ้าของที่คงไม่ยินยอม 
    ให้รื้อถอน 
นายเดชา  สุวรรณน้อย    ไม่คุ้ม  และท าได้ยากครับ  การท ารั้วที่ว่ามานั้น 

งบประมาณ อย่างน้อยน่าจะติด 3 หมื่น  แค่การท ารั้วก็
งบประมาณหมดแล้ว  ผมว่าเช่าจะถูกกว่าครับ  และผมขอเสนอ
อีกอย่างครับ  การท าแปลงมันต้องมีคนดูแลอยู่ตลอด  ไม่ใช่ดูแล
เป็นครั้งคราวเหมือนท านาได้  มันต้องมีคนอยู่ในและต้องเป็นคนที่
มีความรู้ รักในการท าด้วย 

นายสุรินทร์  สวัสด ี    เมื่อเป็นแบบนี้ก็ต้องจ้างคนดูลักคน 
นายเดชา  สุวรรณน้อย    หากจ้างคนดูแล วันละ 300  ปีหนึ่งเท่าไหร่   

งบประมาณแค่จ้างคนก็ไม่พอ และในเมื่อจ้างคนดูแล  บางคนถือ
ว่าท าไม่ท าก็ได้ค่าจ้าง 300 อยู่แล้ว ก็จะไม่ใส่ใจเท่าที่ควร ผมมอง 
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แล้วท ายากครับ  และหากจะให้กรรมการศูนย์มาดูแล ก็ไม่มีใครที่
จะว่างขนาดนั้น 

นายวิระชาติ  ทรงทอง    ส่วนมากเขาจะไม่จ้างเป็นรายวัน  เขาจะจ้างเป็น 
    เปอร์เซ็นต์ของผลผลิตที่ขายได้ครับ  ถึงจะคุ้ม 
นายสุรินทร์  สวัสด ี    ผมว่าหากจ้างผมเสนอว่าจ้างกรรมการศูนย์เราดีกว่าครับ   

จะได้รู้งานละรู้ระเบียบดีว่าอะไรได้อะไรไม่ได้  สะดวกต่อการ
จัดการ 

นายถาวร  รัตนพันธุ์    ผมมีความคิดเห็นว่า  เรื่องนี้รอให้ท่านประธานมาชีแจ้ง 
ด้วยตัวเองดีกว่า  เพราะในที่ประชุมก็ไม่มีใครรู้ว่าท่านประธานได้
พูดคุยหรือตกลงกับเจ้าของที่ว่าอย่างไร   

นายสุนิสา  ศรีสุขแก้ว    เห็นด้วยคะ  วันนี้เราก็คุยเรื่องเมล็ดพันธุ์ผักไปก่อน 
เจ้าหน้าที่ อบต.     เอาแบบนี้นะคะ  โครงการนี้ตอนนี้เราท าเฉพาะเมล็ดพันธุ์ 

ผักก่อน  ส่วนเรื่องแปลงรอท่านประธานมาชี้แจงก่อน  และหากจะ
ท าแปลงจริงๆงบประมาณนี้ไม่น่าจะทัน  เราก็ค่อยหารือกันอีก
รอบ  หากงบประมาณนี้ไม่ทัน  เราก็เตรียมการส าหรับ
งบประมาณหน้านะคะ  ใครเห็นเป็นอย่างไรบ้างคะ 

มติที่ประชุม     เห็นด้วย 
เจ้าหน้าที่ อบต.     ในเมื่อที่ประชุมเห็นด้วย  เราก็ค่อยหารือกันคราวหน้านะ 
    คะ  แต่ส าหรับเมล็ดพันธุ์นั้นให้แจ้งผู้ส่งรายชื่อเตรียมพ้ืนที่ได้เลย   
    สัปดาห์หน้าได้รับเมล็ดพันธุ์ผักแน่นอน 
ที่ประชุม     รับทราบ 
    5.3 โครงการแปลงสาธิตฯ 
เจ้าหน้าที่ อบต.     เรียนเชิญผู้ใหญ่แมวชี้แจงคะ 
นางประไพ  เกิดกลิ่นหอม    ส าหรับโครงการนี้  ปีนีเราจะท ากานรหว่านกล้าที่หมู่ที่ 7   

ซึ่งได้พูดคุยกับเจ้าของที่เรียบร้อยแล้ว  วันพฤหัสบดี นี้  หากรถ
พร้อมก็สามารถท าการไถได้คะ  ส่วนข้าวที่จะท าการหว่านในปีนี้มี 
2 สายพันธุ์  คือ ข้าวฝอยทองและข้าเล็บนก  ส่วนจะท าการหว่าน
วันไหนนั้นต้อวรอฝนตกก่อนคะ  เมื่อฝนตกก็สามารถท าการหว่าน
ได้เลย  จะแจ้งให้ทราบอีกทีคะ 

นายสุรินทร์  สวัสด ี    หว่านวันไหน  รบกวนแจ้งล่วงหน้าด้วยนะครับ 
เจ้าหน้าที่ อบต.     คะจะแจ้งล่วงหน้าแน่นอน  และเรื่องการไถก็ขอให้ติดต่อ 
    คนไถไว้ให้พร้อมด้วยนะคะ  และก่อนการไถแปรและท าเทือก 
    รบกวนแจ้งด้วยจะได้น าปุ๋ยหมักและน้ าหมักมาใส่เลย  ซึ่งตอนนี้ 
    ปุ๋ยมีพร้อมแล้ว 
ที่ประชุม     รับทราบ 
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5.3 โครงการที่จะน าเสนอเข้าข้อบัญญัติ 65 ของ อบต. 
เจ้าหน้าที่ อบต.     ในปีงบประมาณ 2565 เราจะด าเนินการโครงการ 
    อะไรบ้าง  รบกวนเสนอมาได้คะ 
นายถาวร  รัตนพันธุ์    ผมว่าโครงการขยายพันธุ์พืชให้ด าเนินการต่อครับ 
เจ้าหน้าที่ อบต.     มีใครเสนอโครงการอะไรอีกบ้างคะ 
นายวิระชาติ  ทรงทอง    โครงการเลี้ยงผึ้งครับ 
เจ้าหน้าที่ อบต.     เดิมทีโครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตตามแนวพระราชด าริฯ  
    เราจะท าการกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพน้ าผึ้ง  แต่ด้วยสถานการณ์ 

โควิด – 19 ท าให้ เราไม่สามารถท าได้   ปีงบหน้าเรายังคง
ด าเนินการโครงการนี้ต่อนะคะ 

นางประไพ  เกิดกลิ่นหอม    โครงการแปลงนาคะ 
เจ้าหน้าที่ อบต.     โครงการอะไรอีกบ้างคะ 
นายเดชา  สุวรรณน้อย    3  โครงการพอแล้วครับ 
เจ้าหน้าที่ อบต.     ขอเสนอนะคะ  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชต้องท าคะ  
    และโครงการพิษสุนัขบ้าก็ต้องท าคะ   
นางสุนิสา  สรีสุขแก้ว    ศึกษาดูงานฯ 
เจ้าหน้าที่ อบต.     รู้สึกว่าโครงการนี้จะถูกตัดงบประมาณนะคะ  แต่ยังคง 

เอาไว้นะ มีใครจะเสนออีกบ้างคะ หากไม่มีใครเสนอเพ่ิมแล้ว  ขอ
สรุปโครงการปีงบประมาณ 2565 ดังนี้นะคะ 

1. โครงการแปลงนาสาธิต 
2. โครงการส่งเสริมการใช้ชีวิตฯ 
3. โครงการขยายพันธุ์พืช 
4. โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ 
5. โครงการพันธุกรรมพืช 
6. โครงการศึกษาดูงาน 

มติที่ประชุม     รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6   เรื่องอ่ืนๆ 

6.1 ประชุม ศบกต.  ครั้งต่อไป  วันที่  ........ กรกฎาคม  2564  
ณ ที่ท าการศบกต. หนองหงส์ (กองช่างเก่า) 

     6.2 เนื่องด้วย  คุณพ่อของนายจิรพจน์  จันทร์มาศ  ซึ่งเป็นฃ 
กรรมการศูนย์ฯของเรา  ได้เสียชีวิต  ตั้งศพบ าเพ็ญกุศลที่หนองบัว  
จังหวัดตรัง  กรรมการศูนย์ท่านใดมีความประสงค์จะไปร่วมงาน  
ให้มาพร้อมกันที่หน้า อบต. เวลา  11.00 น  ซึ่งในการร่วมงาน
ครั้งนี้จะมีการวางพวงหรีดด้วยคะ  และใครที่ไม่สะดวกแต่มีความ
ประสงค์จะร่วมบุญก็สามารถฝากกันได้คะ  และมอบหมายให้ 
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นายปิยะ  แก้วคุ้มภัย  ประสานกับกรรมการหมู่ที่ไม่เข้าร่วม
ประชุมด้วยนะคะ  หากไม่มีอะไรแล้ว ขอปิดประชชุมคะ 

 
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  7/2564    
วันที่  29  มิถุนายน  2564  เวลา  13.00  น. 

ณ  ที่ท าการศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจ าต าบล หมู่ที่ 6  ต าบลหนองหงส์   
อ าเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 


