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รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว์ (DLD Co-Ordinator : DLD-C) 
ครั้งที่ 1/2566  ประจ าเดือน มกราคม 2566 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อ.เมือง จ.สงขลา 
 

รายชื่อผู้เข้าประชุม 
 

1 นายกิตติศักดิ ์ชัยสวัสดิ ์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 

2 นายแวอับดุลเล๊าะ บาราเฮง นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัย
และบ ารุงพันธุ์สัตว์เทพา 

3 นายสิรพงศ ์ ศิริรักษ์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ 

4 นายกษิดิศ   ทิตย์สีแสง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศสุัตว ์

5 นายไชยา   ปัญญามงคล ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสงขลา 

6 นายคณติ ชาระ ปศุสัตว์อ าเภอสะบ้าย้อย รักษาราชการแทนปศุสัตว์อ าเภอสทิงพระ 

7 นายสมศักดิ ์  อารมย์ช่ืน ปศุสัตว์อ าเภอจะนะ 

8 นายประชัน   ใจประเทือง ปศุสัตว์อ าเภอเทพา 

9 นายสวัสดิ ์  กิตติโชควัฒนา ปศุสัตว์อ าเภอระโนด 

10 นายบุญเกียรต ิ รักเกต ุ ปศุสัตว์อ าเภอรัตภูม ิ

11 นายเดโช   ชูเกต ุ ปศุสัตว์อ าเภอสะเดา 

12 นายมนูญ  กองวงค์จันทร์ ปศุสัตว์อ าเภอหาดใหญ ่

13 นายคมกฤช   ศิริสวัสดิ ์ ปศุสัตว์อ าเภอนาหม่อม รักษาราชการแทนปศุสตัว์อ าเภอสิงหนคร 

14 นายทรงชัย สวัสดิ์ขวญั เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน รักษาราชการแทนปศสุัตว์อ าเภอบางกล่ า 

15 นายมนูญ  ทิพย์บุญ ปศุสัตว์อ าเภอคลองหอยโข่ง 

16 นายทวีศาสตร ์ ตันกิติยานนท์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 

17 น.ส.ณิชกานต ์ นวภูษณะกนก นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 

18 น.ส.สุพิชญา  จินดารัตน ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 

19 นายเกรียงไกร วรรณา เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบตัิงาน รกัษาราชการแทนปศุสตัว์อ าเภอสะบ้าย้อย 

20 น.ส.ณัฐกานต์ ตั้งวนาไพร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 

21 น.ส.ญาณิศา ประกอบการ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 

22 นายธนกร ศรีบญุเรือง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 

23 นายวิวัฒน์ บุญเลิศ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

24 นางสาวมินตา   เต็มดวง เจ้าพนักงานสัตวบาล 

25 นายธีรเดช บัวฝา้ย เจ้าพนักงานสัตวบาล 

26 นางธิราวัล  ทองแก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาล 
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รายชื่อผู้เข้าประชุม (ต่อ) 
27 นายบริภัทธ์ หสัสาแม เจ้าพนักงานสัตวบาล 

28 นายวิทวัส สะมะสาเตะ๊ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

29 นายประเสริฐ  ชูทอง เจ้าพนักงานสัตวบาล 

30 นายเจษฎา ทิมลาย เจ้าพนักงานสัตวบาล 

31 ว่าท่ีร้อยตรีจตุพล  ค าคง เจ้าพนักงานสัตวบาล 

32 น.ส.โสภานน  ทองสิพพัญญู เจ้าพนักงานสัตวบาล 

33 นายพูนศักดิ ์ หลีเจริญ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

34 นายสนิท  หนูแก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาล 

35 นางอารีย์  เพ็ญศร ี เจ้าพนักงานสัตวบาล 

36 นายพนม สุวรรณรัตน ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

37 นายจีระศักดิ ์ ทองโอ เจ้าพนักงานสัตวบาล 

38 นางสาวนิศากร  ทองบรรจบ เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร ์

 
เร่ิมประชุม 09.41 น. 

วาระ/เร่ือง ข้อสั่งการ/ข้อราชการ/ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

วาระที่ 1 เร่ือง ประธาน
แจ้งที่ประชุมทราบ 

นายกิตติศักดิ ์ ชัยสวสัดิ์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุ
สัตว์จังหวัดสงขลา แจ้งขอ้ราชการ ดังนี้   

ทุกหน่วยฯ 

 1.เนื่องจาก กระผมมารักษาราชการแทนปศุสตัว์จังหวัดสงขลา หากมีภารกิจงานใดที่
จะให้ช่วยสนับสนุน สามารถแจ้งความประสงค์มาได ้

 

  2. กรมปศุสตัว ไดมีค าสั่งที่ 1164/2565 ลงวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2565 เรื่อง แตงตั้ง
คณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว (DLD Co-ordinator : DLD-C) 
โดยใหส้ านักงานปศุสตัวจังหวัดแตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุ
สัตวระดับพื้นท่ี มีอ านาจหนาที่ในการด าเนินการประสานงานระหวางหนวยงานของ
กรมปศุสตัวและหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวของ เพื่อด าเนินการ
ขับเคลื่อนนโยบายดานปศุสัตวใหเปนเอกภาพ สามารถด าเนินงานภายในพ้ืนท่ีอยาง
เบ็ดเสร็จ ลดกระบวนการท างานใหลุลวง และเกิดผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินนโยบาย
ดา้นปศุสตัวในพื้นที่อยางเปนรูปธรรม  
           ส านักงานปศุสัตวจังหวัดสงขลา  จึงได้แตงตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายของกรมปศสุัตว(DLD Co-ordinator : DLD-C) เพื่อขับเคลือ่นนโยบายกรม
ปศุสัตวใหเกิดผลสมัฤทธ์ิอยางเปนรูปธรรม เรียบรอยแลว ตามค าสั่งส านักงานปศุสตัว์
จังหวัดสงขลา ท่ี 49/2566 ลงวันท่ี 27 มกราคม 2566 โดยมีปศุสัตว์จังหวัดสงขลา 
เป็นประธานกรรมการ  มีผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เทพา  
ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ผูอ้ านวยการ
ศูนย์วิจัยและการพัฒนาการสตัวแพทย์ภาคใต้ตอนล่าง หัวหน้าด่านกักกันสัตว์สงขลา 
เป็นกรรมการ และหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศสุัตว์ เป็นกรรมการ
และเลขานุการ 
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วาระ/เร่ือง ข้อสั่งการ/ข้อราชการ/ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

              คณะกรรมการ มีหน้าที่ ดังนี้ 
    (๑) ประสานราชการระหว่างหน่วยงานในสังกัดกรมปศสุัตว์และหน่วยงานอ่ืน ๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชนท่ีเกี่ยวข้อง ให้ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายด้านการปศุสตัว์ให้
เป็นเอกภาพ สามารถด าเนินการภายในพ้ืนท่ีได้อย่างเบ็ดเสร็จ ลดกระบวนการท างาน
ให้ลุล่วงภายในพื้นที่ เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิในการด าเนินนโยบายด้านปศุสัตว์ภายใน
พื้นที่ อย่างเป็นรูปธรรม และเป็นไปในทิศทางเดียวกับนโยบายกรมปศุสัตว์ใน
ภาพรวมระดับประเทศ 
    (๒) บูรณาการการบริหารจัดการด้านแผนงาน โครงการ กิจกรรม งบประมาณ 
และทรัพยากรบุคคลในสังกัดกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ได้อยา่งมีเอกภาพ ก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสดุ 
    (๓) รายงานผลการด าเนินการของคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของปศุสัตว์ให้
คณะกรรมการอ านวยการทราบ 
   (๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรอืคณะท างาน เพิ่มเติมในระดับพ้ืนที่ ได้ตามความ
เหมาะสมในการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสตัว์ 
  (๕) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่อธิบดีกรมปศสุัตว์มอบหมาย 
จึงแจ้งมาเพื่อให้ท่ีประชุมรับทราบ และขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศุสัตว (DLD Co-
ordinator : DLD-C)  

  ส าหรับรายละเอียดแผนงานและภารกิจของหน่วยงาน จะมีการประชุม
กันอีกครั้ง 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ   

วาระที่ 2 เร่ืองรับรอง
รายงานการประชุม 

ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี 12/2565 เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2565   
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

วาระที่ 3 เร่ืองเพ่ือทราบ
และพิจารณา 

    

3.1 ศูนย์วิจัยและบ ารุง
พันธุ์สัตว์เทพา 

นายแวอับดุลเล๊าะ บาราเฮง นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ รักษาราชการ
แทน ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เทพา แจ้งข้อราชการ ดังนี้ 
- การจองพันธุ์สัตว์ หากอ าเภอประสงค์จะจองพันธุ์สตัว์ของสถานี สามารกกรอก
รายละเอียดส่งมาให้ศูนย์ฯได ้

 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ   
3.2 ศูนย์วิจัยการผสม
เทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพสงขลา 

ไม่มีข้อราชการ   

  มติท่ีประชุม : รับทราบ   
3.3 ผู้อ านวยการ
ศูนย์วิจัยและการ
พัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคใต้ตอนล่าง 

ไม่มีข้อราชการ   

  มติท่ีประชุม : รับทราบ   
3.4 ด่านกักกันสัตว์
สงขลา 

ไม่มีข้อราชการ   
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วาระ/เร่ือง ข้อสั่งการ/ข้อราชการ/ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  มติท่ีประชุม : รับทราบ   

3.5 งานพัฒนาสุขภาพ
สัตว์ 

นางสาวญาณิศา ประกอบการ  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ แจ้งข้อราชการ ดังนี้   

  1. การส่งตัวอย่างเชิงรับ      ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอรตัภูมสิ่งตัวอย่างซากสัตวปีกเลี้ยง
หลังบ้าน จ านวน 3-5 ราย (รายละ 2 ตัวอย่าง)   พร้อมเอกสารดังตอ่ไปนี้   
1.1  ใบน าส่งตัวอย่าง  1.2 รก.1 (ฉบับแก้ไข 2564)  1.3 สคส.1  1.4 แบบสอบสวน
โรค (ฉบับแก้ไข 2564) 

จังหวัดและทุก
อ าเภอ 

  2. การส่งตัวอย่างเชิงรุก   ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอส่งตัวอย่างซากสัตว์ปีกใน
พื้นที่ต าบลเสี่ยง ระดับ 5 อ าเภอละ 1 ตัวอย่าง อ.นาหม่อมส่งต าบลทุ่งขมิ้น อ.ควน
เนียงต าบลห้วยลึก อ.รัตภมูิก าแพงเพชร อ.บางกล่ าต าบลบา้นหาร อ.คลองหอยโข่ง
ต าบลคลองหลา อ.ระโนดต าบลระวะ อ.จะนะต าบลปา่ชิง อ.หาดใหญ่ต าบลคลองแห 
อ.สทิงพระต าบลวัดจันทร ์อ.สิงหนครต าบลวัดขนุน อ.กระแสสินธุต์ าบลเกาะใหญ่ อ.
เทพาต าบลปากบาง อ.สะบ้าย้อย, สะเดาและนาทวีเลือกมา 1 ต าบลความเสี่ยงระดับ 
3-4, อ.เมืองส่ง 3 ตัวอย่าง   พร้อมเอกสารดังต่อไปนี ้  2.1 ใบน าสง่ตัวอย่าง  2.2 รก.
1 (ฉบับแก้ไข 2564) 

จังหวัดและทุก
อ าเภอ 

  3. การส่งตัวอย่างนกธรรมชาต ิ ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอเมืองส่งตัวอย่างนกธรรมชาติ 
จ านวน 1 ตัวอย่าง  
พร้อมเอกสารดังต่อไปนี ้ 3.1 ใบน าส่งตัวอย่าง  3.2 แบบเก็บข้อมูลนกธรรมชาต ิ

จังหวัดและทุก
อ าเภอ 

  4. กิจกรรมส ารวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซลิ 
4.1 ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอส่งตัวอย่างซีรั่มไก่ ฟาร์ม GFM หลังจากท าวัคซีน 
อ าเภอละ 1 ฟาร์ม จ านวน 20 ตัวอย่าง 
4.2 ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอรตัภูมิ ส่งตัวอย่างฟาร์มไก่พ่อแม่พันธ์ุแพรกสุวรรณ จ านวน 
20 ตัวอย่าง 
4.3 ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอควนเนียง ส่งตัวอย่างฟาร์มไก่พันธุ์บางเหรียง จ านวน 20 
ตัวอย่างภายในวันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 2566 

จังหวัดและทุก
อ าเภอ 

  5. ตัวช้ีวัดสุกร 
  5.1 ขอให้ด าเนินการตรวจเยี่ยมเกษตรกรพร้อมรายงานในแบบฟอร์มออนไลน ์
เป้าหมายจังหวัดสงขลา 596 ฟารม์ ต้องด าเนินการ 100% ภายในมนีาคม 2566 *
หากฟาร์มไหนเลิกเลีย้งรบกวนแจง้ด้วย* 
  5.2 ขอให้อ าเภอรัตภมู ิควนเนียงและเมือง เก็บตัวอย่างพ้ืนผิว (surface swab) ใน
โรงฆ่า เดือนละ 1 ครั้ง โดยเก็บบรเิวณที่เป็นส่วนการผลติ จ านวน 5 จุด รวมเป็น 1 
ตัวอย่าง พร้อมรายงานในแบบฟอร์มออกไลน์ 
  5.3 swab ฟาร์ม ที่ลงเลีย้งใหม ่อ าเภอละ 1 ฟาร์ม หากไมม่ีฟารม์ลงเลี้ยง 
ไหม่ให้เลือกฟาร์มใดก็ได้ 1 ฟาร์ม ฟาร์มละ 2 ตัวอย่าง ภายในเดือนมีนาคม 2566 

จังหวัดและทุก
อ าเภอ 

  นางสาวณัฐกานต์ ต้ังวนาไพร   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  แจ้งข้อราชการ ดังนี้   
  1. สรุปตัวช้ีวัด ควบคุมโรคพิษสุนขับ้า ระดับอ าเภอ  เนื่องจากมีบางอ าเภอ ที่ส่ง

ตัวอย่างไม่ครบขอให้ส่งให้ครบตามเป้าหมาย 
จังหวัดและทุก

อ าเภอ 
  2. แผนการท าหมัน ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2566  ได้แก ่ วันท่ี 7-10 ก.พ.2566 ใน

พื้นที่ อ.สิงหนคร  , วันท่ี 14-15 ก.พ. 2566 ในพื้นที่ อ.ระโนด และวันท่ี 21 ก.พ. 
2566 ณ วัดกระดังงา อ.สทิงพระ 
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วาระ/เร่ือง ข้อสั่งการ/ข้อราชการ/ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

  นางสาวสุพิชญา จินดารัตน ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  แจ้งข้อราชการ ดังนี้   

  1.การรับรองมาตราฐานฟาร์ม(GFM) ช้ีแจงเป้าหมายและผลการด าเนินงานท้ังต่ออายุ
และขอใหม ่ เนื่องจาก ส านักงานฯ ได้ประสานขอลดเป้าหมายฟารม์ GFM สุกร จาก 
10 ฟาร์ม เป็น 8 ฟาร์ม จึงขอให้อ าเภอที่มีเป้าหมายด าเนินการให้ครบ 
2.จัดท าแผนการฉดีวัคซีน Lumpy skin disease ส านักงานฯ ได้รบัจัดสรรวคคซีน 
จ านวน 59,500 โด๊ส ซึ่งจะให้ปศุสตัว์อ าเภอส่งข้อมลูจ านวนโคที่จะให้ฉีดส่งกลับ
ส านักงานฯ ด้วย เพื่อวางแผนการจัดรรวดัซีนให้อ าเภออีกครั้ง 

จังหวัดและทุก
อ าเภอ 

  มติท่ีประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ/ข้อราชการ   
3.6 กลุม่ยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการปศุสัตว์ 

นายกษิดิศ ทิตย์สีแสง ปศุสัตว์อ าเภอสิงหนคร รักษาการในต าแหน่งหัวหน้ากลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ แจ้งข้อราชการ ดังนี้ 

กลุ่มยุทธฯ/ทุก
อ าเภอ 

 1. ตามค าสั่งส านักงานปศุสตัว์จังหวัดสงขลา  ที่ 49/2566 ลงวันท่ี 27 มกราคม 
2566 ได้แต่งตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมปศสุัตว์  
ในระดับพื้นท่ี ของส านักงานปศุสตัว์จังหวัดสงขลา  เพื่อขับเคลื่อนนโยบายกรมปศุ
สัตว์ใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งจะต้องมีการก าหนดแผนงานและภารกิจ 
จ านวน 4 แผนงาน  จึงขอความร่วมมือคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วม
ก าหนดแผน ฯ จ านวน 4 แผน  

 

  2.การปรับปรุงข้อมลูเกษตรกรในระบบทะเบียนเกษตรกรผูเ้ลี้ยงสัตว์ (DLD e-Regist)  
ณ วันท่ี 20 มกราคม 2566 

  

       - เป้าหมายปรบัปรุงเกษตรกรรายเก่า จ านวน 60,118 ราย ผลการด าเนินการ
ปรับปรุง จ านวน  23,189  ราย คดิเป็นร้อยละ 38.57  รออนุมัติ 148 ราย ข้ึน
ทะเบียนเกษตรกรรายใหม ่410 ราย และเลิกเลี้ยง 856 ราย  ขอให้ด าเนินการให้
ได้ผลงานร้อยละ 100 ภายในเดือนมีนาคม 2566  

  

  3.การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสือ่ต่างๆ เพื่อสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน ประจ าปี พ.ศ.2566 

  

     3.1  กรมปศุสัตว์ก าหนดใหส้่งข่าวประชาสมัพันธ์ เพื่อสร้างความรบัรู้ความเข้าใจที่
ถูกต้องแก่ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ผ่านสื่อต่างๆ 
จ านวนไม่น้อยกว่า 7 ข่าวต่อเดือน  จึงขอความร่วมมือหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสตัว์
อ าเภอทุกท่าน ส่งภาพกิจกรรมการปฏิบัติงานด้านปศุสตัว์ โดยให้ครอบคลุมตาม 
หัวข้อกิจกรรม 7 หัวข้อข่าว ได้แก่  1.การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  2.การบริการผสม
เทียม  3.ติดตามกลุม่ ธ.ค.ก.  4.ตดิตาม/ตรวจเยี่ยมเกษตรกรเลี้ยงสตัว์ 5.การ
ด าเนินงานป้องกันโรคสัตว ์  6.การรักษา ดูแลสุขภาพสัตว ์  และ7.ติดตามงานด้าน
ปศุสัตว์อื่นๆ   

  

      3.2 การชี้แจงเหตุการณ ์กรณมีีข้อร้องเรียนที่มผีลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ ขอให้
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย  และปศสุัตว์อ าเภอ ด าเนินการภายใน 24 ช่ัวโมง และต้องมีการ
เผยแพร่ข้อมลูข่าวสารผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ไม่น้อยกว่า 3 ช่องทาง เพื่อสร้างความ
รับรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องแก่ประชาชนในประเด็น หรือเหตุการณ์ทีเ่กิดขึ้น และสรุป
รายงานผลให้อธิบดีกรมปศุสตัว ์และปศสุัตว์เขตในพ้ืนท่ีทราบ 

  

  4. การพัฒนาบุคลากร ตามตัวช้ีวดัระดับความส าเร็จในการพัฒนาผูใ้ต้บังคับบัญชา 
รอบที ่1/2566  

  

   - ก าหนด หัวข้ออบรม เรื่อง การบันทึกข้อมูลราคาสินค้าปศสุัตว์ที่เกษตรกรขายได้   
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วาระ/เร่ือง ข้อสั่งการ/ข้อราชการ/ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน
รับผิดชอบ 

ณ หน้าฟาร์ม และ จ านวนสัตว์ที่ถูกฆ่า ในระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตวร์าย
ครัวเรือนของกรมปศสุัตว ์ ซึ่งจะอบรมผา่นระบบ ZOOM และจะแจง้ก าหนดการที่
ชัดเจนให้ทราบอีกครั้ง 

  มติท่ีประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ/ข้อราชการ   
3.7 งานพัฒนาคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ 

นายกิตติศักดิ ์ ชัยสวสัดิ์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ แจ้งข้อราชการดังนี ้                 กลุ่มฯสินค้า/ทุก
อ าเภอ 

  1. ติดตามตัวช้ีวัด รอบ 1/2566                                                                                                      
      1.นมโรงเรียน อ าเภอที่ส่งไม่ครบ  ขอให้ส่งภายใน วันท่ี 20 ก.พ.2566   

     2.สารเร่งเนื้อแดง    อ าเภอที่ส่งตัวอย่างไม่ครบ  ขอให้ส่งให้ครบดว้ย   
     3.ใบอนุญาตขายอาหารสตัว ์ ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอแจ้งผู้ขาย ให้มาต่อใบอนุญาต

ไม่ให้เกินวันหมดอาย ุ  
  

  มติที่ประชุม : รับทราบและถือปฏบิัติตามข้อสั่งการ/ข้อราชการ   

3.7 กลุม่ส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ 

นายสิรพงศ์  ศิริรักษ์ นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ แจ้งข้อราชการ ดังนี้   

  1. โครงการธนาคารโค-กระบือเพือ่เกษตรกรตามพระราชด าริ (ธคก.) ให้อ าเภอ
รายงานผลการติดตามโครงการฯ ประจ าเดือน ให้เป็นปัจจุบัน 

กลุ่มส่งเสรมิฯ/
ทุกอ าเภอ 

  2. ธนาคารแพะต าบลสันติสุข ปี 66 (จชต.) เป้าหมาย 4 กลุ่ม 4 อ าเภอ/ ผู้มรีายได้
น้อย / จ านวน 10 ราย 

กลุ่มส่งเสรมิฯ/
อ าเภอจะนะ,
เทพา, นาทว,ี
สะบ้าย้อย 

  3. อาสาปศุสัตว์ อบรมอาสาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถภาพอาสาปศุสัตว์   จ านวน 
10 ราย  

กลุ่มส่งเสรมิฯ/
ทุกอ าเภอ 

  มติท่ีประชุม : รับทราบและถือปฏิบัติตามข้อสั่งการ/ข้อราชการ   

3.9 งานบริหารทั่วไป ไม่ม ี   
วาระที่ 4 เร่ืองอ่ืนๆ ไม่ม ี   

  ปิดประชุมเวลา   11.00      น.   
 
 

       ..............................................ผู้สรุปรายงานการประชุม 
       (นางสาวนิศากร  ทองบรรจบ) 
     เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 
         ..............................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายกษิดิศ  ทิตย์สีแสง) 

                                   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสตัว ์
 
        .............................................ผู้เห็นชอบรายงานการประชุม 
          (นายกิตติศักดิ์  ชัยสวสัดิ์) 

          นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ รักษาราชการแทน 
             ปศุสัตว์จังหวัดสงขลา 


