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รายงานการประชุมประจาเดือนข้าราชการสานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ 13/2561 ประจาเดือน ธันวาคม 2561
เมื่อพฤหัสบดี ที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น.
ณ ห้องประชุมสานักงานปศุสตั ว์จังหวัดพิษณุโลก
ผู้มาประชุม
1. นายธรรมนูญ ทองสุข
2. นายชาตรี เจริญพร
3. นายไชยญา เจริญสวัสดิ์
4. นางสาวศิริวรรณ ม่วงทอง
5. นายนริศ โภชนจันทร์
6. นายอรรถชา ณ เชียงใหม่
7. นายพงษ์ศักดิ์ เผือกพ่วง
8. นายรังสรรค์ เงินวิลัย
9. นายชูวทิ ย์ หงษ์สามสิบเจ็ด
10. นายอานนท์ จุลภักดีเกื้อหนุน
11. นายอภิรักษ์ อินทร์สัตยพงศ์
12. นายศักดิ์ชัย ม่วงศรี
13. นายสุรศักดิ์ ตั้งสุดใจ
14. นางสาววิภาพรรณ สายคาแต่ง
15. นางสาวธมลวรรณ ศรีบรรเทา
16. นางสาวจุฑารัตน์ น้อยพินจิ
17. นายบรรพต คาสี
18. นายประพันธ์ แก้วกัน
19. นายบรรทัด มะลิวัลย์
20. นางอุไร อิ้มอนงค์
21. นางสาวกรรณิการ์ เครือสาน
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายธีระ นววิภาพันธ์
เริ่มประชุมเวลา

ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก (ประธาน)
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
ปศุสัตว์อาเภอเมืองพิษณุโลก
ปศุสัตว์อาเภอนครไทย
ปศุสัตว์อาเภอวัดโบสถ์
ปศุสัตว์อาเภอวังทอง
ปศุสัตว์อาเภอพรหมพิราม
ปศุสัตว์อาเภอเนินมะปราง
ปศุสัตว์อาเภอชาติตระการ
ปศุสัตว์อาเภอบางระกา
สัตวแพทย์ชานาญงาน รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์อาเภอบางกระทุ่ม
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
สัตวแพทย์ชานาญงาน
เจ้าพนักงานสัตวบาลชานาญงาน
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
พนักงานพิมพ์ ส.4
เจ้าพนักงานธุรการ
นายสัตวแพทย์ชานาญการ (ติดราชการ)

13.30 น.
นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ประธานในทีป่ ระชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
เรื่องก่อนวาระการประชุม
- ไม่มี -
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ระเบียบวาระที่ 1

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 3
ศิริวรรณ ม่วงทอง
มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 4
ศิริวรรณ ม่วงทอง

ศิริวรรณ ม่วงทอง

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 11/2561
ประจาเดือนธันวาคม 2561
- เน้นการเบิกจ่ายเงินงบประมาณให้แล้วเสร็จตามแผน
- ให้หัวหน้าส่วนราชการเข้าประชุมประจาเดือนด้วยตนเอง ถ้าหากติดราชการ ให้ทาหนังสือ
ชี้แจง หรือ ส่ง line ชี้แจงให้ทราบ
- การออกกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ต่างๆ ให้หัวหน้าส่วนราชการออกด้วยตนเอง
- หน่วยเกษตร มีการบูรณาการ ที่สานักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ 2 ให้หน่วยงานส่ง
เจ้าหน้าที่เข้าร่วม หน่วยละ 1 ท่าน สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก รับผิดชอบในวันที่ 29
ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 – 12.00 น.
1.2 พื้ น ที่ จังหวัด พิ ษ ณุ โลก ให้ เน้ น เรื่องสั ต ว์ปี กป่ วยตายผิด ปกติ ซึ่ งอยู่ ในระหว่างช่วงอากาศ
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่ฤดูหนาว และสามารถรายงานสัตว์ปีกป่วยตายได้ตามปกติทาง line กลุ่ม
รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2561 วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561
ฝ่ายบริหารทั่วไป สรุปรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/2561 และแจ้งลงเว็บไซต์ของสานักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก http://pvlo-phs.dld.go.th เรียบร้อยแล้ว
รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤศจิกายน 2561
เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
3.1 ติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทานาไม่เหมาะสม เพื่อปลูกพืชอาหารสัตว์
ให้อาเภอรายงานผลการรับสมัคร และประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ ตุลาคม 2561
รับทราบ
เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
4.1.1 ตัวชี้วัดด้านส่งเสริมและการพัฒนาปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2562
ตัวชี้ที่ 1 แปลงใหญ่ ให้รายงานผลการประเมินตามแบบ SF2 ภายในวันที่ 15 ม.ค. 61
ตัวชี้ที่ 2 Smart Farmer
ตัวชี้ที่ 3 เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่มีอยู่เดิมแล้ว ให้ดาเนินการ
สารวจและติดตามฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี และส่วนที่ไม่มี ให้ดาเนินการเรื่องการประชาสัมพันธ์
การรับสมัครเกษตรกร ถ้ามีสมัคร ต้องรายงานผล
ตัวชี้ที่ 4 การปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์ ให้ดาเนินการจัดทาแผนว่าจะจัดทาพื้นที่
ไหนบ้าง และส่งแบบรายงานการขึ้นทะเบียน
4.1.2 การประกวดไก่พื้นเมือง งานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจา
ปี 2562
วันที่ 12 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าตึกอัยการ ศาลากลางพิษณุโลก จัดประกวด
ไก่นเรศวร และไก่พื้นเมืองไทย จานวน 10 รุ่น ดังนี้ ไก่นเรศวรเพศเมีย 1 รุ่น , ไก่นเรศวรเพศผู้
รุ่น หนุ่ มดาวรุ่ง, ไก่น เรศวร รุ่น น้ าหนั ก 3 – 3.5 ก.ก., ไก่น เรศวร รุ่น น้ าหนั ก 3.5 – 4 ก.ก.,
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ไก่นเรศวร รุ่นน้าหนัก 4 ก.ก.ขึ้นไป, ไก่ประดู่หางดาเพศผู้ น้าหนัก 3 ก.ก.ขึ้นไป, สายพันธุ์เภาทอง
เพศผู้ น้าหนัก 3 ก.ก.ขึ้นไป, รุ่นทั่วไปเพศผู้ น้าหนัก 3 ก.ก.ขึ้นไป, ประกวดไก่พื้นเมืองยักษ์ มีถ้วย
รางวัลพร้อมเงินรางวัล ดังนี้ รางวัลที่ 1 ได้รับเงินรางวัล 3,000 บาท รางวัลที่ 2 ได้รับเงินรางวัล
2,000 บาท รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 1,000 รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆ ละ 500 บาท
วันที่ 13 มกราคม 2562 ณ บริเวณหน้าตึกอัยการ ศาลากลางพิษณุโลก จัดประกวด
ไก่ตั้ง ไก่ต่อ จานวน 5 รุ่น ดังนี้ รุ่นขยันขัน 15 นาที, ขยันขัน 1 นาที 4 ยก, ขยันคอติง, ขยัน 5
นาที รวมดอก, ขยันขัน 15 นาที ไม่มีเชียร์ มีถ้วยรางวัล 1 – 5
บรรทัด มะลิวัลย์

4.1.3 โครงการพั ฒ นาศู น ย์ เ รี ย นรู้ ก ารเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร
ปีงบประมาณ 2562
ประด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้
1) การพัฒนาศักยภาพ ศพก. (กระทรวงฯ) พัฒนาปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์
2) การพัฒนาเกษตรกรโดยการฝึกอบรม แบ่งเป็น ฝึกอบรมเจ้าของศูนย์เครือข่ายฯ ด้าน
ปศุสัตว์ และ ฝึกอบรมเกษตรกร ”เทคนิคการเลี้ยงปศุสัตว์” ผ่านศูนย์เครือข่ายฯ
3) พั ฒ นาศู น ย์ เครือ ข่ า ย ศพก. (ด้ า นปศุ สั ต ว์ ) ดั ง นี้ พั ฒ นาปรับ ปรุง ศู น ย์ เครื อ ข่ า ย
ปี 2561 (ระดับอาเภอ), พัฒนาปรับปรุงศูนย์เครือข่าย ปี 2561 (ระดับจังหวัด) และจัดตั้งศูนย์
เครือข่ายฯ ปี 2562
เมนูทางเลือกการปศุสัตว์ ได้แก่ อาชีพเลี้ยงไก่พื้นเมือง (อายุ16 - 17 สัปดาห์), อาชีพ
เลี้ยงไก่พื้น เมื องลูกผสม (อายุ 16 - 17 สัป ดาห์ ), อาชีพ เลี้ ยงไก่ไข่ (อายุ 16 - 17 สัป ดาห์),
อาชีพเลี้ยงเป็ดเทศ (อายุ 14 - 16 สัปดาห์), อาชีพเลี้ยงเป็ดไข่ (อายุ 14 - 16 สัปดาห์), อาชีพ
เลี้ยงสุกรชีวภาพ (อายุไม่น้อยกว่า 2 เดือน), อาชีพเลี้ยงแพะเนื้อ (อายุ 6 – 12 เดือน)
การจั ด หาปั จ จั ย การผลิ ต ได้ แ ก่ ค่ า พั น ธุ์ สั ต ว์ , ค่ า อาหารสั ต ว์ , ค่ า วั ส ดุ ก ารเกษตร
(อุป กรณ์ ป ระจาฟาร์ม ) และค่าเวชภัณ ฑ์ และวัคซีน (วัคซีน ยาถ่ายพยาธิ ยาปฏิชีวนะ วิตามิ น
ยาฆ่าเชื้อโรค)
ขั้นตอนการดาเนินงาน ดังนี้ จัดฝึกอบรมเกษตรกร จานวน 2 หลักสูตร ดังนี้ แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติเฉพาะ และแนวทางการเบิกจ่ายเงินอุดหนุน สนับสนุน
ปัจจัยการผลิตตามระเบียบเงินอุดหนุนประเมิน ศพก. ปี 62 และคัดเลือกและประกวดระดับ
จังหวัด

บรรทัด มะลิวัลย์

4.1.4 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
ประกอบด้วย 3 หลักสูตร ดังนี้
1. การพัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer จานวน 40 ราย (1 รุ่นๆ ละ 2 วัน)
2. การพัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer จานวน 20 ราย (1 รุ่นๆละ 3 วัน)
3. การพัฒนา Smart Farmer ต้นแบบ จานวน 20 ราย (1 รุ่นๆละ 3 วัน)
จาแนกเกษตรกรเป็น 3 ระดับ ดังนี้
1. Smart Farmer Model (SFM) คือ เกษตรกรต้นแบบที่มีคุณสมบัติพื้นฐานครบทั้ง 6
ข้อ โดยผ่านตัวบ่งชี้ครบทุกข้อ
2. Smart Farmer (SF) คือ เกษตรกรที่มีคุณสมบัติพื้นฐานครบ 6 ข้อ โดยผ่านตัวบ่งชี้
อย่างน้อย 1 ตัว ในแต่ละคุณสมบัติ
3. Developing Smart Farmer คือ เกษตรกรที่มีคุณสมบัติพื้นฐานไม่ครบ 6 ข้อ
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ขั้นตอนการดาเนินงาน
1. แต่ ง ตั้ ง คณะท างานพิ จ ารณาจั ด หาเกษตรกรผู้ เลี้ ย งปศุ สั ต ว์ เข้ า รับ การพั ฒ นาใน
โครงการตามคุณสมบัติและเป้าหมายที่กาหนด
2. จาแนกเกษตรกรเป็น 3 ระดับ Smart Farmer Model(SFM) Smart Farmer (SF)
Developing Smart Farmer
3. จัดเก็บข้อมูลเกษตรกรที่จัดหาตามแบบ SF1 1 รายต่อชุด ธันวาคม 2561 และ
พฤษภาคม 2562
4. ดาเนินงานการพัฒนา Smart Farmer ตามแบบ SF2 มกราคม 2562 และมิถุนายน
2562
5. บันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมดตามแบบ SF3 มิถุนายน 2562
6. ถอดบทเรียน Smart Farmer Model
ประพันธ์ แก้วกัน

4.1.5 ผลการดาเนินงานโครงการตามพระราชดาริ ประจาปีงบประมาณ 2562
1. โครงการรักษ์น้ าเพื่ อพระแม่ของแผ่น ดิน วันที่ 20 ธันวาคม 2561 บ้านร่มเกล้ า
ต.บ่อภาค อ.ชาติตระการ อบรมหลักสูตร “การเลี้ยงไก่ไข่” จานวน 20 ราย
2. โครงการเขื่อนแควน้อยบารุงแดน ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 4 อาเภอ อบรมเรียบร้อยแล้ว
ให้อาเภอรายงานผลการอบรม พร้อมรูปภาพประกอบส่งให้กลุ่มส่งเสริมฯ
3. โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์พื้ นที่เฉพาะ วันที่ 21 ธันวาคม 2561 บ้านลดเรือ
อ.ชาติตระการ คัดเลือกผู้นาเกษตรกร จานวน 15 ราย และอบรมหลักสูตร “การเลี้ยงสัตว์” และ
แจกเวชภัณฑ์สัตว์ปีกและสัตว์เล็ก ยาถ่ายพยาธิ
4. โครงการพั ฒ นาเด็ กและเยาวชนในถิ่น ทุ รกัน ดาร ด าเนิ น การอบรมเรีย บร้อยแล้ ว
จานวน 2 อาเภอ ดังนี้ อ.ชาติตระการ 3 โรงเรียน อ.นครไทย 1 โรงเรียน โครงการเสริม คื อ
โครงการขยายการเลี้ยงสัตว์สู่ชุมชน อ.นครไทย (เป้าหมาย พื้นที่เดิม ปีงบประมาณ 2561) จะ
ได้รับปัจจัยการผลิต คือ วัสดุการเกษตร โรงเรียนละ 5,000 บาท
5. การคัดเลือกผลงานปศุสัต ว์ดี เด่น การประกวดเรียงความ และวาดภาพ ทางกลุ่ ม
ส่งเสริมฯ พิจารณาตามหลักเกณฑ์ จาส่งผลงานของอาเภอนครไทยเข้าประกวดในระดับเขต ต่อไป
การรับ รางวัล ดั งนี้ รางวั ล ที่ 1 ได้ รับ เงิน รางวัล 15,000 บาท รางวั ล ที่ 2 ได้ รับ เงิน รางวั ล
10,000 บาท รางวัลที่ 3 ได้รับเงินรางวัล 5,000 บาท

ประพันธ์ แก้วกัน

1.5.6 โครงการธนาคารโค – กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดาริ
ได้รับอนุมัติมอบกรรมสิทธิ์ 2 อาเภอ ดังนี้ อ.นคไทย และ อ.ชาติตระการ และสัญญายืม
เพิ่ม จานวน 10 ราย ดังนี้ อ.บางกระทุ่ม 6 ราย และ อ.วังทอง 4 ราย
สานักงานปศุสัตว์เขต 6 อนุมัติจาหน่ายออกจากบัญชี ลูกตัวที่ 1 เพศผู้ ดังนี้ อ.วัดโบสถ์
5 ราย และอนุมัติเปลี่ยนสัญญายืมโคแม่พันธุ์ 1 ราย ได้แก่ อ.เมือง
ส านั ก งานปศุ สั ต ว์ จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลก ขออนุ มั ติ จ าหน่ า ยทะเบี ย น อ.วั ด โบสถ์ 6 ราย
อ.วังทอง 9 ราย อ.บางระกา 4 ราย นาส่งเงินเรียบร้อยแล้ว
มอบกรรมสิ ท ธิ์ ก รณี พิ เศษ ภายในเดื อ นธั น วาคม 2561 ดั ง นี้ อ.วั ด โบสถ์ 5 ราย
อ.เนินมะปราง 4 ราย และ อ.บางกระทุ่ม 38 ราย และมอบกรรมสิทธิ์ล่าสุด คือ อ.นครไทย 44
ราย อ.ชาติตระการ 28 ราย
รับทราบ

มติที่ประชุม
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บรรพต คาสี

4.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
4.2.1 ระเบียบสานักทะเบียนกลางว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลทะเบียนประวัติ
ราษฎร พ.ศ. 2561
“ข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร” ข้อมูลของบุคคลที่แสดงออกในรูปของเอกสาร ภาพหรือ
ข้อ มู ล ดิ จิ ทั ล โดยมี รายการตามที่ ป รากฏในข้ อมู ล ทะเบี ย นราษฎรและข้ อ มู ล อื่ น ที่ บ่ งบอกถึ ง
สถานภาพและตั ว บุ ค คลที่ เป็ น เจ้ า ของทะเบี ย นประวั ติ เช่ น ภาพใบหน้ า ลายพิ ม พ์ นิ้ ว มื อ
สถานภาพ การสมรส ชื่ อ คู่ ส มรส ชื่ อ บุ ต ร ชื่ อบุ ต รบุ ญ ธรรม หรือ ผู้ รับ บุ ต รบุ ญ ธรรม ศาสนา
วุฒิการศึกษา อาชีพ ภูมิลาเนาตามทะเบียนบ้าน ผลการตรวจสารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ
ส่วนราชการที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ ต้องจัดทาบัญชีควบคุมการเข้าถึง
และใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางของเจ้าหน้าที่ตามที่สานักทะเบียนกลางกาหนด
เพื่อให้ ตรวจสอบได้ว่าใครเข้าไปตรวจหรือเปิดเผยข้อมูลของใคร เมื่อใด และนาข้อมูลไปใช้เพื่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการนั้นหรือไม่ โดยผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องตรวจรายงานการเข้าถึ ง
และการใช้ประโยชน์ จากฐานข้อมูลทะเบียนกลางเป็นประจาทุกวัน ทั้งนี้ ให้จัดเก็บบัญชีดังกล่าว
ไว้เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปี
หากผลการตรวจสอบพบว่าเจ้าหน้าทีเ่ ปิดเผยข้อมูลโดยมิชอบ ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของการขอตรวจข้อมูลหรือไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ของทางราชการหรือเจ้ าของข้อมูลนั้น ให้ผู้
ควบคุมข้อมูลถอดถอนเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่ให้เข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนกลางเป็นเวลาสองปี
ติดต่อกัน และแจ้งให้ผู้อานวยการทะเบียนกลางทราบ เว้นแต่กรณีมีเหตุจาเป็นจะต้องให้เจ้าหน้าที่
ดังกล่าวเข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูลทะเบียนกลางก่อนเวลาที่ กาหนด ผู้ควบคุมข้อมูลจะต้องแจ้งเหตุ
จาเป็นไปยังผู้อานวยการทะเบียนกลาง และต้องมีหนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาของบุคคลนั้น
ส่งไปพร้อมด้วย
การเปลี่ยนแปลงข้อมูล
- บุคคลที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ แต่มีคานานามว่าเด็กชายหรือเด็กหญิง
- บุคคลที่มีคานานามไม่ถูกต้องตามกฎหมาย เช่น ด็อกเตอร์ นักโทษชาย พลทหาร ท้าว
ให้แก้ไขเป็น นาย นาง หรือนางสาว
- บุคคลที่มีคาสั่งศาลให้เป็นคนสาบสูญ ให้จาหน่ายรายการบุคคลนั้น
- คนต่างด้าวที่เดินทางออกจากประเทศไทยโดยไม่ได้แจ้งการขอกลับเข้ามาในประเทศ
ไทย (Re-entry) ให้จาหน่ายรายการ
- บุคคลที่มีเอกสารการทะเบี ยนราษฎรที่ มีเลขประจาตัวประชาชน 13 หลัก แต่ไม่มี
รายการบุคคลในฐานข้อมูลฯ ให้เพิ่มชื่อและรายการบุคคล
- บุคคลที่อยู่ในทะเบียนบ้านกลางติดต่อกันเป็นเวลาเกินกว่าสิ บปีโดยไม่มีการเคลื่อนไหว
ทางทะเบียนราษฎร ให้จาหน่ายรายการบุคคล
- บุคคลที่แจ้งการย้ายที่อยู่ออกจากทะเบียนบ้านเป็นเวลาติดต่อกันเกินกว่าห้าปีโดยไม่ได้
ย้ายเข้าทะเบียนบ้านใด ให้เพิ่มรายการบุคคลนั้นไว้ในทะเบียนบ้านกลางรายการบุคคลดังกล่าวอยู่
ในทะเบี ย นบ้ า นกลางติ ด ต่ อ กั น เป็ น เวลาเกิ น กว่ า ห้ า ปี โ ดยไม่ มี ก ารเคลื่ อ นไหวทางทะเบี ย น
ให้จาหน่ายรายการบุคคล
- บุคคลที่มีอายุตั้งแต่ 100 ปี โดยไม่มีการเคลื่อนไหวทางทะเบียนและไม่พบรายการทา
บัตรประจาตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart card) ให้จาหน่ายรายการบุคคล
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- บ้านและเลขที่บ้าน ที่ไม่ถูกต้องหรือไม่มีสภาพเป็นบ้านแล้ว ให้จาหน่ายเลขที่บ้าน และ
เพิ่มรายการบุคคลในทะเบียนบ้านของบ้านเลขที่นั้นไว้ในทะเบียนบ้านกลาง
บรรพต คาสี

4.2.2 สรุ ป รายงานการด าเนิ น การปั ก หมุ ด เพื่ อ แสดงพิ กั ด สถานที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
และการตอบแบบสารวจบริการภาครัฐ
การดาเนินการปักหมุดเพื่อแสดงพิกัดสถานที่ให้บริการปักหมุดดาเนินครบทุกอาเภอ การ
ตอบแบบสารวจบริการภาครัฐ ขาดอาเภอเมืองพิษณุโลก, อาเภอวัดโบสถ์ และการดาเนินการ
ตอบแบบส ารวจเรีย บร้อยแล้ ว เมื่ อ 26 ธั น วาคม 2562 และรายงานกรมปศุสั ต ว์ เมื่ อ 28
ธันวาคม 2562

บรรพต คาสี

4.2.3 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2562
รายละเอียด ดังตารางต่อไปนี้

ชาตรี เจริญพร

4.2.4 งบพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดพิษณุโลก
1) โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตและการตลาดสัตว์ปีกจังหวัดพิษณุโลก
งบประมาณ 1,228,000 บาท
กิจกรรมที่ 1 จัดตั้งฟาร์มสาธิตการเลี้ยงไก่พื้นเมือง จานวน 200 แห่ง กระจาย
ทุกอาเภอๆ ละ 20 – 30 แห่ง
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กิจกรรมที่ 2 อบรมเกษตรกรเจ้าของฟาร์มสาธิต จานวน 200 ราย ระหว่างวันที่
8 – 22 มกราคม 2562 กลุ่ ม ยุ ท ธศาสตร์ ฯ จะท าหนั ง สื อ แจ้ ง ขอใช้ ศู น ย์ ป ระสาน
แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เป็นสถานที่ฝึกอบรม กาหนดวันที่อบรม ดังนี้
วันที่ 2 มกราคม 2562 อ.ชาติตระการ จานวน 20 ราย
วันที่ 9 มกราคม 2562 อ.นครไทย จานวน 20 ราย
วันที่ 10 มกราคม 2562 อ.พรหมพิราม จานวน 20 ราย
วันที่ 11 มกราคม 2562 อ.เมือง จานวน 20 ราย
วันที่ 16 มกราคม 2562 อ.บางกระทุ่ม จานวน 20 ราย
วันที่ 17 มกราคม 2562 อ.วัดโบสถ์ จานวน 20 ราย
วันที่ 9 มกราคม 2562 อ.เนินมะปราง จานวน 20 ราย
วันที่ 21 มกราคม 2562 อ.บางระกา จานวน 30 ราย
วันที่ 28 มกราคม 2562 อ.วังทอง จานวน 30 ราย
กิ จ กรรมที่ 3 การพั ฒ นามาตรฐานฟาร์ม GFM ในฟาร์ม สาธิ ต จ านวน 200
ฟาร์ม เพื่อรองรับตัวชี้วัดเรื่อง GFM จะจัดสรรวัสดุการเกษตรให้อาเภอไปดาเนินการพัฒนา
ฟาร์มสาธิต เช่น ตาข่าย ลี่ ถาดใส่น้าและอาหาร
กิจ กรรมที่ 4 การพั ฒ นาสุ ขภาพสั ต ว์ในฟาร์ม สาธิต และสมาชิ กกลุ่ม ทั้ งหมด
จานวน 2,000 แห่ง จะจัดสรรวัสดุเวชภัณฑ์อาเภอไปดาเนินการ
กิจกรรมที่ 5 การประกวดไก่ชนนเรศวรและไก่พื้นเมืองไทย 1 ครั้ง ซึ่งกาหนดจัด
ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุ โลก ปี 2562 ในวันที่ 12 – 13
มกราคม 2562
กิ จ กรรมที่ 6 การบริห ารจั ด การโครงการติ ด ตามและประเมิ น ผล เบี้ ย เลี้ ย ง
50,000 บาท น้ ามั น เชื้ อ เพลิ ง 50,000 บาท และจั ด สรรวั ส ดุ ส านั ก งานและวั ส ดุ
คอมพิวเตอร์ให้ทุกอาเภอ
2) โครงการปศุ สั ต ว์ แ ปลงใหญ่ อั จ ฉริ ย ะ (Smart Farmer Livestock Large
Scale Farm) (โคเนื้อ ไก่ดา กระบือ)
กิจกรรมที่ 1 คัดเลือกศูนย์เรียนรู้ในกลุ่มไก่ดา โค กระบือ กลุ่มละ 2 ราย และ
คัดเลือกฟาร์มเครือข่ายศูนย์ละ 5 แห่ง รวม 10 แห่งต่อกลุ่ม
1) กิจกรรมพัฒ นายกระดับมาตรฐานการการผลิตแบบครบวงจรและสร้าง
มู ล ค่ า เพิ่ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไก่ ด าเพื่ อการแข่ งขั น ด้ า นการตลาด ด าเนิ น การอบรมสมาชิ ก ใหม่
เรียบร้อยแล้ว จานวน 40 ราย เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 และประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์แปรรูปบรรจุภัณฑ์และเตรียมความพร้อมรับรองมาตรฐานGARD
เกษตรกรอบรม จานวน 70 ราย เมื่อวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2562 และจะจัดซื้อพันธุ์
พืชสมุนไพรและพืชอาหารสัตว์เพื่อจัดทาแปลงสาธิตให้กลุ่มไก่ดา ในการทาเป็นต้นพันธุ์เพื่อ
จาหน่ายให้แก่สมาชิกต่อไป
2) กิจกรรมการลดต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์เพื่อเพิ่มมูลค่าการผลิตและฐาน
การผลิต โคเนื้ อและกระบื อ จะมีการจัด ประชุม เชิ งปฏิบั ติการลดต้ น การผลิ ตอาหารสัต ว์
จะจัดสรรถังพลาสติก 120 ลิตร และแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติทาอาหารหมัก ระหว่างวันที่ 16 –
23 มกราคม 2562 ดังนี้
วันที่ 16 มกราคม 2562 ณ กลุ่มโคเนื้ออ.เมือง จานวน 30 ราย
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วันที่ 17 มกราคม 2562 ณ กลุ่มโคเนื้ออ.พรหมพิราม จานวน 32 ราย
วันที่ 18 มกราคม 2562 ณ กลุ่มกระบืออ.พรหมพิราม จานวน 63 ราย
วันที่ 22 มกราคม 2562 ณ กลุ่มกระบืออ.นครไทย จานวน 30 ราย
วันที่ 23 มกราคม 2562 ณ กลุ่มกระบืออ.ชาติตระการ 30 ราย
3) กิจกรรมพัฒ นามาตรฐานฟาร์ม GFM ในศูนย์เรียนรู้ จานวน 10 ฟาร์ม
และฟาร์มเครือข่ายในกลุ่ม ๆ ละ 10 ฟาร์ม โรงฆ่า 10 โรง จะจัดซื้อวัสดุการเกษตร วัสดุ
ก่อสร้าง วัสดุเวชภัณฑ์ ยาถ่ายพยาธิ แร่ธาตุก้อน และสื่อประชาสัมพันธ์ให้อาเภอดาเนินการ
ติดตั้งในศูนย์เรียนรู้
4) การจัดประกวดกระบือ จานวน 1 ครั้ง ประมาณเดือนกุมภาพั นธ์ มีนาคม 2562 เบี้ยเลี้ยงการบริหารจัดการโครงการติดตามและประเมินผล 80,000 บาท
และจัดสรรวัสดุสานักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์ให้ทุกอาเภอ
รับทราบ
4.3 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
4.3.1 โครงการประชารัฐ ยอด 1,000 ตัว เน้นทาในสุนัข -แมวจรทั้งหมด ดาเนินการใน
พื้นที่อาเภอพรหมพิรามเรียบร้อยแล้ว จะออกหน่วยประมาณเดือนละ 2 ครั้ง
4.3.2 การสารวจประชากรสุนัขและแมวในวัดและโรงเรียน เนินมะปราง วัดโบสถ์ เมือง
ชาติตระการ อาเภอใดยังไม่ส่ง ขอให้เร่งส่งแบบสารวจ
4.3.3 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดาเนินการระหว่าเดือนมีนาคม – มิถุนายน
2562
4.3.4 โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ให้อาเภอรายงาน RF1 และ RF2

ประธาน

มติที่ประชุม

มอบ คุณธมลวรรณ กาหนดแผนรายเดือนในการออกหน่วยทาหมันสุนัข -แมวจรจัดในวัดและ
โรงเรียน และจะมีการประกวดโครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Award ในช่วง
เดือนสิงหาคม – กันยายน ของทุกปี ให้ทุกอาเภอเตรียมการคัดเลือก เทศบาล 1 แห่ง อบต. 1
แห่ง ที่เข้าหลักเกณฑ์ ส่งเข้าประกวด
รับทราบ
4.4 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป
-

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
-

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
-
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16.30 น.

ลงชื่อ..........................................ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวกรรณิการ์ เครือสาน)
เจ้าพนักงานธุรการ
ลงชื่อ..........................................ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นางอุไร อิ้มอนงค์)
พนักงานพิมพ์ ส.4

