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รายงานการประชุมประจําเดือนขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ 1/2563 ประจําเดือน มกราคม 2563
เมื่อจันทร ที่ 27 มกราคม เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสตั วจังหวัดพิษณุโลก
ผูมาประชุม
1. นายธรรมนูญ ทองสุข
2. นายชาตรี เจริญพร
3. นายไชยญา เจริญสวัสดิ์
4. นางสาวศิริวรรณ มวงทอง
5. นายธีระ นววิภาพันธ
6. นายนริศ โภชนจันทร
7. นายพงษศักดิ์ เผือกพวง
8. นายรังสรรค เงินวิลัย
9. นายชูวทิ ย หงษสามสิบเจ็ด
10. นายอานนท จุลภักดีเกื้อหนุน
11. นายอภิรักษ อินทรสัตยพงศ
12. นายศักดิ์ชัย มวงศรี
13. นายสุรศักดิ์ ตั้งสุดใจ
14. นางสาววิภาพรรณ สายคําแตง
15.นางสาวธมลวรรณ ศรีบรรเทา
16. นายธิติคุณ บุตรคําโชติ
17. นายบรรทัด มะลิวัลย
18. นายประพันธ แกวกัน
19. นางสาวน้าํ ออย ปานมี
20. นายโกสน จูบา นไร
21. นายสฤษดิ์ ศรีภิรมย
22. นางสาวสนธยา มานะเพียร
23. นางอุไร อิ้มอนงค
24. นางสุรีรัตน เทือกตะ
25. นายจันทรเพ็ง คูณทอง
26 นางสาววิมลมาลย อาคราช
27. นางสาวรัชนีพร อุนจันทร
28. นางสาวผองศรี ตุมสุข
29. นางสาวสิริเพ็ญพร รัตนไชยชาญ
30. วาที่ ร.ต.นันทชัย พรมมาอิน
31. นางสาวกรรณิการ เครือสาน

ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก (ประธาน)
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว
หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
หัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
ปศุสัตวอําเภอเมืองพิษณุโลก
ปศุสัตวอําเภอวัดโบสถ
ปศุสัตวอําเภอวังทอง
ปศุสัตวอําเภอพรหมพิราม
ปศุสัตวอําเภอเนินมะปราง
ปศุสัตวอําเภอชาติตระการ
ปศุสัตวอําเภอบางระกํา
สัตวแพทยชาํ นาญงาน รักษาราชการแทน ปศุสัตวอําเภอบางกระทุม
นายสัตวแพทยชํานาญการ
นายสัตวแพทยชํานาญการ
นายสัตวแพทยปฏิบัติการ
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัตกิ าร
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน แทน ปศุสัตวอําเภอนครไทย
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน
พนักงานธุรการ
เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร
เจาพนักงานสัตวบาล
นักวิชาการสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานธุรการ
/ไมมาประชุม...

หนา ๒ จาก 9

ผูไมมาประชุม
2. นายอรรถชา ณ เชียงใหม
3. นายบรรพต คําสี
เริ่มประชุมเวลา

ปศุสัตวอําเภอนครไทย (ติดราชการ)
สัตวแพทยชาํ นาญงาน (ติดราชการ)

13.00 น.
นายธรรมนูญ ทองสุข ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ประธานในทีป่ ระชุม ไดกลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

เรื่องกอนวาระการประชุม
- ไมมี ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 คํ า สั่ ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ เลขที่ 68/2563 ลงวั น ที่ 13 มกราคม 2563
เรื่อง ยายขาราชการ นายธรรมนูญ ทองสุข ตําแหนงปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ไปดํารงตําแหนง
ปศุสัตวจังหวัดตาก และยายนายเทวัญ รัตนะ ตําแหนงปศุสัตวจังหวัดสุโขทัย มาดํารงตําแหนง
ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก กําหนดการเดินทาง ในวันที่ 29 มกราคม 2563 เวลา 09.09 น.

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2562 วันศุกร ที่ 20 ธันวาคม 2562
ฝายบริหารทั่วไป สรุปรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ 12/2562 และแจงลงเว็บไซตของสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก http://pvlo-phs.dld.go.th เรียบรอยแลว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันศุกร ที่ 20 ธันวาคม 2562

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
4.1 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
4.1.1 โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ
เกษตรกรในโครงการ ทั้ ง หมด จํ า นวน 618 ราย โค-กระบื อ ทั้ ง หมด จํ า นวน
1,031 ตัว มอบกรรมสิทธิ์ เกษตรกร จํานวน 300 กวาราย โค-กระบือ จํานวน 700 กวาตัว
ลูกเกิดตัวที่ 1 ทั้งหมด จํานวน 1,028 ตัว และกลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ไดจัดสงคูมือ
และรายละเอียดการปฏิบัติงานใหอําเภอทราบแลว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประพันธ แกวกัน

/4.2 กลุมพัฒนา…
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4.2 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
วิภาพรรณ สายคําแตง
4.2.1 ผลการปฏิบัติงานประจําเดือนมกราคม 2563
1) ฟารมเลี้ยงสัตวมาตรฐาน
ตรวจรับรองใหม ไดแก ฟารมจิ้งหรีด 1 ฟารม และฟารมสุพัตรา ตําบลดอนทอง
ทอง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
ตรวจติดตาม ไดแก ฟารมไกเนื้อ 6 ฟารม และฟารมสุกร 3 ฟารม
ตรวจตออายุ ไดแก ฟารมสุกร 4 ฟารม
2) กิจกรรมไขสดปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK)
ตรวจรับรองใหม 1 แหง ไดแก รานโตะเฮง ไขสด ซีพี
ตรวจตออายุ 3 แหง ไดแก รานเบทาโกรช็อป สาขาพิษณุโลก 1, รานเบทาโกรช็อป สาขาพิษณุโลก 2 และรานเบทาโกรช็อป สาขานครไทย
3) กิจกรรมสถานที่จําหนายเนื้อสัตวปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตวOK)
ตรวจรับรองใหม จํานวน 1 แหง รานหมูกองแกว
กรมปศุสัตว มีนโยบายปรับรอบการรับรองโครงการปศุสัตว OK ประเภทรายกลุม
ใหหมดอายุพรอมกันในวันที่ 29 เมษายน 2566 สถานที่จําหนายที่ตองตรวจติดตาม และตออายุ
ไดแก บริษัท เบทาโกรอุตสาหกรรม จํากัด, เทสโกโลตัส, บริษัท บิ๊กซี ซุปเปอรเซ็นเตอร จํากัด,
บริษัท ซีพีเอฟ เทรดดิ้ง จํากัด, บริษัท สยามแมคโคร จํากัด และ บริษัท เซนทรัล ฟูด รีเทล จํากัด
จะดําเนินการแจงแผนการตรวจรับรองตอไป
4) กิจกรรมพัฒนาโรงฆาสัตวภายในประเทศ
ตรวจติดตามการดําเนินการเพื่อขอรับรองใหม 2 แหง ดังนี้ โรงฆาสุกร ไดแก
นายมิตร โพธิ์เงิน อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และโรงฆาโค-กระบือ ไดแก นางสาวสรัลรัตน
พุทธวงศ อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก
5) การเก็บตัวอยาง (เนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวภายในประเทศ น้ําเสีย ปสสาวะสุกร
และMonitoring plan)
กิจกรรมปศุสัตว OK เนื้อสุกร 30 ตัวอยาง
กิจกรรมพัฒนาโรงฆาสัตวภายในประเทศ เนื้อสัตว 15 ตัวอยาง (เนื้อสุกร 11
ตัวอยาง/เนื้อไก 4 ตัวอยาง)
กิจกรรมสิ่งแวดลอม เก็บตัวอยางน้ําเสียจากฟารมสุกร จํานวน 2 ตัวอยาง
6) ตออายุรานขายอาหารสัตว ตออายุรานขายอาหารสัตว 22 แหง
มติที่ประชุม
จันทรเพ็ง คูณทอง

รับทราบ
4.3 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
4.3.1 ตัวชี้วัดดานสุขภาพสัตว ปงบประมาณ 2563
1) ระดับความสําเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตวใหมีระบบการปองกันโรคและการ
เลี้ยงสัตวที่เหมาะสม (ฟารม GFM) ขอใหอําเภอแจงเจาหนาที่ที่รับผิดชอบเขากรอกขอมูลให
ครบถวนในระบบ E-Operation
/2) ระดับความ...
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2) ระดั บ ความสํ า เร็ จ ในการเฝ า ระวั ง ป องกั น และควบคุ ม โรคระบาดในปศุ สั ต ว
สวนการประชุมเจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวอําเภอ ทางกลุมพัฒนาสุขภาพสัตวเปนผูดําเนินการ
และในสวนที่เกี่ยวของกับอําเภอ คือ การกรอกรายงานขอมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
ผูชวยสัตวแพทยตามโปรแกรมที่กรมกําหนด ใหรายงานทุกวัน
3) ระดับความสําเร็จในการรายงานโรคระบาดและมาตรการควบคุมปองกันโรคใน
สัตวปก แบงเปน 2 สวน ดังนี้ จํานวนเกษตรกรที่ผานการรับรองสถานที่เลี้ยงไกชนที่มีระบบ
ปองกันโรค และการวัดระดับภูมิคุมกันหลังจากที่ไดรับวัคซีนนิวคาสเซิล และหลอดลมอักเสบ
4) ระดับความสําเร็จในการสรางพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบาขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ปจจุบันมีการประกาศเขตโรคพิษสุนัขบา ในพื้นที่ หมู 8 บานนาปลักแรด ตําบลชาติตระการ อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก และมีการควบคุมรัศมี 5 กิโลเมตรเรียบรอย
5) ระดับความสําเร็จในการรายงานโรคระบาดในสัตวในระบบอิเล็กโทรนิกส หากมี
การเกิดโรค อําเภอตองมีการสอบสวนโรคเบื้องตน (แบบ กคร 1, 2, 3) และรายงานโรคใหทันใน
ระยะเวลาที่กําหนด
6) งานดานผสมเทียม อําเภอที่เกี่ยวของ ดังนี้ พรหมพิราม ชาติตระการ นครไทย
เนินมะปราง วัดโบสถ ตองมีการผสมเทียมและลูกเกิดมากกวา รอยละ 50
จันทรเพ็ง คูณทอง

4.3.2 โครงการเฝาระวังโรคไขหวัดนกเชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย (X-ray)
ครั้งที่ 1/2563
ระยะเวลาดํ า เนิ น การ ระหว า งวั น ที่ 1 – 31 มกราคม 2563 จึ ง ขอให เ ร ง รั ด
ดําเนินการใหแลวเสร็จ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563

จันทรเพ็ง คูณทอง

4.3.3 โครงการสัตวแพทย พอ.สว.
กําหนดการ ในวันที่ 7 กุมภาพันธ 2563 ณ หมู 3 บานน้ําปาด ตําบลหนองกะทาว
อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก และวันที่ 21 กุมภาพันธ 2563 ณ หมู 3 ตําบลสวนเมี่ยง
อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก จะมีการสนับสนุนเวชภัณฑสําหรับสัตวปก โค-กระบือ และ
ฉีดวัดซีนเปนบางสวน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ชาตรี เจริญพร

4.4 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว
4.4.1 ตัวชี้วัดปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก รอบ 1/2563
1) ความสําเร็ จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตวจั งหวัดทําไดจริง เปรียบเทียบกั บ
เปาหมายผลผลิตที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดไดรับตามเอกสารงบประมาณรายจาย ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. 2563
คาเปาหมาย
ดําเนินการได 0-0.99% (0)
ดําเนินการได 1-10.99% (1)
ดําเนินการได 11-20.99% (2)
ดําเนินการได 21-30.99% (3)
ดําเนินการได 31-40.99% (4)
ดําเนินการได >41% (5)

ผลการดําเนินงาน
16 กิจกรรม
2 กิจกรรม
1 กิจกรรม
3 กิจกรรม
4 กิจกรรม
5 กิจกรรม

หนา ๕ จาก 9

สถานะ : คาคะแนน ที่ 1.59/5 ขอมูล ณ วันที่ 27 มกราคม 2563
ดําเนินการได 0-0.99% (19)

ดําเนินการได 1-10.99% (1) 2 กิจกรรม

ดําเนินการได 11-20.99% (2) 1 กิจกรรม

ดําเนินการได 21-30.99% (3) 3 กิจกรรม

ดําเนินการได 31-40.99% (4) 4 กิจกรรม

/ดําเนินการ...
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ดําเนินการได >41.00% (5) 5 กิจกรรม

กรมปศุสัตว

2) ระดับความสําเร็จของการนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงานขอไง

คาเปาหมาย
ผลงานสําคัญของสํานักงานปศุสัตวอําเภอดําเนินการได 0-0.99% (0)
ผลงานสําคัญของสํานักงานปศุสัตวอําเภอ ดําเนินการได 1-10.99% (1)
ผลงานสําคัญของสํานักงานปศุสัตวอําเภอ ดําเนินการได 11-20.99% (2)
ผลงานสําคัญของสํานักงานปศุสัตวอําเภอ ดําเนินการได 21-30.99% (3)
ผลงานสําคัญของสํานักงานปศุสัตวอําเภอ ดําเนินการได 31-40.99% (4)
ผลงานสําคัญของสํานักงานปศุสัตวอําเภอ ดําเนินการได >41% (5)

สถานะ : คาคะแนนเฉลี่ย ที่ 4.25/5

ผลการดําเนินงาน
6 กิจกรรม
0 กิจกรรม
2 กิจกรรม
2 กิจกรรม
1 กิจกรรม
1 กิจกรรม

ดําเนินการได 0-0.99% (0) 6 กิจกรรม

ดําเนินการได 0-0.99% (0) 6 กิจกรรม

/ดําเนินการ...

หนา ๗ จาก 9

ดําเนินการได 11-20.99% (2) 2 กิจกรรม

ดําเนินการได 21-30.99% (3) 4 กิจกรรม

ดําเนินการได 31-40.99% (4) 1 กิจกรรม

ดําเนินการได >41.00% (5) 1 กิจกรรม

/3) รอยละ...

หนา ๘ จาก 9

3) รอยละของการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว

ชาตรี เจริญพร

4.5 ฝายบริหารทั่วไป

4.5.1 การตรวจราชการของผูตรวจราชการกรมปศุสัตว รอบที่ 1 ป 2563

แจ ง เลื่ อ นกํ า หนดการตรวจราชการของผู ต รวจราชการมปศุ สั ต ว เดิ ม วั น ที่ 19
กุมภาพันธ 2563 เปน วันที่ 3 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดพิษณุโลก
4.5.2 กําหนดการเลี้ยงสงปศุสัตวเขต 6
เนื่องจาก ปศุสัตวเขต 6 ยายไปดํารงตําแหนง ปศุสัตวเขต 2 กําหนดเดินทางในวันที่
14 กุ ม ภาพั น ธ 2563 สํ า นั ก งานปศุ สั ต ว เ ขต 6 จึ ง การจั ด เลี้ ย งส ง ปศุ สั ต ว เขต 6 ในวั น ที่ 12
กุมภาพันธ 2563 เวลา 18.00 น. เปนตนไป ณ สํานักงานปศุสัตวเขต 6
/ระเบียบวาระ...
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ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ
- ไมมี -

เลิกประชุมเวลา

16.30 น.

ลงชื่อ
ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวกรรณิการ เครือสาน)
เจาพนักงานธุรการ
ลงชื่อ

(นางอุไร อิ้มอนงค)
พนักงานธุรการ

ผูตรวจรายงานการประชุม

