บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา ฝายบริหารทั่วไป โทร/โทรสาร ๐-๗๓๒๐-๓๗๘๗
ที่ ยล ๐๐๐๘/ว 55
วันที่ 30 พฤษภาคม 2561
เรื่อง ตรวจสอบรายงานการประชุม
เรียน หัวหนากลุม/ฝาย/ปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา ขอสงรายงานการประชุมประจําเดือนขาราชการประจําเดือน
เมษายน 2561 มาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง กอนการรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมประจําเดือน
พฤษภาคม ๒๕61 รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นายธัญญา สุขยอย)
ปศุสัตวจังหวัดยะลา

๒

รายงานการประชุมขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา
ครั้งที่ 3/๒๕61 ประจําเดือนเมษายน 2561
วันจันทร ที่ 30 เมษายน 2๕61 เวลา 09.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
---------------------------------------------รายชื่อผูมาประชุม
1. นายธัญญา สุขยอย
2. นายรอซารี เจะโซะ
3. นายสมพร เองฉวน
4. นางอุไร คงกําเนิด
5. นางสาววิยะดา บุญสีลาภ
6. นายสุเทพ เทพสุวรรณ
7. นายมูฮําหมัด หมัดอาด้ํา
8. นายมูฮําหมัด อาแวโด
9. นายอับดุลเลาะ หะยีบานุง
10. นายสาหะ มะลี
11. นายเกริกฤทธิ์ โรจนรวีวงศ
12. นายพรเทพ พึ่งธรรมเดช
13. นายอาแว แม

ปศุสัตวจังหวัดยะลา
ประธาน
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
เจาพนักงานธุรการอาวุโส
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ
ปศุสัตวอําเภอเมืองยะลา
ปศุสัตวอําเภอรามัน
ปศุสัตวอําเภอยะหา
ปศุสัตวอําเภอบันนังสตา
ปศุสัตวอําเภอธารโต
ปศุสัตวอําเภอเบตง
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. นายชาญชัย ฐานะพันธุ
11. นางกัณหา สุวรรณชาตรี
12. นางสาวมาลี แกวแจง
13. นางญาณิศา ผลาสิงห
14. นางอานีตา สาระ
15. นายคนึงศักดิ์ สิทธิกุล
16. นายอดุลย ผลาสิงห
17. นายแวอุสมาน ตอเละ
18. นายรูสดี หะยีหะมะ
รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๓/๒๕6๑

นายสัตวแพทยปฏิบัติการ
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
พนักงานขับรถยนต ส 2
พนักงานธุรการ ส 2
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
นักวิชาการสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล

๓

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
พนักงานผูชวยสัตวบาล

รายชื่อผูไมเขารวมประชุม
1. นายเอกจิตต เกษธิมา

รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๓/๒๕6๑

นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ

ไปราชการ

๔

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น.
เมื่อที่ประชุมพรอมแลวนายธัญญา สุขยอย ปศุสัตวจังหวัดยะลา ประธานที่ประชุม ไดกลาว
เปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆ ดังนี้
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
- การมอบเงินรางวัลโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น ทุรกันดาร กิจกรรมปศุสัตวดีเดน
ระดับเขต 9 ประจําปงบประมาณ 2561
นางสาววิยะดา บุญสีลาภ มอบเงินรางวัลโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร กิจกรรมปศุสัตวดีเดน
ระดั บเขต 9 ประจํ าป งบประมาณ 2561 ไดแก โรงเรี ย นตํ ารวจตระเวนชายแดน
โรงงานยาสู บ 2 ตํ าบลปะแต อํ าเภอยะหา จั งหวั ด ยะลา จํ านวน 15,000 บาท
โดยมี ร.ต.อ. สุพจน หมัดโซะ ครูใหญ เปนผูรับเงินรางวัล
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
ประธาน

ที่ประชุม

๑.1 กิจกรรมพบปะยามเชา
กิจกรรมพบปะยามเชา ประจําเดือน พฤษภาคม 2561 ในวันพุ ธที่ 9 พฤษภาคม 2561
ณ หอประชุ มโรงเรี ย นคณะราษฎรบํ ารุ ง อํ าเภอเมื องยะลา จั งหวั ด ยะลา โดยมี ห น ว ยงาน
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนเจาภาพ ใหกลุมงานทุกกลุมงานและฝาย เขารวมกิจกรรม
ในครั้งนี้
รับทราบ
๑.2 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

ประธาน

โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจําเดือน พฤษภาคม 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม
2561 ณ โรงเรียนบานยือนัง หมูที่ 4 ตําบลกาบัง อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา โดยมีกลุมพัฒนา
คุณภาพสินคาปศุสัตว ออกบริการประชาชน และปศุสัตวอําเภอในพื้นที่เขารวมโครงการฯ

ที่ประชุม

รับทราบ
1.3 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ประธาน

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา มี 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ
เมนู : พัฒนาทักษะอาชีพ อบรมอาชีพดานปศุสัตวแกเกษตรกรเครือขาย การเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตดานปศุสัตว โดยมี 7 หลักสูตร ดังนี้
1. หลักสูตรการเลี้ยงไกพื้นเมือง
2. หลักสูตรการเลี้ยงไกพื้นเมืองลูกผสม
3. หลักสูตรการเลี้ยงไกไข
4. หลักสูตรการเลี้ยงเปดเทศ
5. หลักสูตรการเลี้ยงเปดไข
6. หลักสูตรการเลี้ยงหมูดําชีวภาพ (หมูหลุม)
7. หลักสูตรการเลี้ยงแพะเนื้อ

รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๓/๒๕6๑

๕

พื้นที่เปาหมาย : 8 อําเภอ เกษตรกร อําเภอละ 10 ราย
ใหปศุสัตวอําเภอ แจงรายชื่อเกษตรกรเขารวมโครงการฯ พรอมเลือกหลักสูตรที่จะรับการอบรม
เกษตรกร อําเภอละ 10 ราย ใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลาทราบ
และพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบของสํ า นั ก งานปศุ สั ต ว จั ง หวั ด ยะลา โครงการเกษตรทฤษฎี ใ หม
ภายใต โ ครงการ “5 ประสาน สื บ สานเกษตรทฤษฎี ใ หม ถวายในหลวง” ในพื้ น ที่ อํ า เภอ
เมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมี 5 ตําบล ประกอบดวย 1) ตําบลตาเซะ เกษตรกร จํานวน 37 ราย
2) ตํ าบลหน าถ้ํ า เกษตรกร จํ านวน 6 ราย 3) ตํ าบลลิ ด ล เกษตรกร จํ านวน 85 ราย
4) ตําบลสะเตงนอก เกษตรกร จํานวน 48 ราย และ 5) ตําบลทาสาป เกษตรกร จํานวน 22 ราย
เกษตรกร รวมทั้งหมด 198 ราย และพื้นที่ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ไดแก ตําบลอาซอง
เกษตรกร จํานวน 292 ราย
2. โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร
กิจกรรมหลักอาสาปศุสัตวเพื่อการพัฒนาอาชีพแกเกษตรกรรายยอย
กิจกรรมรองเพิ่มประสิทธิภาพการผสมเทียมโคเนื้อและแพะโดยอาสาปศุสัตวผสมเทียม
ป ง บประมาณ 2561 ของสํ า นั ก งานปศุ สั ต ว จั ง หวั ด ยะลา โดยมี อ าสาปศุ สั ต ว ผ สมเที ย ม
จํานวน 24 ราย แยกตามรายชนิดสัตวไดดังนี้
2.1 อาสาปศุสัตวผสมเทียมโคเนื้อ จํานวน 20 ราย
2.2 อาสาปศุสัตวผสมเทียมแพะ จํานวน 4 ราย
ที่ประชุม

รับทราบ
1.4 โครงการไกเบตง

ประธาน

โครงการไก เ บตง ได ดํ า เนิ น การ 3 อํ า เภอในพื้น ที่ จั ง หวั ด ยะลา ได แก อํ า เภอเมื องยะลา
อําเภอยะหา และอําเภอเบตง นั้น ซึ่งจังหวัดยะลา โดยสํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา กําหนด
จัดงานวันถายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มฤดูกาลผลิตใหม (Field Day) ป 2561 ในวันที่ 18
พฤษภาคม 2561 ณ ศู น ย เ รี ย นรู ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค า เกษตร (ศพก.)
อําเภอธารโต จังหวัดยะลา สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา จัดนิทรรศการดานปศุสัตว ไดแก
เครือขายผูประกอบการไกเบตง มอบหมายใหนายเกริกฤทธิ์ โรจนรวีวงศ ตําแหนง ปศุสัตว
อํ าเภอเบตง เป น ผู รั บ ผิ ด ชอบ เและแพะนมจั งหวั ด ยะลา มอบหมายให น ายวิ นั ย ศรแก ว
ตําแหนง เจาพนักงานสั ตวบาลชํ านาญงาน เป นผูรั บผิดชอบ ใหป ศุสัต วอําเภอในพื้น ที่และ
ปศุสัตวอําเภอใกลเคียงเขารวมงานในวันดังกลาว

ที่ประชุม

รับทราบ
1.5 ผลงานเดน หนึ่งอําเภอหนึ่งผลงาน

ประธาน

ตามที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา ขอใหปศุสัตวอําเภอ สงผลงานเดน หนึ่งอําเภอหนึ่งผลงาน
ซึ่งปศุสัตวอําเภอ ดําเนินการสงมาเรียบรอยแลว และสํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา ไดรวบรวม
สงใหกองแผนงาน กรมปศุสัตว และสํานักงานปศุสัตวเขต 9 แลว

ที่ประชุม

รับทราบ

รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๓/๒๕6๑

๖

1.6 โครงการที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัด
ประธาน

ให ก ลุ ม งานและฝ า ย ดํ าเนิ น การรั บ ผิ ด ชอบตั ว ชี้ วั ด ที่ เ กี่ ย วข อ งของแต ล ะกลุ มงานและฝ า ย
โดยแบงตัวชี้วัดไปแลว นั้น ซึ่งกองการเจาหนาที่ กรมปศุสัตว ไดสรุปประมวลผลการดําเนินงาน
ตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบการประเมิ น ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560
ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2561) เปนที่เรียบรอยแลว และสามารถอุทธรณแกไขผลการประเมินได
สงไปยังหนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ที่ประชุม

รับทราบ
1.7 ความชัดเจนงาน/โครงการที่รับผิดชอบแตละกลุมงาน

ประธาน

ความชั ด เจนงาน โครงการที่ รั บ ผิ ด ชอบแต ล ะกลุ ม งาน โดยมี ง านที่ ยั ง ไม ชั ด บางเรื่ อ ง
ซึ่งจะแบงกลุมงานรับผิดชอบ ดังนี้
- งานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณและนโยบายกรมปศุสัตว เชน โครงการสงเสริม
เกษตรทฤษฏี ใ หม โครงการไทยนิ ย ม ยั่ ง ยื น และโครงการพั ฒ นาเกษตรปราดเปรื่ อ ง
(Smart Farmer) โดยกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว เปนผูรับผิดชอบ
- โครงการระบบสงเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ โครงการ
สงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต และโครงการศูนยอํานวยการบริหาร
จังหวัดชายแดนภาคใต โดยกลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว เปนผูรับผิดชอบ
- งานผสมเทียมและตัวชี้วัดผสมเทียม โดยกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว เปนผูรับผิดชอบ

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว (ครั้งที่ 2/๒๕61)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แลว
ไมมี
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ/ถือปฏิบัติ
ฝายบริหารทั่วไป
4.1 สงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของขาราชการ และพนักงานราชการ
นางอุไร คงกําเนิด
ประชุม
ในสวนภูมิภาค
นางอุไร คงกําเนิด

ให ข า ราชการ และพนั ก งานราชการ ที่ ยั ง ไม ส ง แบบประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง าน
ในรอบการประเมิน ครั้งที่ 1/2561 (วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง วันที่ 31 มีนาคม
2561) สงทีฝ่ ายบริหารทั่วไป สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา
รับทราบ
๔.2 โครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลขาราชการสําหรับบุคลากรของสวนราชการ
ดวยกรมบัญชีกลางไดมอบหมายใหสํานักงานคลังจังหวัดยะลา จัดประชุมชี้แจงเตรียม
ความพร อมโครงการบั ตรสวัส ดิ การรั กษาพยาบาลข าราชการสํ าหรับ บุ คลากรของ

รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๓/๒๕6๑

๗

สวนราชการในสวนภูมิภาค ในวันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ หองประชุมศรียะลา ชั้น 3 อาคาร 3 ศาลากลางจังหวัดยะลา อําเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา นั้น เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจแนวปฏิบัติการปรับระบบเบิกจายตรง
ประเภทผูปวยนอก รองรับการใชบัตรประจําตัวประชาชนแทนการสแกนลายนิ้วมือ
เริ่มใชตั้งแตวันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ใชไดกับทุกโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน
- สําหรับเด็กที่อายุต่ํากวา 7 ป ใหใชสําเนาทะเบียนบาน สูติบัตรตัวจริง ขอทําบัตร
รับรองสิทธิไดที่นายทะเบียนของสวนราชการที่ผูมีสิทธิสังกัดอยู
- สําหรับผูปวยติดเตียงหรือผูที่ไมสามารถไปรับยาเอง สามารถมอบบัตรประชาชน
ใหกับผูดูแลไปขอรับยาได ซึ่งสามารถตรวจสอบสิทธิและโรงพยาบาลที่เขารวมโครงการ
ดังกลาวฯ ไดที่เว็บไซตกรมบัญชีกลาง
ประชุม

รับทราบ
๔.3 สถานะการเบิกจายงบประมาณ

นางอุไร คงกําเนิด
ที่ประชุม

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา ไดรับงบประมาณป 2561 จํานวน 22,254,700.๐๐ บาท
เบิกจาย จํานวน 13,224,754.92 บาท คงเหลือ จํานวน 9,029,945.08 บาท
รอยละ 59.42 ประจําเดือน เมษายน 2561 (ตัดยอด ณ วันที่ 30เมษายน๒๕61)
รับทราบ

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว
ไมมี
ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
๔.4 ขอความอนุเคราะหเสนอชื่อผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทประจํา
จังหวัด ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560
นางสาววิยะดา บุญสีลาภ

ที่ประชุม

ให ป ศุ สั ต ว อํ า เภอ พิ จ ารณาเสนอชื่ อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการไกล เ กลี่ ย
ขอพิ พาทประจํ าจังหวั ด ตามพระราชบั ญญัติ ส งเสริมและพัฒ นาระบบเกษตร
พันธสัญญา พ.ศ.2560 สงใหกลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว สํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดยะลา เพื่อพิจารณาตอไป

รับทราบ

กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
๔.5 การจัดการฟารมที่มีระบบการปองกันโรคและการเลี้ยงสัตวที่เหมาะสม (GFM)
นายสมพร เองฉวน

ตามที่กรมปศุสัตว ไดจัดประชุมโครงการฝกอบรม “การตรวจประเมินและการออก
ใบรับรองฟารมที่มีรับบการปองกันโรคและการเลี้ยงสตวที่เหมาะสม Good Farming
Management (GFM) สําหรับผูตรวจประเมินฯ” ระหวางวันที่ 24 - 25 เมษายน
2561 ณ หองประชุม ทวารวดี 1 โรงแรมไมดา แกรนด โฮเท็ล ทวารวดี จังหวัดนครปฐม นั้น
โดยมีวัตถุประสงค
1. เพื่อยกระดับ ฟารมปศุสัตว ใหมีระบบปองกันโรค และการเลี้ยงปศุสัตวที่เหมาะสม

รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๓/๒๕6๑
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2. เพื่อลดความสูญเสียของเกษตรกร จากปญหาโรคระบาด ผลผลิตดี มีคุณภาพ
3. เตรียมความพรอมในการพัฒนาเปนมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับ
ปศุสัตว (GAP)
เปาหมายขนาดฟารมเปาหมายในการดําเนินการ
1. กระบือ โคเนื้อ โคนม ไมเกิน 50 ตัว
2. แพะ แกะ ไมเกิน 100 ตัว
3. สุกร ไมเกิน 500 ตัว
4. ไกพื้นเมือง เปด ไมเกิน 3,000 ตัว
5. ไกไข ไมเกิน 1,000 ตัว
6. นกกระทา ไมเกิน 10,000 ตัว
เปาหมายกลุมหรือพื้นที่เปาหมายในการดําเนินการ
- เกษตรกรในโครงการตามนโยบายของรั ฐ บาล และฟาร ม ในกลุ ม ส ง เสริ ม ของ
กรมปศุสัตว
- ฟารมโคนมเปนฟารมที่ยังไมพรอมในการผลักดันใหดําเนินการขอรับรองการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีดานปศุสัตว (GAP)
- เกษตรกรในพื้นที่ทั่วไปที่มีความประสงคจะยกระดับการปองกันโรคและการเลี้ยง
สัตว
ประโยชนและแรงจูงใจ
- เกษตรกรมีรายไดทเี่ พิ่มขึ้นจากผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ
- ลดรายจาย จากการรักษาสัตวปวย กรณีเกิดโรคระบาด
- ไดรับการพิจารณารับซื้อสัตวเขาโครงการของกรมปศุสัตวเปนลําดับตน
- สรางความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภคผานกลุมเกษตรกรภายใตตราสินคาทองถิ่น
เงื่อนไขการตรวจรับรอง
- พื้นที่เลี้ยงและโครงสราง
- การจัดการโรงเรือน
- การจัดการยานพาหนะ
- การจัดการบุคคล
- การจัดการดานสุขภาพ
- การจัดการอาหาร น้ําและยาสัตว
- การจัดการขอมูล
- สุขศาสตรการรีดนมและการจัดการเครื่องรีด
- คุณภาพน้ํานม
คณะผูตรวจประเมินฯ ประกอบดวย
1. หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว หรือหัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
หรื อ หั ว หน ากลุ ม พั ฒ นาเทคโนโลยี หรื อ หั ว หน ากลุ มยุ ทธศาสตร และสารสนเทศ
การพัฒนาปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
2. เจ าหน า ที่ ของสํ านั ก งานปศุ สั ต ว จั งหวั ด อย า งน อย 2 คน โดยให เ จ าหน าที่ ของ
กลุมพัฒนาสุขภาพสัตวทําหนาที่เปนเลขานุการ
รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๓/๒๕6๑
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ขั้นตอนการขอรับรอง
ที่ปรึกษาของเกษตรกร
- ประชาสัมพันธ อบรม และใหคําแนะนําเกษตรกร
ผูขอรับการรับรอง
- ยื่นแบบฟอรมและหลักฐานที่สํานักงานปศุสัตวอําเภอ ณ ทองที่ ที่สถานที่เลี้ยงสัตว
ตั้งอยู
ที่ปรึกษาของเกษตรกร
- ใหคําแนะนําเกษตรกร และประเมินสถานที่เลี้ยงสัตวเบื้องตน
เจาหนาที่ปศุสัตวอําเภอ
- ตรวจความถูกตองของเอกสาร สงใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
คณะผูตรวจประเมิน
- ตรวจประเมินสถานที่เลี้ยงสัตว
- รวบรวมผลการประเมินเสนอปศุสัตวจังหวัด
ปศุสัตวจังหวัด
- พิจารณาใหการรับรอง ใบรับรองมีอายุ 2 ป
เจาหนาที่ปศุสัตวจังหวัด
- จัดสงใบรับรอง
สํานักงานปศุสัตวเขต
- ตรวจติ ด ตามระบบการประเมิ น สถานที่ เ ลี้ ย ง ทุ ก จั ง หวั ด ในเขตพื้ น ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
อยางนอยปละ 2 ครั้ง
ที่ประชุม

รับทราบ
๔.6 ผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา
นายสมพร เองฉวน
ผลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบา ดําเนินการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบาในพื้นที่
จังหวัดยะลา ดังนี้
1. อําเภอเมืองยะลา ประกอบดวย 15 อบต./เทศบาล
ดําเนินการแลว ไดแก
1. เทศบาลนครยะลา
2. เทศบาลเมืองสะเตงนอก
3. องคการบริหารสวนตําบลลําพะยา
4. องคการบริหารสวนตําบลหนาถ้ํา
2. อําเภอรามัน ประกอบดวย 17 อบต./เทศบาล
ดําเนินการแลว ไดแก
1. เทศบาลตําบลโกตาบารู
3. อําเภอยะหา ประกอบดวย 8 อบต./เทศบาล
ดําเนินการแลว ไดแก
1. เทศบาลตําบลยะหา
2. องคการบริหารสวนตําบลตาชี
รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๓/๒๕6๑
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3. องคการบริหารสวนตําบลยะหา
4. อําเภอกาบัง ประกอบดวย 2 อบต.
ดําเนินการแลวบางสวน ไดแก
1. องคการบริหารสวนตําบลบาละ
5. อําเภอกรงปนัง ประกอบดวย 4 อบต.
ดําเนินการอบรมแลว ไดแก
1. องคการบริหารสวนตําบลสะเอะ
6. อําเภอบันนังสตา ประกอบดวย 7 อบต.
ยังไมไดดําเนินการ
7. อําเภอธารโต ประกอบดวย 5 อบต./เทศบาล
ดําเนินการแลว ไดแก
1. องคการบริหารสวนตําบลบานแหร
8. อําเภอเบตง ประกอบดวย 5 อบต./เทศบาล
ดําเนินการอบรมแลว
ทีป่ ระชุม

รับทราบ

กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
ไมมี
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจงของพนักงานราชการ
ไมมี
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อพิจารณา
ไมมี
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
7.1 โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
นางสาววิยะดา บุญสีลาภ

ด ว ยสํ านั กงานปศุ สั ต ว จั งหวั ด ยะลา ได อนุ มัติ จั ด ฝ กอบรมเกษตรกร โครงการ
พัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร เปาหมายเกษตรกร
จํ า นวน 88 ราย แบ ง เป น อํ า เภอละ 11 ราย โดยดํ า เนิ น การฝ ก อบรม
ณ ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) ของอําเภอนั้นๆ
แหงละ 1 วัน โดยมีประธาน ศพก. ประจําอําเภอทําหนาที่เปนวิทยากร เกษตรกร
ผู เ ข า รั บ การฝ ก อบรม ประกอบด ว ย เกษตรกรเครื อ ข า ย ศพก.ด า นปศุ สั ต ว
จํ า นวน 1 ราย และเกษตรกรทั่ ว ไปผู ส นใจอาชี พ เลี้ ย งสั ต ว ข อง ศพก.
จํานวน 10 ราย นั้น
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๑๑

ให ป ศุ สั ต ว อํา เภอ เป น ผู ค วบคุ ม การฝ กอบรมให เ ป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ข อง
โครงการฯ และให ดํ า เนิ น การฝ ก อบรมเกษตรกรให แ ล ว เสร็ จ ภายในวั น ที่ 8
พฤษภาคม 2561 เมื่ อ ดํ า เนิ น การแล ว เสร็ จ ให ส ง รายงานผลการฝ ก อบรม
เกษตรกร มายั งกลุมสงเสริมและพั ฒนาการปศุ สัต ว สํานักงานปศุสั ตว จังหวั ด
ยะลาทราบ
ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม 12.00 น.
บันทึกการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวรอฮานา เจะเตะ)
เจาพนักงานสัตวบาล

(นางอุไร คงกําเนิด)
เจาพนักงานธุรการอาวุโส
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