บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยะลำ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป โทร/โทรสำร ๐-๗๓๒๐-๓๗๘๗
ที่ ยล ๐๐๐๘/ว 130
วันที่ 24 กรกฎำคม ๒๕60
เรื่อง ตรวจสอบรำยงำนกำรประชุม
เรียน หัวหน้ำกลุ่ม/ฝ่ำย/ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ
สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยะลำ ขอส่งรำยงำนกำรประชุมประจำเดือนข้ำรำชกำรประจำเดือน
มิถุนำยน 2560 มำเพื่อตรวจสอบควำมถูกต้อง ก่อนกำรรับรองรำยงำนกำรประชุม ในกำรประชุมประจำเดือน
กรกฎำคม ๒๕60 รำยละเอียดตำมรำยงำนกำรประชุมที่แนบ
จึงเรียนมำเพื่อพิจำรณำ

(นำยธัญญำ สุขย้อย)
ปศุสัตว์จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี รักษำรำชกำรแทน
ปศุสัตว์จังหวัดยะลำ

๒

รายงานการประชุมข้าราชการสานักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
ครั้งที่ 6/๒๕60 ประจาเดือนมิถุนายน 2560
วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2๕60 เวลา 09.30 - 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
---------------------------------------------รายชื่อผู้มาประชุม
1. นำยธัญญำ สุขย้อย
2. นำยรอซำรี เจ๊ะโซะ
3. นำยสมพร เอ่งฉ้วน
4. นำยเอกจิตต์ เกษธิมำ
5. นำงอุไร คงกำเนิด
6. นำงสำววิยะดำ บุญสีลำภ
7. นำยสุเทพ เทพสุวรรณ
8. นำยมูฮำหมัด หมัดอำดำ
9. นำยมำหะมุ สำและ
10. นำยอับดุลเลำะ หะยีบำนุง
11. นำยสำหะ มะลี
12. นำยเกริกฤทธิ์ โรจนรวีวงศ์
13. นำยพรเทพ พึ่งธรรมเดช
14. นำยอำแว แม

ปศุสัตว์จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี รักษำรำชกำรแทนปศุสัตว์จังหวัดยะลำ ประธำน
หัวหน้ำกลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศกำรปศุสัตว์
นำยสัตวแพทย์ชำนำญกำรพิเศษ
นำยสัตวแพทย์ชำนำญกำรพิเศษ
เจ้ำพนักงำนธุรกำรอำวุโส
นักวิชำกำรสัตวบำลชำนำญกำร
ปศุสัตว์อำเภอเมืองยะลำ
ปศุสัตว์อำเภอรำมัน
ปศุสัตว์อำเภอยะหำ
ปศุสัตว์อำเภอบันนังสตำ
ปศุสัตว์อำเภอธำรโต
ปศุสัตว์อำเภอเบตง
ปศุสัตว์อำเภอกำบัง
ปศุสัตว์อำเภอกรงปินัง

รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
1. นำยวินัย ศรแก้ว
2. นำยประจักร์ แกล้วกล้ำ
3. นำยอุสมำน หะยีแยนำ
4. นำยสมศักดิ์ ดำรงค์ธรรม
5. นำยเจษฎำ สองแก้ว
6. นำยวอซี บือโต
7. นำงสำวสุเชำวดี นกเพ็ชร์
8. นำยกฤษณะ เกำะแก้ว
9. นำงกัณหำ สุวรรณชำตรี
10. นำงเยำวภำ สองแก้ว
11. นำงสำวมำลี แก้วแจ้ง
12. นำงญำณิศำ ผลำสิงห์
13. นำงอำนีต้ำ สำร๊ะ
รายงานการประชุมการประจาเดือน ครัง้ ที่ ๖/๒๕60

เจ้ำพนักงำนสัตวบำลชำนำญงำน
เจ้ำพนักงำนสัตวบำลชำนำญงำน
เจ้ำพนักงำนสัตวบำลชำนำญงำน
เจ้ำพนักงำนสัตวบำลชำนำญงำน
เจ้ำพนักงำนสัตวบำลชำนำญงำน
เจ้ำพนักงำนสัตวบำลชำนำญงำน
เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีชำนำญงำน
เจ้ำพนักงำนสัตวบำลปฏิบัติงำน
พนักงำนธุรกำร ส 2
นักวิชำกำรเงินและบัญชี
เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์
นักวิชำกำรสัตวบำล
เจ้ำพนักงำนสัตวบำล

๓

14. นำงณัทธิศำ คงขำว
15. นำยอดุลย์ ผลำสิงห์
16. นำยรูสดี หะยีหะมะ
17. นำยอับดุลเล๊ำะ เซเมำะ
18. นำยสุขกรี หะยีหะเต็ง
19. นำยเปรม เพชรประดับ
20. นำยอุสมำน มะดีเยำะ
21. นำยอิบรอเฮง กมำงิน
22. นำงสำวรอฮำนำ เจะเต๊ะ

รายงานการประชุมการประจาเดือน ครัง้ ที่ ๖/๒๕60

เจ้ำพนักงำนสัตวบำล
เจ้ำพนักงำนสัตวบำล
เจ้ำพนักงำนสัตวบำล
เจ้ำพนักงำนสัตวบำล
เจ้ำพนักงำนสัตวบำล
เจ้ำพนักงำนสัตวบำล
เจ้ำพนักงำนสัตวบำล
เจ้ำพนักงำนสัตวบำล
เจ้ำพนักงำนสัตวบำล

๔

เริ่มประชุมเวลา 09.3๐ น.
เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนำยธัญญำ สุขย้อย ปศุสัตว์จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี รักษำรำชกำรแทนปศุสัตว์
จังหวัดยะลำ ประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวเปิดกำรประชุมและดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระต่ำงๆ ดังนี
เรื่องก่อนระเบียบวาระการประชุม
- มอบใบรับรอง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สาหรับฟาร์มเลี้ยงสุกร (ฟาร์ม ยะลาพันธุ์สัตว์)
- มอบใบรับรอง สถานที่จาหน่ายเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ร้านหมูอนามัย)
ประธาน

มอบใบรับรอง กำรปฏิบัติทำงกำรเกษตรที่ดี สำหรับฟำร์มเลียงสุกร (ฟำร์ม ยะลำพันธุ์สัตว์)
และมอบใบรั บ รอง สถำนที่ จ ำหน่ ำ ยเนื อสั ต ว์ ป ลอดภั ย ใส่ ใจผู้ บ ริ โ ภค (ร้ ำ นหมู อ นำมั ย )
ให้แก่นำยเกรียงศักดิ์ เสรีรัตน์ยืนยง ทัง 2 ใบ ซึ่งเป็นนโยบำยของกรมปศุสัตว์ เพื่อเกิดควำม
มั่นใจและสร้ำงควำมปลอดภัยให้กับผู้บริโภค

ที่ประชุม

รับทรำบ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
๑.1 กิจกรรมพบปะยามเช้า
ประธาน

กิจกรรมพบปะยำมเช้ำ ประจำเดือ น กรกฎำคม 2560 ได้จัดกิจกรรม 2 วัน เนื่องจำกเดือน
มิถุนำยน 2560 เป็นเดือนรอมฎอน (เดือนถือศีลอด) จึงเลื่อนเป็นวันพุธที่ 5 กรกฎำคม 2560
ณ อำคำรศรีนิบง ศูนย์เยำวชนเทศบำลนครยะลำ อำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ โดยมีหน่วยงำนใน
สังกัดกระทรวงกำรพัฒนำสังคมและควำมมั่นคงของมนุษย์ เป็น เจ้ำภำพในกำรจัดกิจกรรม และ
ประจำเดือน กรกฎำคม 2560 เป็นวันพุธที่ 19 กรกฎำคม 2560 ณ อำคำรศูนย์เยำวชน
เทศบำลนครยะลำ อำเภอเมืองยะลำ จังหวั ดยะลำ โดยมีห น่วยงำนสังกัดกระทรวงแรงงำน
กระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร และสำนักนำยกรัฐมนตรี เป็นเจ้ำภำพในกำรจัด
กิจกรรม ให้กลุ่มงำนทุกกลุ่มงำนและฝ่ำย เข้ำร่วมกิจกรรมในครังนี

ที่ประชุม

รับทรำบ
๑.2 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่

ประธาน

ที่ประชุม

โครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือน กรกฎำคม 2560 ได้จัดโครงกำร 2 วัน ในวันพฤหัสบดี
ที่ 6 กรกฎำคม 2560 ณ โรงเรี ย นบ้ ำ นเจำะตำแม หมู่ ที่ 4 ต ำบลกำตอง อ ำเภอยะหำ
จังหวัดยะลำ และวัน พฤหั สบดีที่ 20 กรกฎำคม 2560 ณ สนำมหญ้ ำที่ทำกำรเขื่อนบำงลำง
หมู่ที่ 1 ตำบลเขื่อนบำงลำง อำเภอบันนังสตำ จังหวัดยะลำ โดยมีกลุ่มพัฒ นำสุขภำพสัตว์
เป็ นกลุ่มงำนหลั ก พร้อมด้วยกลุ่ มยุทธศำสตร์และสำนสนเทศกำรปศุสั ตว์ กลุ่มส่ งเสริมและ
พัฒนำกำรปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนำคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์และปศุสัตว์อำเภอในพืนที่เข้ำร่วมโครงกำร
รับทรำบ

รายงานการประชุมการประจาเดือน ครัง้ ที่ ๖/๒๕60

๕

๑.3 งบกลุ่มจังหวัด (เพิ่มเติม)
ประธาน

โครงกำรงบกลุ่ ม จั งหวั ด (เพิ่ ม เติ ม ) ได้ ด ำเนิ น กำร 5 กิ จ กรรม โดยมี เกษตรกร 400 รำย
ในพืนที่ 8 อำเภอ ของจังหวัดยะลำ ซึ่งเจ้ำหน้ำที่ดำเนินกำรติดตำมโครงกำรดังกล่ำว จะสร้ำง
ผลงำนเพื่อต่อยอด ให้ปศุสัตว์อำเภอ แจ้งเจ้ำหน้ำที่สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยะลำ เพื่อจัดสร้ำง
เครือข่ำยในพืนที่ สำมำรถเชื่อมโยงกันได้

ที่ประชุม

รับทรำบ
๑.4 การคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

ประธาน

กำรคัดเลือกศูนย์เรียนกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ด้ำนปศุสัตว์ ทัง 8 อำเภอ
คั ด เลื อ กมำ 1 ศู น ย์ โดยมี งบประมำณ 5,000 บำท เพื่ อ พั ฒ นำศู น ย์ เรี ย นรู้ฯ ให้ โดดเด่ น
โดยมีศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอยะหำและศูนย์เรียนรู้ฯ อำเภอเมืองยะลำ ซึง่ จะพิจำรณำคัดเลือกศูนย์
เรียนรู้ฯ อีกครัง เพื่อเป็นศูนย์ตัวอย่ำงนำร่องด้ำนปศุสัตว์ต่อไป

ที่ประชุม

รับทรำบ
๑.5 โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดาริ

ประธาน

ที่ประชุม

กรมปศุ สั ต ว์ มี น โยบำยจะให้ ทุ ก เขตจั ด ตั งกลุ่ ม เกษตรกรผู้ เลี ยงโค มี ลั ก ษณะคล้ ำ ยกั บ
แปลงใหญ่ โดยมีเงื่อนไข เกษตรกรปลูกหญ้ำ อย่ำงน้อย 1 ไร่ และต้องจดทะเบียนนิติบุคคล
หรือวิสำหกิจชุมชนหรือสหกรณ์ ก็ได้ ตำมระเบียบโครงกำรธนำคำรโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตำมพระรำชดำริ ให้โคเพศเมีย รำยละ 1 ตัว โดยจัดตังกลุ่มจำนวน 5 กลุ่มๆ ละ 30 - 50
รำย ให้ปศุสัตว์อำเภอ จัดส่งรำยชื่อเกษตรกรที่มีควำมพร้อมในกำรตังกลุ่มตำมโครงกำรธนำคำร
โค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตำมพระรำชดำริ เพื่อจะดำเนินกำรต่อไป
รับทรำบ
๑.6 การปลูกพืชอาหารสัตว์ทดแทนนาข้าว

ประธาน

กำรปลู ก พื ช อำหำรสั ต ว์ท ดแทนนำข้ำว ในพื นที่ ที่มี กำรเลี ยงโคนม โดยมีงบประมำณ ปีล ะ
2,000 บำท ระยะเวลำ 3 ปี ซึ่งสำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยะลำ มีกำรเลียงเแพะนม และได้
ดำเนินกำรประสำนกับกรมปศุสัตว์

ที่ประชุม

รับทรำบ
๑.7 ปศุสัตว์อินทรีย์

ประธาน

ให้ ป ศุสั ต ว์อ ำเภอ เลื อ กพื นที่ ที่ มี ค วำมเหมำะสม จ ำนวน 1 แห่ ง และชนิ ด สั ต ว์ เพื่ อจั ดท ำ
ปศุสัตว์อินทรีย์ และส่งให้ปศุสัตว์จังหวัดทรำบ ภำยในวันที่ 30 มิถุนำยน 2560

ที่ประชุม

รับทรำบ

รายงานการประชุมการประจาเดือน ครัง้ ที่ ๖/๒๕60

๖

1.8 การเตรียมความพร้อมต้อนรับอธิบดีกรมปศุสัตว์
ประธาน

กำรเตรี ย มควำมพร้ อ มต้ อ นรั บ อธิ บ ดี ก รมปศุ สั ต ว์ มำประชุ ม ผู้ บ ริ ห ำรระดั บ กรมปศุ สั ต ว์
ประมำณปลำยเดือนสิ งหำคม ต้นเดือนกันยำยน 2560 โดยจัดคณะทำงำน 1 ชุด ในกำร
จัดทำ Storyboard ในด้ำนไก่เบตงและแพะนม โดยจัดทำนิทรรศกำร ตังแต่ต้นนำ ถึงปลำยนำ

ที่ประชุม

รับทรำบ
1.9 การปลูกและประดับดอกดาวเรือง

ประธาน

สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยะลำ ดำเนินกำรปลูกดอกดำวเรือง โดยให้เริ่มปลูกในช่วงต้นเดือน
สิงหำคม 2560 และให้ดอกดำวเรืองออกดอกบำนสะพรั่ง ตังแต่วันที่ 20 ตุลำคม 2560
เป็นต้นไป ให้ปศุสัตว์อำเภอ ดำเนินกำรแจ้งควำมประสงค์ต้องกำรดอกดำวเรือง ให้สำนักงำน
ปศุสัตว์จังหวัดทรำบต่อไป

ที่ประชุม
รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (ครั้งที่ 5/๒๕60)
มติที่ประชุม รับรองรำยงำนกำรประชุมครังที่แล้ว
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แล้ว
ฝ่ายบริหารทั่วไป
3.1 สมุดประวัติยานพาหนะและสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ราชการ
นางอุไร คงกาเนิด
ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ได้เบิกสมุดประวัติยำนพำหนะและสมุดบันทึกกำรใช้รถยนต์รำชกำร
จำกกรมปศุ สั ต ว์ แ ล้ ว และได้ จั ด ส่ งให้ ป ศุ สั ต ว์ อ ำเภอ ให้ ป ศุ สั ต ว์อ ำเภอด ำเนิ น กำร
ลงรำยละเอียดข้อมูลต่อไป
ที่ประชุม
รับทรำบ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
3.2 โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดาริ
นางสาววิยะดา บุญสีลาภ ผลกำรด ำเนิ น งำนโครงกำรธนำคำรโค - กระบื อ เพื่ อ เกษตรกรตำมพระรำชด ำริ
ในกำรประชุ ม ครั งที่ 7/๒๕60 ประจ ำเดื อ นกรกฎำคม 2560 โดยมอบหมำย
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอรำมัน สรุปผลดำเนินงำนโครงกำรฯ ดังกล่ำว
ที่ประชุม
รับทรำบ
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
3.3 การส่งตัวอย่างโรคพิษสุนัขบ้า
นายสมพร เอ่งฉ้วน กำรส่งตัวอย่ำงโรคพิษสุนัขบ้ำ เป็นตัวชีวัดของปศุสัตว์จังหวัดยะลำ โดยมีรำยละเอียด ดังนี
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อาเภอ

ค้างส่งตัวอย่าง (ตัว)

เมืองยะลำ

7

รำมัน

10

ยะหำ

4

กำบัง

ทีป่ ระชุม

หมายเหตุ

ครบแล้ว

กรงปินัง

2

ธำรโต

2

เบตง

1

บันนังสตำ

3

รับทรำบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ/ถือปฏิบัติ
ฝ่ายบริหารทั่วไป
๔.1 การตรวจสอบฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
นางอุไร คงกาเนิด
จั ง หวั ด ยะลำ ให้ ด ำเนิ น กำรตรวจสอบฐำนข้ อ มู ล บุ ค ลำกรภำครั ฐ ทำง Website
http://pws.cgd.go.th/EFiling/ โดยผู้ สิ ท ธิ ส ำมำรถปรั บ ปรุ ง แก้ ไข หรื อ เพิ่ ม เติ ม
ข้อมูลเฉพำะที่อยู่ให้เป้นปัจจุบันได้ สำหรับข้อมูลอื่นๆ หำกผู้มีสิทธิพบว่ำ ข้อมูลใดไม่
ถูกต้อง หรื อต้องกำรเพิ่ มเติม ข้อมูล ให้ ผู้มีสิ ทธิพิมพ์ แบบ 7127 แล้ วกรอกข้อมูล ที่
ต้องกำรปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติ พร้อมเอกสำรหลักฐำนต่ำงๆ ที่ เกี่ยวข้อง และลง
ลำยมือชื่อรับรองควำมถูกต้อง มำยื่นได้ที่ฝ่ำยบริหำรทั่วไป ภำยในวันที่ 14 กรกฎำคม
2560
ที่ประชุม
รับทรำบ
๔.2 ขอความร่วมมือเผยแพร่และจาหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจาปี 2560
นางอุไร คงกาเนิด
กรมปศุสัตว์ ขอควำมร่วมมือเผยแพร่และจำหน่ ำยดอกมะลิ ในโอกำสวันแม่แห่งชำติ
ประจ ำปี 2560 เพื่ อ ร่ว มเฉลิ ม พระเกี ยรติ ในโอกำสวัน เฉลิ ม พระชนมพรรษำของ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์ พระบรมรำชินีนำถ ในรัชกำลที่ 9 วันที่ 12 สิงหำคม 2560
สำมำรถสั่งซือผลิตภัณฑ์ดอกมะลิ ได้ที่นำงสำวรอฮำนำ เจะเต๊ะ สำนักงำนปศุ สัตว์
จังหวัดยะลำ
ที่ประชุม
รับทรำบ
๔.3 แจ้งเวียนระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยการแต่งเครื่องแบบพิเศษในโอกาสต่างๆ สาหรับ
ข้าราชการกรมปศุสัตว์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งเป็นสารวัตรตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2560
นางอุไร คงกาเนิด

กองสำรวัตรและกักกัน ขอแจ้ งเวียนระเบียบกรมปศุสัตว์ ว่ำด้วยกำรแต่งเครื่องแบบ
พิเศษในโอกำสต่ำงๆ สำหรับข้ำรำชกำรกรมปศุสัตว์ ซึ่งได้รับกำรแต่งตังเป็นสำรวัตร

รายงานการประชุมการประจาเดือน ครัง้ ที่ ๖/๒๕60

๘

ตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคระบำดสัตว์ พ.ศ.2560 และแนบท้ำยระเบียบกรมปศุสัตว์ฯ
ซึ่ ง มี ผ ลบั ง คั บ ใช้ ตั งแต่ วั น ที่ 14 มิ ถุ น ำยน 2560 เพื่ อ ทรำบและยึ ด ถื อ เป็ น หลั ก
ปฏิบัติกำรในกำรใส่เครื่องแบบฯ รำยละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ำยบริหำรทั่วไป สำนักงำน
ปศุสัตว์จังหวัดยะลำ
ที่ประชุม

รับทรำบ
๔.4 มอบอานาจให้เป็นผู้อนุญาตให้ใช้รถราชการ

นางอุไร คงกาเนิด

ตำมคำสั่งกรมปศุสตว์ ที่ 75/2555 ลงวันที่ 31 มกรำคม 2560 เรื่อง มอบอำนำจให้
เป็นผู้อนุญำตให้ใช้รถรำชกำร ตำมข้อ 3 ให้ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด มีอำนำจอนุญำตให้ใช้
รถรำชกำรที่ป ระจำส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดหรือส ำนักงำนปศุสั ตว์อำเภอ ไปปฏิบั ติ
รำชกำรในควำมรั บ ผิ ด ชอบของกรมปศุสั ตว์ได้ทั่ ว รำชอำณำจั กร ข้ อ 7 ให้ ผู้ รับ มอบ
อำนำจ ตำมข้อ 3 มีอำนำจหน้ำที่ดังต่อไปนี
(1) ควบคุ ม ดู แ ลกำรใช้ และกำรบ ำรุงรัก ษำรถรำชกำร โดยถื อ ปฏิ บั ติ ตำมระเบี ย บ
กรมปศุสัตว์ว่ำด้วยกำรใช้ กำรเก็บรักษำ และกำรซ่อมบำรุงรถรำชกำร พ.ศ. 2546 และ
ระเบี ย บส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี ว่ ำ ด้ ว ยรถรำชกำร พ.ศ. 2523 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
โดยเคร่งครัด
(2) อนุมัติให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำง และพนักงำนรำชกำร ของกรมปศุสัตว์ ซึ่งมีใบอนุญำต
ขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยำนยนต์ เป็นผู้ขับขี่รถรำชกำรไปปฏิบัติรำชกำรได้
ระเบี ย บส ำนั ก นำยกรั ฐ มนตรี ว่ ำ ด้ ว ยรถรำชกำร พ.ศ.2523 และที่ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2530 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535 (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2538 (ฉบับที่ 5) พ.ศ.
2541 (ฉบั บ ที่ 6) พ.ศ.2545 “รถส่ ว นกลำง” หมำยควำมว่ ำ รถยนต์ ห รื อ
รถจักรยำนยนต์ที่จัดไว้เพื่อกิจกำรอันเป็นส่วนรวมของส่วนรำชกำร
ข้ อ 10 ในแต่ ล ะปี ง บประมำณ ส่ ว นรำชกำรต้ อ งส ำรวจและก ำหนดเกณฑ์ ก ำรใช้
สินเปลื องเชือเพลิงของรถทุกคัน เพื่อเป็น หลักฐำนในกำรเบิกจ่ำยเชือเพลิง และกำร
ตรวจสอบของเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยตรวจสอบ
หมวด 3 กำรใช้
ข้อ 14 ให้ ส่ ว นรำชกำรจัด ให้ มี ส มุ ด บั น ทึ กกำรใช้ รถส่ ว นกลำง รถรับ รอง รถรับ รอง
ประจำจังหวัด ประจำรถแต่ละคัน สมุดบันทึ กอย่ำงน้อยให้มีข้อควำมตำมแบบ 4 ท้ำย
ระเบียบนี ส่วนรำชกำรต้องควบคุมพนักงำนขับรถให้ลงรำยกำรไปตำมควำมเป็นจริง
หมวด 4 กำรเก็บรักษำและซ่อมบำรุง
กำรเก็บรักษำรถส่วนกลำง รถรับรอง และรถรับรองประจำจังหวัดให้อยู่ในควำมควบคุ ม
และรับผิดชอบของส่วนรำชกำร โดยเก็บรักษำในสถำนที่เก็บหรือบริเวณของส่วนรำชกำร
สำหรับรถส่วนกลำง หัวหน้ำส่วนรำชกำรหรือผู้ได้รับมอบอำนำจจำกหัวหน้ำส่วนรำชกำร
จะพิจำรณำอนุญำตให้นำรถไปเก็บรักษำที่อื่นเป็นกำรชั่วครำวหรือเป็นครังครำวได้ใน
กรณีต่อไปนี คือ
(1) ส่วนรำชกำรไม่มีสถำนที่เก็บรักษำปลอดภัยเพียงพอ หรือ
(2) มีรำชกำรจำเป็นและเร่งด่วนหรือกำรปฏิบัติรำชกำรลับ
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ข้ อ 16 ทวิ กำรอนุ ญ ำตให้ น ำรถส่ ว นกลำงไปเก็ บ รั ก ษำที่ อื่ น เป็ น กำรชั่ ว ครำว
อั น เนื่ อ งมำจำกส่ ว นรำชกำรไม่ มี ส ถำนที่ เก็ บ รั ก ษำปลอดภั ย เพี ย งพอ ให้ เจ้ ำ หน้ ำ ที่
ผู้รับผิดชอบในกำรเก็บ รักษำรถส่วนกลำง จัดทำรำยงำนขออนุญำต พร้อมด้วยเหตุผล
ควำมจำเป็น และรำยละเอียดของสถำนที่ที่จะนำรถส่วนกลำงไปเก็บรักษำ ซึ่งแสดงให้
เห็ น ได้อ ย่ ำงชัดเจนว่ำมีควำมปลอดภั ยเพี ยงพอ เสนอประกอบกำรพิ จำรณำของผู้ มี
อำนำจอนุญำตด้วยทุกครัง
เมื่อได้รับอนุญำตตำมวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส่วนรำชกำรรำยงำนผู้รักษำกำรตำมระเบียบและ
สำนักงำนตรวจเงินแผ่นดินทรำบ
ข้อ 16 ตรี ในกรณีที่เกิดกำรสูญเสียหรือเสียหำยขึนกับรถส่วนกลำงในระหว่ำงกำรเก็บ
รักษำที่อื่นเป็นกำรชั่วครำว ตำมข้อ16 ทวิ ผู้เก็บรักษำต้องรับผิดชดใช้ค่ำสินไหมทดแทน
ให้แก่ทำงรำชกำรเว้นแต่ จะพิสูจน์ได้ว่ำได้ใช้ควำมระมัดระวังดูแลรักษำเยี่ยงวิญญูชนจะ
พึงสงวนรักษำทรัพย์ของตนแล้ วและกำรสูญ หำยและเสียหำยนันมิได้เกิดขึนจำกกำร
ประมำทเลินเล่ออย่ำงร้ำยแรงของผู้เก็บรักษำ แต่หำกกำรสูญ เสียหรือเสียหำยนันเกิดขึน
เนื่องจำกกำรนำไปใช้ในกำรอื่น ให้ผู้อื่นใช้ หรือนำไปเก็บไว้ ณ ที่ที่มิได้รับอนุญำต ผู้ เก็บ
รักษำต้อ งรั บ ผิ ดชอบทุ กกรณี แม้ว่ำจะเกิ ดด้ว ยเหตุสุ ด วิสั ย เว้น แต่จะพิ สู จน์ ได้ ว่ำถึ ง
อย่ำงไรควำมสูญหำยและเสียหำยก็จะเกิดแก่รถส่วนกลำงคันนัน
ข้อ 18 ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่รับผิดชอบกำรซ่อมบำรุงรถประจำตำแหน่ง รถส่วนกลำง
ให้อยู่ในสภำพพร้อมที่จะใช้งำนได้ดีอยู่เสมอ
ข้อ 18 ทวิ ให้ ส่ ว นรำชกำรดำเนิ น กำรตรวจสอบและดูแ ลสภำพรถประจำต ำแหน่ ง
รถส่วนกลำง มิให้มีมลพิษทำงอำกำศและระดับเสียงจำกท่อไอเสียเกินระดับมำตรฐำนที่
กระทรวงวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมกำหนด
ในกำรเริ่มตรวจสอบมลพิษของรถรำชกำรตำมวรรคหนึ่งให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้ำส่วน
รำชกำรที่ จ ะพิ จ ำรณำด ำเนิ น กำรได้ ต ำมควำมเหมำะสม แต่ ทั งนี จะต้ อ งด ำเนิ น กำร
ตรวจสอบรถรำชกำรทุ กคั น ในครังแรกให้ เสร็จสิ นภำยใน 6 เดื อน นั บ แต่ ระเบีย บมี
ผลบังคับ
ข้อ 19 เมื่ อ เกิ ด ควำมสู ญ หำยและเสี ย หำยขึนกั บ รถประจ ำต ำแหน่ ง ผู้ ใช้ รถประจ ำ
ตำแหน่ งต้องรีบ รำยงำนให้ หั วหน้ำส่ วนรำชกำรทรำบทันที กรณี ที่มิได้เป็นผู้ใช้รถเอง
หรื อ ไม่ ส ำมำรถที่ จ ะรำยงำนเองได้ ให้ พ นั ก งำนผู้ ขั บ รถรี บ รำยงำนผู้ บั ง คั บ บั ญ ชำ
ตำมลำดับจนถึงหัวหน้ำส่วนรำชกำร
กรณี ต ำมวรรคหนึ่ ง เมื่ อ เกิ ด ขึ นกั บ รถส่ ว นกลำง ให้ พ นั ก งำนขั บ รถรี บ รำยงำน
ผู้บังคับบัญชำตำมลำดับ จนถึงหัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบทันที
หมวด 5 กำรเบิกจ่ำยค่ำเชือเพลิง
รถส่วนกลำง ให้เบิกจ่ำยค่ำเชือเพลิงที่ได้ตังงบประมำณเพื่อกำรนี
ที่ประชุม

รับทรำบ

รายงานการประชุมการประจาเดือน ครัง้ ที่ ๖/๒๕60

๑๐

๔.5 การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) โดยเฉพาะ Facebook ในการประชาสัมพั นธ์ข้อมูล
ข่าวสารของผู้ว่าราชการจังหวัดรับปรุงข้อมูลบุคลากรภาครัฐ
นางอุไร คงกาเนิด

ที่ประชุม

รับทรำบ
๔.6 ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด

นางอุไร คงกาเนิด
ที่ประชุม

ให้หัวหน้ำกลุ่มงำนทุกกลุ่ม ดำเนินกำรจัดทำตัวชีวัดปศุสัตว์จังหวัด ครังที่ 2 (1 เมษำยน
- 30 กันยำยน 2560) ส่งให้ปศุสัตว์อำเภอทรำบและให้ฝ่ำยบริหำรทั่วไปทรำบด้วย

รับทรำบ
๔.7 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

นางอุไร คงกาเนิด
ที่ประชุม

จังหวัดยะลำ ใช้ Facebook ชื่อ ผู้ว่ำรำชกำรจั งหวัดยะลำ เพื่อประชำสัมพันธ์ข้อมู ล
ข่ำวสำร กิจกรรมต่ำงๆ ให้ประชำชนภำยในจังหวัดหรือประชำชนทั่วไปทรำบ ในกำรนี
เพื่อเป็นกำรป้องกันไม่ให้ผู้ไม่หวังดีนำข้อมูล รูปภำพของผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดไปแอบอ้ำง
เพื่อหำผลประโยชน์ส่วนตัว อันจะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อทรัพย์สินและชื่อเสียงของ
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด หำกพบเห็นพฤติกำรณ์ดังกล่ำว แจ้งให้ สำนักงำนจังหวัดยะลำทรำบ
ที่นำยอำมีน บินดำวุด ตำแหน่ง นำยช่ำงไฟฟ้ำชำนำญงำนและนำงอำลี ยะห์ ทัดระเบียบ
ตำแหน่ง นักวิชกำรคอมพิวเตอร์ชำนำญกำร

กำรพัฒ นำผู้ใต้บั งคับบัญชำ ในกำรประชุม ครังที่ 7/๒๕60 ประจำเดือนกรกฎำคม
2560 เรื่อง กำรทำ Web page โดยสำนักงำนปศุสัตว์อำเภอเบตง เป็นผู้นำเสนอ

รับทรำบ
๔.8 สถานะการเบิกจ่ายงบประมาณ

นางสาวสุเชาวดี นกเพ็ชร์

สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยะลำ ได้รับงบประมำณ ปี 2560 จำนวน 21,657,870.๐๐ บำท
เบิกจ่ำย จำนวน 16,958,380. 83 บำท คงเหลือ จำนวน 4,699,489.17 บำท
ร้ อ ยละ 78.30 ประจ ำเดื อ น มิ ถุ น ำยน 2๕60 (ตั ด ยอด ณ วัน ที่ 29 มิ ถุ น ำยน
๒๕60)

ที่ประชุม
รับทรำบ
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
4.9 การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน
นายรอซารี เจ๊ะโซะ
ให้ปศุสัตว์อำเภอ ตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลียงสัตว์รำยครัวเรือน
ให้แล้วเสร็จ
ที่ประชุม
รับทรำบ
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
4.10 การดาเนินโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2
นางสาววิยะดา บุญสีลาภ กำรรั บ สมั ค รโครงกำรฟำร์ ม โคเนื อสร้ ำงอำชี พ ระยะที่ 2 สิ นสุ ด จนถึ งวั น ที่ 30
มิ ถุ น ำยน 2560 ให้ ป ศุ สั ต ว์ อ ำเภอ แจ้ ง เกษตรกรที่ จ ะสมั ค รเข้ ำ ร่ ว มโครงกำรฯ
รายงานการประชุมการประจาเดือน ครัง้ ที่ ๖/๒๕60

๑๑

ดังกล่ำว เร่งดำเนินกำรส่งใบสมัครให้สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยะลำทรำบ และจังหวัด
ยะลำ ได้แต่งตังคณะกรรมกำรโครงกำรฟำร์มโคเนือสร้ำงอำชีพ ระยะที่ 2 ภำยใต้
คำสั่ งคณะอนุ กรรมกำรพัฒ นำกำรเกษตรและสหกรณ์ ของจังหวัด เพื่อดำเนินกำร
พิจำรณำอนุมัตเิ กษตรกรเข้ำร่วมโครงกำรในครังนี
ที่ประชุม

รับทรำบ
4.11 การกาหนดตั วชี้วัดด้านส่งเสริมและพั ฒ นาการปศุสัตว์ โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
นางสาววิยะดา บุญสีลาภ ได้กำหนดวชีวัด ระดับอำเภอ โครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำ
เกษตร (ศพก.) ให้ ปศุสัตว์อำเภอ ส่งผลกำรดำเนินงำนโครงกำรศูนย์เรียนรู้กำรเพิ่ม
ประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ระดับอำเภอ ส่งให้สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยะลำ
ภำยในวันที่ 15 กรกฎำคม 2560 โดยพิจำรณำควำมพร้อมของเจ้ำของศูนย์เรียนรู้
กำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรผลิตสินค้ำเกษตร ในกำรถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนปศุสัตว์และ
ฐำนเรี ย นรู้ ด้ ำ นปศุ สั ต ว์ ที่ มี ศั ก ยภำพ เช่ น สภำพคอก โรงเรื อ น และกำรจั ด กำร
ด้ำนปศุสัตว์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ด้ำนปศุสัตว์ให้แก่เกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป จัดทำ
ข้อ มู ล สรุ ป ผลกำรด ำเนิ น งำน ศพก.ประจ ำอ ำเภอ และผลกำรด ำเนิ น งำนส ำหรั บ
กำรนำเสนอในรูป Power Point ตำมประเด็นกำรประเมินพร้อมบันทึกข้อมูลลงแผ่น
CD ส่งให้สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยะลำ ภำยในวันที่ 15 กันยำยน 2560รำยละเอียด
จะส่งทำงอีเมลล์สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอต่อไป
ที่ประชุม

รับทรำบ
4.12 การสารวจข้อมูลการเลี้ยงหมูหลุม และพื้นที่ปลูกพืชอินทรีย์ที่ใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์

นางสาววิยะดา บุญสีลาภ กรมปศุสัตว์ ให้ดำนินกำรสำรวจข้อมูลกำรเลียงหมูหลุม และพืนที่ปลูกพืชอินทรีย์ที่
ใช้วัตถุดิบอำหำรสัตว์ ให้ปศุสัตว์อำเภอ ดำเนินกำรสำรวจกำรเลียงหมูหลุม และพืนที่
ปลู ก พื ช อิ น ทรี ย์ ที่ ใช้ วัต ถุ ดิ บ อำหำรสั ตว์ และท ำแบบส ำรวจฯ ส่ งให้ ส ำนั กงำนปศุ สั ตว์
จังหวัดยะลำทรำบ และรวบรวมแบบสำรวจส่งให้กองส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์
พร้อมสำเนำข้อมูลให้สำนักงำนปศุสัตว์เขตทรำบต่อไป
ที่ประชุม

รับทรำบ
4.13 โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ 2560
นายวินัย ศรแก้ว
โครงกำรส่งเสริมอำชีพด้ำนกำรเกษตรในจังหวัดชำยแดนภำคใต้ ปีงบประมำณ 2560
ได้ เน้ น ย ำกำรส่ งมอบปัจจัยกำรผลิ ต โครงกำรประชำรัฐ ร่ว มใจสร้ำงอำเภอสั นติ สุ ข
ซึ่งเป็ น บุ ค คลเป้ ำหมำย กอ.รมน. และผู้ ตกเกณฑ์ จปฐ. โดยรำยงำนข้ อ มู ล รำยได้
ที่เพิ่มขึนและรำยงำนเบืองต้น ให้ทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทรำบแล้ว
ที่ประชุม

รับทรำบ

รายงานการประชุมการประจาเดือน ครัง้ ที่ ๖/๒๕60

๑๒

4.14 การตรวจสอบข้อมูลขอความช่วยเหลือด้านปศุสัตว์
นายวินัย ศรแก้ว
ตำมที่ นำยดอเล๊ำะ ยูโซ๊ะ เกษตรกรหมู่ที่ 5 ตำบลท่ำสำป อำเภอเมืองยะลำ จังหวัด
ยะลำ ได้ร้องขอควำมช่วยเหลือสัตว์เลียงสัตว์ เลียงจำนวน 1 คู่ แพะเพศผู้ 1 ตัว และ
แพะเพศเมีย 1 ตัว เพื่อนำมำเลียงขยำยพันธุ์ และได้แจ้งปศุสั ตว์อำเภอเมืองยะลำ
ทรำบแล้ ว นั น ทำงปศุ สั ต ว์ อ ำเภอเมื อ งยะลำ ลงพื นที่ ต รวจสอบข้ อ มู ล เกษตรกร
โดยเกษตรกรดังกล่ ำวมี ควำมประสงค์ อยำกได้ สั ต ว์เลี ยง เพื่ อ แก้ ปั ญ หำหนี สิ น จำก
ธนำคำรที่ น ำยดอเล๊ ำะ ยูโซ๊ะ แบกรับ อยู่ มีสุ ขภำพไม่ส มบู รณ์ โดยมีผู้ บ ริจำคแพะ
จำนวน 2 ตัว ให้กำรช่วยเหลือในครังนี
ประธาน
ที่ประชุม

ให้ปศุสัตว์อำเภอพิจำรณำ วิเครำะห์เรื่องรำวจริงหรือไม่ และเหมำะแก่สัตว์เลียงชนิดใด
ตรวจสอบและเก็บรวบรวมข้อมูลของเกษตรกร เพื่อให้ควำมช่วยเหลือต่อไป
รับทรำบ

4.15 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (งบจังหวัด ปี 60)
นายวินัย ศรแก้ว
กำรส่งมอบปัจจัยกำรผลิตโครงกำรตำมแผนปฏิบัติรำชกำรเรียบร้อยแล้ว ซึง่ ประกอบด้วย
โครงกำรสนับสนุนกลุ่มอำชีพกำรเลียงแพะนมและโครงกำรสนับสนุนกลุ่มอำชีพผู้เลียง
โคเนื อ ซึ่ ง โครงกำรสนั บ สนุ น กลุ่ ม อำชี พ กำรเลี ยงแพะนมได้ ตั ด งบด ำเนิ น งำน
และได้ดำเนินกำรชีแจงต่อคณะกรรมกำรธรรมำภิบำลแล้ว
ทีป่ ระชุม

รับทรำบ

4.16 แผนปฏิบัติราชการประจาปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม
(ตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ)
นายวินัย ศรแก้ว

งบดำเนินงำนของแผนปฏิบัติรำชกำรประจำปีของกลุ่มจังหวัดภำคใต้ชำยแดน พ.ศ.
2560 เพิ่ ม เติ ม (ตำมแนวทำงกำรสร้ ำงควำมเข้ ม แข็ งและยั่ งยื น ให้ กั บ เศรษฐกิ จ
ภำยในประเทศ) ให้ดำเนินงำนเบิกจ่ำยให้แล้วเสร็จสินเดือนกันยำยน 2560

ประธาน

ในกำรติ ด ตำมงำน ข้ อ เสนอแนะ เป็ น สิ่ ง ที่ จ ำเป็ น ถ้ ำ มี ปั ญ หำ ไม่ ส ำมำรถแก้ ไ ข
แจ้งปศุสั ตว์จังหวัด ทรำบ เพื่อดำเนินกำรแก้ไขร่วมกัน โดยกำรทำงำนในพืนที่ และ
จัดตังคณะทำงำนบอร์ดรวมทุกกิจกรรม 1 ชุด

ที่ประชุม

รับทรำบ

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
4.17 เน้นย้ามาตรการควบคุมป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก
นายสมพร เอ่งฉ้วน

ตำมที่ ส ำนั กงำนปศุ สั ตว์เขต 9 มีห นั งสื อ เรื่อ งเน้ น ย ำมำตรกำรควบคุ มป้ อ งกั น โรค
ระบำดในสัตว์ปีก ซึ่งองค์กำรอนำมัยโลก (OIE) ได้มีรำยงำนกำรระบำดของโรคไข้หวัดนก
ชนิ ด รุ น แรง Highly Pathogenic Avian Influenza virus ในประเทศแถบเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้อย่ำงต่อเนื่อง เพื่อเป็นกำรเฝ้ำระวัง ป้องกันโรคระบำดในสัตว์ปีก

รายงานการประชุมการประจาเดือน ครัง้ ที่ ๖/๒๕60

๑๓

จึงขอควำมร่วมมือแต่ละจังหวัดเข้มงวดกำรดำเนินงำนตำมมตรกำรควบคุม ป้องกัน
โรคในพืนที่ โดยเน้นยำในฟำร์มสัตว์ปีกเป็นกรณีพิเศษ ดังนี
1. คณะกรรมกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำไข้หวัดนกในระดับจังหวัดและระดับอำเภอ
จัดประชุมติดตำมสถำนกำรณ์และวำงแผนกำรควบคุมโรคทันทีหำกพบหรือสงสัยว่ำมี
โรคในพืนที่
2. ให้พนักงำนรำชกำรกิจกรรมฯ ไข้หวัดนก จ้ำงเหมำบริกำรช่วยงำนด้ำนสัตวแพทย์ อำสำปศุสัตว์
เฝ้ำระวังโรคเข้ำตรวจเยี่ยมเกษตรกรทุกรำย และรำยงำนสถำนกำรณ์สัตว์ปีกทุกวัน
3. เมื่อได้รับแจ้งหรือพบสัตว์ปีกป่วยตำยมีลักษณะอำกำรเหมือนนิยำมโรคไข้หวัดนก
ต้องเข้ำตรวจและดำเนิน กำรตำมมำตรกำรควบคุ มโรคทันที รำยงำนกำรป่ วยตำย
ผิดปกติตำมแบบฟอร์มเฝ้ำระวังโรค (รก.1) ทำงอินเตอร์เน็ตทังที ทำลำยสัตว์ปีกพร้อม
เก็ บ ตั ว อย่ ำ งซำก ทั งนี ต้ องด ำเนิ นกำรภำยใน 12 ชั่ วโมง สั่ งกั กสั ตว์ ปี กหมู่ บ้ ำนที่ เกิ ดโรค
ฉีดพ่ น ฆ่ ำเชื อโรคในบริเวณสั ตว์ ปี กป่ ว ยตำยรวมทังบริเวณใกล้ เคี ยง เฝ้ ำระวัง และ
ค้นหำโรคเพิ่มเติม ในรัศมี 10 กิโลเมตรรอบจุดเกิดเหตุ ประสำนงำนกับหน่วยงำนที่
เกี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ร่ ว มมื อ มนกำรควบคุ ม โรค ประชำสั ม พั น ธ์ แ ละท ำควำมเข้ ำ ใจกั บ
เกษตรกรปละประชำชนทั่วไป เพื่อไม่ให้ตื่นตระหนก และมีส่วนร่วมในกำรเฝ้ำระวังควบคุมโรค
4. กำรดำเนิ นกำรเมื่อผลกำรตรวจทำงห้ องฏิบัติกำรยืนยันว่ำเป็ นโรคไข้หวัดนก ผู้ ว่ำรำชกำร
จั งหวั ด ออกประกำศก ำหนดเขตโรคระบำด โดยอำศั ย อ ำนำจตำมมำตรำ 21 แห่ ง
พระรำชบัญญัติโรคระบำดสัตว์ พ.ศ. 2558
5. จังหวัดที่มีอำณำเขตติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้ำน ให้เข้มงวดมิให้มีกำรลักลอบเคลื่อนย้ำยสัตว์
ปีกและซำกสัตว์ตำมแนวชำยแดน จะต้องได้รับกำรพ่นยำฆ่ำเชืออย่ำงมีประสิทธิภำพ
6. กำรเคลื่อนย้ำยสัตว์ปีกและซำกสัตว์ปีกต้องมีผลกำรตรวจรับรองโรคระบำดและใบอนุญำต
กำรเคลื่อนย้ำยทุกครัง ตำมที่กรมปศุสัตว์กำหนด
7. ระงับกำรนำเข้ำไก่ เป็ด ห่ำน และนก รวมถึงไข่ที่สำหรับกำรทำพันธุ์และซำกสัตว์ปีกดังกล่ำว
8. ตลำดสั ต ว์ ปี ก มี ชี วิ ต ให้ ท ำควำมสะอำดและฆ่ ำ เชื อโรค พร้ อ มทั งตรวจเยี่ ย ม
ผู้ประกอบกำร ตรวจสอบกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์ปีกเข้ำ-ออกตลำดค้ำสัตว์ปีกมีชีวิต
9. ฟำร์ ม เลี ยงสั ต ว์ ปี ก ให้ เข้ม งวดระบบควำมปลอดภั ย ทำงชีว ภำพและปฏิ บั ติ ต ำม
กฎหมำยระเบียบตำมที่กรมปศุสัตว์กำหนดอย่ำงเคร่งครัด
10. ส่ งเสริ มประชำสั มพั นธ์ ให้ เกษตรกรที่ เลี ยงสั ตว์ ปี กให้ ที่ มี เล้ ำหรื อโรงเรื อนที่ สำมำรถ
ป้ อ งกั น ลมและฝนได้ เนื่ อ งจำกเป็ น สำเหตุ ห ลั ก ที่ ท ำให้ สั ต ว์ ปี ก อ่ อ นแอป่ ว ยเป็ น
โรคระบำดได้
ที่ประชุม

รับทรำบ

รายงานการประชุมการประจาเดือน ครัง้ ที่ ๖/๒๕60

๑๔

4.18 การรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จในการควบคุมป้องกัน
โรคระบาดสัตว์ในพื้นที่
นายสมพร เอ่งฉ้วน

ตำมที่ สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ได้กำหนดตัวชีวัด : ระดับควำมสำเร็จ
ในกำรควบคุ ม ป้ อ งกั น โรคระบำดสั ต ว์ ใ นพื นที่ ตำมบทบำทภำรกิ จ (จั ง หวั ด )
ด้ำนสุ ขภำพสั ตว์ ที่กำหนดใช้ในปี งบประมำณ 2560 นัน ให้ ปศุสั ตว์ อำเภอดำเนิ นกำร
เฝ้ำระวังโรคปำกและเท้ำเปื่อยทำงอำกำรเชิงรุก เพื่อทรำบกำรระบำดและรำยงำนอย่ำง
รวดเร็ว และควบคุมโรคไม่ให้แพร่กระจำยเกินรัศมี 5 กิโลเมตร
คำอธิบำย
1. กำรเฝ้ำระวังทำงอำกำรเชิงรุก หมำยถึง กำรเฝ้ำระวังทำงอำกำรในโค กระบือ แพะ
และแกะ อย่ำงมีกำรวำงแผนและเป็ นระบบ เพื่อค้นหำกำรเกิดโรคปำกและเท้ำเปื่อย
ในพื นที่ แ ละเพื่ อ เข้ ำ ด ำเนิ น กำรควบคุ ม โรคไม่ ให้ แ พร่ ก ระจำยอย่ ำ งรวดเร็ ว และ
มีประสิทธิภำพ
2. รำยงำนกำรไม่พบอำกำรของโรค (Negative Report) หมำยถึง รำยงำนที่ได้รับ
จำกกำรเฝ้ำระวังทำงอำกำรเชิงรุก และมีกำรเก็บรวบรวมข้อมูลที่เป็นหลักฐำนว่ำไม่พบ
อำกำรโรคปำกและเท้ำเปื่อยในโค กระบือ แพะ และแกะ โดยสำนักงำนปศุสัตว์ อำเภอ
รำยงำนให้สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดทรำบ เป็นหลักฐำนเดือนละ 1 ครัง และสำนักงำน
ปศุสัตว์จังหวัดรำยงำนให้สำนักงำนปศุสัตว์เขตทรำบเดือนละ 1 ครัง
ซึ่งรำยละเอียดแบบฟอร์ม รำยงำนได้ส่งให้สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอทรำบ และส่งกลับ
มำยั งส ำนั ก งำนปศุสั ต ว์จั งหวั ด เพื่ อรวบรวมข้ อมู ลดั งกล่ ำวส่ งไปยังส ำนักงำนปศุ สั ตว์ เขต
ภำยในวันที่ 15 กันยำยน 2560

ที่ประชุม

รับทรำบ

4.19 กิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการด้านสุขภาพสุนัขและแมว ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็ จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า
จุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
นายสมพร เอ่งฉ้วน

ที่ประชุม

ตำมที่ กรมปศุสัตว์ ให้ดำเนินกำรจัดกิจกรรมปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริกำรด้ำนสุขภำพ
สุ นั ข และแมว ภำยใต้ โ ครงกำรสั ต ว์ ป ลอดโรค คนปลอดภั ย จำกโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ ำ
ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลู กเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์
อัครรำชกุมำรี ด้วยวันที่ 4 กรกฎำคมของทุกปีเป็นวันคล้ำยวันประสูติ ศำสตรำจำรย์
ดร.สมเด็จ พระเจ้ำลู กเธอเจ้ำฟ้ ำ จุฬ ำภรณวลั ยลั กษณ์ อัครรำชกุมำรี พระองค์ท รง
ห่วงใยทุกข์สุขของพสกนิกรชำวไทยทุกหมู่เหล่ำ เพื่อเป็นกำรขับเคลื่อนกำรดำเนินงำน
โครงกำร ดังกล่ำว ให้บรรลุวัตถุประสงค์ เห็นผลอย่ำงเป็นรูปธรรมตำมพระปณิธำนฯ
สำนั กงำนปศุสั ตว์จังหวัดยะลำ จัดกิจกรรมปศุสั ตว์เคลื่ อนที่ให้ บริกำรด้ำนสุ ขภำพ
สุ นั ข และแมว ภำยใต้ โ ครงกำรสั ต ว์ ป ลอดโรค คนปลอดภั ย จำกโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ ำ
ตำมพระปณิธำนศำสตรำจำรย์ ดร.สมเด็จพระเจ้ำลูกเธอเจ้ำฟ้ำจุฬำภรณวลัยลักษณ์
อัครรำชกุมำรี ในวันอังคำรที่ 4 กรกฎำคม 2560 ณ สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยะลำ

รับทรำบ

รายงานการประชุมการประจาเดือน ครัง้ ที่ ๖/๒๕60

๑๕

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
4.20 โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)
นายเอกจิตต์ เกษธิมา

สำนักงำนปศุสัตว์เขต ๙ ได้ประชุมคณะกรรมกำรรับรองสถำนที่จำหน่ำยปศุสัตว์ OK
ครังที่ ๗/๒๕๖๐ เพื่อรับรองสถำนที่จำหน่ำยเนือสัตว์ที่ผ่ ำนกำรตรวจประเมินจำก
คณะกรรมกำรตรวจประเมินปศุสัตว์ OK ของสำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดยะลำ เมื่อวันที่
๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงำนปศุสัตว์ เขต ๙ สรุปผลกำรพิจำรณำ
ผ่ำนกำรรับรองดังนี
๑. ร้ำนโอเคยะลำ ที่อยู่ ๖๕๗ ถนนผั งเมื อง ๔ ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลำ
จังหวัด ยะลำ เลขที่ใบรับรอง OK Br–๐๙-๗๕-๐๗๒/๒๕๖๐ ออกให้ ณ วันที่ ๒๓
มิถุนำยน ๒๕๖๐ หมดอำยุ วันที่ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๖๑
๒. ร้ ำนหมู อ นำมั ย ที่ อ ยู่ ตลำดเมื อ งใหม่ ถนนเปรมจิ ต ต์ -สุ รพั น ธ์ ต ำบลสะเตง
อำเภอเมืองยะลำ จังหวัดยะลำ เลขที่ใบรับรอง OK P-๐๙-๗๕-๐๗๓/๒๕๖๐ ออกให้
ณ วันที่ ๒๓ มิถุนำยน ๒๕๖๐ หมดอำยุ วันที่ ๒๒ มิถุนำยน ๒๕๖๑

ที่ประชุม

รับทรำบ
4.21 กิจกรรมกากับดูแลคุณภาพนมโรงเรียน

นายเอกจิตต์ เกษธิมา

ที่ประชุม

กำรกำกับดูแลคุณภำพนมโรงเรียนของกรมปศุสัตว์
- ฟำร์มโคนม : กำรส่งเสริมมำตรฐำนฟำร์มโคนม GAP 100 % ของฟำร์มที่ส่งนม
โรงเรียนภำยในปี 2563 จังหวัดยะลำ ไม่มีฟำร์มโคนม
- ศูนย์รวบรวมนำนมดิบ : กิจกรรมตรวจสอบคุณภำพและปริมำณนำนมดิบ ณ ศูนย์
รวบรวมนำนมดิบรำยเดือน ข้อมูลสถิติ ปริมำณนม TS และ SCC เพื่อเข้ำโครงกำรนม
โรงเรียน 2/2560 ดำเนินกำรทุกเดือน
- โรงงำนแปรรูป : กิจกรรมตรวจสอบคุณภำพนำนมดิบหน้ำโรงงำนแปรรูปตำมTOR
1/2560 นมโรงเรีย น เก็ บ ที่ ห น้ ำโรงงำน ตรวจ TS และ SCC ด ำเนิ น กำร 2 ครัง
เดือนมิถุนำยนและสิงหำคม และผลไม่ผ่ำนแจ้งลดสิทธิ

รับทรำบ
4.22 โครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)

นายเอกจิตต์ เกษธิมา

ประเภทสถำนที่ จำหน่ ำยไข่ ส ด ที่ ส ำมำรถขอรับ รองตำมโครงกำรฯ (ปศุ สั ต ว์ OK)
แบ่งออกเป็น 2 ปรเภท
สถำนที่จำหน่ำยไข่สดตำมสถำนที่ทั่วไป
- แผงจำหน่ำยไข่สด ตำมตลำดสด
- ร้ำนขำยของชำที่มีกำรจำหน่ำยไข่สด
- สถำนที่จำหน่ำยไข่สดอื่นๆ ที่ไม่มีกำรควบคุมอุณหภูมิสิ่งแวดล้อมของร้ำน
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๑๖

สถำนที่จำหน่ำยไข่สดตำม Modern trade และ shop
- จุดจำหน่ำยไข่สดในห้ำงสรรพสินค้ำ
- ซุปเปอร์มำร์เก็ต
- สถำนที่จำหน่ำยไข่สดที่มีกำรควบคุมอุณหภูมิของร้ำน
กำรตรวจประเมินสถำนที่จำหน่ำยไข่สด (ปศุสัตว์ OK) แบ่งเป็น
- กำรตรวจรับรองใหม่
- กำรตรวจติดตำมประจำปี
หลักเกณฑ์กำรตรวจประเมินสถำนที่จำหน่ำยไข่สด (ปศุสัตว์ OK)
- แหล่งที่มำของไข่สด
- บริเวณพืนที่วำงจำหน่ำยไข่สด (ปศุสัตว์ OK)
- บริเวณจุดจำหน่ำยไข่สด (ปศุสัตว์ OK)
- บริเวณพืนที่เก็บไข่สด (ปศุสัตว์ OK) เพื่อรอจำหน่ำย
- สุขลักษณะของสถำนที่จำหน่ำยไข่สด (ปศุสัตว์ OK)
- สุขลักษณะผู้ปฏิบัติงำนในสถำนที่จำหน่ำยไข่สด (ปศุสัตว์ OK)
กำรรับรองสถำนที่จำหน่ำยไข่สดฯ (ปศุสัตว์ OK) ในระยะแรก
- สถำนที่ ที่จำหน่ำยไข่อนำมัย
- สถำนที่ ที่จำหน่ำยไข่สดฯ (ปศุสัตว์ OK)
กำรขึนบัญชีตรวจสอบย้อนกลับสถำนที่รวบรวมไข่ ตำมโครงกำรปศุส้ตว์ OK
ที่ประชุม
รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจ้งของพนักงานราชการ
ไม่มี
ที่ประชุม
รับทรำบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อพิจารณา
ไม่มี
ที่ประชุม

รับทรำบ

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
ไม่มี
ที่ประชุม

รับทรำบ

เลิกประชุม 12.0๐ น.
บันทึกกำรประชุม

ผู้ตรวจรำยงำนกำรประชุม

(นำงสำวรอฮำนำ เจะเต๊ะ)
เจ้ำพนักงำนสัตวบำล

(นำงอุไร คงกำเนิด)
เจ้ำพนักงำนธุรกำรอำวุโส
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