บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยะลำ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป โทร/โทรสำร ๐-๗๓๒๐-๓๗๘๗
ที่ ยล ๐๐๐๘/ ว 025
วันที่ 3 มีนำคม ๒๕60
เรื่อง ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม
เรียน หัวหน้ำกลุ่ม/ฝ่ำย/ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ
สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยะลำ ขอส่งรำยงำนกำรประชุมประจำเดือนข้ำรำชกำรประจำเดือน
มกรำคม 2560 มำเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง ก่อนกำรรับรองรำยงำนกำรประชุม ในกำรประชุมประจำเดือน
กุมภำพันธ์ ๒๕60 รำยละเอียดตำมรำยงำนกำรประชุมที่แนบ
จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำ

๒

รายงานการประชุมข้าราชการสานักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
ครั้งที่ 1/๒๕60 ประจาเดือนมกราคม 2560
วันจันทร์ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2๕60 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
---------------------------------------------รายชื่อผู้มาประชุม
๑. นำยรอซำรี เจ๊ะโซะ
2. นำยสมพร เอ่งฉ้วน
3. นำยเอกจิตต์ เกษธิมำ
4. นำงอุไร คงกำเนิด
5. นำงสำววิยะดำ บุญสีลำภ
6. นำยสุเทพ เทพสุวรรณ
7. นำยมำหะมุ สำและ
8. นำยอับดุลเลำะ หะยีบำนุง
9. นำยสำหะ มะลี
10. นำยเกริกฤทธิ์ โรจนรวีวงศ์
11. นำยพรเทพ พึ่งธรรมเดช
12. นำยอำแว แม

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดยะลา ประธาน
นำยสัตวแพทย์ชำนำญกำรพิเศษ
นำยสัตวแพทย์ชำนำญกำรพิเศษ
เจ้ำพนักงำนธุรกำรอำวุโส
นักวิชำกำรสัตวบำลชำนำญกำร
ปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลำ
ปศุสัตว์อำเภอยะหำ
ปศุสัตว์อำเภอบันนังสตำ
ปศุสัตว์อำเภอธำรโต
ปศุสัตว์อำเภอเบตง
ปศุสัตว์อำเภอกำบัง
ปศุสัตว์อำเภอกรงปินัง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นำยวินัย ศรแก้ว
2. นำยประจักร์ แกล้วกล้ำ
3. นำยอุสมำน หะยีแยนำ
4. นำยสมศักดิ์ ดำรงค์ธรรม
5. นำยเจษฎำ สองแก้ว
6. นำยวอซี บือโต
7. นำยกฤษณะ เกำะแก้ว
8. นำยชำญชัย ฐำนะพันธุ์
9. นำงกัณหำ สุวรรณชำตรี
10. นำงเยำวภำ สองแก้ว
11. นำงสำวมำลี แก้วแจ้ง
๑2. นำงญำณิศำ ผลำสิงห์
13. นำงอำนีต้ำ สำร๊ะ
14. นำงณัทธิศำ คงขำว
15. นำยคนึงศักดิ์ สิทธิกุล
รายงานการประชุมการประจาเดือน ครัง้ ที่ ๑/๒๕60

เจ้ำพนักงำนสัตวบำลชำนำญงำน
เจ้ำพนักงำนสัตวบำลชำนำญงำน
เจ้ำพนักงำนสัตวบำลชำนำญงำน
เจ้ำพนักงำนสัตวบำลชำนำญงำน
เจ้ำพนักงำนสัตวบำลชำนำญงำน
เจ้ำพนักงำนสัตวบำลชำนำญงำน
เจ้ำพนักงำนสัตวบำลปฏิบัติงำน
พนักงำนขับรถยนต์
พนักงำนพิมพ์ระดับ ส ๓
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์
นักวิชำกำรสัตวบำล
เจ้ำพนักงำนสัตวบำล
เจ้ำพนักงำนสัตวบำล
เจ้ำพนักงำนสัตวบำล

๓

16. นำยอดุลย์ ผลำสิงห์
17. นำยแวอุสมำน ตอเละ
18. นำยรูสดี หะยีหะมะ
19. นำยอับดุลเล๊ำะ เซเมำะ
20. นำยสุขกรี หะยีหะเต็ง
21. นำยเปรม เพชรประดับ
22. นำยอุสมำน มะดีเยำะ
23. นำยอิบรอเฮง กมำงิน
24. นำงสำวรอฮำนำ เจะเต๊ะ
25. นำยเอกชัย ปิ่นชูทอง

เจ้ำพนักงำนสัตวบำล
เจ้ำพนักงำนสัตวบำล
เจ้ำพนักงำนสัตวบำล
เจ้ำพนักงำนสัตวบำล
เจ้ำพนักงำนสัตวบำล
เจ้ำพนักงำนสัตวบำล
เจ้ำพนักงำนสัตวบำล
เจ้ำพนักงำนสัตวบำล
เจ้ำพนักงำนสัตวบำล
พนักงำนผู้ช่วยสัตวบำล

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม
1. นำยดุลยสิทธิ์ นิยำแม
2. นำยมูฮำหมัด หมัดอำดำ

รายงานการประชุมการประจาเดือน ครัง้ ที่ ๑/๒๕60

ปศุสัตว์จังหวัดยะลำ
ปศุสัตว์อำเภอรำมัน

ลำป่วย
ติดรำชกำร

๔

เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น.
เมื่อที่ป ระชุม พร้อมแล้ วนำยรอซำรี เจ๊ะโซะ หั วหน้ำกลุ่มยุทธศำสตร์ ฯ รักษำรำชกำรแทน
ปศุสัตว์จังหวัดยะลำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดกำรประชุมและดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่ำงๆ
ดังนี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.1 กิจกรรมพบปะยามเช้า
ประธาน
กิ จ กรรมพบปะยำมเช้ ำ ประจ ำเดื อ น กุ ม ภำพั น ธ์ 2560 วั น พุ ธ ที่ 8 กุ ม ภำพั น ธ์ 2560
เวลำ 07.30 น. ณ ลำนเอนกประสงค์ สถำบั น กำรพลศึ ก ษำ ประจ ำวิ ท ยำเขตยะลำ
โดยมี ห น่ ว ยงำนในสั งกั ด กระทรวงกำรคลั ง กระทรวงกำรท่ อ งเที่ ย วและกี ฬ ำ กระทรวง
วัฒนธรรม และสำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ เป็นเจ้ำภำพ ให้กลุ่มงำนและฝ่ำยละ 2 คน
เข้ำร่วมกิจกรรมในครังนี
ทีป่ ระชุม
รับทรำบ
๑.2 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ประธาน
โครงกำรจั งหวัดเคลื่ อนที่ ประจ ำเดื อน กุม ภำพั น ธ์ 2560 วัน พฤหั ส บดี ที่ 16 กุม ภำพั น ธ์
2560 ณ โรงเรียนบ้ำนบันนังบูโย หมู่ที่ 2 ตำบลบันนังสำเรง อำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ
โดยกลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์ออกบริกำรประชำชนและปศุสัตว์อำเภอในพืนที่เข้ำร่วมกิจกรรม
ทีป่ ระชุม
รับทรำบ
๑.3 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2560
นายเอกจิตต์ เกษธิมา
กำรขับเคลื่อนตำมกลุ่มเป้ำหมำยเกษตรกร (จำแนกตำมควำมพร้อม) โครงกำรเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ปี 2560 โดยมีเป้ำหมำย/กำรคัดเลือก ดังนี
1) จังหวัดต้องจัดกลุ่มและลำดับควำมสำคัญของเกษตรกรตำมคุณสมบัติในแต่ละกลุ่ม
โดยใช้ข้อมูลจำกกำรตรวจติดตำมควำมพร้อมของเกษตรกร จำนวน 70,000 รำย
ที่ดำเนินกำรแล้ว
2) จังหวัดคัดเลือกเกษตรกรตำมคุณสมบัติ “พร้อมมำก” ให้กระจำยตัวในทุกตำบล/
อ ำเภอ อย่ ำงน้ อ ยต ำบลที่ มี เกษตรกรร่ว มโครงกำรต ำบลละ 3 - 5 รำยหรื อ ตำม
ควำมเหมำะสม
กำรแบ่ ง กลุ่ ม ควำมพร้ อ มเกษตรกรแบ่ ง ออกเป็ น 3 กลุ่ ม คื อ เกษตรกรกลุ่ ม ที่ 1
(พร้ อ มมำก), เกษตรกรกลุ่ ม ที่ 2 (พร้อ มปำนกลำง), เกษตรกรกลุ่ ม ที่ 3 (พร้ อ ม)
โดยมี ชื่ อ โครง คื อ “5 ประสำน สื บ สำนเกษตรทฤษ ฎี ใ หม่ ถวำยในหลวง”
เป้ำหมำยเกษตรกร อย่ำงน้อย จำนวน 70,000 รำย ภำยในเดือนธันวำคม 2560
โดยมีกลยุทธ์ ดังนี 1) ปรัชญำ เศรษฐกิจพอเพียง 2) เกิด 1 แตก 2 3) เริ่มจำกง่ำย
มีรำยได้ ขยำยฐำน เบ่งบำนผล ควำมจนหำย
รายงานการประชุมการประจาเดือน ครัง้ ที่ ๑/๒๕60

๕

รูปแบบ/กำหนดกำรงำน " 5 ประสำน สืบสำนเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวำยในหลวง" ดังนี
1) กำรมอบนโยบำยกำรขับเคลื่อนโครงกำรเกษตรทฤษฎีใหม่
2) กำรเสนอแนวทำงกำรมีส่วนร่วม (ประกำศเจตนำรมณ์) ในกำรขับเคลื่อนโครงกำร
เกษตรทฤษฎีใหม่ 5 ภำคส่วน
3) กำรร่วมปฏิญำณตนในกำรน้อมนำศำสตร์ของพระรำชำมำปฏิบัติ
4) กำรจัดนิทรรศกำรเกษตรทฤษฎีใหม่ของตัวแทนปรำชญ์เกษตร/เกษตรกรต้นแบบ 4 ภำค
5) กำรอภิ ป รำยคณะ ร่ ว ม 5 ฝ่ ำ ย : แนวปฏิ บั ติ ก ำรขั บ เคลื่ อ นโครงกำรเกษตร
ทฤษฎีใหม่สู่ควำมสำเร็จอย่ำงยั่งยืน
องค์ประกอบผู้เข้ำร่วมงำน ดังนี
1) ภำครัฐ : รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์/ปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ /ผู้ บ ริ ห ำรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ /อธิบ ดี กรม/ Single Command/
เกษตรและสหกรณ์
2) ภำคเอกชน : ผู้ แทนภำคเอกชนที่ ร่วมบูรณำกำร 7 บริษัท (CP/Betagro/ThaiBev/Kubota/
มิตรผล/ปตท./บำงจำก)
3) สถำบันกำรศึกษำ : ผู้แทนสถำบันกำรศึกษำ 2 แห่ง (อุดมศึกษำ/อำชีวะศึกษำ)
4) ปรำชญ์ เกษตร : ตั ว แทนปรำชญ์ เกษตร หรื อ เกษตรกรต้ น แบบหรื อ ประธำน
ศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร 77 จังหวัด
5) ตัวแทนเกษตรกรร่วมโครงกำรกลุ่มพร้อมมำก (Start Zero) จำก 77 จังหวัด
กำหนดจัดงำน วันพฤหัสบดี ที่ 23 กุมภำพันธ์ 2560 ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
โรงแรมรำมำกำร์เด้นส์ รำยละเอียดได้ส่งอีเมล์สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอเรียบร้อยแล้ว
ทีป่ ระชุม

รับทรำบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 12/๒๕๕9)
มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมครังที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
๓.1 โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
นางสาววิยะดา บุญสีลาภ ให้ ปศุสัตว์อำเภอ จัดส่งเอกสำรสัญญำโครงกำรธนำคำรโค - กระบือเพื่อเกษตรกร
ตำมพระรำชดำริ และแบบจำนงของเกษตรกร ส่งให้กลุ่มพัฒนำเทคโนโลยีกำรปศุสัตว์
เพื่อดำเนินกำรจัดส่งให้กรมปศุสัตว์ต่อไป
ที่ประชุม
รับทราบ

รายงานการประชุมการประจาเดือน ครัง้ ที่ ๑/๒๕60

๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ/ถือปฏิบัติ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
๔.1 การลงคะแนนเสียงผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเลือกเป็นกรรมการจริยธรรมประจากรมปศุสัตว์
นางอุไร คงกาเนิด

กรมปศุสัตว์ ให้ข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร และลู กจ้ำงประจำ ลงคะแนนผ่ำนระบบ
ออนไลน์ เพื่ อ เลื อ กเป็ น กรรมกำรจริ ย ธรรมประจ ำกรมปศุ สั ต ว์ ระหว่ ำ งวั น ที่ 1
กุ ม ภำพั น ธ์ 2560 เวลำ 08.30 น. ถึ งวั นที่ 7 กุ มภำพั นธ์ 2560 เวลำ 16.30 น.
ทำง www.dld.go.th ซึ่ งส ำนั ก งำนปศุ สั ตว์จั งหวัด ยะลำ ได้ มี ผู้ ส มั คร จำนวน 1 ท่ ำน
คือ นำยรอซำรี เจ๊ะโซะ
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.2 การขอรับบริการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
นางอุไร คงกาเนิด
ด้ ว ยส ำนั ก งำนประกั น สั งคมจังหวั ด ยะลำ ได้ มี ป ระกำศคณะกรรมกำรกำรแพทย์
ตำมพระรำชบัญญัติประกันสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตรำค่ำส่งเสริมสุขภำพป้องกันโรค
สำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตรำยหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจำกกำร
ทำงำน ลงวัน ที่ 16 ธันวำคม 2559 มีผลบังคับใช้ตังแต่วันที่ 1 มกรำคม 2560
จึ งขอแจ้ งแนวทำงปฏิ บั ติ ก ำรขอรั บ บริ ก ำรส่ ง เสริ ม และป้ อ งกั น โรค เพื่ อ ชี แจงให้
ผู้ ป ระกัน ตนเข้ ำถึ งบริกำรส่ งเสริม สุ ข ภำพและป้ อ งกัน โรคของสถำนพยำบำลตำม
บัตรรับรองสิทธิ รำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.3 ประชาสัมพันธ์ การยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, 91)
ประจาปีภาษี 2559
นางอุไร คงกาเนิด

ที่ประชุม

รับทราบ
๔.4 สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ

นางสาวสุเชาวดี นกเพ็ชร์

ที่ประชุม

สำนักงำนสรรพำกรพืนที่ยะลำ ประชำสัมพันธ์ กำรยื่นแบบแสดงรำยกำรภำษีเงินได้
บุคคลธรรมดำ (ภ.ง.ด.90, 91) ประจำปีภำษี 2559 สำมำรถยื่นแบบแสดงรำยกำร
ภำษีเงินได้บุคคลธรรมดำ (ภ.ง.ด.90, 91) ประจำปีภำษี 2559 ตังแต่บัดนี จนถึง
วันที่ 31 มีนำคม 2560

สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยะลำ ได้รับงบประมำณ ปี 2560 จำนวน 17,313,780.๐๐ บำท
เบิ กจ่ำย จำนวน 9,731,937.83 บำท คงเหลื อ จำนวน 7,581,842.17 บำท
ร้ อยละ 56.21 ประจำเดื อ น มกรำคม ๒๕60 (ตั ด ยอด ณ วัน ที่ 3 กุ ม ภำพั น ธ์
๒๕60)

รับทรำบ

รายงานการประชุมการประจาเดือน ครัง้ ที่ ๑/๒๕60

๗

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
4.5 การจัดทาข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ปีงบประมาณ 2560
นายรอซารี เจ๊ะโซะ

ให้ ป ศุ สั ต ว์ อ ำเภอ ด ำเนิ น กำรคี ย์ ข้ อ มู ล ทะเบี ย นเกษตรกรผู เลี ยงสั ต ว์ ร ำยครั ว เรื อ น
ให้ดำเนินกำรแล้วเสร็จในในที่ 31 มีนำคม 2560

ที่ประชุม

รับทรำบ
4.6 การด าเนิ น การตามมาตรการช่ ว ยเหลื อ เยี ย วยาเกษตรกรผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย
ปี 2559/60 กรณีได้รับผลกระทบ
นายประจักร์ แกล้วกล้า

ให้ ป ศุ สั ตว์อ ำเภอ ดำเนิ นกำรตรวจสอบในเขตพื นที่ ตำมประกำศเขตกำรให้ ควำม
ช่วยเหลือผู้ป ระสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน เพื่อดำเนินกำรช่วยเหลือเยียวยำเกษตรกร
ผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย และให้ ส่ งรำยงำนผู้ ป ระสบอุ ท กภั ย มำที่ ก ลุ่ ม ยุ ท ธศำสตร์ แ ละ
สำรสนเทศกำรปศุสัตว์ เพื่อจะดำเนินกำรรำยงำนต่อไป
ที่ประชุม
รับทรำบ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
4.7 เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวัน ที่
21 กุมภาพันธ์ 2560
นางสาววิยะดา บุญสีลาภ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี เสด็จพระรำชดำเนิน ทรงปฏิบัติ
พระรำชกรณียกิจจังหวัดยะลำ ระหว่ำงวันที่ 21 - 22 กุมภำพันธ์ 2560 ดังนี
วันที่ 21 กุมภำพันธ์ 2560 เสด็จฯ พืนที่
1. ศูนย์กำรเรียนตำรวจตระเวนชำยแดนบ้ำนภักดี หมู่ที่ 5 ตำบลเขื่อนบำงลำง อำเภอ
บันนังสตำ จังหวัดยะลำ
2. โรงเรี ย นต ำรวจตระเวนชำยแดนนิ ค มพิ ทั ก ษ์ รำษฎร์ หมู่ ที่ 6 ต ำบลบ้ ำ นแหร
อำเภอธำรโต จังหวัดยะลำ
3. โรงเรียนตำรวจตระเวรชำยแดนโรงงำนยำสูบ 2 หมู่ที่ 3 ตำบลปะแต อำเภอยะหำ
จังหวัดยะลำ
และวันที่ 22 กุมภำพันธ์ 2560 เสด็จฯ พืนที่
1. โรงพยำบำลยะลำสิริรัตนรักษ์ ศูนย์ปฏิบัติกำรตำรวจจังหวัดชำยแดนภำคใต้ อำเภอ
เมืองยะลำ จังหวัดยะลำ
ข อ เชิ ญ เจ้ ำ ห น้ ำ ที่ ส ำ นั ก งำ น ป ศุ สั ต ว์ จั งห วั ด ย ะ ล ำ เฝ้ ำฯ รั บ - ส่ งเสด็ จฯ
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยพร้อมกัน
ประชุม
รับทรำบ
4.8 การกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพันธุ์สัตว์ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร
นางสาววิยะดา บุญสีลาภ ให้คณะกรรมกำรของสำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยะลำ กำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะ
เฉพำะพัน ธุ์สั ตว์ โครงกำรศูน ย์เรียนรู้ กำรเพิ่ มประสิ ทธิภ ำพกำรผลิ ตสิ น ค้ำเกษตร
รายงานการประชุมการประจาเดือน ครัง้ ที่ ๑/๒๕60

๘

เพื่อด ำเนิ น กำรปรับลดรำยละเอียดคุณ ลั กษณะเฉพำะพั นธุ์สั ตว์ ซึ่งจะดำเนิ นกำร
จัดซือต่อไป
ประชุม

รับทรำบ
4.9 โครงการส่งเสริมการใช้ยางในหน่วยงานภาครัฐ
นางสาววิยะดา บุญสีลาภ โครงกำรส่งเสริมกำรใช้ยำงในหน่วยงำนภำครัฐได้ดำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว ให้ปศุสัตว์
อำเภอรับถุงมือยำงและรองเท้ำบูทยำง ทีก่ ลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์
ประชุม
รับทรำบ
4.10 การปรับเงื่อนไขและเกณฑ์แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์
นางสาววิยะดา บุญสีลาภ ด้วยคณะทำงำนขับเคลื่อนกำรดำเนินงำนระบบส่งเสริมกำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ได้มี
มติ ป รั บ เงื่อนไขและเกณฑ์ แ ปลงใหญ่ จำกกรประชุม คณะท ำงำน ครังที่ 1/2560
วันศุกร์ที่ 20 มกรำคม 2560 ที่กรมส่งเสริมกำรเกษตร ดังต่อไปนี
1. กำรลดขันตอนกำรรับรองแปลง
1.1 ปรับกระบวนกำรรับรองแปลงจำก เดิม ที่ให้คณะอนุกรรมกำรพัฒนำกำรเกษตร
และสหกรณ์ ข องจั ง หวั ด เป็ น ผู้ รั บ รอง เป็ น คณะกรรมกำรขั บ เคลื่ อ นนโยบำย
กระทรวง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และเบ็ดเสร็จ เป็นผู้ รับรองแล้วเสนอคณะอนุกรรมกำร
พัฒนำกำรเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดทรำบ
1.2 องค์กรเกษตรกรสมัครเข้ำร่วมแปลงใหญ่ได้ด้วยตนเอง
2. ปรับเงื่อนไขพืนที่และจำนวนเกษตรกร โดยปรับให้มีจำนวนเกษตรกร และขนำด
พืนที่ลดลง เพื่อเปิดโอกำสให้เกษตรกรร่วมโครงกำรได้มำกขึ น สินค้ำปศุสัตว์ มีพืนที่
รวมกันไม่น้อยกว่ำ 300 ไร่ หรือเกษตรกรมำน้อยกว่ำ 30 รำย
ประชุม
รับทรำบ
4.11 การคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชดาริ กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับประเทศ
ประจาปี 2560
นางสาววิยะดา บุญสีลาภ ตำมที่ สำนักงำนปศุสัตว์เขต 9 แจ้งกำหนดคัดเลือกโรงเรียนโครงกำรตำมพระรำชดำริ
กิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี 2560 ในวันที่ 8 กุมภำพันธ์ 2560
ณ โรงเรี ย นต ำรวจตระเวนชำยแดนสั งวำลย์ วิ ท 4 ต ำบลแม่ ห วำด อ ำเภอธำรโต
จังหวัดยะลำ และให้ปศุสัตว์อำเภอธำรโต เตรียมควำมพร้อมของโรงเรียนเพื่อรอรับ
กำรคัดเลือกในระดับประเทศ ประจำปี 2560 ต่อไป
ประชุม
รับทรำบ
4.12 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2560
นายวินัย ศรแก้ว
ตำมที่ ได้ แ จ้ ง ที่ ป ระชุ ม ประจ ำเดื อ นมกรำคม ครั งที่ 12/2559 ได้ ด ำเนิ น กำร
ปรึ ก ษำหำรื อ ไปยั ง กรมปศุ สั ต ว์ แ ล้ ว โดยต้ อ งด ำเนิ น กำรตำมระเบี ย บเงิน อุ ด หนุ น
โครงกำรส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรเกษตรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ที่วำงไว้ โดยมีกลุ่ม
เกษตรกร กลุ่มละ 5 คน ให้ปศุสัตว์อำเภอดำเนินกำรตำมระเบียบต่อไป
ที่ประชุม
รับทรำบ
รายงานการประชุมการประจาเดือน ครัง้ ที่ ๑/๒๕60

๙

4.13 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (งบจังหวัด ปี 60)
นายวินัย ศรแก้ว
โครงกำรสนับสนุนกลุ่มอำชีพกำรเลียงแพะนมและโครงกำรสนับสนุนกลุ่มอำชีพผู้เลียง
โคเนื อ ซึ่งโครงกำรสนับสนุนกลุ่ มอำชีพ กำรเลียงแพะนม กำหนดส่งมอบในวันที่ 8
กุ ม ภำพั น ธ์ 2560 ณ ส ำนั ก งำนปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด ยะลำ ของอ ำเภอเมื อ งยะลำ
ให้ ป ศุสั ต ว์อ ำเภอเมือ งยะลำ แจ้งเกษตรกรที่ ได้ รับ โครงกำรดังกล่ ำว และโครงกำร
สนับสนุนกลุ่มอำชีพผู้เลียงโคเนือ กำหนดส่งมอบในวันที่ 10 กุ ม ภ ำ พั น ธ์ 2 5 6 0
เวลำ 14.00 น. ประกอบด้ ว ย 4 อ ำเภอ ได้ แ ก่ อ ำเภอยะหำ อ ำเภอกำบั ง
อำเภอบั นนั งสตำและอำเภอธำรโต ให้ ปศุสัตว์อำเภอแจ้งเกษตรกรที่ได้รับโครงกำร
ดังกล่ำว
ที่ประชุม
รับทรำบ
4.14 แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม (ตามแนวทาง
การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ)
นายวินัย ศรแก้ว
แผนปฏิบั ติรำชกำรประจำปีของกลุ่ มจังหวัดภำคใต้ช ำยแดน พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม
(ตำมแนวทำงกำรสร้ ำ งควำมเข้ ม แข็ ง และยั่ ง ยื น ให้ กั บ เศรษฐกิ จ ภำยในประเทศ)
งบประมำณทังสิน จำนวน 112,606,000 บำท
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
ตามโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรมพัฒนาวัตถุดิบ
เพื่ออาหารฮาลาลเมืองต้นแบบฮาลาล เมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา ประกอบด้วย 5 กิจกรรม ดังนี
1. กิจกรรมกำรเลียงไก่พืนเมืองตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง
จำนวนบุคคลเป้ำหมำย 400 รำย พืนที่ดำเนินกำร 8 อำเภอ
2. กิจกรรมส่งเสริมกำรเลียงเป็ดเนือ
จำนวนบุคคลเป้ำหมำย 400 รำย พืนที่ดำเนินกำร 8 อำเภอ
3. กิ จ กรรมศู น ย์ เรี ย นรู้ เพื่ อ เพิ่ ม ประชำกรโคและสร้ ำ งควำมมั่ น คงด้ ำ นอำหำร
เพือ่ กำรปศุสัตว์ในพืนที่จังหวัดยะลำ
จำนวนบุคคลเป้ำหมำย 100 รำย พืนที่ดำเนินกำร 8 อำเภอ
4. กิจกรรมกำรเลียงไก่เบตงเพื่อรองรับกำรท่องเที่ยวและอุตสำหกรรมฮำลำล
จำนวนบุคคลเป้ำหมำย 100 รำย พืนที่ดำเนินกำร 3 อำเภอ
5. กิจกรรมกำรเลียงแพะนมเพื่อเสริมกำรท่องเที่ยวและอุตสำหกรรมฮำลำล
จำนวนบุคคลเป้ำหมำย 110 รำย พืนที่ดำเนินกำร 8 อำเภอ
2. โครงการพัฒนาวัตถุดิบเพื่ออาหารฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต้
1. กิจกรรมส่งเสริมกำรเลียงแพะเนือ
จำนวนบุคคลเป้ำหมำย 100 รำย พืนที่ดำเนินกำร 8 อำเภอ
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๑๐

ที่ประชุม

หลักเกณฑ์การคัดเลือกเกษตรกร
- เกษตรกรต้องมีควำมพร้อมในกำรสร้ำงโรงเรือน
- เป็นเกษตรกรที่มีควำมตังใจในกำรเลียงสัตว์
- ต้องผ่ำนกำรฝึกอบรมจำกสำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยะลำ ตำมหลักฐำนที่กำหนด
- เกษตรกรต้ อ งปฏิ บั ติ ต ำมเงื่ อ นไขที่ ส ำนั ก งำนปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด ยะลำก ำหนด
(กรณีสัญญำยืมเพื่อกำรผลิต)
- เกษตรกรต้องผ่ำนกำรพิจำรณำจำกผู้นำชุมชน โดยผ่ำนกำรตรวจสอบควำมพร้อม
ผ่ำนปศุสัตว์อำเภอในพืนที่ให้กำรรับรอง
รับทรำบ

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ที่ประชุม

ไม่มี
รับทรำบ

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ที่ประชุม

ไม่มี
รับทรำบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งของพนักงานราชการ
ไม่มี
ทีป่ ระชุม
รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อพิจารณา
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
6.1 การสร้างจุดจาหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์
นายวินัย ศรแก้ว
กำรสร้ำงจุดหน่ำยผลิตภัณฑ์ด้ำนปศุสัตว์ ตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรเกษตรในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ จะดำเนิ นกำรสร้ำงจุดหน่ ำยผลิ ตภั ณ ฑ์ ด้ำนปศุ สั ต ว์ ในพื นที่ ที่ เหมำะสม
ซึ่ ง ได้ พิ จ ำรณำกำรสร้ ำ งจุ ด จ ำหน่ ำ ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ด้ ำ นปศุ สั ต ว์ ในบริ เวณส ำนั ก งำน
ปศุสัตว์จังหวัดยะลำ
ทีป่ ระชุม
รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
ทีป่ ระชุม
รับทรำบ
เลิกประชุม 12.0๐ น.
บันทึกกำรประชุม

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(นำงสำวรอฮำนำ เจะเต๊ะ)
เจ้ำพนักงำนสัตวบำล

(นำงอุไร คงกำเนิด)
เจ้ำพนักงำนธุรกำรอำวุโส
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