บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา ฝายบริหารทั่วไป โทร/โทรสาร ๐-๗๓๒๐-๓๗๘๗
ที่ ยล ๐๐๐๘/ว 44
วันที่ 27 เมษายน 2561
เรื่อง ตรวจสอบรายงานการประชุม
เรียน หัวหนากลุม/ฝาย/ปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา ขอสงรายงานการประชุมประจําเดือนขาราชการประจําเดือน
มีนาคม 2561 มาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง กอนการรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมประจําเดือน
เมษายน ๒๕61 รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นายธัญญา สุขยอย)
ปศุสัตวจังหวัดยะลา
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รายงานการประชุมขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา
ครั้งที่ 2/๒๕61 ประจําเดือนมีนาคม 2561
วันจันทร ที่ 9 เมษายน 2๕61 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
---------------------------------------------รายชื่อผูมาประชุม
1. นายธัญญา สุขยอย
2. นายรอซารี เจะโซะ
3. นายสมพร เองฉวน
4. นายเอกจิตต เกษธิมา
5. นางอุไร คงกําเนิด
6. นางสาววิยะดา บุญสีลาภ
7. นายสุเทพ เทพสุวรรณ
8. นายมูฮําหมัด หมัดอาด้ํา
9. นายมูฮําหมัด อาแวโด
10. นายอับดุลเลาะ หะยีบานุง
11. นายสาหะ มะลี
12. นายพรเทพ พึ่งธรรมเดช
13. นายอาแว แม

ปศุสัตวจังหวัดยะลา
ประธาน
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
เจาพนักงานธุรการอาวุโส
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ
ปศุสัตวอําเภอเมืองยะลา
ปศุสัตวอําเภอรามัน
ปศุสัตวอําเภอยะหา
ปศุสัตวอําเภอบันนังสตา
ปศุสัตวอําเภอธารโต
ปศุสัตวอําเภอกาบัง
ปศุสัตวอําเภอกรงปนัง

รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. นางสาวปยมล ทวีกุล
2. นายวินัย ศรแกว
3. นายประจักร แกลวกลา
4. นายโฆษิต ลูกอินทร
5. นายสมศักดิ์ ดํารงคธรรม
6. นายเจษฎา สองแกว
7. นายวอซี บือโต
8. นางสาวสุเชาวดี นกเพ็ชร
9. นายกฤษณะ เกาะแกว
10. นางกัณหา สุวรรณชาตรี
11. นางสาวมาลี แกวแจง
12. นางญาณิศา ผลาสิงห
13. นางอานีตา สาระ
14. นางณัทธิศา คงขาว
รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ 2/๒๕6๑

นายสัตวแพทยปฏิบัติการ
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ ส 2
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
นักวิชาการสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
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15. นายคนึงศักดิ์ สิทธิกุล
16. นายอดุลย ผลาสิงห
17. นายแวอุสมาน ตอเละ
18. นายรูสดี หะยีหะมะ
19. นายอับดุลเลาะ เซเมาะ
20. นายสุขกรี หะยีหะเต็ง
21. นายเปรม เพชรประดับ
22. นายอุสมาน มะดีเยาะ
23. นายอิบรอเฮง กมางิน
24. นางสาวรอฮานา เจะเตะ
25. นายเอกชัย ปนชูทอง

เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
พนักงานผูชวยสัตวบาล

รายชื่อผูไมเขารวมประชุม
1. นายเกริกฤทธิ์ โรจนรวีวงศ
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ปศุสัตวอําเภอเบตง

ไปราชการ
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เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อที่ประชุมพรอมแลวนายธัญญา สุขยอย ปศุสัตวจังหวัดยะลา ประธานที่ประชุม ไดกลาว
เปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.1 แนะนําขาราชการใหม
ประธาน
ตามที่กรมปศุสัตวไดมีคําสั่งที่ 211/2561 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561 เรื่อง บรรจุและแตงตั้ง
ผูไดรับคัดเลือก ใหนางสาวปยมล ทวีกุล ดํารงตําแหนงนายสัตวแพทยปฏิบัติการ กลุมพัฒนา
คุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา ตั้งแตวันที่ 5 มีนาคม 2561
ที่ประชุม
รับทราบ
๑.2 กิจกรรมพบปะยามเชา
ประธาน
กิ จ กรรมพบปะยามเช า ประจํ า เดื อ น เมษายน 2561 ในวั น พุ ธ ที่ 11 เมษายน 2561
ณ อาคารศรี นิ บ ง ศู น ย เ ยาวชนเทศบาลนครยะลา อํ า เภอเมื องยะลา จั ง หวั ด ยะลา โดยมี
หน ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรมและกระทรวงกลาโหมเป น เจ า ภาพ ให ก ลุ ม งาน
ทุกกลุมงานและฝาย เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้
ที่ประชุม
รับทราบ
๑.3 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ประธาน
โครงการจังหวั ด เคลื่อนที่ ประจํ าเดื อน เมษายน 2561 ในวัน อังคารที่ 24 เมษายน 2561
ณ วัดรังสิตาวาส หมูที่ 4 ตําบลทาธง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีกลุมยุทธศาสตรและ
สารสนเทศการปศุสัตว ออกบริการประชาชน และปศุสัตวอําเภอในพื้นที่เขารวมโครงการฯ
ที่ประชุม
รับทราบ
1.4 การลางานของเจาหนาที่
ประธาน
ใหเจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา ที่จะทําการลา ใหเสนอใบลาผานผูบังคับบัญชา
ทุกครั้ง กอนเสนอปศุสัตวจังหวัดอนุญาตการลา
ที่ประชุม
รับทราบ
1.5 การรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการในชวงสงกรานต
ประธาน
ให เจ าหนาที่สํ านั กงานปศุ สัต วจั งหวัด ยะลา ผู อยู เวรยาม และผูอยูย าม ใหต รวจสอบความ
เรียบรอยสถานที่ราชการในชวงสงกรานต
ที่ประชุม
รับทราบ
1.6 การแตงกายเครื่องแบบปฏิบัติราชการ และแตงกายชุดไทยหรือผาไทย
ประธาน
ดวยกรมปศุสัตว มีนโยบายดานการสงเสริมภาพลักษณละความภาคภูมิใจในเกียรติศักดิ์ ศรีของ
การเป น ข า ราชการและเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ โดยให ขา ราชการและเจ าหน า ที่ ข องรั ฐ แต งกาย
เครื่องแบบปฏิบัติราชการ (ชุดกากี) หรือเครื่องแบบปกติของพนักงานราชการในทุกวันจันทร
และแต ง กายชุ ด ไทยหรื อผ าไทยในทุ กวั น อั งคาร เพื่ อความเป น ระเบี ย บเรี ย บร อย สง างาม
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แสดงถึงความภาคภูมิใจในความเปนขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐ รวมทั้งภาพลักษณที่ดีของ
กรมปศุสัตว
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว (ครั้งที่ 1/๒๕61)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แลว
กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
3.1 สถานการณโรคพิษสุนัขบา
นายสมพร เองฉวน
สถานการณโรคพิษสุนัขบา มาตรการ 2+1 มาตรการกําจัดโรคพิษสุนัขบา โดยการ
บังคับใชกฎหมาย ทุกจุดเกิดโรคเต็มรูปแบบ
มาตรการ 2 : กุมภาพันธ - มีนาคม 2561 (2 เดือน) แหงการเรงรัดควบคุมโรคทุกจุด
เกิดโรค
- ประกาศเขตโรคระบาดสัตวชั่วคราว รัศมี 5 กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค
- กดพิกัดจุดเกิดโรค (Latitude, Longitude)
- X-ray พื้นที่ 5 กิโลเมตร รอบจุดเกิดโรค สํารวจสุนัข-แมวทั้งมีเจาของและไมมี
เจาของทําบันทึกสั่งกักสัตวมีเจาของทุกราย
- สัตวในพื้นที่ รัศมี 1 กิโลเมตร ฉีดวัคซีน 100 % ทั้งมีและไมมีเจาของ โดยใชวัคซีน
กรมปศุสัตว กักสัตวสัมผัสทุกตัว ตัวที่แสดงอาการเก็บตัวอยางสงตรวจ
- สัตวในพื้นที่ รัศมี 1 - 5 กิโลเมตร ฉีดวัคซีน 100 % โดยสัตวมีเจาของใชวัคซีน
ทองถิ่นสั ตวที่ไมมีเจาของหรือดอยโอกาสใชวัคซีนกรมปศุสัต ว กั กสัต วสัมผัสทุ กตั ว
ตัวที่แสดงอาการเก็บตัวอยางสงตรวจ
- หลังฉีดวัคซีน เจาของสัตวจะตองหอยเหรียญ (เครื่องหมายประจําตัวสัตว) และไดรับ
ใบรับรองการฉีดวัคซีน
มาตรการ 1 : เมษายน 2561 (1 เดือน) แหงการประชาสัมพันธ สรางการรับ รู
การบั ง คั บ ใช ก ฎหมายเต็ ม รู ป แบบ ทุ ก จุ ด เกิ ด โรค โดยสํ า นั ก งานปศุ สั ต ว จั ง หวั ด
จะตองประชาสัมพันธการบังคับใชกฎหมายใหครอบคลุมทุกพื้นที่
เดือนพฤษภาคม 2561 เปนตนไป เดือนแหงการเริ่มตนบังคับใชกฎหมายเต็มรูปแบบ
ทุกจุดเกิดโรค โดยสํานักงานปศุสัตวจังหวัดดําเนินการตาม พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว
พ.ศ. 2558 และพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2535
ที่ประชุม
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ/ถือปฏิบัติ
ฝายบริหารทั่วไป
4.1 แนวทางการดําเนินการบังคับใชกฎหมายดานการปศุสัตว
นางอุไร คงกําเนิด
ตามที่ สํ า นั ก กฎหมาย กรมปศุ สั ต ว ได แ จ ง เรื่ อ งแนวทางการดํ า เนิ น การบั ง คั บ ใช
กฎหมายดานการปศุสัตว ปรากฏวาพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายดานการปศุสัตว
มีการแจงความดําเนินคดีตามกฎหมายดานการปศุสัตวตอพนักงานสอบสวนโดยมิได
ตรวจสอบกฎหมายให ละเอียดรอบคอบ เป นเหตุให มีขอผิดพลาดในการดํ าเนิ นคดี
สงผลใหพนักงานสอบสวนมิอาจดําเนินคดีและสั่งฟองคดีในความผิดที่ไดแจงความไว
เพื่อใหดําเนินการตามกฎหมายดานการปศุสัตวไปอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปดวย
ความรอบคอบ โดยใหกําชับเจาหนาที่ ซึ่งมีหนาที่บังคับใชกฎหมายศึกษาขอกฎหมาย
กฎ ระเบียบ ประกาศดานการปศุสัตว และกฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนกฎหมาย
ลําดับรองทุกฉบับใหรอบคอบกอนดําเนินการแจงความรองทุกขกลาวโทษตอพนักงาน
สอบสวน
ประชุม

รับทราบ
๔.2 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรง ในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต (ตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561)
นางอุไร คงกําเนิด
จั ง หวั ด ยะลา แจ งมติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่ อ วั น ที่ 13 มี น าคม 2561 เรื่ อ งการขยาย
ระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรง ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต (ตั้งแตวันที่ 20 มีนาคม 2561 ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2561) โดยมีประกาศ
เรื่ อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ ฉุกเฉิน ที่ มีความร ายแรงในเขต
ทองที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา ยกเวนอําเภอเบตง และจังหวัดปตตานี ยกเวน
อํ า เภอแม ล าน ตามราชกิ จ จานุ เ บกษา ตอนพิ เ ศษ 58 ง หน า 8 เล ม ที่ 135
วันที่ 13 มีนาคม 2561
ประชุม
รับทราบ
๔.3 โครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมขาราชการ ประจําปงบประมาณ 2561
นางอุไร คงกําเนิด

ที่ประชุม

ดวยจังหวัดยะลา โดยสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดยะลา ไดจัดโครงการสงเสริม
คุณธรรม จริยธรรมขาราชการ (เยี่ยมเยียนวัด/พระภิกษุ - สามเณร) ประจําเดือน
เมษายน 2561 โดยสํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา เปนเจาภาพ ในวันอาทิตย ที่ 22
เมษายน 2561 ณ วัดคูหาภิมุข ตําบลหนาถ้ํา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
รับทราบ
4.4 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการ และพนักงานราชการ

นางอุไร คงกําเนิด
ที่ประชุม

ใหขาราชการ และพนั กงานราชการจัดสงแบบประเมินผลการปฏิบั ติ งาน รอบการ
ประเมิน ครั้งที่ 1 : 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 กําหนดสงวันที่ 25
เมษายน 2561 ที่ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา
รับทราบ
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๔.5 สถานะการเบิกจายงบประมาณ
นางสาวสุเชาวดี นกเพ็ชร สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา ไดรับงบประมาณป 2561 จํานวน 22,245,950.๐๐ บาท
เบิกจาย จํานวน 12,679,085.24 บาท คงเหลือ จํานวน 9,566,864.76 บาท
รอยละ 57.00 ประจําเดือน มีนาคม 2561 (ตัดยอด ณ วันที่ 9 เมษายน ๒๕61)
ที่ประชุม
รับทราบ
กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว
ไมมี
ที่ประชุม
รับทราบ
กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
๔.6 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ดานปศุสัตว
นางสาววิยะดา บุญสีลาภ
1. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแหงรัฐ
กิจกรรม : พัฒนาทักษะอาชีพดานปศุสัตว
คุ ณ สมบั ติ ข องเกษตรกร : เป น เกษตรกรที่ ล งทะเบี ย นสวั ส ดิ ก ารแห ง รั ฐ
ประจําป 2561 เทานั้น
โดยมี 7 หลักสูตรที่ใหเกษตรกรสามารถเลือกเขารับการฝกอบรมเพื่อพัฒนา
ทั ก ษะ คื อ 1. การเลี้ ย งไก พื้ น เมื อ ง 2. การเลี้ ย งไก พื้ น เมื อ งลู ก ผสม
3. การเลี้ยงเปดเทศ 4. การเลี้ยงไกไข 5. การเลี้ยงเปดไข 6. การเลี้ยงสุกร
ชีวภาพ (หมูหลุม) 7. การเลี้ยงแพะเนื้อ
เปาหมาย : จังหวัดยะลา จํานวน 80 ราย อําเภอละ 10 ราย
2. โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร
กิจกรรม : อาสาปศุสัตวเพื่อการพัฒนาอาชีพแกเกษตรกรรายยอย
คุณสมบัติของเกษตรกร :
1. เกษตรกรที่ลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐดานปศุสัตว
2. อาสาปศุสัตวที่ขึ้นทะเบียนกับกรมปศุสัตว
เปาหมาย : จังหวัดยะลา เปาหมายอาสาปศุสัตว โคเนื้อ จํานวน 20 ราย
และแพะ จํานวน 4 ราย, เปาหมายผสมเทียม โคเนื้อ จํานวน 2,500 ตัว
และแพะ จํานวน 1,000 ตัว เกษตรกร จํานวน 500 ราย
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.7 โครงการสงเสริมการใชยางภาครัฐ
นางสาววิยะดา บุญสีลาภ
โครงการส ง เสริ ม การใช ย างภาครั ฐ โดยมี เ กษตรกรเข า ร ว มโครงการ
และดําเนิ นการจั ดซื้ อแผนยางปูพื้นคอกแลว ซึ่ งรัฐ สนั บสนุน 7 แผ น และ
เกษตรกรสมทบ 3 แผน ราคาแผนละ 2,500 บาท
ที่ประชุม
รับทราบ
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๔.8 โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ดานปศุสัตว
นางสาววิยะดา บุญสีลาภ
ใหปศุสัตวอําเภอ ที่ยังไมสงใบสงของและใบเสร็จรับเงิน ใหดําเนินการจัดสง
ให กลุ ม ส ง เสริ ม และพั ฒ นาการปศุ สั ต ว เพื่ อ ดํ า เนิ น การเบิ ก จ า ยเงิ น ให กั บ
เกษตรกรตอไป
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.9 โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต ปงบประมาณ2561
นายวินัย ศรแกว
โครงการประชารั ฐ ร ว มใจสร า งอํ า เภอสั น ติ สุ ข ได ดํ า เนิ น การอบรมเสร็ จ
เรี ย บร อ ยแล ว ให ป ศุ สั ต ว ที่ ยั ง ไม ไ ด ดํ า เนิ น การเป ด บั ญ ชี ก ลุ ม เกษตร
ใหเรงดําการเนินการใหแลวเสร็จ โดยมีแผนการสงมอบพันธุสัตว และปจจัย
การผลิ ต ในเดือนพฤษภาคม 2561 และจะแจ งกรรมการตรวจรั บ ทราบ
อีกครั้ง
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.10 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (งบจังหวัด) ปงบประมาณ 2561
นายวินัย ศรแกว
- โครงการสงเสริมกลุม อาชีพผูเลี้ยงโคเนือ้ ไดดําเนินการอบรมเสร็จเรียบรอยแลว
- โครงการพัฒนาการผลิตโคเนื้อครบวงจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การสงออก
อาหารฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต งบประมาณ 180 ลานกวาบาท โดยมีสํานักงาน
สภาเกษตรกรจังหวัดยะลา ผูรับผิดชอบ
- โครงการกลุมจั งหวั ด ป 2562 ในพื้ นที่ 3 จั งหวั ดชายแดนภาคใต ได แก ยะลา
ปตตานี และนราธิวาส โดยมีโครงการสงเสริมการผลิตปศุสัตวใชสายพันธุที่มีคุณภาพ
งบประมาณ 47 ลานกวาบาท โดยมี 5 กิจกรรม ความคืบหนาจะแจงใหทราบอีกครั้ง
- แผ นงานภ ารกิ จ หลั ก 7 แผ นงาน ด า นพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ประช าช น
โดยศูนย อํานวยการบริ หารจังหวัดชายแดนภาคใต เอาภารกิ จที่ 5 มาทําโครงการ
2 กิจกรรม ดังนี้
1. กิจกรรมสงเสริมอาชีพและพัฒนาหมูบานปศุสัตวตนแบบขับเคลื่อนนโยบายเมือง
ปศุสัตวในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต เปนกลุมที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ
(โคเนื้อ) จังหวัดยะลา ไดเปาหมาย 4 กลุม
2. กิ จกรรมพัฒ นาฐานแพะเนื้ อเพื่อความมั่ นคง ในจั งหวัด ชายแดนภาคใตที่ยั่งยื น
เปนกลุมที่จดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน/สหกรณ จังหวัดยะลา ไดเปาหมาย 10 กลุม
โดยมีศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใตเปนผูจัดทําโครงการดังกลาว
ที่ประชุม
รับทราบ
กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
๔.11 ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดสุขภาพสัตว รอบที่ 1/2561
นายสมพร เองฉวน
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๑ ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการยกระดั บ การเลี้ ย งสั ต ว ให มี ร ะบบการ
ปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสม
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น้ําหนัก : รอยละ ๑๐
คาดวาไดรับคะแนนเต็ม ๑๐
- ได ดํ า เนิ น การอบรมเกษตรกรเรื่ อ งระบบการป อ งกั น โรคและการเลี้ ย งสั ต ว
ที่เหมาะสมไป ๓๐๐ ราย
- สงรายงานรับรองฟารมให สํานักควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว ทางdcontro๑@dld.go.th
ครบถวน
- จํานวนฟารมที่ไดรับการรับรองฟารม มากวารอยละ ๕๐ ของเปาหมาย (๑๔๐/๑๓๐)
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๒ ร อ ยละของจํ า นวนเกษตรกรที่ ผ า นการรั บ รองสถานที่ เ ลี้ ย งไก ช น
ที่มีระบบปองกันโรค
น้ําหนัก : รอยละ ๕
คาดวาไดรับคะแนน - ผลการดําเนินงานไดไมต่ํากวารอยละ ๕๐ ของเปาหมาย (๑๖๐/๑๔๐) และระดับ
ภูมิคุมกันไกพื้นเมืองไมนอยกวารอยละ ๔๐
ตั ว ชี้ วั ด ที่ ๓ ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการสร า งพื้ น ที่ ป ลอดโรคพิ ษ สุ นั ข บ า ของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
น้ําหนัก : รอยละ ๕
คาดวาไดรับคะแนนเต็ม ๕
- ร อยละ อปท. ที่ส ามารถดําเนิ นการสรางพื้ นที่ ปลอดโรคพิ ษสุนั ขบ า ซึ่งเป นพื้ น ที่
ระดับ A รอยละ ๔๐ ขึ้นไป (45/๒๖) และไมมีพื้นที่ C ได ๒ คะแนน
- เก็บตัวอยางสงตรวจ (สุนัข-แมว) ไมนอยวารอยละ ๔๐ ของเปาหมาย (๓๑/๒๖)
ได ๑.๕ คะแนน
- ผาตัดทําหมันรอยละ ๕๐ ขึ้นไป (162/๑๐๐)
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.12 โรคพิษสุนัขบา
นายสมพร เองฉวน
เรงรัดการดําเนินงานโรคพิษสุนัขในพื้นที่อําเภอตางๆ ของจังหวัดยะลา ดังนี้
1. อําเภอเมืองยะลา
ดําเนินการแลว
1. เทศบาลนครยะลา
2. องคการบริหารสวนตําบลลําพะยา
กําลังดําเนินการ
1. เทศบาลเมืองสะเตงนอก
2. เทศบาลตําบลบุดี
3. องคการบริหารสวนตําบลหนาถ้ํา
4. องคการบริหารสวนตําบลพรอน
5. องคการบริหารสวนตําบลยะลา
2. อําเภอรามัน
ดําเนินการแลว
1. เทศบาลตําบลโกตาบารู
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กําลังดําเนินการ
1. เทศบาลตําบลเมืองรามันห
2. องคการบริหารสวนตําบลกอตอตือระ
3. องคการบริหารสวนตําบลจะกวะ
4. องคการบริหารสวนตําบลเนินงาม
5. องคการบริหารสวนตําบลวังพญา
3. อําเภอยะหา
ดําเนินการแลว
1. เทศบาลตําบลยะหา
2. องคการบริหารสวนตําบลตาชี
3. องคการบริหารสวนตําบลยะหา
กําลังดําเนินการ
4. อําเภอกาบัง
ดําเนินการแลวบางสวน
1. องคการบริหารสวนตําบลบาละ
กําลังดําเนินการ
1. องคการบริหารสวนตําบลกาบัง
5. อําเภอกรงปนัง
ดําเนินการแลว
กําลังดําเนินการ
1. องคการบริหารสวนตําบลสะเอะ
6. อําเภอบันนังสตา
ดําเนินการแลว
กําลังดําเนินการ
1. เทศบาลตําบลบันนังสตา
2. องคการบริหารสวนตําบลตาเนาะปูเตะ
7. อําเภอธารโต
ดําเนินการแลว
กําลังดําเนินการ
1. เทศบาลตําบลคอกชาง
2. องคการบริหารสวนตําบลธารโต
3. องคการบริหารสวนตําบลบานแหร
4. องคการบริหารสวนตําบลแมหวาด
5. องคการบริหารสวนตําบลคีรีเขต
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8. อําเภอเบตง
ดําเนินการแลว
กําลังดําเนินการ
1. เทศบาลเมืองเบตง
2. องคการบริหารสวนตําบลยะรม
ใหปศุสัตวอําเภอ ประสานงานกับเทศบาลและองคการบริหารสวนตําบลที่ยังไมได
ดําเนินการโรคพิษสุนัข ใหเรงดําเนินการตอไป
ที่ประชุม
รับทราบ
กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
๔.13 ฟารมเลี้ยงสัตวมาตรฐานจิ้งหรีด และไกพื้นเมืองเลี้ยงปลอยอิสระ
นายเอกจิตต เกษธิมา ปจจุบันฟารมเลี้ยงสัตวมาตรฐานของกรมปศุสัตวมี 19 ชนิดสัตว ไดแก สุกร ไกเนื้อ
ไกไข ไกพันธุ เปดเนื้อ เปดไข เปดพันธุ หาน โคเนื้อ โคนม แพะเนื้อ แพะนม แกะเนื้อ
ผึ้ง สถานที่ฟกไข สัต ว ปก นกกระทา นกเขาชวาเสีย ง จิ้ งหรี ด และไก พื้นเมืองเลี้ ย ง
ปลอยอิสระ
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมไกพื้นเมืองแบบเลี้ยงปลอย
ไกพื้นเมือง (Indigenous chicken/native chicken) หมายถึง ไกที่มีชื่อวิทยาศาสตรว า
Gallus gallus หรื อ Gallus domesticus ครอบคลุ มไกพื้น เมื องไทยหรื อ
ไก พื้ น เมื องลู ก ผสม เป น สายพั น ธุ ที่ ท นทานต อ สภาพแวดล อ ม สามารถเลี้ ย งแบบ
ปลอยได เชน ไกพันธุประดูหางดํา ไกพันธุแดง และไกพันธุชี
การเลี้ยงไกแบบปลอย (Free range system) หมายถึง การจัดการเลี้ยงไก ซึ่งมี
ชวงเวลาในแตละวันที่ปลอยใหไกไดออกมาภายนอกโรงเรือน ซึ่งเปนพื้นดินที่มีหญา
หรือพืชที่เปนอาหารไดอยางอิสระ ไกไดแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติ เชน การไซรขน
คุยเขี่ย จิกกินพืช ผัก ทําใหไกอารมณดีและมีความสุข
ฟารมไกพื้นเมืองแบบเลี้ยงปลอย (Free range indigenous chicken farm)
หมายถึง สถานที่เลี้ยงไกพื้นเมืองเพื่อการคา ซึ่งครอบคลุมถึงโรงเรือน และพื้นที่เลี้ ยง
ปลอย สถานที่เก็บและเตรียมอาหารสัตว บริเวณสําหรับทําลายซาก จุดรวบรวมขยะ
เปนตน
โรงเรือน (house) หมายถึง อาคารหรือสิ่งปลูกสรางใชเลี้ยงไกพื้นเมืองสําหรับเปนที่
พักอาศัยมีหลังคากันแดดกันฝน และวัสดุลอมรอบโรงเรือน
พื้นที่เลี้ยงไกแบบปลอย หมายถึง บริเวณการเลี้ยงไกที่เปนพื้นดินนอกโรงเรือน มีหญา
หรือพืชที่เปนอาหาร และอยูเชื่อมตอกับโรงเรือน
1. องคประกอบฟารม
1.1 สถานที่ตั้ง ตองไดรับการยินยอมจากหนวยงานราชการสวนทองถิ่น ตั้งอยูในที่
ที่ เ หมาะสม และมี แ หล ง น้ํ า สะอาดเพี ย งพอต อ การเลี้ ย งสั ต ว และตั้ ง อยู ใ น
สภาพแวดลอมที่ไมเสี่ยงตอการปนเปอนจากอันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ
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ที่ประชุม

1.2 ผังและลักษณะฟารม พื้นที่ฟารมมีขนาดเพียงพอเหมาะสมในการเลี้ยงสัตว มีรั้ว
รอบพื้นที่การเลี้ยง มีการวางผังที่ดี และจัดพื้นที่เปนสัดสวนอยางชัดเจน
1.3 โรงเรือน สรางดวยวัสดุที่ทนทาน และแข็งแรง งายตอการทําความสะอาดและ
บํารุงรักษา มีการระบายอากาศที่ดี มีพื้นที่เพียงพอในกรเลี้ยงไก ใหไกสามารถแสดง
พฤติกรรมตามธรรมชาติได ในกรณีที่ใชวัสดุรองพื้นภายในโรงเรือน วัสดุที่ใชตองใหม
สะอาด แหง และมีการฆาเชือ้ กอนนํามาใช
1.4 พื้นที่เลี้ยงปลอย มีพื้นที่เลี้ยงปลอยภายนอกโรงเรือนอยางเพียงพอ ใหไกมีความ
เปนอยูตามธรรมชาติ เปนพื้นที่มีหญาหรือพืชที่เปนอาหาร
2. อาหารสําหรับไกพื้นเมือง
2.1 ในกรณีใชอาหารสําเร็จรูปตองมีคุณภาพและมาตรฐานตามกฎหมายวาดวยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว
2.2 ในกรณีที่ผสมอาหารเองในฟารม วัตถุดิบที่ใชหรือสิ่งที่เติมในอาหารตองมีคุณภาพ
ปลอดภัย
2.3 ใชภาชนะที่สะอาด และเหมาะสมกับจํานวนและอายุของไก
2.4 การผสมสารเคมี หรื อ ยาในอาหารเพื่ อ รั ก ษาโรค ต อ งอยู ภ ายใต ก ารดู แ ล
รับผิดชอบของสัตวแพทยผูควบคุมฟารม
2.5 มีสถานที่เก็บอาหารไกที่สามารถปองกันการปนเปอนของอาหารสัตวได
3. น้ําสําหรับไกพื้นเมือง
3.1 แหลงน้ําที่ใชในฟารมตองสะอาด
3.2 ใชภาชนะใหน้ําที่สะอาด เพียงพอ
3.3 อยูในตําแหนงที่ไกทุกตัวเขาถึงภาชนะใหน้ําไดสะดวก
3.4 การผสมสารเคมี หรือยาในน้ําเพื่อรักษาโรค ตองอยูภายใตการดูแลรับผิดชอบ
ของสัตวแพทยผูควบคุมฟารม
4. การจัดการฟารม
4.1 มีคูมือการจัดการฟารมที่แสดงรายละเอียดการปฏิบัติงานที่สําคัญภายในฟารม
4.2 บุคลากร มีการจัดการแรงงานที่เหมาะสม มีจํานวนบุคลากรพอเหมาะกับจํานวน
ไก ที่เ ลี้ ยง มี ความรู และได รั บการฝ กอบรม มี สั ต วแพทย ที่มีใบรั บ รองเป นผู ควบคุ ม
ฟารม
4.3 การทําความสะอาดและบํารุงรักษา โรงเรือน และอุปกรณตองสะอาด
5. สุขภาพสัตว ตองมีการปองกันและควบคุมโรค การบําบัดโรค
6. สวัสดิภาพสัตว ดูแลไกใหมีความเปนอยูที่สบาย
7. สิ่งแวดลอม กําจัดหรือจัดการขยะมูลฝอย เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
กรณี ป ลอยน้ํ าที่ใช ในฟาร มออกสู แหล งน้ํ าสาธารณะใหบํ าบั ด เสี ย อยางถู กตองจาก
ฟารมกอน
8. การบันทึกขอมูล ใหบันทึกขอมูลผลการปฏิบัติงานในขั้นตอนที่สําคัญในการจัดการ
ฟาร มที่ มีผ ลกระทบต อ สุ ข ภาพ ผลผลิ ต และการควบคุ ม โรค ประกอบด ว ยข อมู ล
เกี่ยวกับการจัดการดานบุคลากร การจัดการดานการผลิต และการควบคุมปองกันและ
บําบัดโรค ใหเก็บรักษาบันทึกเปนเวลาอยางนอย 3 ป
รับทราบ
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ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจงของพนักงานราชการ
ไมมี
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อพิจารณา
ไมมี
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
ประจําป 2561

7.1 ผลการคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ กิจกรรมปศุสัตวดีเดน ระดับเขต

นางสาววิยะดา บุญสีลาภ ตามที่ ก รมปศุ สั ต ว ได จั ด ทํ า โครงการพั ฒ นาเด็ ก และเยาวชนในถิ่ น ทุ ร กั น ดาร
ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปงบประมาณ
2561 โดยมอบหมายใหสํานักงานปศุสัตวเขต ดําเนินการคัดเลือกในระดับเขต ซึ่งได
ดําเนินการคัดเลือกในระหวางวันที่ 20 - 26 กุมภาพันธ 2561 แลวนั้น สํานักงาน
ปศุสัตวเขต 9 ไดพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ กิจกรรมปศุสัตว
ดีเดน ระดับเขต ประจําป 2561 ไดแก โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนโรงงานยาสูบ 2
ตําบลปะแต อําเภอยะหา จังหวัดยะลา ไดรับรางวัลชนะเลิศ
ทีป่ ระชุม

รับทราบ
7.2 โครงการ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม

นายกฤษณะ เกาะแกว
ที่ประชุม

ให ป ศุ สั ต ว อํ า เภอ ส ง รายชื่ อ อาสาปศุ สั ต ว ป ระจํ า ตํ า บล และหนั ง สื อ ขอเบิ ก เงิ น
คาตอบแทนแกผูปฏิบัติงานใหราชการ (ก.ป.ศ.12) โดยเบิกเงิน คนละ 300 บาท
สงใหกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา

รับทราบ

เลิกประชุม 12.00 น.
บันทึกการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวรอฮานา เจะเตะ)
เจาพนักงานสัตวบาล

(นางอุไร คงกําเนิด)
เจาพนักงานธุรการอาวุโส
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