บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา ฝายบริหารทั่วไป โทร/โทรสาร ๐-๗๓๒๐-๓๗๘๗
ที่ ยล ๐๐๐๘/ว 146
วันที่ 7 กันยายน ๒๕60
เรื่อง ตรวจสอบรายงานการประชุม
เรียน หัวหนากลุม/ฝาย/ปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา ขอสงรายงานการประชุมประจําเดือนขาราชการประจําเดือน
กรกฎาคม 2560 มาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง กอนการรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมประจําเดือน
สิงหาคม ๒๕60 รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

๒

รายชื่อผูมาประชุม

รายงานการประชุมขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา
ครั้งที่ 7/๒๕60 ประจําเดือนกรกฎาคม 2560
วันศุกรที่ 4 สิงหาคม 2๕60 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา
----------------------------------------------

1. นายธัญญา สุขยอย
2. นายสมพร เองฉวน
3. นายเอกจิตต เกษธิมา
4. นางอุไร คงกําเนิด
5. นางสาววิยะดา บุญสีลาภ
6. นายสุเทพ เทพสุวรรณ
7. นายมูฮําหมัด หมัดอาด้ํา
8. นายอับดุลเลาะ หะยีบานุง
9. นายสาหะ มะลี
10. นายเกริกฤทธิ์ โรจนรวีวงศ
11. นายพรเทพ พึ่งธรรมเดช
12. นายอาแว แม

ปศุสัตวจังหวัดยะลา
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
เจาพนักงานธุรการอาวุโส
นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ
ปศุสัตวอําเภอเมืองยะลา
ปศุสัตวอําเภอรามัน
ปศุสัตวอําเภอบันนังสตา
ปศุสัตวอําเภอธารโต
ปศุสัตวอําเภอเบตง
ปศุสัตวอําเภอกาบัง
ปศุสัตวอําเภอกรงปนัง

รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. นายวินัย ศรแกว
2. นายประจักร แกลวกลา
3. นายโฆษิต ลูกอินทร
4. นายอุสมาน หะยีแยนา
5. นายสมศักดิ์ ดํารงคธรรม
6. นายเจษฎา สองแกว
7. นายวอซี บือโต
8. นางสาวสุเชาวดี นกเพ็ชร
9. นายกฤษณะ เกาะแกว
10. นางกัณหา สุวรรณชาตรี
11. นางเยาวภา สองแกว
12. นางสาวมาลี แกวแจง
13. นางญาณิศา ผลาสิงห
14. นางอานีตา สาระ
15. นางณัทธิศา คงขาว
รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๗/๒๕60

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

ประธาน

๓

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

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

รายชื่อผูไมเขารวมประชุม
1. นายรอซารี เจะโซะ
2. นายมาหะมุ สาและ

รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๗/๒๕60

หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว
ปศุสัตวอําเภอยะหา

ติดราชการ
ลาไปประกอบพิธีฮัจย

๔

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอมแลวนายธัญญา สุขยอย ปศุสัตวจังหวัดยะลา ประธานที่ประชุม ไดกลาว
เปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆ ดังนี้
เรื่องกอนระเบียบวาระการประชุม
- มอบปายฟารมสุกร ปลอดสารเรงเนื้อแดง เกษตรกร จํานวน 5 ราย
ประธาน
มอบป า ยฟาร ม สุ ก ร ปลอดสารเร ง เนื้ อ แดง ให กั บ เกษตรกร ในพื้ น ที่ อํ า เภอเมื อ งยะลา
จังหวัดยะลา จํานวน 5 ราย ดังนี้
1. ยะลาพันธุสัตวฟารม
2. นายมโนรมย พิทักษ
3. นางบวร คําหมอน
4. นายนิกร ศัทธารัตน
5. นายศักดิ์ดา วงษเลี้ยง
โดยมีเกษตรกรที่ ไดรับปายฟารมสุกร ปลอดสารเรงเนื้อแดงของจังหวัดยะลา ทั้งหมด 10 ราย
ที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.1 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาไมเหมาะสม เปนพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว
ประธาน

ตามที่กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กรมปศุสัตว ใหดําเนินโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ให
เหมาะสมภายใต แผนการผลิ ต และการตลาดข าวครบวงจร ป 2560/61 (ด านการผลิ ต )
เพื่อลดอุปทานขาวเปลือกและเพิ่มผลผลิตและปริมาณคุณภาพอาหารหยาบสําหรับปศุสัต ว
เปาหมายปลูกพืชอาหารสัตวทดแทนนาขาว 630,000 ไร ครัวเรือนละไมเกิน 15 ไร อุดหนุน
การผลิต ไรละ 6,000 บาท แบงจาย 3 ปๆ ละ 2,000 บาท ใหปศุสัตวอําเภอ ดําเนินการ
ประชาสัมพันธเกษตรกรผูสนใจเขารวมโครงการฯ ดังกลาว

ที่ประชุม

รับทราบ
๑.2 ขอสั่งการของนายกรัฐมนตรี
ตามที่ไดประชุมหัวหนาสวนราชการ ณ โรงแรมรามา การเดน กรุงเทพมหานคร โดยมีขอสั่งการ
ของนายกรัฐมนตรีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ดังนี้
1. แปลงใหญ อําเภอเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
2. ศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร (ศพก.)
3. Zoning by Angi-Map
4. ยกระดับมาตรฐานสินคา
5. สถาบันเกษตรกร
รับทราบ

ประธาน

ที่ประชุม

รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๗/๒๕60

๕

๑.3 การประชุมสัมมนาผูบริหารกรมปศุสัตว ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่
24 - 26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา
ประธาน
ตามทีก่ รมปศุสัตว ไดกําหนดจัดประชุมสัมมนาผูบริหารกรมปศุสัตว ปงบประมาณ พ.ศ.2560
ครั้งที่ 3 ระหวางวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมบีพี สมิหลา บีช จังหวัดสงขลา
นั้น สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา จะดําเนินการนําเสนอผลงานเดนของจังหวัดยะลา เรื่องการ
เลี้ ยงไก เบตงและการเลี้ ย งแพะเนื้ อ แปลงใหญ พร อ มทั้ ง จั ด นิ ท รรศการในเรื่ อ งดั ง กล า ว
โดยมอบใหนายวินัย ศรแกว เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน รับผิดชอบเรื่องการเลี้ยงไกเบตง
และนางสาววิ ยะดา บุ ญสี ล าภ นั กวิ ช าการสัต วบาลชํ านาญการ รั บ ผิ ด ชอบเรื่ องการเลี้ ย ง
แพะเนื้อแปลงใหญ
ที่ประชุม
รับทราบ
๑.4 กิจกรรมพบปะยามเย็น
ประธาน
กิจกรรมพบปะยามเย็น ประจําเดือน สิงหาคม 2560 วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560
ณ บริเวณตลาดเกษตรกรจังหวัดยะลา (ถนนวงเวียน 2 หลังสํานักงานเกษตรจังหวัดยะลา)
อําเภอเมืองยะลา จั งหวัดยะลา ตั้งแตเ วลา 17.00 น. เป นตนไป โดยสวนราชการสังกั ด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ในจังหวัดยะลา เปนเจาภาพ ซึ่งสํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา
ไดจัดอาหาร : ซุปแพะ มอบหมายใหนายวินัย ศรแกว เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน ดําเนินการ
และมอบหมายใหนายโฆษิต ลูกอินทร เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน จัดวงดนตรี และใหกลุมงาน
ทุกกลุมงานและฝาย เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้
ที่ประชุม
รับทราบ
๑.5 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
ประธาน
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจําเดือน สิงหาคม 2560 วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560
ณ โรงเรียนบานหนาถ้ํา หมูที่ 1 ตําบลหนาถ้ํา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีกลุม
พัฒนาสุขภาพสัตว เปนกลุมงานหลัก ออกบริการประชาชน พรอมดวยกลุมงานที่เกี่ยวของและ
ปศุสัตวอําเภอในพื้นที่เขารวมโครงการ
ที่ประชุม
รับทราบ
1.6 การจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสที่พระเจาวรวงศเธอ พระองคเจา
โสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเจริญพระชันษา 60 ป 13 กรกฎาคม 2560
ประธาน
จังหวัดยะลา ใหดําเนินการจัดกิจกรรมถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสดังกลาว เชน การ
ทําบุญตักบาตร การรักษาศี ล การเจริ ญพระพุ ทธมนต การเจริ ญจิ ต ตภาวนา การบรรพชา
อุปสมบท การบําเพ็ญสาธารณกุศลหรือสาธารณประโยชน เปนตน โดยจัดกิจกรรมถึงสิ้นป
2560
ที่ประชุม
รับทราบ

รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๗/๒๕60

๖

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว (ครั้งที่ 6/๒๕60)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แลว
ฝายบริหารทั่วไป
3.1 มอบอํานาจใหเปนผูอนุญาตใหใชรถราชการ
นางอุไร คงกําเนิด
ระเบี ย บการดู แ ล การใช และการบํ า รุ ง รั ก ษารถราชการ รายละเอี ย ดได ล งใน
รายงานการประชุมครั้งที่แลว (ครั้งที่ 6/2560)
ที่ประชุม
รับทราบ
กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
3.2 โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ
นางสาววิยะดา บุญสีลาภ ผลการดํ าเนิ น งานโครงการธนาคารโค - กระบื อ เพื่ อเกษตรกรตามพระราชดํ า ริ
ของสํานักงานปศุสัตวอําเภอรามัน สรุปผลดําเนินงานโครงการฯ ดังกลาว
นายอุสมาน หะยีแยนา โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริของสํานักงานปศุสัตว
อําเภอรามัน ป 2552 จํานวน 16 ราย ซึ่งเกษตรกร จํานวน 10 ราย ไดดําเนินการ
เรียบรอย (จําหนาย) และเกษตรกร จํานวน 6 ราย กําลังดําเนินการ ซึ่งเกษตรกร
จํานวน 6 ราย ป 2559 มีดังนี้
1. นายอาหามะ มอลอเลาะ หมูท ี่ 4 ตําบลกอตอตือระ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
2. นายมะปอยี โดละ
หมูที่ 2 ตําบลเกะรอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
3. นายดอเลาะ สะอง
หมูที่ 2 ตําบลบือมัง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
4. นายซูฮัมดี แยกาจิ
หมูที่ 2 ตําบลบือมัง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
5. นายสายูตี บราเฮ็ง
หมูที่ 2 ตําบลอาซอง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
6. นายตายูดิง กายุ
หมูที่ 3 ตําบลบาลอ อําเภอรามัน จังหวัดยะลา
ประธาน
ให ป ศุ สั ต ว อํ า เภอ ดํ า เนิ น การโครงการธนาคารโค - กระบื อ เพื่ อ เกษตรกรตาม
พระราชดําริใหเปนปจจุบัน
ที่ประชุม
รับทราบ
กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
3.3 การสงตัวอยางโครงการโรคพิษสุนัขบา
นายสมพร เองฉวน การส งตั ว อยางโครงการโรคพิ ษสุ นั ขบ า ซึ่ งเป น ตัว ชี้ วั ด ของปศุ สั ต ว จั งหวั ดยะลา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้

รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๗/๒๕60

๗

อําเภอ

เปาหมาย

ผลการดําเนินงาน

คงเหลือ

เมืองยะลา

16

9

7

รามัน

17

12

5

ยะหา

8

7

1

กาบัง

2

2

0

กรงปนัง

4

2

2

บันนังสตา

6

5

1

ธารโต

5

5

0

เบตง

5

5

0

63

47

16

รวม
ที่ประชุม

หมายเหตุ

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ/ถือปฏิบัติ
ฝายบริหารทั่วไป
๔.1 การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความรายแรงในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต (ตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 19 กันยายน 2560)
นางอุไร คงกําเนิด
จังหวัดยะลา ไดแจงเรื่องการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณฉุกเฉินที่มีความ
รายแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต (ตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 19
กันยายน 2560) ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.2 ยกเลิ ก คํ า สั่ ง กรมปศุ สั ต ว ที่ 930/2557 ลงวั น ที่ 27 พฤศจิ ก ายน 2557
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการคัดสัตวและการจําหนายสัตว
นางอุไร คงกําเนิด
กรมปศุ สั ต ว แจ ง เรื่ อ งยกเลิ ก คํ า สั่ ง กรมปศุ สั ต ว ที่ 930/2557 ลงวั น ที่ 27
พฤศจิกายน 2557 เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการคัดสัตวและการจําหนาย
สัตว ซึ่งกรมปศุสัตวไดอนุมัติใหยกเลิกคําสั่งดังกลาวแลว
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.3 สถานะการเบิกจายงบประมาณ
นางสาวสุเชาวดี นกเพ็ชร

ที่ประชุม

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา ไดรับงบประมาณ ป 2560 จํานวน 21,660,870.๐๐ บาท
เบิกจาย จํานวน 18,926,922. 84 บาท คงเหลือ จํานวน 2,733,947.16 บาท
ร อ ยละ 87.38 ประจํ า เดื อ น กรกฎาคม 2๕60 (ตั ด ยอด ณ วั น ที่ 4 สิ ง หาคม
๒๕60)

รับทราบ

รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๗/๒๕60

๘

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว
ไมมี
ที่ประชุม
รับทราบ
กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
4.4 โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต
นายวินัย ศรแกว
โครงการสงเสริมอาชีพดานการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต ปงบประมาณ 2561
แผนงาน โครงการ โครงสรางเหมือนเดิม ปริมาณงานเพิ่มและอัตรากําลังคนเทาเดิม
การสรางจุดจําหนายผลิตภัณฑดานปศุสัตว แบงเปน 2 สวน ดังนี้
1. รานคาจําหนายผลิตภัณฑดานปศุสัตว
2. ซุม ผลิตภัณฑปศุสัตวชายแดนใต
ซึ่งจะดําเนินการในงานมหกรรมผลไมและของดีเมืองยะลา ประจําป 2560
ที่ประชุม

รับทราบ
4.5 โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (งบจังหวัด ป 60)
นายวินัย ศรแกว
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการ (งบจังหวัด ป 60) ไดดําเนินการเสร็จสิ้นแลว
ที่ประชุม

รับทราบ

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

ที่ประชุม

การส ง มอบพั น ธุ สั ต ว ต ามแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจํ า ป ข องกลุ ม จั ง หวั ด ภาคใต
ชายแดน พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม (ตามแนวทางการสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับ
เศรษฐกิ จ ภายในประเทศ) ได ดํ า เนิ น การส ง มอบแล ว แต ยั ง ค า งส ง พั น ธุ สั ต ว ป ก
(ไกเบตง) บางอําเภอในจังหวัดยะลา
รับทราบ

กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
4.7 ตัวชี้วัดกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
นายสมพร เองฉวน

รายละเอียดตัวชี้วัดกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว ของปศุสัตวจังหวัด จํานวน 4 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 1 : ระดับความสําเร็จในการควบคุมโรคคระบาดสัตวในพื้นที่
ตัวชี้วัด 2 : ระดับความสําเร็จในการสรางพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
ตัวชี้วัด 3 : ระดับความสําเร็จในการรายงานโรคระบาดสัตวอิเล็คโทรนิกส
ตัวชี้วัด 4 : จํานวนเกษตรกรที่รับรองสถานที่เลี้ยงสัตวปกพื้นเมือง/ไกชน ที่มีระบบการ
ปองกันโรค

รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๗/๒๕60

๙

โดยกําหนดตัวชี้วัดใหปศุสัตวอําเภอ จํานวน 2 ตัวชี้วัด
ตัวชี้วัด 1 : ระดับความสําเร็จในการควบคุมโรคคระบาดสัตวในพื้นที่
ตัวชี้วัด 2 : ระดับความสําเร็จในการสรางพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
รายละเอียดตัวชี้วัดไดจัดสงทางอีเมลลของสํานักงานปศุสัตวอําเภอไวแลว
ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
4.8 แผนการสงตัวอยางผลิตภัณฑปศุสัตวฮาลาล กิจกรรมพัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล
(การปนเปอน DNA สุกร)
นายเอกจิตต เกษธิมา

ที่ประชุม

สํ านั กงานปศุ สั ต ว เ ขต ๙ ได กําหนดส งตั ว อย างผลิ ต ภั ณฑ ป ศุ สั ต ว ฮาลาล กิ จ กรรม
พัฒนาและสงเสริมอุตสาหกรรมฮาลาล (การปนเปอน DNA สุกร) ภายในวันที่ 31
สิงหาคม 2560 โดยเปนผลิตภัณฑอาหารฮาลาลที่ผลิตจากเนื้อสัตว

สภาพตัวอยาง
๑. ปรุงสุก ในสภาพแชแข็ง ไมเนาเสีย
๒. ใสถุงพลาสติก ๒ ชั้น (ไมรั่วซึม อยูในสภาพแชแข็งหรือแชเย็น)
๓. มีรายละเอียดที่ฉลากกํากับตัวอยางครบถวน ตองระบุวันที่ผลิต หรือ Lot no. /
เลขทะเบียนฮาลาล
๔. น้ําหนักตัวอยางไมนอยกวา ๑๐๐ กรัม/ตัวอยาง
จํานวนตั ว อย าง 10 ตั ว อยาง อําเภอละ 1 ตั ว อย าง ยกเว น อํ าเภอเมื องยะลาและ
อําเภอเบตง อํ าเภอละ 2 ตั ว อย าง กํ าหนดสงให กลุ มพั ฒนาคุ ณภาพสิน ค าปศุ สั ต ว
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา ภายในวันที่ 28 สิงหาคม 2560
รับทราบ
4.9 กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว

นายเอกจิตต เกษธิมา

กฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมตามกฎหมายวาดวยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว
ไดกําหนดในราชกิจจานุเบกษา หนา 4 เลม 134 ตอนที่ 78 ก วันที่ 27 กรกฎาคม
2560 (4) ใบอนุญาตนําเขาอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ฉบับละ 10,000 บาท
(5) ใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ (ก) ขายสงและขายปลีก ฉบับละ 300 บาท
(ข) ขายปลีก ฉบับละ 100 บาท

ที่ประชุม

รับทราบ
4.10 รายงานผลการดําเนินการตรวจสอบโรงฆาสัตวตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑ
วิธีการ และเงื่อนไขในการตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว พ.ศ. 2555 ในปงบประมาณ 2560
ครั้งที่ 1/2560

รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๗/๒๕60

๑๐

นายเอกจิตต เกษธิมา

ที่ประชุม

ตามนโยบายกรมปศุ สั ต ว ให มี การบั ง คั บ ใช กฎหมายแก ผู ป ระกอบการโรงฆ า สั ต ว
ในปงบประมาณ 2560 โดยกําหนดใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดดําเนินการตรวจสอบฯ
ปละ 2 ครั้ง หากพบขอบกพรองของโรงฆาสัตวจากการตรวจสอบฯ ก็ใหดําเนินการ
ตามกฎหมาย
ซึ่งในพื้นที่จังหวัดยะลา มีโรงฆาสัตว จํานวน 3 โรง ไดแก
1. โรงฆาสัตวเทศบาลนครยะลา
2. โรงฆาสัตวเทศบาลเมืองเบตง
3. โรงฆาสัตวเทศบาลตําบลยะหา

รับทราบ
4.11 ตัวชี้วัดกลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว

นายเอกจิตต เกษธิมา

ตั ว ชี้ วั ด ที่ ก ลุ มพั ฒ นาคุ ณภาพสิ น ค า ปศุ สั ต ว ตั ว ชี้ วั ด จํ า นวนฟาร มที่ ไ ด รั บ การตรวจ
ประเมินตามเกณฑมาตรฐาน (ยกเวนฟารมสุกร,ไกเนื้อ)น้ําหนักผลงาน : รอยละ 100
ตัวชี้วัด : จํานวนฟารมที่ไดรับการตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐาน
หนวยวัด : จํานวนฟารมไดรับการตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐาน
คําอธิบาย : จํานวนฟารมที่ไดรับการตรวจประเมินรับรองใหม เทียบคาเปาหมาย
ตั้งแต เมษายน ๒๕60 ถึง กันยายน ๒๕60 ( ๑ ฟารมตอ ๑ อําเภอ )
เปาหมาย : จํานวนฟารมที่ไดรับการตรวจประเมินตามเกณฑมาตรฐาน ๑ ฟารมตอ
๑ อําเภอ
หลักฐานอางอิง :
๑. หนังสือแจงรายละเอียดขั้นตอนการประเมินฟารม
๒. รูปถายแสดงถึงประชาสัมพันธใหผูประกอบการทราบเกี่ยวกับรายละเอียดตรวจ
ประเมินฟารมตาม เกณฑมาตรฐาน
๓. ใบสมัครเพื่อรับการตรวจประเมินฟารมตามเกณฑมาตรฐาน
๔. รูปถายคณะกรรมการเขาตรวจประเมินฟารม
๕. รับใบอนุญาตเปนฟารมมาตรฐาน
รายละเอียดจะสงทางอีเมลลสํานักงานปศุสัตวอําเภอทราบตอไป

ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจงของพนักงานราชการ
ไมมี
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อพิจารณา
กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว
6.1 งานมหกรรมผลไมและของดีเมืองยะลา’ 60
นายประจักร แกลวกลา งานมหกรรมผลไมและของดีเมืองยะลา’ 60 ระหวางวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2560
ณ สนามโรงพิธีชางเผือก อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ในดานปศุสัตวมีกิจกรรมดังนี้
รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๗/๒๕60

๑๑

วันที่ 26 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00น. - 12.00 น.
- จัดประกวดแพะ 7 ประเภท ดังนี้
1. แพะพันธุพื้นเมืองภาคใต รุนฟนแทมากกวา 1 คู เพศผู
2. แพะพันธุพื้นเมืองภาคใต รุนฟนแทมากกวา 1 คู เพศเมีย
3. แพะพันธุบอรแทรุน ฟนแทมากกวา 1 คู เพศผู
4. แพะพันธุบอรแทรุน ฟนแทมากกวา 1 คู เพศเมีย
5. แพะเนื้อลูกผสมรุน ฟนแทมากกวา 1 คู เพศผู
6. แพะเนื้อลูกผสมรุน ฟนแทมากกวา 1 คู เพศเมีย
7. แพะพันธุนมรุน ฟนแทมากกวา 1 คู เพศเมีย
- ชวงเวลาในการสมัคร 09.00 - 10.30 น.
- การตัดสินแตละประเภทตองมีแพะอยางนอย 5 ตัว
เวลา 13.00 - 15.00 น.
- วิ่งแพะจาวลมกรด
- จัดประกวดวิ่งแพะ 2 ประเภท
1. เพศผู
2. เพศเมีย
วันที่ 27 สิงหาคม 2560
09.00 - 12.00 น.
- จัดประกวดไก
- จัดประกวดจํานวน 2 ประเภท ดังนี้
1. ไกพื้นเมืองทั่วไปเพศผู
2. ไกเบตงคู (ผู , เมีย)
- ชวงเวลารับสมัคร 09.00 - 10.00 น.
เปาหมาย : กิจกรรมประกวดแพะ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

อําเภอ
อําเภอเมืองยะลา
อําเภอรามัน
อําเภอยะหา
อําเภอบันนังสตา
อําเภอกรงปนัง
อําเภอกาบัง
อําเภอเบตง
อําเภอธารโต
รวม
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จํานวน (ตัว)
20 ตัว
20 ตัว
20 ตัว
20 ตัว
20 ตัว
20 ตัว
15 ตัว
15 ตัว
150 ตัว
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เปาหมาย : กิจกรรมประกวดไกพื้นเมือง - ไกเบตง
อําเภอ
อําเภอเมืองยะลา
อําเภอรามัน
อําเภอยะหา
อําเภอบันนังสตา
อําเภอกรงปนัง
อําเภอกาบัง
อําเภอเบตง
อําเภอธารโต
รวม
ประธาน
ที่ประชุม

ไกเบตง เพศผู,เพศเมีย (คู)
5
5
5
5
5
5
5
5
40

ใหปศุสัตวอําเภอพิจารณาเปาหมายกิจกรรม แจงใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา
ทราบ ภายในวันที่ 21 สิงหาคม 2560 และสัตวที่เขาประกวดตองผานการรับรอง
จากปศุสัตวอําเภอเทานั้น
รับทราบ

นายประจักร แกลวกลา

ประธาน

ไกพื้นเมือง เพศผู (ตัว)
10
10
7
7
7
7
6
6
60

ร า งคํ า สั่ ง สํ า นั ก งานปศุ สั ต ว จั ง หวั ด ยะลา เรื่ อ ง แต ง ตั้ ง คณะกรรมการและ
คณะทํ างานด านปศุ สั ต ว ในงาน “งานมหกรรมผลไม และของดี เ มื องยะลา’ 60”
รายละเอียดจะสงทางอีเมลลสํานักงานปศุสัตวอําเภอ เพื่อดําเนินการพิจารณาจัดทํา
คําสั่งตอไป
ใหคณะทํางานแตละชุด พิจารณากําหนดหนาที่ในแตละคณะทํางาน เพื่อจัดทําคําสั่ง
ตอไป

ที่ประชุม
รับทราบ
วินัย ศรแกว
การจั ด นิ ท รรศการในงานมหกรรมผลไม แ ละของดี เ มื อ งยะลาและซุ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ
สินคาปศุสัตวชายแดนใต
ประธาน
การจัดนิทรรศการ พิจารณาใหสํานักงานปศุสตั วอําเภอจัดนิทรรศการ ดังนี้
โค : สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองยะลา
แพะ : สํานักงานปศุสัตวอําเภอบันนังสตา
ไก : สํานักงานปศุสัตวอําเภอเบตง
เปด : สํานักงานปศุสัตวอําเภอบันนังสตา
การแตงกาย : ชุดคาวบอย/คาวเกิรล
อาหาร : แจงยอดอาหารเปนกลุมงาน ที่นางอุไร คงกําเนิด เจาพนักงานธุรการอาวุโส
น้ํา : เปนน้ําคูลเลอรตามจุด 4 - 5 จุด
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ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
7.1 ปศุสัตวอินทรีย
ประธาน
ปศุสัตวอินทรีย เปนนโยบายหลักของรัฐบาล โดยกําหนดพื้นที่ วัสดุ ตองมีใบรับรองอินทรีย
เกษตรกรอํ าเภอใดพร อม แจ ง ให สํ า นั ก งานปศุ สั ต ว จั ง หวั ด ยะลาทราบ เพื่ อดํ าเนิ น การจั ด
บรรยายใหเกษตรกรทราบเรื่องปศุสัตวอินทรียตอไป
ที่ประชุม
ประธาน

รับทราบ
7.2 เครือขายสัตวในทองถิ่น
การสร า งเครื อ ข า ย โดยให จั ด ตั้ ง คณะทํ า งานเครื อ ข า ยสั ต ว ใ นท อ งถิ่ น โดยจะกํ า หนดจั ด
ประชุมเครือขาย แตละชนิดสัตวทหี่ องประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา

ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ 8 เรื่องการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา
8.1 การเขียนขาว
นายมะนาวาวี ยะโกะ

ขาวสารนับเปนปจจัยสําคัญอีกประการหนึ่ง ตอการบริหารงานประชาสัมพันธ การที่
จะสรางความเขาใจแกประชาชน จําเปนตองมีขาวสารที่ดี ที่เกิดประโยชนตอสังคม
การเลือกขาวสารสําหรั บเผยแพร จึ งจะตองกระทํ าดว ยความระมัดระวังใหองคกร
ไดรับประโยชนจากการเผยแพรขาวสารทุกครั้ง
แหลงที่มาของขาว
ขาวเกิดจากเหตุการณและกิจกรรมดังตอไปนี้
1. เหตุการณที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ
2. กิจกรรมที่วางแผนไว
3. ความพยายามของผูสื่อข าว ข าวประชาสัมพันธเ ปนขาวเชิงบวกและสรางสรรค
บนพื้นฐานของ ความจริงที่เกิดจากกิจกรรมของหนวยงาน
องคประกอบของขาว
การเขี ย นขาวสารที่ จะประชาสัมพั นธ หรือสารที่ จ ะสื่ อออกไปยั งสื่อมวลชน ควรมี
สาระสําคัญหรือองคประกอบ ที่เรียกวา “ 5 W 1 H ”ดังตอไปนี้
1. ใคร (Who) ใครคือบุคคลสําคัญที่เกี่ยวของกับขาว
2. ทําอะไร (What) เกิดอะไรขึ้น การกระทําหรือเหตุการณใดที่สําคัญ
3. ที่ไหน (Where) การกระทําหรือเหตุการณนั้นๆ เกิดขึ้นที่ไหน
4. เมื่อไร (When) การกระทําหรือเหตุการณ นั้นๆ เกิดขึ้นวัน เวลาใด
5. ทําไมและอยางไร ( Why and How) ทําไม เหตุการณนั้นจึงเกิด และเกิดขึ้นได
อยางไร

วิธีทําการเขียนขาว และรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
http://pvlo-yaa.dld.go.th/yaa25/images/stories/office/News%20story.pdf

ที่ประชุม

รับทราบ
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เลิกประชุม 17.3๐ น.
บันทึกการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวรอฮานา เจะเตะ)
เจาพนักงานสัตวบาล

(นางอุไร คงกําเนิด)
เจาพนักงานธุรการอาวุโส
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