บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา ฝายบริหารทั่วไป โทร/โทรสาร ๐-๗๓๒๐-๓๗๘๗
ที่ ยล ๐๐๐๘/ ว 095
วันที่ 31 พฤษภาคม ๒๕60
เรื่อง ตรวจสอบรายงานการประชุม
เรียน หัวหนากลุม/ฝาย/ปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา ขอสงรายงานการประชุมประจําเดือนขาราชการประจําเดือน
เมษายน 2560 มาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง กอนการรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมประจําเดือน
พฤษภาคม ๒๕60 รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นายธัญญา สุขยอย)
ปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี รักษาราชการแทน
ปศุสัตวจังหวัดยะลา

๒

รายชื่อผูมาประชุม

รายงานการประชุมขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา
ครั้งที่ 4/๒๕60 ประจําเดือนเมษายน 2560
วันศุกร ที่ 28 เมษายน 2๕60 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา
----------------------------------------------

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. นายมาหะมุ สาและ
10. นายอับดุลเลาะ หะยีบานุง
11. นายสาหะ มะลี
12. นายเกริกฤทธิ์ โรจนรวีวงศ
13. นายพรเทพ พึ่งธรรมเดช
14. นายอาแว แม

ปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี รักษาราชการแทนปศุสัตวจังหวัดยะลา ประธาน
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
นายสัตวแ พทยชํานาญการพิเศษ
เจาพนักงานธุรการอาวุโส
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ
ปศุสัตวอําเภอเมืองยะลา
ปศุสัตวอําเภอรามัน
ปศุสัตวอําเภอยะหา
ปศุสัตวอําเภอบันนังสตา
ปศุสัตวอําเภอธารโต
ปศุสัตวอําเภอเบตง
ปศุสัตวอําเภอกาบัง
ปศุสัตวอําเภอกรงปนัง

รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. นายวินัย ศรแกว
2. นายโฆษิต ลูกอินทร
3. นายอุสมาน หะยีแยนา
4. นายสมศักดิ์ ดํารงคธรรม
5. นายเจษฎา สองแกว
6. นายวอซี บือโต
7. นางสาวสุเชาวดี นกเพ็ชร
8. นายกฤษณะ เกาะแกว
9. นางกัณหา สุวรรณชาตรี
10. นางเยาวภา สองแกว
11. นางสาวมาลี แกวแจง
12. นางอานีตา สาระ
13. นางณัทธิศา คงขาว
รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๔/๒๕60

เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
พนักงานธุรการ ส 2
นักวิชาการเงินและบัญชี
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล

๓

14. นายคนึงศักดิ์ สิทธิกุล
15. นายอดุลย ผลาสิงห
16. นายแวอุสมาน ตอเละ
17. นายรูสดี หะยีหะมะ
18. นายอับดุลเลาะ เซเมาะ
19. นายสุขกรี หะยีหะเต็ง
20. นายเปรม เพชรประดับ
21. นายอุสมาน มะดีเยาะ
22. นายอิบรอเฮง กมางิน
23. นางสาวรอฮานา เจะเตะ
24. นายเอกชัย ปนชูทอง
25. นายวัชรินทร เจะเด็ง

รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๔/๒๕60

เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
พนักงานผูชวยสัตวบาล
บริการงานชวยสัตวบาล

๔

เริ่มประชุมเวลา 09.0๐ น.
เมื่อที่ประชุมพรอมแลวนายธัญญา สุขยอย ปศุสัตวจังหวัดสุราษฎรธานี รักษาราชการแทนปศุสัตว
จังหวัดยะลา ประธานที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.1 กิจกรรมพบปะยามเชา
ประธาน

กิ จ กรรมพบปะยามเช า ประจํ าเดื อน พฤษภาคม 2560 วั น พุ ธ ที่ 17 พฤษภาคม 2560
เวลา 07.30 น. ณ ศูนยวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชยะลา อําเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา โดยมีหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนเจาภาพในการจัดกิจกรรม
ใหกลุมงานทุกกลุมงานและฝาย เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้

ที่ประชุม

รับทราบ
๑.2 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

ประธาน

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจําเดือน พฤษภาคม 2560 วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม
2560 ณ ลานศูนยพัฒนาเด็กบานจุฬาภรณ พัฒนา 11 หมูที่ 11 ตําบลบาละ อําเภอกาบัง
จังหวัดยะลา โดยมีกลุมพัฒนาสุขภาพสัตวออกบริการประชาชน พรอมทั้งกลุมงานทุกกลุมงาน
และปศุสัตวอําเภอในพื้นที่เขารวมโครงการ

ที่ประชุม

รับทราบ
๑.3 การเบิกจายงบประมาณ

ประธาน

การเบิ ก จ า ยงบประมาณ กลุ มจั งหวั ด โดยวิ ธี พิเ ศษ งบลงทุ น ให กอ หนี้ ผู ก พั น และลงนาม
ใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 25 เมษายน 2560 หากไมสามารถลงนามไดทัน ใหดําเนินการ
รอการลงนามไวกอน จนกวาทําการขยายเวลาการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษตอไป

ที่ประชุม

รับทราบ
๑.4 การรองเรียนของศูนยดํารงธรรมจังหวัดยะลา

ประธาน

การรองเรียนของศูนยดํารงธรรมจังหวัดยะลา ตองดําเนินการรายงานใหศูนยดํารงธรรมจังหวัด
ยะลาทราบ ภายใน 15 วัน

ที่ประชุม

รับทราบ
๑.5 นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ

ประธาน

ตามที่ ป ระชุ ม คณะอนุ ก รรมการการขั บ เคลื่ อ นนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ซึ่งในดานปศุสัตว มีดังนี้

รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๔/๒๕60

๕

- ระบบการสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ ซึ่งจะดําเนินการในพื้นที่อําเภอบันนังสตา
แปลงใหญ ดานปศุสัตว (แพะ) อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา โดยบูรณาการกับเกษตรกร
ในพื้นที่ ใหปศุสัตวอําเภอบันนังสตาดําเนินการตอไป
- Zoning By Agri Map โดยเปาหมายหลักเพื่อลดพื้นที่ที่ไมเหมาะสม ใหนายกฤษณะ เกาะแกว
เจ าพนั กงานสั ต วบาลปฏิ บั ติ งาน ประสานกั บ เจ าหน าที่ สํ านั กงานพั ฒ นาที่ ดิ น จั งหวั ด ยะลา
เรื่องขอมูลพื้นทีท่ ี่ไมเหมาะสมในแตละอําเภอ ของจังหวัดยะลา
- โครงการเกษตรทฤษฎีใหม ไดดําเนินการมอบปจจัยการผลิตใหกับเกษตรกรเรียบรอยแลว
- ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ซึ่งไดจัดตั้งในพื้นที่ 8 อําเภอ
อําเภอละ 1 ศูนย ซึ่งดานปศุสัตวเปนฐานถาวร เกษตรกรสามารถเขาเรียนรูได ขอมูลความรู
เปนปจจุบัน
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว (ครั้งที่ 3/๒๕60)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แลว
3.1 สรุปผลการดําเนินงานโครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ
ของสํานักงานปศุสัตวอําเภอธารโต
นายวัชรินทร เจะเด็ง
เกษตรกรที่ เ ข า ร ว มโครงการธนาคารโค - กระบื อ เพื่ อเกษตรกรตามพระราชดํ า ริ
ของสํานักงานปศุสัตวอําเภอธารโต จํานวน 6 ราย ไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิต
จากกิจกรรมสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อ จํานวน 6 ตัว มีแมพันธุ
6 ตัว ปจจุบันมีแมพันธุที่ตั้งทอง ทั้งหมด 3 ตัว จากการผสมเทียม
การเพิ่มจํานวนผลผลิตในการเลี้ยงโค
๑. ดานการขยายพันธุ
- โดยวิธีการผสมเทียมโค
๒. ดานอาหารสัตว
- มีการปลูกพืชอาหารสัตว
๓. ดานสุขภาพสัตว การปองกัน/ดูแลโรค เจาหนาที่รับผิดชอบกลุม
- รักษาความสะอาดพนยาฆาเชื้อ เพือ่ ปองกันโรคตางๆบริเวณรอบๆ โรงเรือน
- เกษตรกรใชพืชสมุนไพรในทองถิ่น (ภูมิปญญาชาวบาน) รักษาโรค
๔. ดานการบันทึกขอมูล
- มีการเก็บบันทึกขอมูล
5. ปญหาและอุปสรรค
- สภาพพื้นที่และการสื่อสาร
ที่ประชุม
รับทราบ
รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๔/๒๕60

๖

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ/ถือปฏิบัติ
ฝายบริหารทั่วไป
๔.1 ซักซอมความเขาใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใชรถสวนกลาง
นางอุไร คงกําเนิด
ดวยกองคลัง กรมปศุสัตว ไดมีหนังสือซักซอมความเขาใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ใชรถสวนกลาง ซึ่งมีขอสังเกตจาก สํานักงาน ป.ป.ช.วา มีขาราชการบางรายในสังกัด
สวนราชการ ซึ่งมิไดดํารงตําแหนงที่ทางราชการจัดรถประจําตําแหนงให ไดนํารถยนต
สวนกลางไปใชเสมือนเปนรถประจําตําแหนงและเบิกจายคาน้ํามันเชื้อเพลิงจากทาง
ราชการ ซึ่งคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได พิจ ารณาแล ว เห็ น ว า การกระทํ าดั งกล าว
กอใหเกิดความเสียแกทางราชการและใหถือวาเปนความผิดวินัยอยางรายแรง และให
หนวยงานกําชับ กํากับ และดูแล การใชรถใหถูกตองตามระเบียบ
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.2 แจงผลประเมินสัมฤทธิ์ของงานของหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวาระดับกรม(ครั้งที่ 1/2560)
นางอุไร คงกําเนิด
กรมปศุ สั ต ว ได ป ระเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการประจํ าป งบประมาณ พ.ศ. 2560
(วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560) คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงาน
เท ากั บ 88.38 สํ าหรั บ ตั ว ชี้ วั ดได ต่ํ ากว า 5 คะแนน หากหั วหน ากลุ มที่จ ะทํ าการ
อุทธรณแกไขผลการประเมิน จัดสงไปยังกรมปศุสัตว ภายในวันศุกรที่ 5 พฤษภาคม 2560
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.3 สถานะการเบิกจายงบประมาณ
นางสาวสุเชาวดี นกเพ็ชร

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา ไดรับงบประมาณ ป 2560 จํานวน 21,598,670.๐๐ บาท
เบิกจาย จํานวน 13,244,819.03 บาท คงเหลือ จํานวน 8,353,850.97 บาท
รอยละ 61.32 ประจําเดื อน เมษายน ๒๕60 (ตัดยอด ณ วัน ที่ 27 เมษายน
๒๕60)

ที่ประชุม
รับทราบ
กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว
4.4 แผนการปฏิ บัติงาน การตรวจเยี่ยมเกษตรกร โครงการกิ จกรรมสําคั ญของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ
นายรอซารี เจะโซะ

ที่ประชุม

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหดําเนินการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน การตรวจ
เยี่ยมเกษตรกร โครงการกิจกรรมสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใหปศุสัต ว
อําเภอดํ าเนิ น การจั ด ส งแผนการปฏิ บั ติ งาน พร อมภาพถาย ให กลุ ม ยุ ทธศาสตร และ
สารสนเทศการปศุสัตว ทุกวันที่ 25 ของเดือน
รับทราบ

รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๔/๒๕60

๗

กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
4.5 การประชาสัมพันธโครงการฟารมโคเนื้อสรางอาชีพ ระยะที่ 2
นางสาววิยะดา บุญสีลาภ กรมปศุสัตว พิจารณาแลวเพื่อใหการดําเนินโครงการฟารมโคเนื้อสรางอาชีพ ระยะที่ 2
เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ ซึ่งสํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา เปาหมาย 20 ราย
โดยเปดรับสมัคร วันที่ 20 เมษายน - 30 มิถุนายน 2560 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. เพื่อสรางอาชีพการเลี้ยงโคเนื้อใหกับเกษตรกรมีรายไดอยางยั่งยืน
2. เพื่อเพิ่มผลผลิตโคเนื้อและความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
ระยะเวลาดําเนินการ 7 ป (พ.ศ. 2560 - 2567)
เปาหมายโครงการฯ
1. องคกรเกษตรกร (สหกรณ/กลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน)
2. จํานวน 360 องคกร รวม 3,600 ราย โคเนื้อเพศเมีย 18,000 ตัว
การกูยืมเงิน ปลอดดอกเบี้ยตลอดโครงการฯ
- คาแมโคเนื้อ รายละไมเกิน 5 ตัวๆ ละราคาไมเกิน 40,000 บาท
- คากอสรางและหรือปรับปรุงโรงเรือนและแปลงหญารายละ ไมเกิน 50,000 บาท
การสงคืนเงินกู
- ปที่ 1 - 3 ปลอดการชําระหนี้เงินตน
- ปที่ 4 - 7 ชําระหนี้เงินตนรอยละ 25 ตอป
คุณสมบัติขององคกรเกษตรกร
1. เปนองคกรเกษตรกรที่มีความประสงคเขารวมโครงการ
2. มีทุนเรือนหุนไมต่ํากวา
- สหกรณ/กลุมเกษตรกร 50,000 บาท
- วิสาหกิจชุมชน 10,000 บาท
3. มีแผนการดําเนินการธุรกิจ/แผนการผลิต/จําหนายโคเนื้อ
4. องคกรเกษตรกรที่ประสงคเขารวมโครงการผูเลี้ยงโคเนื้อ ตองไมผิดนัดชําระหนี้
เงินทุนของทางราชการ เวนแตสวนราชการที่รับผิดชอบเงินทุนจะเห็นวามิ ใชความผิด
ขององคกรเกษตรกรที่ไมสามารถชําระหนี้คืนได
คุณสมบัติของเกษตรกร
1. เปนสมาชิกองคกรเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนือ้ อายุ 20 ป บริบูรณ แตไมเกิน 65 ป
2. มีที่ตั้งฟารมโคเนื้ออยูในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององคกรเกษตรกรนั้น
3. มีโรงเรือนพรอมลานปลอย และมีพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตวไมนอยกวา 3 ไร
4. ต อ งไม เ ป น บุ ค คลที่ ผิ ด นั ด ชํ า ระหนี้ ห รื อ สั ญ ญาโครงการธนาคารโค - กระบื อ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ
5. เกษตรกรตองสะสมเงินทุน เชน มีการออมรายเดือน รายป
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6. เกษตรกรตองยินยอมใหเจาหนาที่กรมปศุสัตวเขาไปตรวจสอบสุขภาพแมโคของ
โครงการ
7. สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขของโครงการได
รายละเอียดขอมูลเพิ่มเติมไดที่ กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว สํานักงานปศุสัตว
จังหวัดยะลา
ที่ประชุม
รับทราบ
4.6 การดํ า เนิ น โครงการส งเสริ มอาชี ปศุ สั ตว ภายใต โ ครงการธนาคารโค - กระบื อ
เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ
นางสาววิยะดา บุญสีลาภ ใหปศุสัตวอําเภอ ดําเนินการสํารวจอาสาปศุสัตว ในแตละอําเภอ ที่มีความประสงค
เพื่ อ เข า ร ว มโครงการส ง สริ ม อาชี พ ปศุ สั ต ว ภายใต โ ครงการธนาคารโค - กระบื อ
เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ จัดสงใหกลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ภายใน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560
ที่ประชุม
รับทราบ
4.7 อบรมเกษตรกร โครงการปรับปรุงและพัฒนาการเลี้ยงสัตว (แพะ) เขาสูระบบการเลี้ยงอยางประณีต
นางสาววิยะดา บุญสีลาภ ดว ยศู นย วิจั ยและพัฒ นาการปศุ สัต วที่ 9 ขอความอนุ เคราะห เ กษตรกรเข ารั บการ
ฝ ก อบรมหลั ก สู ต ร การเลี้ ย งสั ต ว แ บบประณี ต ตามโครงการส ง เสริ ม อาชี พ ด า น
การเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต และหลักสูตร การลดตนทุนการผลิต โครงการ
สัมมนาเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ ปศุสัตว โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ จํ า นวน 32 ราย เดิ ม วั น ที่ 4 พฤษภาคม 2560เลื่ อ นเป น วั น ที่ 11
พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห องประชุ ม สํ า นั ก งานปศุ สั ต ว
จังหวัดยะลา
ที่ประชุม
รับทราบ
4.8 โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต ปงบประมาณ 2560
นายวินัย ศรแกว
เงิ น อุ ด หนุ น โครงการส ง เสริ ม อาชี พ ด า นการเกษตรในจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต
ปงบประมาณ 2560 ไดดําเนินการสงมอบปจจัยการผลิตทั้งหมด 8 อําเภอเรียบรอย
แล ว ให ปศุ สัต วอําเภอ ติ ดตามเกษตรกรที่ ได รับ โครงการดั งกลาว ในเรื่ องสัต วต าย
ใหดํ าเนิ นการจัด สงข อมูล ให กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัต ว เพื่อจะดําเนิน การ
ตามระเบียบกําหนดไว
ที่ประชุม

รับทราบ
4.9 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (งบจังหวัด ป 60)
นายวินัย ศรแกว
โครงการตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการ (งบจั ง หวั ด ป 60) ได ดํ าเนิ น การส ง มอบป จ จั ย
การผลิตโครงการสนับสนุนกลุ มอาชีพการเลี้ยงแพะนมและโครงการสนับสนุนกลุ ม
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อาชีพผูเลี้ยงโคเนื้อ เสร็จเรียบรอยแลว ซึ่งจะดําเนินการจัดสงสัญญายืมแพะนมและ
สัญญายืมโคเนื้อ ใหกับเกษตรกรที่เขารวมโครงการดังกลาว
ที่ประชุม

รับทราบ

4.10 แผนปฏิบัติราชการประจําปของกลุมจังหวัดภาคใตชายแดน พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม
(ตามแนวทางการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับเศรษฐกิจภายในประเทศ)
นายวินัย ศรแกว

ที่ประชุม

การดําเนินการจัดอบรมเกษตรกร โครงการสงเสริมและพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยว
อําเภอเบตง จังหวัดยะลา ตามโครงการเมืองตนแบบสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
ตามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ข องกลุ ม จั ง หวั ด ภาคใต ช ายแดน พ.ศ. 2560
(เพิ่มเติม) จะดําเนินการจัดอบรมเกษตรกร ทั้ง 5 กิจกรรม ซึ่งจัดฝกอบรมเกษตรกร
ใหแลวเสร็จ 6๐ % ในเดือนพฤษภาคม 2560 และโครงการพัฒนาวัตถุดิบเพื่ออาหาร
ฮาลาลจังหวัดชายแดนภาคใต จํานวน 33 ลาน ดานสัตวปกและไกเบตง ไดจัดทํา PO
เรียบรอยแลว
รับทราบ

กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
4.11 ติดตามและประเมิลผลการรณรงคฉีดวัคซีนโรคปากและเทาเปอย โรคนิวคาสเซิล
และโรคพิษสุนัขบา
นายสมพร เองฉวน

ที่ประชุม

ตามที่ สํานักควบคุ ม ปองกัน และบําบั ดโรคสัตว ได กําหนดใหมีโครงการติ ดตามและ
ประเมินผลการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคปากและเทาเปอย โรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย
โรคนิวคาสเซิล โรคอหิวาตสุกร และโรคพิษสุนัขบา โดยรอบที่ 2/2560 ไดกําหนด
ติดตาม คื อ โรคปากและเทาเป อย โรคนิวคาสเซิ ล และโรคพิษสุนั ขบ า โดยสุ มเลือก
จังหวัดเพื่อติดตามเขตละ 3 จังหวัด ดังนี้ สงขลา สตูล ยะลา ซึ่งจังหวัดยะลา ในวันที่ 2
พฤษภาคม 2560 ในพื้นที่อําเภอเมืองยะลาและอําเภอรามัน อําเภอละ 3 หมูบาน
โดยมีคณะทํางานจากสํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว ปศุสัตวเขต และปศุสัตว
จังหวัด รวมลงพื้นที่ติดตามในครั้งนี้
รับทราบ
4.12 โครงการโรคพิษสุนัขบา

นายสมพร เองฉวน

- ตัวชี้วัดปศุสัตวจังหวัดและกรมปศุสัตว โครงการสงตัวอยางโรคพิษสุนัขบา ซึ่งอําเภอ
ไดดําเนินการสงตัวอยางทั้งหมด 24 ตัว ไดแก อําเภอเมืองยะลา 1๐ ตัว อําเภอรามัน
4 ตัว อําเภอยะหา 1 ตัว อําเภอกรงปนัง 2 ตัว อําเภอบันนังสตา 2 ตัว อําเภอธารโต
2 ตัว และอําเภอเบตง 3 ตัว ใหปศุสัตวอําเภอดําเนินการจัดสงตัวอยางภายในเดือน
สิงหาคม 256๐
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การตรวจราชการของผู ต รวจราชการสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี ประจํ าป งบประมาณ
พ.ศ.2560 ไตรมาสที่ 3 ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 8 ของผูตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี นายสุรศักดิ์ เรียงเครือ ซึ่งในดานปศุสัตว ประเด็นการตรวจติดตาม
ก า ร ดํ า เ นิ น โ ค ร ง ก า ร สั ต ว ป ล อ ด โ ร ค ค น ป ล อ ด ภั ย จ า ก พิ ษ สุ นั ข บ า ต า ม
พระปณิธาน ศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ
อัครราชกุมารี ในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ หองประชุมพิกุล ศาลากลาง
จังหวัดยะลา
สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถิ่นจังหวัดยะลา สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลาและ
สํานักงานสาธารณาสุขจังหวัดยะลา ไดดําเนินการจัดทํา MOU รวมกัน ซึ่งไดกําหนด
จัดฝกอบรมเจาหนาที่เรื่องโรคพิษสุนัขบา ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ใหปศุสัตว
อําเภอ เปนผูสังเกตการณในการฝกอบรมดังกลาว และสถานที่จะแจงใหทราบอีกครั้ง
ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
4.13 แผนการปฏิบัติงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพ การควบคุมสารเบตาอะโกนิสตที่โรงฆาสัตว
นายเอกจิตต เกษธิมา

ที่ประชุม

ดวยกรมปศุสัตว ไดจัดทําโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมสารเบตาอะโกนิสตที่
โรงฆาสัตวทั่วประเทศ เพื่อปองกันควบคุมการใชสารเบตาอะโกนิสต ในสุกร และโค
(โดยชุดทดสอบ Strip test (Salbutamol)) โดยใชชุดทดสอบ Strip test (Salbutamol)
จํานวน 42 ชุด โรงฆาสัตวเทศบาลนครยะลา (สุกร 2 ราย, โค 2 ราย) โรงฆาสัตว
เทศบาลเมืองเบตง (สุกร 2 ราย, โค 1 ราย) โดยใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดรวมกับ
สํ านั ก งานปศุ สั ต ว อําเภอร ว มกั น ดํ าเนิ น การ และรายงานให สํ า นั กงานปศุ สั ต ว เ ขต
ทุกวันศุกรของสัปดาห

รับทราบ
4.14 คําสั่ งแต งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจ การฆาสั ตวประจํ า

จังหวัดยะลา
นายเอกจิตต เกษธิมา

ตามคํ าสั่ งจั งหวั ด ยะลา ที่ 1399/2560 เรื่ อ ง แต งตั้ งคณะกรรมการพิ จ ารณา
แผนงานการประกอบกิจการฆาสัตวประจําจังหวัดยะลา สั่ง ณ วันที่ 29 เมษายน
2560 ตามที่พระราชบัญญัติ ควบคุ มการฆาสัต วเ พื่อการจํ าหนายเนื้อสัต ว พ.ศ.
๒๕๕๙ ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการพิ จารณาแผนงานการประกอบกิจ การฆ าสัต ว
ประจําจังหวัด เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานการประกอบกิจการฆาสัตว และ
ให ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตของผู ป ระกอบการที่ ป ระสงค จ ะก อ ตั้ ง
โรงฆาสัตว นั้น อาศัยความในมาตรา ๔ และมาตรา ๑๗ แหงพระราชบัญญัติควบคุม
การฆ า สั ต ว เ พื่ อ การจํ า หน า ยเนื้ อ สั ต ว พ.ศ. ๒๕๕๙ จั ง หวั ด ยะลาจึ ง ขอแต ง ตั้ ง

รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๔/๒๕60
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คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆาสัตวประจําจังหวัดยะลา โดยมี
ผูวาราชการจังหวัดยะลา เปนประธานกรรมการ โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนงานการประกอบกิจกรรมการฆาสัตวใหแลวเสร็จ
ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันที่คณะกรรมการประจําจังหวัดไดรับคําขอรับบอนุญาต
2. ตรวจสอบวาการกอสรางโรงฆาสัตวและโรงพักสัตวเปนไปตามแผนงานการ
ประกอบกิจการฆาสัตวที่ไดรับความเห็นชอบ
3. ใหความเห็นเกี่ยวกับคําขอรับใบอนุญาตและการกอสรางโรงฆาสัตวตอผูวาราชการ
จังหวัด
4. ดําเนินการอื่นๆ ตามที่ผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย
ที่ประชุม

รับทราบ
4.15 การปฏิบัติงานบังคับใชกฎหมายแบบบูรณาการของหนวยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ
นายเอกจิตต เกษธิมา
ตามที่ ไ ด ป ระชุ ม การปฏิ บั ติ ง านบั ง คั บ ใช ก ฎหมายแบบบู ร ณาการของหน ว ยงาน
กระทรวงเเกษตรและสหกรณ โดยมี เ จ า หน า ที่ ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารบั ง คั บ ใช ก ฎหมาย
ประกอบด ว ยเจ า ที่ กรมปศุ สั ต ว เจ าหน า ที่ กรมประมง และเจ าหน าที่ กรมวิ ช าการ
เกษตร โดยมอบใหเจาหนาที่ ปศุสัตวอําเภอเปนผูดําเนินการ ขั้นตอนการตรวจสอบ
สถานประกอบการ ตรวจสอบใบอนุญาตขายอาหาร/ยาสัตว, เลขทะเบียนอาหาร/
ยาสั ต ว , ตรวจสอบคุ ณภาพอาหาร/ยาสั ต ว กรณี ไม พบการกระทํ าผิ ด กฎหมาย
ใหทําบันทึกการเขาตรวจสอบของเจาหนาที่ (แบบ 1, แบบ วย.3) หรือกรณีพบการ
กระทําผิดกฎหมาย ใหบันทึกแบบ 1,3,4 (วย.3,วย.4 ในกรณีมีการขายยา) และยึด/
อายัด ของกลางที่ใชในการกระทําความผิด โดยจัดสงขอมูลมายังกลุมพัฒนาคุณภาพ
สินคาปศุสัตว ซึ่งรายละเอียดไดแจงปศุสัตวอําเภอที่เขาประชุมวันดังกลาวแลว
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจงของพนักงานราชการ
5.1 การขอสนับสนุนเวชภัณฑยาสัตว
นายเปรม เพชรประดับ

ขอรับการสนับสนุนเวชภัณฑยาสัตว และคาน้ํามันเชื้อเพลิง ใหกับพนักงานราชการ
(เจาหนาที่ผสมเทียม)

ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อพิจารณา
ฝายบริหารทั่วไป
6.1 เรื่องการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา
นางอุไร คงกําเนิด
ทีป่ ระชุม

เรื่องการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ประจําเดือน พฤษภาคม 2560 โดยพิจารณาแลววา
ใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอบันนังสตา ดําเนินการรายงานในประชุม เรื่องการใชตูฟกไข

รับทราบ
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6.2 การเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการ
นางอุไร คงกําเนิด

ฝายบริหารทั่วไป สํานักงานปศุสตวจังหวัดยะลา ไดจัดทําคําสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อให
ผูวาราชการจังหวัดลงนามแลว แตสํานักงานจังหวัด แจงวา จังหวัดยังไมไดแจงโควตา
การเลื่อนเงินเดือนใหหนวยงาน ฉะนั้น จึงไมสามารถออกคําสั่งเลื่อนเงินเดือนได

ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ประธาน
ที่ประชุม

7.1 การมอบหมายใหขาราชการประชุมแทนปศุสัตวจังหวัด
การมอบหมายใหขาราชการประชุมแทนปศุสัตวจังหวัด เมื่อประชุมเสร็จแลวใหผูเขาประชุม
จัดทําสรุปการประชุมแบบบันทึกขอความเสนอปศุสัตวจังหวัดรับทราบดวย
รับทราบ
7.2 งานสมโภชหลักเมืองและงานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 55 ประจําป 2560

ประธาน

ตามที่ สํานักงานเกษตรและสหกรณจังหวัดยะลา ใหจัดสงรายชื่อผูรับผิดชอบงานสมโภชหลักเมืองและ
งานกาชาดจังหวัดยะลา ครั้งที่ 55 ประจําป 2560 ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา จํานวน 2 คน คือ
นางสาววิยะดา บุญสีลาภ นั ก วิ ช าการสั ต วบาลชํ า นาญการ และนายประจั ก ร แกล ว กล า
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน

ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม 12.0๐ น.
บันทึกการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวรอฮานา เจะเตะ)
เจาพนักงานสัตวบาล

(นางอุไร คงกําเนิด)
เจาพนักงานธุรการอาวุโส
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