บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา ฝายบริหารทั่วไป โทร/โทรสาร ๐-๗๓๒๐-๓๗๘๗
ที่ ยล ๐๐๐๘/ว 62
วันที่ 28 มิถุนายน 2561
เรื่อง ตรวจสอบรายงานการประชุม
เรียน หัวหนากลุม/ฝาย/ปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา ขอสงรายงานการประชุมประจําเดือนขาราชการประจําเดือน
พฤษภาคม 2561 มาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง กอนการรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมประจําเดือน
มิถุนายน ๒๕61 รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นายธัญญา สุขยอย)
ปศุสัตวจังหวัดยะลา

๒

รายงานการประชุมขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา
ครั้งที่ 4/๒๕61 ประจําเดือนพฤษภาคม 2561
วันจันทรที่ 4 มิถุนายน 2๕61 เวลา 13.30 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. นายเกริกฤทธิ์ โรจนรวีวงศ
13. นายพรเทพ พึ่งธรรมเดช
14. นายอาแว แม

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

รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. นายวินัย ศรแกว
2. นายประจักร แกลวกลา
3. นายโฆษิต ลูกอินทร
4. นายสมศักดิ์ ดํารงคธรรม
5. นายเจษฎา สองแกว
6. นายวอซี บือโต
7. นางสาวสุเชาวดี นกเพ็ชร
8. นายกฤษณะ เกาะแกว
9. นายชาญชัย ฐานะพันธุ
10. นางกัณหา สุวรรณชาตรี
11. นางเยาวภา สองแกว
12. นางสาวมาลี แกวแจง
13. นางญาณิศา ผลาสิงห
14. นางณัทธิศา คงขาว
15. นายคนึงศักดิ์ สิทธิกุล
16. นายอดุลย ผลาสิงห
17. นายแวอุสมาน ตอเละ
รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๔/๒๕6๑

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

๓

18. นายรูสดี หะยีหะมะ
19. นายอับดุลเลาะ เซเมาะ
20. นายสุขกรี หะยีหะเต็ง
21. นายอิบรอเฮง กมางิน
22. นางสาวรอฮานา เจะเตะ

รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๔/๒๕6๑

เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล

๔

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น.
เมื่อที่ประชุมพรอมแลวนายธัญญา สุขยอย ปศุสัตวจังหวัดยะลา ประธานที่ประชุม ไดกลาว
เปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.1 กิจกรรมพบปะยามเชา
ประธาน

กิ จ กรรมพบปะยามเช า ประจํ า เดื อน มิ ถุน ายน 2561 ในวั น พุ ธ ที่ 20 มิ ถุน ายน 2561
ณ ลานอเนกประสงค สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตยะลา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
โดยมีห นวยงานในสั งกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เปนเจาภาพ
ใหกลุมงานทุกกลุมงานและฝาย เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้

ที่ประชุม

รับทราบ
๑.2 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

ประธาน

โครงการจั งหวั ดเคลื่อนที่ ประจําเดื อน มิถุนายน 2561 ในวั นพุธ ที่ 27 มิถุน ายน 2561
ณ โรงเรียนบานบายอ หมูที่ 1 ตําบลปะแต อําเภอยะหา จังหวัดยะลา โดยมีกลุมสงเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว ออกบริการประชาชน และปศุสัตวอําเภอในพื้นที่เขารวมโครงการฯ

ที่ประชุม

รับทราบ
1.3 โครงการไทยนิยม ยั่งยืน

ประธาน

โครงการไทยนิยม ยั่งยืน มอบหมายใหกลุมยุทธศาสตรและสารเทศการปศุสัตว เปนผูรับผิดชอบ
โดยมีกลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตวและกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว รวมดําเนินการโครงการ
ดังกลาว
1. โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแกเกษตรกรผูลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐ
โครงการเพิ่ มทักษะอาชี พแก เกษตรกรผูล งทะเบี ยนสวัสดิ การแหงรัฐ กิจ กรรมพัฒ นาทั กษะ
อาชี พ ด า นปศุ สั ต ว ประกอบด ว ย 8 อํ า เภอๆ ละ 10 ราย โดยสํ า นั ก งานปศุ สั ต ว อํ า เภอ
เปนผูดําเนินการจัดฝกอบรมเกษตรกร
2. โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร
โครงการสรางทักษะและสงเสริมอาชีพดานการเกษตร กิจกรรมอาสาปศุสัตวเพื่อการพัฒนา
อาชีพแกเกษตรกรรายยอย โดยแยกตามรายชนิดสัตวไดดังนี้
2.1 อาสาปศุสัตวผสมเทียมโคเนื้อ เกษตรกร จํานวน 20 ราย ฝกอบรมระหวางวันที่ 2 - 17
กรกฎาคม 2561 ณ ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ตําบลหาดใหญ
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
2.2 อาสาปศุ สั ต ว ผ สมเที ย มแพะ เกษตรกร จํ านวน 4 ราย ฝ กอบรมระหว างวั น ที่ 5 - 8
มิถุนายน 2561 ณ ศู น ย ผ สมเที ย มและเทคโนโลยี ชี ว ภาพสงขลา ตํ า บลหาดใหญ อํ า เภอ
หาดใหญ จังหวัดสงขลา
3. โครงการศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตว โดยสํานักพัฒนาพันธุสัตว
โครงการศูนยขยายพันธุและสงเสริมการผลิตปศุสัตว กิจกรรมขยายพันธุสัตว

รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๔/๒๕6๑

๕

คุณสมบัติของเกษตรกรที่มีสิทธิซื้อพันธุสัตว
1. เกษตรกรที่ลงทะเบียนสวัสดิการแหงรัฐดานปศุสัตว
2. เกษตรกรรายยอยที่เลี้ยงปศุสัตวเปนอาชีพเสริม
3. เกษตรกรเครือขายเกษตรกรสัตวพันธุดีของกรมปศุสัตว
สามารถซื้อพันธุสัตวไดที่ ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวเทพา จังหวัดสงขลา ศูนยวิจัยบํารุงพันธุ
สัตวปตตานี และศูนยวิจัยพัฒนาแพะแกะ จังหวัดยะลา
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว (ครั้งที่ 3/๒๕61)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แลว
กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
3.1 โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ
นางสาววิยะดา บุญสีลาภ รายงานโครงการธนาคารโค - กระบือ เพือ่ เกษตรกรตามพระราชดําริ แตละอําเภอ ดังนี้
- อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ประเภทสัญญายืมเพื่อการผลิต ทั้งหมด 71 ตัว
- อําเภอรามัน จังหวัดยะลา ประเภทสัญญายืมเพื่อการผลิต ทัง้ หมด 17 ตัว
- อําเภอยะหา จังหวัดยะลา ประเภทสัญญายืมเพื่อการผลิต ทั้งหมด 7 ตัว
- อําเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา ประเภทสัญญายืมเพื่อการผลิต ทั้งหมด 11 ตัว
- อําเภอกาบัง จังหวัดยะลา ประเภทสัญญายืมเพื่อการผลิต ทั้งหมด 35 ตัว
- อําเภอธารโต จังหวัดยะลา ประเภทสัญญายืมเพือ่ การผลิต ทั้งหมด 11 ตัว
ที่ประชุม

รับทราบ

3.2 การเสนอชื่ อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการไกล เ กลี่ ย ข อ พิ พ าทประจํ า จั ง หวั ด
ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ.2560
นางสาววิยะดา บุญสีลาภ ตามที่ ป ระชุ ม ครั้ ง ที่ 3/2561 ประจํ า เดื อ นเมษายน 2561 ให ป ศุ สั ต ว อํ า เภอ
เสนอชื่ อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการไกล เ กลี่ ย ข อ พิ พ าทประจํ า จั ง หวั ด
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส งเสริ ม และพั ฒ นาระบบเกษตรพั น ธสั ญ ญา พ.ศ.2560 นั้ น
ซึ่ ง ปศุ สั ต ว อํ า เภอบั น นั ง สตา ได เ สนอชื่ อ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการไกล เ กลี่ ย
ข อ พิ พ าทประจํ า จั ง หวั ด ตามพระราชบั ญ ญั ติ ส ง เสริ ม และพั ฒ นาระบบเกษตร
พันธสัญญา พ.ศ.2560 ใหกลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตวแลว
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ/ถือปฏิบัติ
ฝายบริหารทั่วไป
4.1 การจัดทําตัวชี้วัดการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา รอบที่ 2/2561 เรื่อง การบังคับใช
กฎหมายโรคพิษสุนัขบาและกฎหมายที่เกี่ยวของ
รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๔/๒๕6๑

๖

นางอุไร คงกําเนิด
ประชุม

ฝายบริหารทั่วไป ไดดําเนินการทําแผนการอบรมแจงกรมปศุสัตวแลว และไดกําหนด
แผนการอบรมเดื อนมิ ถุ น ายน - กรกฎาคม 2561 โดยมี วิ ท ยากรจากสํ า นั ก งาน
ปศุสัตวเขต 9 คุณณัฏฐนันท คงทน ตําแหนง นิติกร และทีมงาน
รับทราบ
๔.2 สถานะการเบิกจายงบประมาณ

นางสาวสุเชาวดี นกเพ็ชร
ที่ประชุม

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา ไดรับงบประมาณป 2561 จํานวน 22,911,960.๐๐ บาท
เบิกจาย จํานวน 15,125,488.31 บาท คงเหลือ จํานวน 7,786,471.69 บาท
รอยละ 66.02 ประจําเดือนพฤษภาคม 2561 (ตัดยอด ณ วันที่ 4 มิถุนายน ๒๕61)

รับทราบ

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว
ไมมี
ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
ไมมี
ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
ไมมี
ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
๔.3 การทําแบบรายงานราคาไขไกรายอําเภอในรูปแบบ Google Forms เพื่อเปนขอมูล
ในการจัดทําระบบเตือนภัยลวงหนากอนเกิดภาวะราคาไขไกตกต่ํา
นายเอกจิตต เกษธิมา

ที่ประชุม

ตามมติที่ประชุมคณะทํางานพัฒนาดานสัตวปกครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๗
พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ หองประชุ ม ๑ ตึกอํานวยการ กรมปศุสั ตว ใหสํ านั กพั ฒนา
ระบบและรั บ รองมาตรฐานสิ น ค าปศุ สั ต ว กรมปศุ สั ต ว ดํ า เนิ น การจั ด การทํ าแบบ
รายงานราคาไขไกรายอําเภอในรูปแบบ Google Forms เพื่อเปนขอมูลในการจัดทํา
ระบบเตือนภัยลวงหนากอนเกิดภาวะราคาไขไกตกต่ํา นั้น
ใหปศุสัตวอําเภอดําเนินการสํารวจราคาไขไก และทําแบบรายงานราคาไขไกรายอําเภอ ลงใน
แบบฟอรมผานระบบ Google Forms ทางเว็บไซต https://goo.gl/forms/L7n1xnXs5NGJi0z02
ทุกวันที่ ๑๕ และ๓๐ ของทุกเดือน

รับทราบ
๔.4 แจงเปลี่ยนแปลงเว็บไซตสําหรับการใชงานฐานขอมูลมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว

นายเอกจิตต เกษธิมา

ตามที่ มี ก ารใช ง านระบบฐานข อ มู ล มาตรฐานฟาร ม เลี้ ย งสั ต ว ผ า นทางเว็ บ ไซต
www.miraclebeone.com/stdfarm บัดนี้ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐาน

รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๔/๒๕6๑

๗

สินคาปศุสัตวมีการปรับปรุงฐานขอมูลมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตวดังกลาว และเปลี่ยน
เว็บไซตเปน http://dlds.online/stdfarm/general/index.php โดยทุกหนวยงาน
สามารถเขาใชงานระบบฐานขอมูลมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว
ที่ประชุม

รับทราบ

๔.5 การให ต รวจสอบป ญ หาการให เ งิ น ทุ น กู ยื ม แก เ กษตรกร เพื่ อ เข า ร ว มโครงการ
พัฒนาการเกษตรแบบมีพันธสัญญา ในพื้นที่จังหวัดยะลา
นายเอกจิตต เกษธิมา

ดวยสํ านั กงานเกษตรและสหกรณจั งหวัด ยะลา ไดรั บแจงจากสํ านั กงานเลขานุการ
คณะกรรมการและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา (สลพ.) ใหตรวจสอบปญหาการให
เงิ น ทุ น กู ยื ม แก เ กษตรกร เพื่ อเข าร ว มโครงการพั ฒ นาการเกษตรแบบพั น ธสั ญญา
และกํ า หนดให เ ฝ า ระวั ง พฤติ ก รรมที่ มี บ ริ ษั ท กล า วอ า งเป น สมาชิ ก องค ก าร
สหประชาชาติ (United Nation : UN) ไดทําการชี้ชวนใหเกษตรกรเขารวมโครงการ
พัฒนาการเกษตรแบบมีพันธสัญญา และมีเงินทุนใหกูยืมแกเกษตรกร บริษัทพันปฯ
ที่เ กี่ ย วข องในพื้ น ที่ จั งหวั ด ยะลา ด านปศุ สั ตว เลี้ ย งสั ต ว วั ว ไก จํ านวน 231 ราย
ใหปศุสัตวอําเภอ ดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริง (แบบสุมตัวอยาง) ดังนี้
1. ใหตรวจสอบกับเกษตรกรในการดําเนินการทําสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญาวา
เกษตรกรมีขอมูลที่เกี่ยวกับการทําสัญญาในระบบเกษตรพันธสัญญากับบริษัทฯ หรือไม
หากบริษัทฯ ไดมีการทําสัญญา และจัดสงเอกสารสําหรับ การชี้ชวนใหกับเกษตรกร
หรือไม ถามีใหถายสําเนาเอกสารเหลานั้นและใหสอบถามเพิ่มเติมวามีการทําผิดสัญญา
หรือไม/อยางไร หากไมมีสัญญาใหบันทึกไววาไมไดมีการทําสัญญาและจัดสงเอกสาร
สําหรับการชี้ชวนใหเกษตรกร
2. ให ตรวจสอบว ามี ขอมู ลเข าข ายหลอกลวง ฉ อโกงทั่ ว ไป หรื อมี การเรี ย กเก็ บเงิ น
คาใชจายตางๆ หรือไม ถามีและเห็นวาลักษณะที่บริษัทฯ ไดทํากับเกษตรกรมี ลักษณะ
ที่เขาขายหลอกลวงผูอื่นดวยขอความอันเปนเท็จ ซึ่งอาจเขาขายการฉอโกง
ใหป ศุสั ตวอําเภอ สง ผลการตรวจสอบข อเท็จจริง ใหสํ านั กงานปศุสัต วจั งหวั ดยะลา
ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจงของพนักงานราชการ
ไมมี
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อพิจารณา
ไมมี
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ
7.1 การมอบหมายงานตามนโยบายที่สําคัญของกระทรวง กรม และจังหวัด
รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๔/๒๕6๑

๘

ประธาน

งานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ
งานนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ 12 โครงการ ซึ่งสํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา
ไดรับผิดชอบโครงการ ดังนี้
1. ระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ : กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว โดยมี
นางสาววิยะดา บุญสีลาภ เปนผูรับผิดชอบ
2. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.) : กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
โดยมีนางสาววิยะดา บุญสีลาภ เปนผูรับผิดชอบ
3. พัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer : กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว โดยมี
นายประจักร แกลวกลา เปนผูรับผิดชอบ
4. บริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) : กลุมยุทธศาสตร
และสารสนเทศการปศุสัตว โดยมีนายกฤษณะ เกาะแกว เปนผูรับผิดชอบ
5. พัฒนาคุณภาพสินคาเกษตรสูมาตรฐาน (GAP) : กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว :
โดยมีนายเอกจิตต เกษธิมา เปนผูรับผิดชอบ
6. เกษตรอินทรีย : กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว โดยมีนางสาววิยะดา บุญสีลาภ
เปนผูรับผิดชอบ
7. การส งเสริ มเกษตรทฤษฎี ใหม : กลุ มยุ ท ธศาสตร และสารสนเทศการปศุ สั ต ว โดยมี
นายกฤษณะ เกาะแกว เปนผูรับผิดชอบ
8. ธนาคารสินคาเกษตร (โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ) โดยมี
นางสาววิยะดา บุญสีลาภ เปนผูรับผิดชอบ
งานนโยบายรัฐบาล
โครงการไทยนิยม ยั่งยืน : กลุมยุทธศาสตรและสารเทศการปศุสัตว เปนผูรับผิดชอบ
งานกรมปศุสัตวและจังหวัด
โดยกลุ มงาน 4 กลุม และ 1 ฝาย ดําเนิ นการรับ ผิด ชอบงานตามนโยบายกรมปศุสั ตว และ
จังหวัด

ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม 15.30 น.
บันทึกการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวรอฮานา เจะเตะ)
เจาพนักงานสัตวบาล

(นางอุไร คงกําเนิด)
เจาพนักงานธุรการอาวุโส

รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๔/๒๕6๑

