วาระงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ประจาเดือน มกราคม 2563
ภารกิจ

วันที่ / เวลา

สถานที่

ผู้รับผิดชอบ

เลขหนังสือ

นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
8 ม.ค 63
09.00 น.
8 ม.ค 63
17.00 น.
8 ม.ค 63
19.09 น.
9 ม.ค 63
10.00 น.
14 ม.ค 63
13.30 น.
15 ม.ค 63
09.30 น.

ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดาริจังหวัดพิษณุโลก (มิติดา้ นคุณภาพชีวิต)
ร่วมพิธีเปิดงานตลาดประชารัฐ คนไทยยิ้มได้

ห้องบุณยวงศ์วิโรจน์
สานักงานสาธารณสุขจังหวัดจังหวัดพิษณุโลก
บริเวณลานจอดรถหน้าศาลากลางพิษณุโลก

5704

พิธีเปิดงาน “งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก
ประจาปี 2563”
งานวันรณรงค์ตัดอ้อยสดลดการเผาอ้อยส่งเข้าหีบโรงงานน้าตาล
(ลดPM2.5)
ประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ปี 2562/2563

เวทีกลาง บริเวณสนามหน้าศาลากลางพิษณุโลก

5563

แปลงนายวรชัย มโนมัธย์ ม.2 ต.บ่อทอง อ.บางระกา
จ.พิษณุโลก
ห้องสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ
ศาลากลางพิษณุโลก
วัดวังขวัญ ม.2 ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

0039

บริเวณเวทีกลาง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ไร่เขา
บัวทอง) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
บริเวณเวทีกลาง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ไร่เขา
บัวทอง) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
เวทีกลาง บริเวณสนามหน้าศาลากลางพิษณุโลก

0104

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ไร่เขาบัวทอง)
อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
โรงเรียนนาบัววิทยา ม.9 ต.นาบัว อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก
ห้องประชุมเตชะเสน 1 สนง.ชลประทานที่ 3
ต.ท่าทอง

5755

ห้องประชุมพระพุทธชินราช
ศาลากลางพิษณุโลก

0168

ร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานโครงการคลินกิ เกษตรเคลื่อนที่ ประจาปี
2563 (ครั้งที่ 1)
17-19 ม.ค 63 งานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 17/2563
-

17 ม.ค 63
08.30 น.
17 ม.ค 63
18.00 น.
18 ม.ค 63
13.00 น.
22 ม.ค 63
09.00 น.
28 ม.ค 63
14.30 น.
29 ม.ค 63
08.30 น.

ประชุมสัมมนาวิชาการ ในงานแพะแห่งชาติ
ร่วมเป็นเกียรติชมกิจกรรมการประกวดร้องเพลงผู้นาท้องที่และผู้นา
ท้องถิ่น
ประชุมสานสัมพันธ์เครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะแกะฯ ในงานแพะ
แห่งชาติ ครั้งที่ 17
หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจาเดือน
มกราคม 63
ประชุมคณะกรรมการอานวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสาคัญและ
การแก้ไขปัญหาภาคเกษตร (Chief of Operation) ระดับจังหวัด
พิษณุโลก ครั้งที่ 3/2563
ประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ 1/2563

0021

0107
0019

5753
0040

0072
0252

ฝ่ายบริหารทั่วไป
17 ม.ค 63
09.30 น.
20 ม.ค 63
09.00 น.

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช

โรงเรียนจ่าการบุญ

แสงเทียน

0138

ประชุมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐและรับรอง
การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ห้องพระคลังมหาสมบัติ สนง.คลังจังหวัดพิษณุโลก

อุไร

0045

ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ
ศาลากลางพิษณุโลก
ห้องประชุมพระศรีสดา
ศาลากลางพิษณุโลก
ห้องประชุมพระศรีสดา

บรรพต

0048

กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
10 ม.ค 63
13.30 น.
14 ม.ค 63
08.30 น
16 ม.ค 63

ประชุมคณะทางานปฏิบัตกิ ารลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ใน
หน่วยงานภาครัฐ
กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
ของสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 2/2563
ประชุมชี้แจงเกณฑ์คุณภาพบริหารจัดการภาครัฐ พ.ศ.2562 ผ่าน

0102
0103

09.00 น.

ระบบการประชุมวีดีทัศน์ทางไกลของกระทรวงมหาดไทย

ศาลากลางพิษณุโลก

17 ม.ค 63
09.30 น.
17 ม.ค 63
18.00 น.
20 ม.ค 63
09.00 น.
21 ม.ค 63
09.00 น.
21 ม.ค 63
09.00 น.

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช

โรงเรียนจ่าการบุญ

สุรีรัตน์

0138

ร่วมงานแสดงแสง เสียง (Light & Sound) ละครอิงประวัติศาสตร์
“เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจาปี พ.ศ.2563

พระราชวังจันทน์

ชาตรี

0108

ประชุมการประเมินผลการควบคุมภายในระดับหน่วยงานของรัฐและรับรอง
การประเมินผลการควบคุมภายใน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2562

ห้องพระคลังมหาสมบัติ สนง.คลังจังหวัดพิษณุโลก

ชาตรี

0045

ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์แบบบูรณาการในระดับ
พื้นที่รับผิดชอบสนง.ปศข.6
ประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ของ
จังหวัดพิษณุโลก

ห้องประชุมสานักงานปศุสัตว์เขต 6

ชาตรี

0111

ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลากลางพิษณุโลก

0175

กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
8 ม.ค 63
13.30 น.
9 ม.ค 63
08.00 น.
9 ม.ค 63
09.00 น.
15 ม.ค 63
08.30 น.
15 ม.ค 63
09.30 น.
15 ม.ค 63
13.00 น.

ประชุมทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR)

15-17 ม.ค 63

17 ม.ค 63
09.30 น.
19 ม.ค 63
17.00 น.
22 ม.ค 63
09.00 น.
24 ม.ค 63
13.00 น.

ห้องประชุมแควน้อย 39 บก.มทบ.39
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
สานักบริหารพื้นทีอ่ นุรักษ์ที่ 11 ต.ท่าทอง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก
ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 1 ตึกอานวยการ
กรมปศุสัตว์
วัดวังขวัญ ม.2 ต.วังโพรง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก

ไชยญา

ห้องประชุมพระมหาธรรมราชาลิไท
ศาลากลางพิษณุโลก
ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอานวยการ กรมปศุสัตว์

ธมลวรรณ

0129

ยกเลิก

0087

โครงการซ้อมแผนการปฏิบัติงานและมาตรการเตรียมความพร้อมการ
เฝ้าระวังและควบคุมโรคไข้หวัดนก ประจาปี 2563
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช

โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จ.เชียงใหม่

ไชยญา
ธิติคุณ

0012

ร่วมเป็นเกียรติในการจัดกิจกรรมการประกวดนางสาวพิษณุโลก ครั้ง
ที่2/2563
หน่วยบาบัดทุกข์ บารุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจาเดือน
มกราคม 63
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีก
ของประเทศไทยเพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรป

เวทีกลาง สนามหน้าศาลากลางพิษณุโลก

กิจกรรมงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจาปี 2562
ประชุมเตรียมความพร้อมการนาเสนอของภาครัฐเพื่อรับการตรวจ
ประเมินระบบการผลิตสัตว์ของไทยเพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรป
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจาปี 2563 (ครั้งที่ 1)
ประชุมกลั่นกรองร่างเทศบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกมูลฝอย พ.ศ.2562
และ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 ของเทศบาลตาบลเนินมะปราง

ประชุมติดตามการเตรียมความพร้อมภาครัฐและเอกชนเพื่อรับการตรวจ
ประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีกของไทยเพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรป

0043
5745
0011
0018

โรงเรียนจ่าการบุญ

0138
ไชยญา

0141

โรงเรียนนาบัววิทยา ม.9 ต.นาบัว อ.นครไทย
จ.พิษณุโลก
ห้องประชุมสนง.ปสข.6

0072

กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช

โรงเรียนจ่าการบุญ

0138

ตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบ 1 ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.2563
ประชุมการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพน้านมดิบตามโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีก
ของประเทศไทยเพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรป

ห้องประชุมสนง.ปศจ.พล.

0033

ห้องประชุมสนง.ปศข.6

0171

ห้องประชุมสนง.ปสข.6

0214

ห้องประชุมพระอัฏฐารส

5623

0214

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า
17 ม.ค 63
09.30 น.
19 ม.ค 63
09.00 น.
24 ม.ค 63
09.00 น.
24 ม.ค 63
13.00 น.

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตั ว์
7 ม.ค 63

ประชุมติดตามความก้าวหน้าผลการดาเนินโครงการอันเนื่องมาจาก

13.30 น.

พระราชดาริจังหวัดพิษณุโลก (มิติดา้ นการเกษตร)

13 ม.ค 63
14.00 น.
14 ม.ค 63
09.30 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนจังหวัดพิษณุโลก
2563
ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต
คนพิการประจาจังหวัดพิษณุโลก
16-18 ม.ค 63 โครงการอบรมมาตรฐานการตัดสินและการประกวดสัตว์ หลักสูตร
มาตรฐานการตัดสินการประกวดแพะ
17 ม.ค 63 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช
09.30 น.
17 ม.ค 63 ประชุมคณะทางานศูนย์บริการจัดการสินค้าเกษตรระดับจังหวัด
10.00 น.
19 ม.ค 63 ประชุมเสวนาเกษตรกร
13.00 น.
21 ม.ค 63 ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการบริหารจัดการน้าด้วยวิธีการ
13.30 น.
“ขุดดินแลกน้า” เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งจังหวัดพิษณุโลก
23 ม.ค 63 โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การดาเนินงานโครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพื่อการเกษตร ตามพระราชดาริ
28 ม.ค 63 ประชุมคณะกรรมการและคณะทางานโครงการพัฒนาพื้นที่ตามแนว
13.30 น.
พระราชดาริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีงบ 2563

สานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
ห้องประชุมสานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก ม.8
ต.วังทอง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก
ห้องประชุมสนง.พัฒนาสังคมและความัน่ คงของ
มนุษย์จังหวัดพิษณุโลก
ศูนย์วิจัยและบารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง อ.แก่งคอย
จ.สระบุรี
โรงเรียนจ่าการบุญ

0068

ห้องประชุมพระอัฏฐารส
สนง.เกษตรและสหกรณ์พิษณุโลก
บริเวณเวทีกลาง ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (ไร่เขา
บัวทอง) อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ห้องประชุมพระพุทธชินราช
ศิริวรรณ
ศาลากลางพิษณุโลก
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อตาบลบึงกอก อ.บางระกา
จ.พิษณุโลก
ห้องประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ศาลากลางพิษณุโลก

0121

พิพิธภัณฑ์กองทัพภาคที่ 3
ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
โรงเรียนจ่าการบุญ

-

0169

อ.เมือง

0138

0117
5761
0138

5756
0190
5810
0254

งานที่มอบหมายให้แทน
17 ม.ค 63
07.00 น.
17 ม.ค 63
09.30 น.
18 ม.ค 63
09.49 น.
18-19 ม.ค 63
-

20 ม.ค 63
07.00 น.
24 ม.ค 63
13.00 น.

กิจกรรม “กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก”
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันพ่อขุนรามคาแหงมหาราช
พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราช
โครงการปลูกฝังวิธีแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์
ส่วนรวม
โครงการเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีชาตกาล พระอาจารย์มั่น ภูริทัต
โต เนื่องในโอกาสได้รับยกย่องให้เป็นบุคคลสาคัญของโลก
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมินระบบการผลิตสัตว์ปีก
ของประเทศไทยเพื่อส่งออกไปยังสหภาพยุโรป

ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
พระราชวังจันทน์
โรงแรมวังจันทน์ริเวอร์วิว

0167
-

ศาลาการเปรียญ วัดจันทร์ตะวันตก
ห้องประชุมสนง.ปศข.6

5635
0139

ปศอ.เมือง
ปศอ.บางระกา

0214

