
 
 

 
ค าสัง่เทศบาลเมืองสะเตงนอก  

ที ่        /๒๕๕6 
เรื่อง  แตง่ตั้งคณะท างานเพ่ือตรวจสอบพ้ืนทีเ่ปดิกรีดยางพาราระดบัต าบล สะเตงนอก  

ตามโครงการแก้ไขปญัหายางพาราทัง้ระบบ ป ี2557  
............................................................................................................................................... 

 
   ตาม ค าส่ังจังหวัดยะลา ท่ี ๓๖๖๒/๒๕๕๖ เร่ือง แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพืน้ท่ีเปิดกรีด
ยางพาราระดับต าบลตามโครงการแกไ้ขปัญหายางพาราท้ังระบบ ปี ๒๕๕๗ ลงวันท่ี ๙ กนัยายน ๒๕๕๖ และมติท่ี
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพืน้ท่ีเปิดกรีดยางพาราระดับต าบลสะเตงนอก  เมือ่วันองัคาร ท่ี ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖    
ณ ห้องประชุมอาคาร ๑ ชั้น ๒ มติท่ีประชุมเห็นชอบให้มกีารแต่งต้ังคณะท างานเพือ่ตรวจสอบพืน้ท่ีเปิดกรีดยางพารา
ระดับต าบลสะเตงนอก ตามโครงการแกไ้ขปัญหายางพาราท้ังระบบ ปี 2557 สืบเนื่องจากรัฐบาลได้มมีาตรการ
ช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตแกเ่กษตรกรผู้ปลูกยางพารา โดยมอบหมายให้หน่วยงานของกรมส่งเสริมการเกษตรในพืน้ท่ี
เป็นหน่วยงานหลัก ในการรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราร่วมกบัหน่วยงานท่ีเกีย่วข้องในพืน้ท่ี ซ่ึงการ
ด าเนินการดังกล่าวเกีย่วข้องกบัเกษตรกรทุกพืน้ท่ี ท้ังพืน้ท่ีท่ีมเีอกสิทธ์ิ และพืน้ท่ีนอกเหนือเอกสิทธ์ิ ท้ังนี้เพือ่พจิารณา
ให้ความช่วยเหลือ ค่าปัจจัยการผลิตเป็นเงินสดในอตัราเดิมไร่ละ 1,260 บาท ผ่านธนาคารเพือ่การเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร รายละไมเ่กนิ 10 ไร่ ต่อมารัฐบาลได้เปล่ียนแปลงหลักเกณฑ์การช่วยเหลือค่าปัจจัยการผลิตเป็น 
ไร่ละ 2,520 บาท โดยจ ากดัปริมาณ รายละไมเ่กนิ 25 ไร่ และจะต้องได้รับการตรวจสอบพืน้ท่ีทุกแปลงตามพืน้ท่ีเปิด
กรีดจริง และต้องเป็นเกษตรกรท่ีมเีอกสิทธ์ิ หรือสิทธิท ากนิในพืน้ท่ีนั้น ๆ   

 
   ดังนั้น เพือ่ให้การด าเนินการตรวจสอบพืน้ท่ีเปิดกรีดยาง  จากการมาลงทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูก
ยางพาราเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลเมอืงสะเตงนอก จึงมคี าส่ังแต่งต้ังคณะท างานเพือ่ ตรวจสอบพืน้ท่ีเปิดกรีด
ยางพาราระดับต าบลสะเตงนอก ตามโครงการแกไ้ขปัญหายางพาราท้ังระบบ ปี 2557 ดังนี้ 
 
 ๑. คณะท างานเพ่ือตรวจสอบพ้ืนทีเ่ปดิกรีดยางพาราระดบัต าบลสะเตงนอก หมู่ที ่๑ 
 
    ๑.๑ นายอบัดุลการิม               กรียอ  ก านันต าบลสะเตงนอก    ประธานคณะท างาน 
   ๑.๒ นายสัมสูดิง    บาเกง็     คณะท างาน 
   ๑.๓ นายสุดิง    บูละ     คณะท างาน  
  ๑.๔ นายมคุตา    หามะมซูอ     คณะท างาน  
  ๑.๕  นายบากอรี   บาเกง็  ตัวแทนเทศบาล  คณะท างาน  
 
 



 ๒. คณะท างานเพ่ือตรวจสอบพ้ืนทีเ่ปดิกรีดยาง พาราระดบัต าบล สะเตงนอก หมู่ที ่๒  
 
  ๒.๑ นายมะหะมะนอ             เปาะอแีต ผู้ใหญ่บ้าน            ประธานคณะท างาน  

๒.๒ นายอบัดุลเลาะ  แยกาจิ     คณะท างาน  
  ๒.๓ นายธรรมนูญ   บุตรมาตา    คณะท างาน  
  ๒.๔ นายสมเกยีรติ  บุตรสนอง    คณะท างาน  
   ๒.๕ นายมฮัูมหมดั  เปาะอแีต ตัวแทนเทศบาล  คณะท างาน  
 
 ๓. คณะท างานเพ่ือตรวจสอบพ้ืนทีเ่ปดิกรีดยาง พาราระดบัต าบล สะเตงนอก หมู่ที ่๓  
 
  ๓.๑ นายภูวนัย   มะดอลอ ผู้ใหญ่บ้าน          ประธานคณะท างาน 
  ๓.๒ นายมะกอรี   มะแซ     คณะท างาน 
   ๓.๓ นายวสันต์   ดามซูอ     คณะท างาน  
  ๓.๔ นายเพาซี   มะเด็ง   ตัวแทนเทศบาล  คณะท างาน  
 
 ๔ . คณะท างานเพ่ือตรวจสอบพ้ืนทีเ่ปดิกรีดยาง พาราระดบัต าบล สะเตงนอก หมู่ที ่๔  
 
  ๔.๑ นายมะอซีอ   สามะ  ผู้ใหญ่บ้าน                 ประธานคณะท างาน 
  ๔.๒ นายอดุลย์   ถนน     คณะท างาน  
  ๔.๓ นายมะกอืรี   เจ๊ะมงิบือแม    คณะท างาน  
  ๔.๔ นายมะกอรี   ลาเต๊ะ     คณะท างาน  
  ๔.๕ นางสารีฟะ๊   วาหะ  ตัวแทนเทศบาล  คณะท างาน  
 
  ๕. คณะท างานเพ่ือตรวจสอบพ้ืนทีเ่ปดิกรีดยาง พาราระดบัต าบล สะเตงนอก หมู่ที ่๕  
 
  ๕.๑ นายดอรอนิง  กาหลง  ผู้ใหญ่บ้าน                ประธานคณะท างาน 
  ๕.๒ นายหะมะ   มะเซง               คณะท างาน  
  ๕.๓ นายดุลริยา   กะโด     คณะท างาน  
  ๕.๔ นายฮะซัน   ลาเตะ     คณะท างาน  
  ๕.๕ นายกราซี   แวนะลัย ตัวแทนเทศบาล  คณะท างาน  
   
  ๖. คณะท างานเพ่ือตรวจสอบพ้ืนทีเ่ปดิกรีดยาง พาราระดบัต าบล สะเตงนอก หมู่ที ่๖  
 
   ๖.๑ นายอาบูบากา  มาลี  ผู้ใหญ่บ้าน                 ประธานคณะท างาน 
   ๖.๒ นายกาเดร์   บาโงมาลี    คณะท างาน  



  ๖.๓ นายอบัดุลเลาะ  กาจิ     คณะท างาน  
  ๖.๔ นายอบัดุลฮาเลม  ฮะ     คณะท างาน  

๖.๕ นายมหูามดั   เวาะหะ     คณะท างาน  
 

  ๗. คณะท างานเพ่ือตรวจสอบพ้ืนทีเ่ปดิกรีดยาง พาราระดบัต าบล สะเตงนอก หมู่ที ่๗  
 
     ๗.๑ นายอบัดุลวาฮับ  วาแม  ผู้ใหญ่บ้าน                 ประธานคณะท างาน 
  ๗.๒ นายอบัดุลรอฮิม  สาแม     คณะท างาน  
  ๗.๓ นายมอืลี   โตะเตะ      คณะท างาน  
  ๗.๔ นายปรีเปรม  สีใส     คณะท างาน  
  ๗.๕ นายต่วนมาหะมะอบัดุลกอเดร์   ต่วนกาจิ ตัวแทนเทศบาล  คณะท างาน  
 
 ๘. คณะท างานเพ่ือตรวจสอบพ้ืนทีเ่ปดิกรีดยาง พาราระดบัต าบล สะเตงนอก หมู่ที ่๘  
 
  ๘.๑ นายสะรี   อมุา  ผู้ใหญ่บ้าน                  ประธานคณะท างาน 
   ๘.๒ นายอบัดุลวาหะ  ปะจูลี     คณะท างาน  
   ๘.๓ นายอาลีย๊ะ   เจ๊ะแต     คณะท างาน  
  ๘.๔ นายดอรอเซะ  สาอ ุ     คณะท างาน  
  ๘.๕ นายมะสดี   หะยียะปาร์ ตัวแทนเทศบาล  คณะท างาน  
 
  ๙. คณะท างานเพ่ือตรวจสอบพ้ืนทีเ่ปดิกรีดยาง พาราระดบัต าบล สะเตงนอก หมู่ที ่๙  
 

๙.๑ นายจรัส   จันรัตนา ผู้ใหญ่บ้าน           ประธานคณะท างาน 
  ๙.๒ นายสุวิทช์   อนิทอง     คณะท างาน  

  ๙.๓ นางประนอม  พลูศรี     คณะท างาน  
  ๙.๔ นางวรรณเพญ็  เหล็กเพร็ธ     คณะท างาน  
  ๙.๕ นายสมชัย   หิตานุกลู ตัวแทนเทศบาล  คณะท างาน  
 
  ๑๐. คณะท างานเพ่ือตรวจสอบพ้ืนทีเ่ปดิกรีดยาง พาราระดบัต าบล สะเตงนอก หมู่ที ่๑๐  
 
  ๑๐.๑ นายแมรโซร์  แยนา  ผู้ใหญ่บ้าน            ประธานคณะท างาน 
   ๑๐.๒ นายชายหนุง  มะมเูบ็ง      คณะท างาน  
  ๑๐.๓ นายสูดิง   อภิบาลแบ    คณะท างาน  
  ๑๐.๔  นายรอมอืลี  สตาปอ     คณะท างาน  
  ๑๐.๕ นางสารีฟะ๊  วาหะ  ตัวแทนเทศบาล  คณะท างาน  



   ๑๑. คณะท างานเพ่ือตรวจสอบพ้ืนทีเ่ปดิกรีดยาง พาราระดบัต าบล สะเตงนอก หมู่ที ่๑๑  
 

  ๑๑.๑ นายมะดิง   จิใจ  ผู้ใหญ่บ้าน           ประธานคณะท างาน 
  ๑๑.๒ นายรอยาลี  มะลีลาเต๊ะ    คณะท างาน 
  ๑๑.๓ นายอมัราน  อเุซ็งลานง    คณะท างาน 
  ๑๑.๔ นายอบัดุลเลาะ  โตะจอง     คณะท างาน    
    ๑๑.๕ นายอนัวารี  แวหะยี  ตัวแทนเทศบาล  คณะท างาน  

 

๑๒. คณะท างานเพ่ือตรวจสอบพ้ืนทีเ่ปดิกรีดยาง พาราระดบัต าบล สะเตงนอก หมู่ที ่๑๒  
 

   ๑๒.๑ นายมะลีเปง  โต๊ะกเูวง  ผู้ใหญ่บ้าน           ประธานคณะท างาน 
  ๑๒.๒ นายอะแด   หะยีหะมะ     คณะท างาน  
  ๑๒.๓ นายกอเด   ตาเยะ     คณะท างาน  
  ๑๒.๔ นายอะ๊มดั   หะมะ      คณะท างาน  
  ๑๒.๕ นายยุสมแีร  เบ็ญลาตีฟ ตัวแทนเทศบาล  คณะท างาน  
 

๑๒. คณะท างานเพ่ือตรวจสอบพ้ืนทีเ่ปดิกรีดยาง พาราระดบัต าบล สะเตงนอก หมู่ที ่๑๓  
 

   ๑๓.๑ นายอาหะมะ  อะแด  ผู้ใหญ่บ้าน           ประธานคณะท างาน 
  ๑๓.๒ นายสุกรี   เจะแว     คณะท างาน  

๑๓.๓ นายสเปองิ  ดอมะ      คณะท างาน  
   ๑๓.๔  นายรอซาลี  ยูโซ๊ะ      คณะท างาน  

๑๓.๕ นายวิษณุ   นิวา  ตัวแทนเทศบาล  คณะท างาน 
  
 
โดยมีหน้าที ่ ดงัน้ี 
 

๑. น าบัญชีรายชื่อเกษตรกรท่ีขอขึ้นทะเบียนของกรมส่งเสริมการเกษตรไปตรวจสอบพืน้ท่ีปลูกและ
พืน้ท่ีเปิดกรีดจริงของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราของเกษตรกรทุกแปลง 
  ๒. แกไ้ขปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินการตรวจสอบข้อมลูการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูก
ยางพารา 

๓. รายงานผลการตรวจสอบรับรองพืน้ท่ีเปิดกรีดจริงของเกษตรกรส่งให้ส านักงานเกษตรอ าเภอ       
ในพืน้ท่ี 



๔. คณะกรรมการ ฯ สามารถแต่งต้ังคณะท างานระดับหมูบ่้านเพิม่เติมได้ตามความเหมาะสม      
เช่น เจ้าหน้าท่ีต ารวจ อาสาสมคัรเกษตรกรหมูบ่้าน (อกม.) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล คณะกรรมการ
หมูบ่้าน เกษตรกรผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นต้น 
 
 
   ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี       เดือนตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕6  
 
 

 
 
                     (นายเกษมสันต์   สาแม)  
                                                              นายกเทศมนตรีเมอืงสะเตงนอก 

 


