บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา ฝายบริหารทั่วไป โทร/โทรสาร ๐-๗๓๒๐-๓๗๘๗
ที่ ยล ๐๐๐๘/ว 158
วันที่ 29 กันยายน ๒๕60
เรื่อง ตรวจสอบรายงานการประชุม
เรียน หัวหนากลุม/ฝาย/ปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา ขอสงรายงานการประชุมประจําเดือนขาราชการประจําเดือน
สิงหาคม 2560 มาเพื่อตรวจสอบความถูกตอง กอนการรับรองรายงานการประชุม ในการประชุมประจําเดือน
กันยายน ๒๕60 รายละเอียดตามรายงานการประชุมที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

(นายธัญญา สุขยอย)
ปศุสัตวจังหวัดยะลา

๒

รายชื่อผูมาประชุม

รายงานการประชุมขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา
ครั้งที่ 8/๒๕60 ประจําเดือนสิงหาคม 2560
วันจันทร ที่ 11 กันยายน 2๕60 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา
----------------------------------------------

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

ปศุสัตวจังหวัดยะลา
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
นายสัตวแพทยชํานาญการพิเศษ
เจาพนักงานธุรการอาวุโส
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. นายชาญชัย ฐานะพันธุ
11. นางกัณหา สุวรรณชาตรี
12. นางเยาวภา สองแกว
13. นางสาวมาลี แกวแจง
14. นางญาณิศา ผลาสิงห
15. นางอานีตา สาระ
รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๘/๒๕60

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

ประธาน

๓

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

เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
พนักงานผูชวยสัตวบาล
บริการชวยงานสัตวบาล

รายชื่อผูไมเขารวมประชุม
1. นางสาววิยะดา บุญสีลาภ
2. นายมาหะมุ สาและ

รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๘/๒๕60

นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ
ปศุสัตวอําเภอยะหา

ติดราชการ
ลาไปประกอบพิธีฮัจย

๔

เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
เมื่อที่ประชุมพรอมแลวนายธัญญา สุขยอย ปศุสัตวจังหวัดยะลา ประธานที่ประชุม ไดกลาว
เปดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตางๆ ดังนี้
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
๑.1 การเฝา รับ - สงเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประธาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีกําหนดเสด็จพระราชดําเนินทรงปฏิบัติ
พระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดยะลา ระหวางวันที่ 20 - 21 กันยายน 2560 ดังนี้
วันที่ 20 กันยายน 2560 ที่หมาย
โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสังวาลยวิท 4 หมูที่ 2 ตําบลแมหวาด อําเภอธารโต จังหวัดยะลา
วันที่ 21 กันยายน 2560 ที่หมาย
1. ศูนยอํานวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต ตําบลสะเตง อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา
2. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทรยะลา หมูที่ 1 ตําบลบุดี อําเภอเมืองยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา ขอเชิญเฝา รับ - สงเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ในวันที่ 20 กันยายน 2560 ณ โรงเรียนตํารวจตระเวนชายแดนสังวาลยวิท 4 หมูที่ 2 ตําบล
แมหวาด อําเภอธารโต จังหวัดยะลา โดยพรอมกันเวลา 07.00 น. การแตงกาย เครื่องแบบ
ปฏิบัติราชการสีกากี คอพับ แขนยาว ใหขาราชการและพนักงานราชการ พรอมทั้งเจาหนาที่
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลาและสํานักงานปศุสัตวอําเภอเขารวมรับ - สงเสด็จฯ ในครั้งนี้
ที่ประชุม

รับทราบ
๑.2 การติ ด ตาม ตรวจสอบและสั ง เกตการณ งบประมาณรายจ า ยเพิ่ ม เติ ม ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ.2560 ของจังหวัดและกลุมจังหวัด
ประธาน
จังหวัดยะลา ไดกําหนดแผนการออกติดตาม ตรวจสอบและสังเกตการณ งบประมาณรายจาย
เพิ่มเติมประจําปงบประมาณ พ.ศ.2560 ของจังหวัดและกลุมจังหวัด ในวันศุกร ที่ 15
กันยายน 2560 เวลา 09.30 น. ณ ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยะลา
ตําบลปุโรง อําเภอกรงปนัง จังหวัดยะลา มอบหมายใหนายวินัย ศรแกว เจาพนักงานสัตวบาล
ชํานาญงาน เตรียมขอมูลและรายละเอียดโครงการฯ ดังกลาว และใหปศุสัตวอําเภอในพื้นที่
เขารวมดวย
ที่ประชุม
รับทราบ
๑.3 กิจกรรมพบปะยามเชา
ประธาน
กิ จ กรรมพบปะยามเช า ประจํ าเดื อน กั น ยายน 2560 ในวั น พุ ธ ที่ 13 กั น ยายน 2560
ณ หองประชุมสามัคคี ตํารวจภูธรจังหวัดยะลา อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมีตํารวจภูธร
จังหวัดยะลา เปนเจาภาพจัดกิจกรรม ใหกลุมงานทุกกลุมงานและฝาย เขารวมกิจกรรมในครั้งนี้
ที่ประชุม
รับทราบ
รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๘/๒๕60

๕

ประธาน

ทีป่ ระชุม

๑.4 โครงการจังหวัดเคลื่อนที่
โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจําเดือน กันยายน 2560 วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560
ณ โรงเรียนบานกือเม็ง หมูที่ 2 ตําบลอาซอง อําเภอรามัน จังหวัดยะลา โดยมีกลุมพัฒนา
สุ ขภาพสั ต ว เป น กลุ มงานหลั ก ออกบริ ก ารประชาชน พร อมด ว ยกลุ มงานที่ เ กี่ ย วข องและ
ปศุสัตวอําเภอในพื้นที่เขารวมโครงการฯ
รับทราบ
1.5 รวมปลูกและประดับดอกดาวเรืองหรือดอกไมสีเหลือง

ประธาน

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา ไดดําเนินการปลูกดอกดาวเรือง จํานวน 750 ตน ไปแลวนั้น
โดยให ป ศุ สั ต ว อํ า เภอ ที่ แ สดงความจํ า นงขอรั บ การดอกดาวเรื อ ง ได ที่ น ายวิ นั ย ศรแก ว
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน

ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว (ครั้งที่ 7/๒๕60)
มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แลว
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่แลว
กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
3.1 โครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดําริ
นางสาวจิตอรุณ มั่นจิตร ผลการดํ าเนิ น งานโครงการธนาคารโค - กระบื อ เพื่ อเกษตรกรตามพระราชดํ า ริ
ในการประชุมครั้งที่ 9/๒๕60 ประจําเดือนกันยายน 2560 มอบหมายใหสํานักงาน
ปศุสัตวอําเภอบันนังสตา สรุปผลดําเนินงานโครงการฯ ดังกลาว
ที่ประชุม
รับทราบ
กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
3.2 การสงตัวอยางโครงการโรคพิษสุนัขบา
นายสมพร เองฉวน การส ง ตั ว อย า งโครงการโรคพิ ษ สุ นั ข บ า ได ดํ า เนิ น การครบตามเป า หมายที่ กํ า หนด
และรอผลชันสูตรโรคสัตวอีกครั้ง
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ/ถือปฏิบัติ
ฝายบริหารทั่วไป
๔.1 งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
นางอุไร คงกําเนิด
ตามทีไ่ ดประชุม Video Conference กําหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
หมายกํ า หนดการ (ย อ) พระราชพิ ธี ถ วายพระเพลิ งพระบรมศพ พระบาทสมเด็ จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรระหวางวันที่ ๒๕-๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐

รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๘/๒๕60

๖

- วันพุธที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๗.๐๐ น. พระราชกุศลออกพระเมรุ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
เครื่องแตงกายเต็มยศ ไวทุกข สายสะพายมงกุฏไทย
- วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๗.๐๐ น. เชิญพระโกศทองใหญไปยังพระเมรุมาศ ณ ทองสนามหลวง
เวลา ๑๗.๓๐ น. ถวายพระเพลิงพระบรมศพ
แตงกายเครื่องแบบเต็มยศ ไวทุกข สายสะพายมหาจักรี
เวลา ๒๒.๐๐ น. ถวายพระเพลิงพระบรมศพ (จริง)
แตงกายเครื่องแบบปกติขาว ไวทุกข
- วันศุกรที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ น. เก็บพระบรมอัฐิ,เชิญพระโกศพระบรมอัฐิและพระผอบ พระบรมราช
สรีรางคาร ไปยังพระบรมมหาราชวัง
แตงกายเครื่องแบบเต็มยศ ไวทุกข สายสะพายจุลจอมเกลา
- วันเสารที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๗.๓๐ น.พระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท
แตงกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายมหาจักรี
- วันอาทิตยที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๐
เวลา ๑๐.๓๐ น.เลี้ยงพระ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท, เชิญพระโกศพระบรมอัฐิ
ขึ้นประดิษฐาน ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท
เวลา ๑๗.๓๐ น.เชิญพระบรมราชสรีรางคารไปบรรจุ ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม
และวัดบวรนิเวศวิหาร
แตงกายเครื่องแบบเต็มยศ สายสะพายจุลจอมเกลา งานพระราชพิธีถวายพระเพลิง
พระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช เป น พระราชพิ ธี
ที่รัฐบาลไทยจัดขึ้นเพื่อถวายความอาลัยเปนครั้งสุดทาย แดพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภู มิพลอดุ ลยเดช สํ านั กงานปศุ สั ต ว จั งหวั ด ยะลา ได ดํ าเนิ น การปลู กและประดั บ
ดอกดาวเรือง และเก็บภาพงานพิธี รายละเอียดเพิ่มเติมจะแจงใหทราบอีกครั้ง
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.2 โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ
นางอุไร คงกําเนิด
โครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดําริ สามารถสมัครเขารวมโครงการ ฯ
ได ที่ ที่ ว า การอํ า เภอทั่ ว ประเทศ สิ้ น สุ ด วั น รั บ สมั ค รวั น ที่ 30 กั น ยายน 2560
เวลา 16.00 น.
ที่ประชุม
รับทราบ

รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๘/๒๕60

๗

๔.3 แนวทางการประเมินจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
ของจังหวัด ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
นางอุไร คงกําเนิด
จั ง หวั ด ยะลา ให สํ า นั ก งานปศุ สั ต ว จั ง หวั ด ยะลา จั ด ทํ า การพั ฒ นานวั ต กรรมและ
การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ใหปศุสัตวอําเภอ แสดงความคิดเห็น
และขอมูลนําเสนอ สามารถแจงตั้งแตบัดนี้เปนตนไป ที่ฝายบริหารทั่วไป สํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดยะลา
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.4 สถานะการเบิกจายงบประมาณ
นางสาวสุเชาวดี นกเพ็ชร สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา ไดรับงบประมาณ ป 2560 จํานวน 22,035,581.๐๐ บาท
เบิกจาย จํานวน 20,452,510.99 บาท คงเหลือ จํานวน 1,216,879.90 บาท
ร อ ยละ 94.48 ประจํ า เดื อ น สิ ง หาคม 2๕60 (ตั ด ยอด ณ วั น ที่ 11 กั น ยายน
๒๕60)
ที่ประชุม
รับทราบ
กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว
4.5 การชวยเหลือเกษตรกรผูประสบอุทกภัย ป 2559/60 (เพิ่มเติม) จากกองทุนเงิน
ชวยเหลือผูประสบสาธารณภัยสํานักนายกรัฐมนตรี
นายประจักร แกลวกลา ตามที่คณะกรรมการกองทุนเงินชวยเหลือผูประสบภัย สํานักนายกรัฐมนตรี ไดอนุมัติ
จายเงินชวยเหลือเพิ่มเติมแกเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัดภาคใต ที่ไดรับ
การชวยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือ
ผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2559 ในคราว
ประชุ มคณะกรรมการกองทุ น เงิ น ช ว ยเหลื อ ผูป ระสบสาธารณภั ย ครั้ งที่ 6/2560
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 รายละ 5,000 บาท นั้น ซึ่งในพื้นที่จังหวัดยะลา
ดานปศุสัตว เกษตรกรทั้งสิ้น จํานวน 145 รายๆ ละ 5,000 บาท ประกอบดวย
อําเภอเมืองยะลา จํานวน 23 ราย อําเภอรามัน จํานวน 107 ราย อําเภอยะหา
จํานวน 6 ราย อําเภอกาบัง จํานวน 7 ราย และอําเภอกรงปนัง จํานวน 2 ราย
โดยเงินชวยเหลือฯ โอนผานบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ สาขายะลา
ที่ประชุม

รับทราบ
4.6 การสรางอาคารสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
นายรอซารี เจะโซะ
ใหปศุ สัตว อําเภอ ดําเนิ นการจัด เตรี ยมเอกสารประกอบการสรางอาคารสํานั กงาน
ปศุสัตวอําเภอ เพื่อดําเนินการรวบรวมและสงใหสํานักงานเลขานุการกรมทราบตอไป
ที่ประชุม

รับทราบ

รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๘/๒๕60

๘

4.7 โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่การปลูกพืชใหเหมาะสม ภายใตแผนการผลิตและการตลาด
ขาวครบวงจรป 2560/61 (ดานการผลิต)
นายกฤษณะ เกาะแกว

ใหปศุสัตวอําเภอ ดําเนินการจัดสงหนังสือแสดงความจํานง ผูเขารวมโครงการปลูกพืช
อาหารสั ต ว ท ดแทนนาข า ว ภายใต แ ผนการผลิ ต และการตลาดข า วครบวงจร
ป 2560/61 (ดานการผลิต) สงในวันประชุมประจําเดือนกันยายน 2560

ที่ประชุม
รับทราบ
กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
4.8 โครงการการคั ดเลื อกเกษตรกร สถาบั นเกษตรกรและสหกรณ ดีเดนแหงชาติ ป งบประมาณ
พ.ศ. 2561
นางสาวจิตอรุณ มัน่ จิตร ตามที่กรมปศุ สัตว ใหดําเนินงานโครงการคัดเลื อกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและ
สหกรณดีเดนแหงชาติ ปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ใหปศุสัตวอําเภอ คัดเลือกเกษตรกร
ดีเดน (อาชีพเลี้ยงสัตว) และสถาบันเกษตรกรดีเดน (กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว) จัดสงให
กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ภายในวันที่ 20 กันยายน 2560
ที่ประชุม

รับทราบ

กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
4.9 งานดานผสมเทียม
นายสมพร เองฉวน

ที่ประชุม

ผลการปฏิบัติ งานผสมเที ยมโคเนื้ อ เปาหมายของพนั กงานราชการ จํานวน 1,000 ตั ว/ป
ผลงานผสมเทียมโคเนื้อ จํานวน 1,193 ตัว เปอรเซ็นตผสมเทียม จํานวน 122 %
และผลการปฏิบัติงานผสมเทียมโคเนื้อ เปาหมายเจาหนาที่จางเหมาบริการ จํานวน
4,320 ตัว ผลงานผสมเทียมโคเนื้อ จํานวน 4,408 ตัว เปอรเซ็นตผสมเทียม จํานวน
102 % ขอมูล ณ เดือนสิงหาคม 2560 ใหปศุสัตวอําเภอ แจงเจาหนาที่ผสมเทียม
ที่ยังไมไดคียขอมูล ใหดําเนินการคียขอมูลแลวเสร็จภายในวันที่ 25 กันยายน 2560

รับทราบ

กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
4.10 มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการรับรองฟารมเลี้ยงสัตวปลอดสารเรงเนื้อแดง หรือ
กลุมเบตาอะโกนิสท (β-agonists)
นายเอกจิตต เกษธิมา

ที่ประชุม

ตามที่กรมปศุสัตว ไดมีคําสั่ง ที่ 496/2560 เรื่อง มอบอํานาจใหดําเนินการรับรอง
ฟาร ม เลี้ ย งสั ต ว ป ลอดสารเร ง เนื้ อ แดงหรื อ สารกลุ มเบต าอะโกนิ สท (β-agonists)
ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2560 ใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการรับรองฟารมเลี้ยงสัตว
ปลอดสารเรงเนื้อแดงหรือสารกลุมเบตาอะโกนิสท (β-agonists) แทนอธิบดีกรมปศุสัตว

รับทราบ

รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๘/๒๕60

๙

4.11 ผลการพิจารณารับรองสถานที่จําหนาย โครงการเนื้อสัตวปลอดภัย ใสใจผูบริโภค(ปศุสัตว OK)
นายเอกจิตต เกษธิมา
ตามหนังสือสํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา ที่ ยล ๐๐๐๘/๙๓๕ ลงวันที่ ๑๗ สิงหาคม
๒๕๖๐ ไดสงแบบประเมินสถานที่จําหนายเนื้อสัตว (ปศุสัตว OK) พรอมเอกสาร
หลักฐานแนบเพื่อขอรับรองตามโครงการเนื้อสัตวปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว
OK) จํานวน ๒ แหง นั้น
สํานักงานปศุสัตวเขต ๙ ไดประชุมคณะกรรมการรับรองสถานที่จําหนายปศุสัตว OK
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๐ เพื่อรับรองสถานที่จําหนายเนื้อสัตวที่ผานการตรวจประเมินจาก
คณะกรรมการตรวจประเมินปศุสัตว OK ของสํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา เมื่อวันที่
๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวเขต ๙ สรุปผลการพิจารณา
ผานการรับรอง ดังนี้
๑. ราน C Mart ที่อยู ๗๕ ถนนนาคราชบํารุง ตําบลเบตง อําเภอเบตง จังหวัดยะลา
เลขที่ใบรับรอง OKBr–๐๙-๗๕-๐๘๔/๒๕๖๐ ออกให ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
หมดอายุ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
๒. บริษัท เฮ็ลฟูดส คอรปอเรชั่น จํากัด ที่อยู ๒๙๑-๒๙๓ ถนนสุขยางค ตําบลเบตง
อํ า เภอเบตง จั ง หวั ด ยะลา เลขที่ ใบรั บ รอง OKBr–๐๙-๗๕-๐๘๕/๒๕๖๐ ออกให
ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ หมดอายุ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
ที่ประชุม

รับทราบ

4.12 แจงเวียน 3 ฉบับ
นายเอกจิตต เกษธิมา
ดวยกรมปศุสัตว ไดเห็นชอบใหสํานักกฎหมาย แจงเวียน 3 ฉบับ ดังนี้
1. ระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการขอรับและออกใบรับรองสัตวแพทยผูควบคุมฟารม
เลี้ยงสัตว พ.ศ. 2560
2. หนังสือพระราชบัญญัติสงเสริมและพัฒนาระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. 2560
3. ระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยกองทุนคาใชจายในการดําเนินงานของกรมปศุสัตว
พ.ศ. 2560
รายละเอียดไดลงเว็บไซตสํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา เรียบรอยแลว
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องแจงของพนักงานราชการ
ไมมี
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องเพื่อพิจารณา
ไมมี
ที่ประชุม
รับทราบ

รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๘/๒๕60

๑๐

ระเบียบวาระที่ ๗ เรื่องอื่น ๆ
7.1 สรุปงานมหกรรมผลไมและของดีเมืองยะลา’ 60
นายเอกจิตต เกษธิมา
สรุปแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม งานมหกรรมผลไมและของดีเมืองยะลา’ 60
ระหวางวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2560 ณ สนามโรงพิธีชางเผือก เทศบาลนครยะลา
อําเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา ดังนี้
ลําดับที่

รายการประเมิน

มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
24.00 61.00 14.00 0.00 1.00

1

ความเหมาะสมในการเผยแพรขาวสารเกีย่ วกับ
การจัดกิจกรรม

2
3

ความพรอมของการจัดกิจกรรม
ความเหมาะสมของระยะเวลาการจัดกิจกรรม

27.00
35.00

67.00
60.00

5.00
4.00

0.00
0.00

1.00
1.00

4
5

ความเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม
ความโปรงใสในการใหคะแนนของคณะกรรมการ

56.00
44.00

39.00
53.00

5.00
3.00

0.00
0.00

0.00
0.00

6

ลําดับ ขั้นตอน และความตอเนื่องการจัดกิจกรรม

36.00

59.00

5.00

0.00

0.00

7
8

ของรางวัลเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม
ความประทับใจ ที่ไดรับจากการเขารวมกิจกรรม

27.00
35.00

69.00
65.00

4.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

9
10

ความตองการใหมีการจัดกิจกรรมนี้ในปตอๆ ไป
ความคุมคาในการเขารวมกิจกรรม

52.00
44.00

48.00
55.00

10.00
1.00

0.00
0.00

0.00
0.00

สามารถรับชมภาพกิจกรรมไดที่ https://www.youtube.com/watch?v=9G5y39d3usg
ที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุม 16.3๐ น.
บันทึกการประชุม

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นางสาวรอฮานา เจะเตะ)
เจาพนักงานสัตวบาล

(นางอุไร คงกําเนิด)
เจาพนักงานธุรการอาวุโส

รายงานการประชุมการประจําเดือน ครัง้ ที่ ๘/๒๕60

