บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา ฝายบริหารทั่วไป โทร/โทรสาร ๐-๗๓๒๐-๓๗๘๗
ที่ ยล ๐๐๐๘/ว 193
วันที่ 4 ธันวาคม ๒๕60
เรื่อง ตรวจสอบรายงานการประชุม
เรียน หัวหนากลุม/ฝาย/ปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา ขอสงรายงานการประชุมประจําเดือนขาราชการประจําเดือน
ตุลาคม 2560 มาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง กอนการรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมประจําเดือน
พฤศจิกายน ๒๕60 รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นายธัญญา สุขยอย)
ปศุสัตวจังหวัดยะลา

๒

รายชื่อผูมาประชุม

รายงานการประชุมขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา
ครั้งที่ 10/๒๕60 ประจําเดือนตุลาคม 2560
วันศุกร ที่ 10 พฤศจิกายน 2๕60 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา
----------------------------------------------

1. นายธัญญา สุขยอย
2. นายเอกจิตต เกษธิมา
3. นางอุไร คงกําเนิด
4. นางสาววิยะดา บุญสีลาภ
5. นายมูฮําหมัด หมัดอาด้ํา
6. นายอับดุลเลาะ หะยีบานุง
7. นายสาหะ มะลี
8. นายเกริกฤทธิ์ โรจนรวีวงศ
9. นายพรเทพ พึ่งธรรมเดช
10. นายอาแว แม

ปศุสัตวจังหวัดยะลา
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
เจาพนักงานธุรการอาวุโส
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ
ปศุสัตวอําเภอรามัน
ปศุสัตวอําเภอบันนังสตา
ปศุสัตวอําเภอธารโต
ปศุสัตวอําเภอเบตง
ปศุสัตวอําเภอกาบัง
ปศุสัตวอําเภอกรงปนัง

รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. นายวินัย ศรแกว
2. นายประจักร แกลวกลา
3. นายโฆษิต ลูกอินทร
4. นายอุสมาน หะยีแยนา
5. นายสมศักดิ์ ดํารงคธรรม
6. นายเจษฎา สองแกว
7. นายวอซี บือโต
8. นางสาวสุเชาวดี นกเพ็ชร
9. นายกฤษณะ เกาะแกว
10. นายชาญชัย ฐานะพันธุ
11. นางกัณหา สุวรรณชาตรี
12. นางเยาวภา สองแกว
13. นางญาณิศา ผลาสิงห
14. นางณัทธิศา คงขาว
15. นายคนึงศักดิ์ สิทธิกุล
16. นายอดุลย ผลาสิงห
17. นายแวอุสมาน ตอเละ
รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ 10/๒๕60

เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถยนต ส 2
พนักงานธุรการ ส 2
นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล

ประธาน

๓

18. นายรูสดี หะยีหะมะ
19. นายอับดุลเลาะ เซเมาะ
20. นายสุขกรี หะยีหะเต็ง
21. นายเปรม เพชรประดับ
22. นายอุสมาน มะดีเยาะ
23. นายอิบรอเฮง กมางิน
24. นางสาวรอฮานา เจะเตะ

เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล

รายชื่อผูไมเขารวมประชุม
1. นายรอซารี เจะโซะ
2. นายสมพร เองฉวน
3. นายสุเทพ เทพสุวรรณ
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หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
ปศุสัตวอําเภอเมืองยะลา

ไปราชการ
ไปราชการ
ไปราชการ

๔

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อที่ประชุมพรอมแลวนายธัญญา สุขยอย ปศุสัตวจังหวัดยะลา ประธานที่ประชุม ไดกลาว
เปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.1 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ประธาน
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจําเดือน พฤศจิกายน 2560 วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน
2560 ณ โรงเรียนบานลากอ หมูที่ 7 ตําบลยะหา อําเภอยะหา จังหวั ดยะลา โดยมีกลุ ม
พัฒนาสุขภาพสัตว เปนกลุมงานหลัก ออกบริการประชาชน พรอมดวยกลุมงานที่เกี่ยวของและ
ปศุสัตวอําเภอในพื้นที่เขารวมโครงการฯ
ที่ประชุม
รับทราบ
1.2 มาตรการปองกันการลักลอบนําเนื้อกระบือแชแข็งจากประเทศชายแดนประเทศ
มาเลเซียเขาสูประเทศไทย
ประธาน

ตามที่สํานักงานปศุสัตวเขต 9 ไดรับประสานงานจากนายภาณุ อุทัยรัตน ตําแหนงเลขานุการ
ผูแทนพิเศษของรัฐบาล กรณีมีบุคคลไมทราบรายละเอียดรองเรียนไปยังนายกรัฐมนตรี เรื่อง
การลักลอบนําเนื้อกระบือแชแข็งจกกชายแดนประเทศมาเลเซียเขาประเทศไทย อาจทําใหราคา
โค - กระบื อ ภายในประเทศตกต่ํ า และทํ า ให เ กิ ด โรคระบาดสั ต ว ภ ายในประเทศได
ซึ่งนายกรัฐมนตรีตองการทราบการดําเนินงานของกรมปศุสัตว ในเรื่องมาตรการปองกันการ
ลั ก ลอบฯ การกระทํ า ที่ ฝ า ฝ น กฎหมายดั ง กล า ว สํ า นั ก งานปศุ สั ต ว เ ขต 9 จึ ง มี คํ า สั่ ง ที่
138/2560 เรื่อง แตงตั้งเจาหนาที่ชุดเฉพาะกิจอินทรีย ประจําเขต 9 เพื่อบังคับใชกฎหมาย
ปองกันการลักลอบนําเขาเนื้อกระบือแชแข็งจากประเทศมาเลเซียเขาประเทศไทย ลงวันที่ 1
พฤศจิกายน 2560 โดยมีการสํารวจและตรวจสอบการลักลอบเคลื่อนยายสัตว (เนื้อกระบือ
แชแข็ง) ในพื้นที่จังหวัดยะลา ดังนี้
- วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 สํารวจการจําหนายเนื้อสัตว (เนื้อกระบือแชแข็ง) ในตลาดสด
และรานจําหนายเนื้อสัตว
- วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 ตรวจหองเย็นเก็บสินคาปศุสัตว (เนื้อกระบือแชแข็ง)
โดยมีหนวยงานตางๆ ในพื้นที่จังหวัดยะลา เขารวมปฏิบัติงานแบบบูรณาการในการสํารวจและ
ตรวจสอบการลักลอบเคลื่อนยายสัตว (เนื้อกระบือแชแข็ง) ในพื้นที่จังหวัดยะลา พรอมทั้ง
จัดการใหมีมาตรการปองกันการลักลอบนําเนื้อกระบือแชแข็งจากประเทศชายแดนประเทศ
มาเลเซียเขาประเทศไทยในรูปแบบการระดมกําลังชุดเฉพาะกิจรวมกับเจาหนาที่ชุดเฉพาะกิจ
อินทรีย ประจําเขต 9

ที่ประชุม

รับทราบ
1.3 การลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและคณะ ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 ณ ตลาด
กลางคาสัตวชายแดนใต อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี
ประธาน

ดวย ฯพณฯ พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี มีกําหนดลงพื้นที่จังหวัดปตตานี และ
มีกําหนดตรวจเยี่ยมตลาดกลางคาสัตวชายแดนใต อําเภอหนองจิก ในวันที่ 27 พฤศจิกายน
2560 ณ หมู ที่ 9 ตํ า บลทุ ง นเรนทร ตํ า บลบ อ ทอง อํ า เภอหนองจิ ก จั ง หวั ด ป ต ตานี นั้ น

รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ 10/๒๕60

๕

ใหปศุสัตวอําเภอและเจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลาเขารวมงาน พรอมทั้งใหปศุสัตว
อํ า เภอประสานผู แ ทนสหกรณ ผู เ ลี้ ย งสั ต ว ใ นพื้ น ที่ และเครื อ ข า ยแพะนมจั ง หวั ด ยะลา
นําผลิตภัณฑจากปศุสัตวรวมจัดแสดงและจําหนายในงานดังกลาว
ที่ประชุม
พระราชดําริ

รับทราบ
1.4 โครงการสงเสริมอาชีพอาสาปศุสัตว ภายใตโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตาม

ประธาน

ดวยกรมปศุสัตว ไดดําเนินงานโครงการสงเสริมอาชีพอาสาปศุสัตว ภายใตโครงการธนาคารโค กระบื อ เพื่ อเกษตรกร ตามพระราชดําริ มีเ ปาหมายสงเสริมการเลี้ย งโคแกเ กษตรกรอาสา
ปศุ สัต วจั งหวั ดยะลา จํ านวน 6 ราย กรมปศุสั ตว ไดอนุมัติ มอบโคเพศเมีย จํานวน 15 ตั ว
เพื่อนําไปบริการแกเกษตรกรยืมเพื่อการผลิต ในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.30 น.
ณ ด า นกั ก กั น สั ต ว ส ตู ล ตํ า บลทุ ง นุ ย อํ า เภอควนกาหลง จั ง หวั ด สตู ล ให ป ศุ สั ต ว อํ า เภอ
ในโครงการฯ เข ารวม และแจงอาสาปศุสัตวในพื้นที่เ ขา รวมรับมอบโคโครงการฯ พรอมทั้ ง
เตรียมเอกสาร โดยมีรายละเอียดในเอกสาร ดังนี้
1. จํานวนโค-กระบือ ที่เลี้ยงอยู
2. แปลงพืชอาหารสัตว
3. โรงเรือน/คอกเลี้ยง
4. ภาพแปลงหญาของอาสาปศุสัตว

ที่ประชุม

รับทราบ
1.5 โครงการปรับโครงสรางการเลี้ยงสัตวปกพื้นเมือง (ช็อปไก)

ประธาน

ตามนโยบายอธิบดีกรมปศุสัตว ใหดําเนินการปรับโครงสรางการเลี้ยงสัตวปกพื้นเมือง (ช็อปไก)
เพื่อปองกันโรคระบาดสัตวปกในพื้นที่ และดําเนินการช็อปไกของเกษตรกร เพื่อปรับโครงการ
สรางการเลี้ยงสัตวปกตามนโยบายอธิบดีกรมปศุสัตว และใหปศุสัตวอําเภอดําเนินการตาม
นโยบายฯ ตอไป

ทีป่ ระชุม

รับทราบ
1.6 การเตรียมความพรอมรับสถานการณอุทกภัย

ประธาน

ให ป ศุ สั ต ว อําเภอ ดํ าเนิ น การเตรี ย มความพรอมและให การช ว ยเหลือเกษตรกรผู เ ลี้ ย งสั ต ว
ที่ได รั บ ผลกระทบ โดยจั ดตั้ งศู น ย ป ฏิ บัติ การให การช ว ยเหลื อผูป ระสบอุ ทกภัย ด านปศุ สั ต ว
ได แ ก จุ ด พั ก สั ต ว จุ ด เก็ บ สเบี ย งอาหารสั ต ว แ ต ล ะอํ า เภอ และให ร ายงานแบบ ศปส.1,
แบบ ศปส.2 และแบบ ศปส.3 ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลาทราบ กอนเวลา 16.00 น.
ทุกวั น และใหป ศุ สั ต วอําเภอ แจ งความต องการเวชภั ณ ฑ ยาสั ต ว โดยแจ งที่ น ายอั บ ดุล เลาะ
หะยีบานุง ปศุสัตวอําเภอบันนังสตา เพื่อรวบรวมจํานวนที่ตองการใชตอไป

ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว (ครั้งที่ 9/๒๕60)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว

รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ 10/๒๕60

๖

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แลว
กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
3.1 โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ ของสํานักงานปศุสัตวอําเภอกาบัง
นายพรเทพ พึ่งธรรมเดช การติดตามโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ พื้นที่อําเภอ
กาบัง ดังนี้
พิธีสงมอบโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ ในวันที่ ๒๑
กรกฎาคม 25๕๙ จํานวน ๓๐ ตัว ดังนี้
1. สมาชิ กกลุ มโคเนื้ อบ านนิ บง หมู ที่ 2 ตํ าบลกาบัง จํานวน ๒๐ ตั ว เกษตรกร
จํานวน ๒๐ ราย
2. สมาชิกกลุมโคเนื้อบานลูโบะบันยัง หมูที่ 3 ตําบลกาบัง จํานวน ๑๐ ตัว เกษตรกร
จํานวน ๑๐ ราย
- มีการทําสัญญายืมและชี้แจงโครงการ ณ ที่ทําการกลุมโคเนื้อบานนิบง หมูที่ 2 ตําบล
กาบัง และ ณ ที่ทําการกลุมโคเนื้อกลุมโคเนื้อบานลูโบะบันยัง หมูที่ 3 ตําบลกาบัง
- มีการติดตามความคืบหนาจากการประชุมกลุมโคเนื้อบานนิบง หมูที่ 2 ตําบลกาบัง
และกลุมโคเนื้อบานลูโบะบันยัง หมูที่ 2 ตําบลกาบัง ทุกเดือน
สรุปโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ ดังนี้
รับจากโครงการ
เมื่อป 59

จํานวนที่รับ
(ตัว)/ราย

กลุมเลี้ยงโคบานนิบง
กลุมเลี้ยงโคบานลูโบะบันยัง

20 ตัว/20 ราย
10 ตัว/10 ราย

รวม

30 ตัว / 30 ราย

ที่ประชุม

ตาย

-

แทง
จําหนาย
ออกจาก
บัญชี
-

ผลงานลูกเกิด ๑

ผลงานลูกเกิด 2

วาง

ทอง

ผู

เมีย วาง

ทอง ผู

6
3

11
7

2
3

1
-

2

9

19

5

1

2

การมอบ
กรรมสิทธิ์
เมีย

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ/ถือปฏิบัติ
ฝายบริหารทั่วไป
๔.1 ขอเชิญชวนสั่งจองไดอารี่กรมปศุสัตว ประจําป พ.ศ. 2561
นางอุไร คงกําเนิด
ตามที่กรมปศุสัตว เชิญชวนใหเจาหนาที่ในสังกัดสั่งจองไดอารี่กรมปศุสัตว ประจําป
พ.ศ. 2561 ราคาเลมละ 100 บาท สามารถสั่งจองไดที่ นางกัณหา สุวรรณชาตรี
พนักงานธุรการ ส2 ฝายบริหารทั่วไป
ที่ประชุม
รับทราบ

รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ 10/๒๕60

๗

๔.2 การจัดพิธีวางพานพุมดอกไมสดแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เนื่องใน “วันพระบิดาแหงฝนหลวง” ประจําป 2560
นางอุไร คงกําเนิด
ด ว ยสํ า นั ก งานเกษตรและสหกรณ จั ง หวั ด ยะลา จั ด พิ ธี ว างพานพุ ม ดอกไม ส ดแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องใน “วันพระบิดาแหงฝนหลวง”
ประจําป 2560 กําหนจัดพิธีวางพานพุมดอกไมสด แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุยเดช ในวันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแตเวลา 07.00 น.
เปนตนไป ณ ศูนยเยาวชนเทศบาลนครยะลา (อาคารหลังเกา) อําเภอเมืองยะลา
จั ง หวั ด ยะลา ให ข า ราชการ พนั ก งานและลู ก จ า ง เข า ร ว มพิ ธี ฯ ในวั น ดั ง กล า ว
โดยพรอมเพรียงกัน
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.3 การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเขารับการอบรม โครงการเตรียมความพรอมสําหรับการ
เขาสูตําแหนง หลักสูตร นักบริหารการปศุสัตวระดับสูงและระดับกลางของกรมปศุสัตว ประจําปงบประมาณ
2561
นางอุไร คงกําเนิด
ตามที่กรมปศุสัตว ไดมีดําเนินการเปดรับสมัครไปแลว ปรากฏวาขาราชการมีความ
เข าใจที่ คลาดเคลื่ อน โดยเข าใจว าผู ที่ไดเ ข ารั บ การอบรม หลั กสู ต รนั กบริ ห ารการ
ปศุ สั ต ว ร ะดั บ กลางและนั ก บริ ห ารการปศุ สั ต ว ร ะดั บ สู ง ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณแลว ไมตองสมัครเขารับอบรม หลักสูตรนักบริหารการปศุสัตวระดับกลางและ
นักบริหารการปศุสัตวระดับสูง ของกรมปศุสัตว และขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงและ
สายงานตามกรอบเสนทางการสั่งสมประสบการณและผลงาน (Career Path) ที่ไดรับ
การแตงตั้ง ตั้งแตตุลาคม 2557 มีความเขาใจวาไมตองเขารับการอบรม ซึ่งจากความ
เขาใจทั้ง 2 กรณี ทําใหขาราชการดังกลาว ไมไดดําเนินการยื่นใบสมัคร ในระยะเวลาที่
กําหนด หากยังไมไดสงใบสมัคร ใหสงใบสมัครดวยตนเองหรือไปรษณียเทานั้น ตั้งแต
วันที่ 7 - 21 พฤศจิกายน 2560 ส งถึ งคุ ณวาสิ นี พุ กจิ นดา นักทรั พยากรบุ คคล
ชํานาญการ กองการเจาหนาที่ กรมปศุสัตว และกรอกขอมูลในใบสมัครดวยลายมือ
ของตนเอง สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ โทรศัพท 0-2653-4444 ตอ 2152
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.4 สถานะการเบิกจายงบประมาณ
นางอุไร คงกําเนิด
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา ไดรับงบประมาณ ป 2561 จํานวน 17,691,420.๐๐ บาท
เบิกจาย จํ านวน 930,251.35 บาท คงเหลือ จํานวน 16,761,168.65 บาท
รอยละ 5.26 ประจําเดือน ตุลาคม 2๕60 (ตัดยอด ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน ๒๕60)
ที่ประชุม
รับทราบ
กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว
ไมมี
ที่ประชุม
รับทราบ

รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ 10/๒๕60
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กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
๔.5 โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ
นางสาววิยะดา บุญสีลาภ ระบบสงเสริมการเกษตรที่ยึดพื้นที่เปนหลัก (area-based approach) ดําเนินงานใน
ลักษณะบู รณาการระหวางหน วยงานที่ เกี่ ยวข อง โดยมีผูจั ดการแปลงเปน ผูบริ หาร
จัดการพื้นที่ในทุกกิจกรรมตลอด อุปสงค-อุปทาน (supply chain)
การดําเนินงานแปลงใหญ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา ป 2561 จํานวน3 แปลง ดังนี้
1. แปลงใหญ (เดิม) แพะเนื้อ 1 แปลง พื้นที่อําเภอบันนังสตา
2. แปลงใหญ (ใหม) แพะนม 1 แปลง พื้นที่อําเภอเมืองยะลา
3. แปลงใหญ (ใหม) สัตวปก 1 แปลง พื้นที่อําเภอเบตง
และมีการอบรมกิจกรรมแปลงเดิม (แพะเนื้อ) หลักสูตรการถายทอดความรูดาน การลด
ตนทุนการผลิต การเพิ่มผลผลิต การจัดการดานการตลาด จํานวน 60 ราย
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.6 โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
นางสาววิยะดา บุญสีลาภ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ป 2561
เปาหมายของจังหวัดยะลา
1. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 8 ศูนย
2. เครือขาย ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ดานปศุสัตว 8 แหง
คุณสมบัติของเกษตรกรที่เขารวมโครงการ
1. เปนเกษตรกรเจาของศูนยเครือขายศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคา
เกษตร (ดานปศุสัตว) ที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตวและอยูในระบบศูนยเครือขาย
ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ของกรมสงเสริมการเกษตร
2. มี ค วามประสงค แ ละยิ น ดี ใ นการสร า งหรื อ พั ฒ นาพื้ น ที่ เ พื่ อ เป น ศู น ย เ รี ย นรู
ดานการเลี้ยงสัตว
3. มีความพรอมในการเขารับการฝกอบรมถายทอดเทคโนโลยี
4. ยินดีปฏิบัติตามคําแนะนําของเจาหนาที่ปศุสัตว
กิจกรรมใน ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร 8 ศูนย
1. อบรมเกษตรกร จํานวน 80 ราย
2. สนับสนุนเกษตรกร จํานวน 80 ราย
ที่ประชุม

รับทราบ

นายวินัย ศรแกว

๔.7 โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต ปงบประมาณ 2561
แผนงาน : บูรณาการขับเคลื่อนการแกไขปญหาจังหวัดชายแดนภาคใต
โครงการ : สงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต
กิจกรรม : สงเสริมและพัฒนาอาชีพดานปศุสัตว

รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ 10/๒๕60
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1. ติดตาม วิเคราะห แกปญหา เพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตดานปศุสัตว
- สัตวปก จํานวน 1,440 ราย 72 กลุม
- แพะ จํานวน 2,460 ราย 246 กลุม
- โคเนื้อ จํานวน 1,440 ราย 72 กลุม
แผนการดําเนินงาน : ติดตามวิเคราะหฯ ตั้งแตเดือนตุลาคม 2560 -กันยายน 2561
2. พัฒนาฟารมเลี้ยงสัตวเขาสูระบบการเลี้ยงสัตวอยางประณีต
- โคเนื้อ : เกษตรกร จํานวน 10 ราย
เปาหมายอําเภอ

จํานวน (ราย)
1

เมืองยะลา
ยะหา
รามัน
กรงปนัง
ธารโต
บันนังสตา
กาบัง
เบตง
รวม

2
2
1
1
1
1
1
10

แผนการดําเนินงาน : ฝกอบรมเกษตรกร ระหวางเดือนธันวาคม 2560-กุมภาพันธ 2561
- สัตวปก : เกษตรกร จํานวน 50 ราย
เปาหมายอําเภอ

จํานวน (ราย)
6

เมืองยะลา
ยะหา
รามัน
กรงปนัง
ธารโต
บันนังสตา
กาบัง
เบตง
รวม

6
6
6
5
6
5
10
50

แผนการดําเนินงาน : ฝกอบรมเกษตรกร ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2560-กุมภาพันธ 2561
รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ 10/๒๕60

๑๐

3. จัดงานมหกรรมสินคาปศุสัตวชายแดนใต
เปาหมาย : จัดงานมหกรรมสินคาปศุสัตวชายแดนใต จํานวน 2 ครั้ง
แผนการดําเนินงาน : จัดกิจกรรมจําหนายสินคาปศุสัตว ในเดือนพฤษภาคมและเดือน
สิงหาคม 2561
4. กิจกรรมประชารัฐรวมใจสรางอําเภอสันติสุข
หลักเกณฑการคัดเลือกเกษตรกร
1. เปนผูมีรายไดนอยตกเกณฑ จปฐ. และตองการอาชีพดานปศุสัตว
2. เปนเกษตรกรที่ผานการคัดเลือกจากหนวยเฉพาะกิจ ผานศูนยปฏิบัติการอําเภอ
3. เปนผูขึ้นทะเบียนสวัสดิการผูมีรายไดนอย
เปาหมาย : อําเภอละ 50 ราย
เปาหมายอําเภอ
เมืองยะลา
ยะหา
รามัน
กรงปนัง
ธารโต
บันนังสตา
กาบัง
เบตง
รวม

จํานวน (ราย)
50
50
50
50
50
50
50
50
400

ที่ประชุม

รับทราบ
๔.8 แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (งบจังหวัด) ปงบประมาณ 2561
นายวินัย ศรแกว
โครงการสงเสริมกลุมอาชีพผูเลี้ยงโคเนื้อ
วัตถุประสงค
1. เพื่อยกระดับมาตรฐานการเลี้ยงโค เพิ่มมูลคา ลดตนทุน ดานการผลิต
2. พัฒนาองคความรูใหกับกลุมเกษตรกร
3. ทบทวนถายทอดเทคโนโลยีใหกับกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคที่เคยไดรบั ปจจัยการผลิต
เปาหมาย : เกษตรกร จํานวน 100 ราย
เปาหมายอําเภอ
เมืองยะลา
ยะหา
รามัน
กรงปนัง
ธารโต
รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ 10/๒๕60

จํานวน (ราย)
20
10
20
10
10

๑๑

บันนังสตา
กาบัง
เบตง
รวม

ที่ประชุม

10
10
10
100

หมายเหตุ : เปนเกษตรกรที่ไดรับโคเนื้อ ในปงบประมาณ 2559 และ 2560
แผนการดําเนินงาน : คัดเลือกเกษตรกร ระหวางเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560
: ฝกอบรมเกษตรกร ระหวางเดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2561
กิจกรรมที่ดําเนินการ จํานวน 3 หลักสูตร
1. เทคนิคการจัดการและปรับปรุงพันธุเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงโคเนื้อ
2. เทคนิคการจัดการแปลงพืชอาหารสัตว
3. เทคนิคการผสมอาหารสัตวเพื่อลดตนทุนการผลิต
รับทราบ

กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
ไมมี
ที่ประชุม
รับทราบ
กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
4.9 โครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/ ปงบประมาณ 2561
นายเอกจิตต เกษธิมา

โครงการ : พัฒนาสินคาเกษตรสูมาตรฐาน
แผนงาน : บูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
โดยมี 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้
1. ตรวจรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว
2. พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลดานปศุสัตว
1. ตรวจรับรองคุณภาพสินคาปศุสัตว
กิจกรรมรอง
1.1 : ตรวจรับรองมาตรฐานฟารม
1.2 : แกไขปญหาสารเรงเนื้อแดง
1.3 : เนื้อสัตวปลอดภัยใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK)
1.4 : ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆาภายในประเทศ
1.5 : ตรวจสอบตาม พ.ร.บ. อาหารสัตว
1.6 : ตรวจสอบโรงงานผลิตวัตถุอันตรายดานปศุสัตว
1.7 : เฝาระวังสารตกคาง
1.8 : ควบคุมปองกันและแกไขปญหาเชื้อดื้อยาในสัตว
1.9 : ไขสดปลอดภัยใสใจผูบริโภค (ไขสด OK)
1.10 : ตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวฮาลาล
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2. พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาลดานปศุสัตว
กิจกรรมรอง
2.1 : ตรวจรับรองมาตรฐานโรงฆาสัตวและสถานที่จําหนายเนื้อสัตว
กิจกรรม 1 ตรวจสอบรับรองมาตรฐานฟารม
กิจกรรม 2 แกไขปญหาการใชสารเรงเนื้อแดง
กิจกรรม 3 ตรวจสอบโรงงานผลิตวัตถุอันตรายดานปศุสัตว
กิจกรรม 4 ตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆาสัตวภายในประเทศ
กิจกรรม 5 เนื้อสัตวปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK)
กิจกรรม 6 ตรวจสอบตาม พ.ร.บ. อาหารสัตว
กิจกรรม 7 เฝาระวังสารตกคาง (Monitoring Plan)
กิจกรรม 8 ควบคุมปองกันและแกไขปญหาเชื้อดื้อยาในสัตว
กิจกรรม 9 เนื้อสัตวปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK)
กิจกรรม 10 ตรวจสอบรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตวฮาลาล
กิจกรรม 11 ตรวจสอบรับรองมาตรฐานโรงฆาสัตวและสถานที่จําหนาย
รายละเอียดโครงการ/แผนงาน/กิจกรรม/ ปงบประมาณ 2561 ไดสงทางอีเมลของ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแลว
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจงของพนักงานราชการ
ที่ประชุม

ไมมี
รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อพิจารณา
ไมมี
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
7.1 แตงตั้งผูควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเอง และแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน
นายประจักร แกลวกลา ดวยจังหวัดยะลา โดยสํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา ไดดําเนินการจัดซื้อวัสดุกอสราง
เพื่ อให เ กษตรกรสร างคอกเลี้ ย งสั ต ว ภายใต โ ครงการส งเสริ มและพั ฒ นาศั กยภาพ
การทองเที่ยวอําเภอเบตง จังหวัดยะลา กิจกรรมพัฒนาวัตถุดิบเพื่ออาหารฮาลาลเมือง
ต น แบบฮาลาล เมื อ งต น แบบสามเหลี่ ย มมั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น อํ า เภอเบตง
ซึ่งประกอบดวยกิจกรรมยอย 5 กิจกรรม ไดแก
1. การเลี้ยงไกพื้นเมืองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
2. สงเสริมการเลี้ยงเปด
3. ศูนยเรียนรูเพื่อเพิ่มประชากรโคและสรางความมั่นคงดานอาหารเพื่อการปศุสัตวใน
พื้นที่จังหวัดยะลา
4. การเลี้ยงไกเบตงเพื่อรองรับการทองเที่ยวและอุตสาหกรรมฮาลาล
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5. การเลี้ยงแพะนมเพื่อเสริมการทองเที่ยวและอุตสาหรรมฮาลาล
โดยมีปศุสัตวจังหวัดยะลา เปนผูควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเอง และคณะกรรมการ
ตรวจการปฏิบัติงาน เปนประธานกรรมการและกรรมการ เปนเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ในพื้นที่อําเภอนั้นๆ ใหคณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง ปฏิบัติหนาที่ตามกําหนดไวใน
ระเบียบกระทรวงการคลังวา การจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ขอ 18 และรายงานผลใหจังหวัดทราบดวย
ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม 12.20 น.
บันทึกการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวรอฮานา เจะเตะ)
เจาพนักงานสัตวบาล

(นางอุไร คงกําเนิด)
เจาพนักงานธุรการอาวุโส
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