บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยะลำ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป โทร/โทรสำร ๐-๗๓๒๐-๓๗๘๗
ที่ ยล ๐๐๐๘/ ว 057
วันที่ 5 เมษำยน ๒๕60
เรื่อง ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม
เรียน หัวหน้ำกลุ่ม/ฝ่ำย/ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ
สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยะลำ ขอส่งรำยงำนกำรประชุมประจำเดือนข้ำรำชกำรประจำเดือน
กุมภำพันธ์ 2560 มำเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง ก่อนกำรรับรองรำยงำนกำรประชุม ในกำรประชุมประจำเดือน
มีนำคม ๒๕60 รำยละเอียดตำมรำยงำนกำรประชุมที่แนบ
จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำ

๒

รายงานการประชุมข้าราชการสานักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
ครั้งที่ 2/๒๕60 ประจาเดือนกุมภาพันธ์ 2560
วันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 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. นำยโฆษิต ลูกอินทร์
3. นำยอุสมำน หะยีแยนำ
4. นำยสมศักดิ์ ดำรงค์ธรรม
5. นำยเจษฎำ สองแก้ว
6. นำยวอซี บือโต
7. นำงสำวสุเชำวดี นกเพ็ชร์
8. นำยกฤษณะ เกำะแก้ว
9. นำยชำญชัย ฐำนะพันธุ์
10. นำงกัณหำ สุวรรณชำตรี
11. นำงเยำวภำ สองแก้ว
12. นำงสำวมำลี แก้วแจ้ง
๑3. นำงญำณิศำ ผลำสิงห์
14. นำงอำนีต้ำ สำร๊ะ
15. นำยคนึงศักดิ์ สิทธิกุล
รายงานการประชุมการประจาเดือน ครัง้ ที่ ๒/๒๕60

เจ้ำพนักงำนสัตวบำลชำนำญงำน
เจ้ำพนักงำนสัตวบำลชำนำญงำน
เจ้ำพนักงำนสัตวบำลชำนำญงำน
เจ้ำพนักงำนสัตวบำลชำนำญงำน
เจ้ำพนักงำนสัตวบำลชำนำญงำน
เจ้ำพนักงำนสัตวบำลชำนำญงำน
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีชำนำญงำน
เจ้ำพนักงำนสัตวบำลปฏิบัติงำน
พนักงำนขับรถยนต์
พนักงำนพิมพ์ระดับ ส ๓
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์
นักวิชำกำรสัตวบำล
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 ๒/๒๕60

ปศุสัตว์จังหวัดยะลำ
ปศุสัตว์อำเภอรำมัน

ลำป่วย
ลำพักผ่อน

๔

เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น.
เมื่อที่ป ระชุม พร้อมแล้ วนำยรอซำรี เจ๊ะโซะ หั วหน้ำกลุ่มยุทธศำสตร์ ฯ รักษำรำชกำรแทน
ปศุสัตว์จังหวัดยะลำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดกำรประชุมและดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่ำงๆ
ดังนี
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.1 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ประธาน
โครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน มีนำคม 2560 วันพฤหั สบดี ที่ 23 มีนำคม 2560
ณ สนำมกี ฬ ำบ้ ำ น กม.38 หมู่ ที่ 6 บ้ ำ น กม.38 ต ำบลอั ยเยอร์เวง อ ำเภอเบตง จั งหวั ดยะลำ
โดยมี กลุ่ มพั ฒนำสุ ขภำพสั ตว์ ออกบริกำรประชำชน พร้อมทั งกลุ่ ม งำนทุ ก กลุ่ ม งำน/ฝ่ ำย และ
ปศุสัตว์อำเภอในพืนที่เข้ำร่วมกิจกรรม
ทีป่ ระชุม
รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 1/๒๕60)
มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมครังที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
๓.1 โครงการธนาคารโค - กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
นางสาววิยะดา บุญสีลาภ ให้ ป ศุ สั ต ว์ อ ำเภ อ ที่ เข้ ำ ร่ ว มโครงกำรธน ำค ำรโค - กระบื อเพื่ อเกษ ตรก ร
ตำมพระรำชดำริ ให้ติดตำมและรำยงำนข้อมูลเกี่ยวกับโครงกำรดังกล่ำว โดยจัดทำใน
รู ป แบบ Power Point ซึ่ งส ำนั ก งำนปศุ สั ต ว์ อ ำเภอธำรโต จะด ำเนิ น กำรรำยงำน
ทีป่ ระชุมในเดือนถัดไป
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ/ถือปฏิบัติ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
๔.1 ซักซ้อมความเข้าใจการขอรับเงินทดแทนการประกันชีวิตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
นางอุไร คงกาเนิด
ตำมที่ ก รมปศุ สั ต ว์ แจ้ ง กำรซั กซ้ อ มควำมเข้ ำ ใจกำรขอรั บ เงิ น ทดแทนกำ ร
ประกั น ชี วิ ต ให้ แก่ เจ้ ำหน้ ำที่ ผู้ ป ฏิ บั ติ งำนในจั งหวัด ชำยแดนภำคใต้ ให้ ข้ ำรำชกำร
ลูกจ้ำงประจำ และพนักงำนรำชกำร ดำเนินกำรจัดทำแบบหนังสือแสดงเจตนำระบุชื่อ
ผู้ได้รับผลประโยชน์ กรณีเงินทดแทนกำรประกันชีวิตให้ แก่เจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติงำนใน
จังหวัดชำยแดนภำคใต้ จำนวน 3 ฉบับ โดยเก็บไว้ที่หน่วยงำน 1 ฉบับ ผู้แสดงเจตนำ
1 ฉบั บ และส่งกรมปศุ สั ตว์ 1 ฉบับ เพื่อเก็ บไว้ในแฟ้มประวัติผู้ แสดงเจตนำต่อไป
รำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยะลำ
ที่ประชุม
รับทราบ
รายงานการประชุมการประจาเดือน ครัง้ ที่ ๒/๒๕60

๕

๔.2 แจ้งการรับเหรียญราชการชายแดนให้แก่ผู้ได้รับพระราชทาน ปี พ.ศ. 2558 - 2559
นางอุไร คงกาเนิด
จังหวัดยะลำ แจ้งให้เจ้ำหน้ำที่ในสังกัดที่ได้รับพระรำชทำนเหรียญรำชกำรชำยแดนในปี
พ.ศ. 2558 - 2559 ติดต่ อขอรับเหรียญรำชกำรชำยแดนได้ที่กองกำรเจ้ำหน้ำที่
สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย สำหรับกำรให้ผู้อื่นรับแทนหรือหน่วยงำนที่เสนอ
ขอเหรียญรำชกำรชำยแดนแจ้งขอเหรียญรำชกำรชำยแดนแทนผู้ได้รับพระรำชทำนใน
สังกัดให้จัดทำเป็นหนังสือมอบอำนำจหรือหนังสือมอบหมำยผู้แทนรับเหรียญรำชกำร
ชำยแดน พร้อมจัดส่งเอกสำรให้กองกำรเจ้ำหน้ำที่ สำนักงำนปลัดกระทรวงมหำดไทย
ด ำเนิ น กำรตรวจสอบควำมถู ก ต้ อ งก่ อ นนั ด หมำยวั น และเวลำรั บ เหรี ย ญรำชกำร
ชำยแดนต่ อ ไป รำยละเอี ยดเพิ่ มเติ มได้ที่ นำงกัณ หำ สุ ว รรณชำตรี ฝ่ ำยบริ ห ำรทั่ ว ไป
สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยะลำ
ทีป่ ระชุม
รับทราบ
๔.3 ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานวันท้องถิ่นไทยของจังหวัดยะลา ประจาปี 2560
นางอุไร คงกาเนิด

ที่ประชุม

ด้วยสำนักงำนส่งเสริมกำรปกครองท้ องถิ่นจังหวัดยะลำ เชิญ ร่วมเป็นเกียรติในงำน
วันท้องถิ่นไทยของจังหวัดยะลำ ประจำปี 2560 ในวันเสำร์ที่ 18 มีนำคม 2560
เวลำ 07.45 ณ บริเวณหน้ำพระบรมรำชำนุสำวรีย์ พระบำทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำ
เจ้ ำอยู่หั ว รัชกำลที่ 5 สนำมโรงพิธีช้ำงเผื อก เทศบำลนครยะลำ ขอเชิญเจ้ำหน้ำที่
สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยะลำ เข้ำร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

รับทราบ
๔.4 การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

นางอุไร คงกาเนิด

ที่ประชุม

จังหวัดยะลำ ได้จัดประชุมกำรประเมินส่วนรำชกำรตำมมำตรกำรปรับปรุงประสิทธิภำพ
ในกำรปฏิ บั ติ ร ำชกำร เมื่ อวั นอั งคำรที่ 28 กุ มภำพั นธ์ 2560 เวลำ 13.30 น.
ณ ห้ องประชุมพิกุล ชัน 2 อำคำร 3 ศำลำกลำงจังหวัดยะลำ โดยสำนักงำนคณะกรรมกำร
พั ฒนำระบบรำชกำร ได้ ป ระชุ ม ชี แจงแนวทำงกำรประเมิ น ส่ วนรำชกำรตำมมำตรกำร
กำรปรับปรุงประสิทธิภำพในกำรปฏิบัติรำชกำรของจังหวัด ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2560
ผ่ำนระบบวัดิทัศน์ ทำงไกลของกระทรวงมหำดไทย เมื่อวันที่ 9 ธันวำคม 2559 โดยกำหนดให้
จังหวัดจัดทำรำยงำนกำรประเมินในรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ส่ งให้ สำนักงำน
คณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร โดยได้แจ้งรำยละเอียดตัวชีวัด องฺค์ประกอบที่ 2
และองค์ประกอบที่ 3 ให้จังหวัดยะลำดำเนินกำร และตัวชีวัดที่จังหวัดต้องประเมิน
องค์ประกอบที่ 4 ซึ่งองค์ประกอบที่ 2 ประสิทธิภำพในกำรดำเนินงำนตำมหลักภำรกิจ
ยุ ท ธศำสตร์ (Agenda Based) ผลกำรด ำเนิ น งำนตำมแผนแนวทำงกำรส่ ง เสริ ม
กำรเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยมี ห น่ ว ยงำนในสั งกั ด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เป็นผู้รับผิดชอบ
รับทราบ

รายงานการประชุมการประจาเดือน ครัง้ ที่ ๒/๒๕60
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๔.5 การจัดตั้งศูนย์ดารงธรรมอาเภอ
นางอุไร คงกาเนิด

ที่ประชุม

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับหนังสือจำกกระทรวงมหำดไทย ให้มีกำรจัดตัง
ศูน ย์ดำรงธรรมขึนในอำเภอ ตำมประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่ งชำติ ฉบั บที่ 6/2557
ลงวันที่ 18 กรกฎำคม 2557 โดยให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดจัดตังศูนย์ดำรงธรรมขึนใน
อำเภอและให้ ส่ วนรำชกำรที่เกี่ยวข้องให้ ควำมร่วมมือ ช่วยเหลื อและสนับสนุนกำร
ดำเนินงำนของนำยอำเภอในกำรแก้ไขปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนที่มีสำเหตุ
จำกกำรร้องเรียนร้องทุกข์ ซึ่งกรมปศุสัตว์ ขอควำมร่วมมือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในแต่ละพืนที่
ทรำบและให้กำรสนับสนุนกำรดำเนินของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ ในกำรแก้ไขปัญหำ
ควำมเดือดร้อนจำกกำรร้องเรียนร้องทุกข์ของประชำชน

รับทราบ
๔.6 การสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานราชการ

นางอุไร คงกาเนิด

ที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมกำรบริหำรพนักงำนรำชกำร แจ้งแนวทำงสินสุดสั ญญำจ้ำงพนักงำน
รำชกำร กรณี ก ำรสิ นสุ ด สั ญ ญำจ้ ำง เมื่ อ พนั ก งำนรำชกำรอำยุ ครบ 60 ปี บ ริบู รณ์
โดยให้ ร ะบุ วั น สิ นสุ ด สั ญ ญำเมื่ อ พนั ก งำนรำชกำรครบอำยุ 60 ปี บ ริบู รณ์ ตำมสิ น
ปี งบประมำณและในสั ญ ญำจ้ ำ งพนั ก งำนรำชกำรควรมี ก ำรระบุ วั น สิ นสุ ด สั ญ ญำ
ให้ชัดเจนด้วย
รับทราบ
๔.7 การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจาปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560
นางอุไร คงกาเนิด

ที่ประชุม

รับทราบ
๔.8 การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 ประจาปีงบประมาณ

พ.ศ. 2560
นางอุไร คงกาเนิด

ที่ประชุม

จังหวัดยะลำ เชิญ คณะท ำงำนดำเนิน กำรพัฒ นำคุณ ภำพกำรบริห ำรจัดกำรภำครัฐ
จังหวัดยะลำ เข้ำรับกำรตรวจรับรองคุณภำพกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐระดับพืนฐำน
ฉบั บ ที่ 2 ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2560 จำกคณะผู้ ต รวจประเมิ น ผลกำร
ดำเนิ น กำรตำมเกณฑ์ หมวดที่ 1 - 7 ในวันที่ 27 มี นำคม 2560 เวลำ 08.30 12.00 น. ณ ห้องประชุมศรียะลำ อำคำร 3 ชัน 3 ศำลำกลำงจังหวัดยะลำ

จังหวัดยะลำ เชิญ คณะท ำงำนดำเนิน กำรพัฒ นำคุณ ภำพกำรบริห ำรจัดกำรภำครัฐ
จังหวัดยะลำ ประจำปีงบประมำณ 2559 ตำมคำสั่งจังหวัดยะลำ ที่ 2075/2559
ลงวันที่ 30 พฤษภำคม 2559 เข้ำรับกำรตรวจรับรองคุณ ภำพกำรบริห ำรจัดกำร
ภำครั ฐ ระดั บ พื นฐำน ฉบั บ ที่ 2 ประจ ำปี ง บประมำณ พ.ศ. 2560 จำกคณะ
ผู้ ตรวจประเมิ น ผลกำรดำเนิ น กำรตำมเกณฑ์ หมวดที่ 1 - 7 ในวัน ที่ 27 มี นำคม
2560 เวลำ 08.30 - 12.00 น. ณ ห้ อ งประชุ ม ศรี ย ะลำ อำคำร 3 ชั น 3
ศำลำกลำงจังหวัดยะลำ

รับทราบ

รายงานการประชุมการประจาเดือน ครัง้ ที่ ๒/๒๕60
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๔.9 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ากว่าระดับกรม ครั้งที่ 1/2560
นางอุไร คงกาเนิด

ให้หัวหน้ำกลุ่มงำนทุกกลุ่ม ดำเนินกำรจัดส่งตัวชีวัดของแต่ละกลุ่มงำน ให้ฝ่ำยบริหำร
ทั่วไป สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยะลำ ภำยในวันที่ 29 มีนำคม 2560

ที่ประชุม

รับทราบ
4.10 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
นางอุไร คงกาเนิด
ให้ข้าราชการและพนักงานราชการ ส่งแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ข้ า ราชการให้ ฝ่ ำ ยบริ ห ำรทั่ ว ไป ส ำนั ก งำนปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด ยะลำ ภำยในวั น ที่ 29
มีนำคม 2560 ภำยในวันที่ 31 มีนำคม 2560
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.11 สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ
นางสาวสุเชาวดี นกเพ็ชร์ สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยะลำ ได้รับงบประมำณ ปี 2560 จำนวน 17,333,780.๐๐ บำท
เบิกจ่ำย จำนวน 10,889,367.91 บำท คงเหลือ จำนวน 6,288,750.09 บำท
ร้ อ ยละ 63.72 ประจ ำเดื อ น กุ ม ภำพั น ธ์ ๒๕60 (ตั ด ยอด ณ วั น ที่ 9 มี น ำคม
๒๕60)
ที่ประชุม
รับทรำบ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
4.12 โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning By Agri - Map)
นายกฤษณะ เกาะแก้ว ตำมที่ปศุสัตว์อำเภอ ได้ดำเนินกำรจัดส่งข้อมูลเกษตรกรเพื่อจัดหำพืนที่ใช้ปลูกพืชอำหำร
สัตว์ ทังหมด 300 ไร่ แล้วนัน สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยะลำ ได้ดำเนินกำรรวบรวมและ
ส่งให้สถำนีพัฒนำที่ดินจังหวัดยะลำเรียบร้อยแล้ว
ที่ประชุม

รับทรำบ
4.13 โครงการเกษตรทฤษฏีใหม่

นายกฤษณะ เกาะแก้ว ให้ปศุสัตว์อำเภอ ดำเนินกำรติดตำมควำมเสียหำยในด้ำนปศุสัตว์ ตำมโครงกำรเกษตร
ทฤษฎี ใหม่ ที่ได้ดำเนิน กำรส่ งมอบไปแล้ ว นัน เพื่อจะดำเนิน กำรรวบรวมข้อมูล ส่ งให้
สำนักงำนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดยะลำทรำบต่อไป
ที่ประชุม
รับทรำบ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
4.14 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2560
นายวินัย ศรแก้ว
ให้ ป ศุ สั ต ว์ อ ำเภอ ด ำเนิ น กำรจั ด ส่ งรำยชื่ อ กลุ่ ม เกษตรกรและบั ญ ชี ก ลุ่ ม เกษตรกร
ให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ และให้ปศุสัตว์อำเภอ แจ้งผู้ประกอบกำรจัดส่ง
ปัจจัยกำรผลิต ตำมโครงกำรส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรเกษตรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้
ต่อไป
ที่ประชุม
รับทรำบ
รายงานการประชุมการประจาเดือน ครัง้ ที่ ๒/๒๕60

๘

4.15 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (งบจังหวัด ปี 60)
นายวินัย ศรแก้ว
โครงกำรสนับสนุนกลุ่มอำชีพกำรเลียงแพะนมและโครงกำรสนับสนุนกลุ่มอำชีพผู้เลียง
โคเนือ ซึ่งโครงกำรสนับสนุนกลุ่มอำชีพกำรเลียงแพะนม กำหนดส่งมอบในวันที่ 14
มี น ำคม 2560 เวลำ 13.00 น. ในพื นที่ อ ำเภอบั น นั ง สตำและอ ำเภอธำรโต
ส่วนอำเภอกำบัง อำเภอยะหำในวันถัดไป และให้ปศุสัตว์อำเภอ แจ้งเจ้ำหน้ำที่ติดตำม
กลุ่มเกษตรกรโครงกำรดังกล่ำวต่อไป
ที่ประชุม
รับทรำบ
4.16 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)
1. โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว อาเภอเบตง จังหวัดยะลา
ตามโครงการเมืองต้นแบบสามเหลี่ยม มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
กิ จ กรรมพั ฒ นาวั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ อาหารฮาลาลเมื อ งต้ น แบบฮาลาล เมื อ งต้ น แบบ
สามเหลี่ ย ม มั่ น คง มั่ ง คั่ ง ยั่ ง ยื น อ าเภอเบตง จั ง หวั ด ยะลา ประกอบด้ ว ย 5
กิจกรรม ดังนี้
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 ประกอบด้วย 3
กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมกำรเลียงไก่พืนเมือง
จำนวนบุคคลเป้ำหมำย 500 รำย พืนที่ดำเนินกำร 8 อำเภอ
2. กิจกรรมกำรเลียงเป็ดเนือ
จำนวนบุคคลเป้ำหมำย 350 รำย พืนที่ดำเนินกำร 8 อำเภอ
รายงานการประชุมการประจาเดือน ครัง้ ที่ ๒/๒๕60
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ที่ประชุม

3. กิจกรรมกำรเลียงไก่เบตง
จำนวนบุคคลเป้ำหมำย 50 รำย พืนที่ดำเนินกำร 8 อำเภอ
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
4.17 ชี้ แ จงการรายงานการปฏิ บั ติ งานของจ้ า งเหมาบริ ก ารช่ ว ยงานด้ า นสั ต วแพทย์
ประจาปีงบประมาณ 2560
นายสมพร เอ่งฉ้วน
สำนักงำนควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ชีแจงชีแจงกำรรำยงำนกำรปฏิบัติงำน
ของจ้ ำงเหมำบริ ก ำรช่ ว ยงำนด้ ำนสั ต วแพทย์ ประจ ำปี งบประมำณ 2560 โดยให้
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอ ควบคุม ป้องกัน ตรวจสอบ ติดตำมกำรดำเนิน ของจ้ำงเหมำ
บริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ โดยรำยงำนตำมเงื่อนไขกำรจ้ำง และกำรเบิกจ่ำยเงินของ
จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ ใช้แบบฟอร์ตำรำงลงเวลปฏิบัติรำชกำร และ
ตำรำงผลกำรปฏิบัติงำน โดยปรับละเอียดให้ตรงกับรำยละเอีย ดเงื่อนไขกำรจ้ำง และให้
ปศุสัตว์อำเภอเป็นผู้ควบคุมกำรปฏิบัติงำน
ที่ประชุม

รับทรำบ
4.18 ตั ว ชี้ วั ด กลุ่ ม พั ฒ นาสุ ข ภาพสั ต ว์ ข องหั ว หน้ า ส่ ว นราชการที่ ต่ ากว่ า ระดั บ กรม

ครั้งที่ 1/2560
นายสมพร เอ่งฉ้วน

ตัวชีวัด : จำนวนเกษตรกรที่รับรองสถำนที่เลียงสัตว์ปี กพืนเมือง/ไก่ชน ที่มีระบบกำร
ป้ อ งกั น โรค ซึ่ ง จ ำนวน 250 รำย อ ำเภอละ 25 รำย โดยให้ ป ศุ สั ต ว์ อ ำเภอ
ดำเนินกำรจัดทำตำมแบบฟอร์มที่กำหนด
ตัว ชีวัด : ระดั บ ควำมส ำเร็จในกำรสร้ำงพื นที่ ปลอดโรคพิ ษ สุ นัข บ้ำขององค์ป กครอง
ส่วนท้องถิ่น ให้ปศุสัตว์อำเภอ ดำเนินกำรจัดส่งตัวอย่ำงให้กลุ่มพัฒนำสุขภำพสัตว์ต่อไป

ที่ประชุม
รับทรำบ
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
4.19 รายงานผลการดาเนินการตรวจสอบโรงฆ่าสัตว์ ตามกฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ในปีงบประมาณ ๒๕60
ครั้งที่ 1/2560
รายงานการประชุมการประจาเดือน ครัง้ ที่ ๒/๒๕60

๑๐

นายเอกจิตต์ เกษธิมา

ตำม น โยบ ำยก รม ป ศุ สั ต ว์ ให้ มี ก ำรบั งคั บ ใช้ กฎ ห ม ำยแก่ ผู้ ป ระก อบ กำร
โรงฆ่ ำ สั ต ว์ ในปี ง บประมำณ ๒๕60 โดยก ำหนดให้ ส ำนั ก งำนปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด
ดำเนินกำรตรวจสอบโรงฆ่ำสัตว์ ปีละ 2 ครังหำกพบข้อบกพร่องของโรงฆ่ำสัตว์จำก
กำรตรวจสอบ ก็ ให้ ด ำเนิ น กำรตำมกฎหมำยซึ่ งในพื นที่ จั งหวัด ยะลำ มีโรงฆ่ ำสั ต ว์
จำนวน 3 โรง ได้แก่
1. โรงฆ่ำสัตว์เทศบำลนครยะลำ
2. โรงฆ่ำสัตว์เทศบำลเมืองเบตง
3. โรงฆ่ำสัตว์เทศบำลตำบลยะหำ
ซึ่งได้ดำเนินกำรเรียบร้อยแล้ว จำนวน 2 โรง ได้แก่ โรงฆ่ำสัตว์เทศบำลนครยะลำและ
โรงฆ่ำสัตว์เทศบำลตำบลยะหำ
ที่ประชุม
รับทรำบ
4.20 การอบรมการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ สาหรับผู้ประกอบการ (GAP)
นายเอกจิตต์ เกษธิมา

ด้ว ยส ำนั ก งำนปศุ สั ต ว์ เขต ๙ มี ค วำมประสงค์ แจ้ งกำหนดกำรฝึ กอบรมหลั ก สู ต ร
“กำรปฏิ บั ติ ท ำงกำรเกษตรที่ ดี ด้ ำ นปศุ สั ต ว์ ส ำหรั บ ผู้ ป ระกอบกำร” ประจ ำปี
งบประมำณ ๒๕๖๐ สำหรับผู้ประกอบกำรเลียงไก่เนือ ไก่ไข่ แพะนม แกะเนือ และ
โคเนือ จำนวน ๑๓๒ รำย ซึ่งสำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยะลำ มี กำรฝึกอบรมหลักสูตร
กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดีด้ำนปศุสัตว์สำหรับผู้ประกอบกำร (แพะนม) ในวันที่ ๑๕
มี น ำคม ๒๕๖๐ โดยมี เกษตรกร จ ำนวน 20 รำย และกำรฝึ ก อบรมหลั ก สู ต ร
กำรปฏิ บั ติ ท ำงกำรเกษตรที่ ดี ด้ ำนปศุ สั ตว์ ส ำหรับ ผู้ ป ระกอบกำร (แกะเนื อ) โดยมี
เกษตรกร จำนวน 10 รำย ในวันที่ ๑๖ มีนำคม ๒๕๖๐ เวลำ 09.00 - 16.30 น.
ณ ห้องประชุมสำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยะลำ อำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ

ทีป่ ระชุม
รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งของพนักงานราชการ
ไม่มี
ทีป่ ระชุม
รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ที่ประชุม
รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
ทีป่ ระชุม
รับทรำบ

รายงานการประชุมการประจาเดือน ครัง้ ที่ ๒/๒๕60

๑๑

เลิกประชุม 12.0๐ น.
บันทึกกำรประชุม

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(นำงสำวรอฮำนำ เจะเต๊ะ)
เจ้ำพนักงำนสัตวบำล

(นำงอุไร คงกำเนิด)
เจ้ำพนักงำนธุรกำรอำวุโส

รายงานการประชุมการประจาเดือน ครัง้ ที่ ๒/๒๕60

