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รายงานการประชุม
ประจําเดือนขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ 4/2563 ประจําเดือน เมษายน 2563
เมื่อวันศุกร ที่ 1 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น.
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสตั วจังหวัดพิษณุโลก
ผูมาประชุม
1. นายเทวัญ รัตนะ
2. นายไชยญา เจริญสวัสดิ์
3. นางสาวศิริวรรณ มวงทอง
4. นายธีระ นววิภาพันธ
5. นายนริศ โภชนจันทร
6. นายอรรถชา ณ เชียงใหม
7. นายพงษศักดิ์ เผือกพวง
8. นายรังสรรค เงินวิลัย
9. นายชูวทิ ย หงษสามสิบเจ็ด
10. นายอภิรักษ อินทรสัตยพงศ
11. นายศักดิ์ชัย มวงศรี
12. นายสุรศักดิ์ ตั้งสุดใจ
13. นายบรรพต คําสี
14. นายบรรทัด มะลิวัลย
15. นางสาวกรรณิการ เครือสาน
ผูไมมาประชุม
1. นายชาตรี เจริญพร
2. นายวิทยา วารีนิยม
เริ่มประชุมเวลา

ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก (ประธาน)
หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
หัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
ปศุสัตวอําเภอเมืองพิษณุโลก
ปศุสัตวอําเภอนครไทย
ปศุสัตวอําเภอวัดโบสถ
ปศุสัตวอําเภอวังทอง
ปศุสัตวอําเภอพรหมพิราม
ปศุสัตวอําเภอชาติตระการ
ปศุสัตวอําเภอบางระกํา
ปศุสัตวอําเภอบางกระทุม
สัตวแพทยชาํ นาญงาน
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัตกิ าร
เจาพนักงานธุรการ
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว (ติดราชการ)
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน รักษาการในตําแหนง
ปศุสัตวอําเภอเนินมะปราง (ติดราชการ)

09.00 น.
นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ประธานในการประชุม ไดกลาวเปดการประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

เรื่องกอนวาระการประชุม ก. แนะนําขาราชการบรรจุใหม จํานวน 2 ราย ดังนี้
1) นายหฤษฏ ณั ฏ ฐวั ช รกุ ล ตํ า แหน ง นายสั ต วแพทย ป ฏิ บั ติ การ สํ า นั กงานปศุ สั ต ว อํา เภอ
บางกระทุม
2) นางสาวณัฐฑินี แขนงแกว ตําแหนงนายสัตวแพทยปฏิบัติการ สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
ชาติตระการ

/ ระเบียบวารที่ 1...
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ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 คําสั่งจังหวัดพิษณุโลก ที่ 2964/2563 ลงวันที่ 22 เมษายน 2563 อนุญาตให นายอานนท
จุลภักดีเกื้อหนุน ลาออกจากราชการตั้งแตวันที่ 2 มิถุนายน 2563 และไดขอลาพักผอนตั้งแต
วันที่ 27 เมษายน - 1 มิถุนายน 2563 จังหวัดพิษณุโลก จึงมีคําสั่งที่ 3063/2563 ลงวันที่ 27
เมษายน 2563 ใหนายวิทยา วารีนิยม ตําแหนงเจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน สํานักงาน
ปศุสัตวอําเภอวังทอง รักษาราชการแทนปศุสัตวอําเภอเนินมะปราง ตั้งแตวันที่ 27 เมษายน – 1
มิถุนายน 2563
1.2 การทําหมันสุนัข-แมวจรจัดในวัด ตามนโยบายของผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก ขอใหอําเภอ
จัดทําแผนทําหมันสุนัข-แมวจรจัดในวัด อําเภอละ 1 ครั้ง/เดือน และกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว จัดทํา
แผนจังหวัด 1 ครั้ง/เดือน สถานที่เนนจัดภายในวัด จํานวนสุนัข-แมว ประมาณ 80 - 100 ตัว

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 วันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2563
ฝายบริหารทั่วไป สรุปรายงานการประชุม ฯ ครั้งที่ 3/2563 และแจงลงเว็บไซตสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดพิษณุโลก http://pvlo-phs.dld.go.th เรียบรอยแลว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบ
4.1 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว
4.1.1 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของหัวหนาสวนราชการที่ต่ํากวากรมฯ (รอบที่
1/2563) รายละเอียดดังตารางตอไปนี้

บรรพต คําสี
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บรรพต คําสี

4.1.2 การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน
ขอใหอําเภอดําเนินการ ดังนี้
1) เรงปรับปรุงเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ใหครอบคลุมและเปนปจจุบัน
2) ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวในระบบทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวรายครัวเรือน
ใหแลวเสร็จภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

มติที่ประชุม

รับทราบ

จันทรเพ็ง คูณทอง

4.2 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
4.2.1 รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจําเดือนเมษายน 2563
- โครงการสัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา (ทําหมันสุนัข-แมว) อําเภอ
ที่ยังดําเนินการไมถึง 50% ไดแก อําเภอบางกระทุม ขอใหดําเนินการใหไดตามเปาหมาย
- สคบ. กําหนดการสงตัวอยางสัตวปกในระบบฟารม GAP และ GFM ใหเก็บผล Swab
6 เดือน/ครั้ง และสัตวปก หลังบานยังคงเก็บตัวอยางทุกครั้งกอนการเคลื่อนยายเหมือนเดิม
- การออกหนวยประจําเดือน พฤษภาคม 2563 ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563
ณ วัดวังเปด ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก

มติที่ประชุม

รับทราบ

ธีระ นววิภาพันธ

4.3 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
1) ตัวชี้วัดการพัฒนาโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐาน รอบที่ 2/2563 (รอยละ 10) กําหนดสง
รายงานของพนั ก งานตรวจโรคสั ต ว แ ละรายงานรั บ รองให จํ า หน า ยเนื้ อ สั ต ว อํ า เภอละ 2 โรง
เริ่มดําเนินการระหวางเดือน เมษายน – กันยายน 2563 และสงรายงานภายในวันที่ 5 ของเดือน
ถัดไป
/ 2) การตรวจสอบ...
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2) การตรวจประเมินโรงฆาสัตว รอบที่ 2/2563 อําเภอสามารถดําเนินการตรวจประเมิน
และสงรายงานใหกลุมพัฒนาคุณภาพสินคาไดเลย
3) การตรวจสอบราคาและปริมาณไขไกสดในสถานที่จําหนาย ยังคงดําเนินการตอไป
มติที่ประชุม
ศิริวรรณ มวงทอง

บรรทัด มะลิวัลย

รับทราบ
4.4 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
4.4.1 โครงการเกษตรทฤษฎีใหม ปงบประมาณ พ.ศ.2563
1) โครงการฝ กอบรมเกษตรกร การพั ฒนาผลิต ภั ณฑ และการตลาดกลุ มเครื อข า ย
เป า หมายดํ า เนิ น การในพื้ น ที่ อํ า เภอเมื อ งพิ ษ ณุ โ ลก, บางระกํ า , บางกระทุ ม , พรหมพิ ร าม,
ชาติ ต ระการ ซึ่ ง ผ า นการอบรมครั้ ง ที่ 1 แล ว สํ า หรั บ ครั้ ง ที่ 2 และ 3 ขอยกเลิ กการฝ ก อบรม
เนื่องจากกรมปศุสัตวแจงใหโอนเงินกลับกรมปศุสัตว เพื่อนําไปบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
2) กิจกรรมตัวแบบดานปศุสัตวสรางธนาคารอาหารปลอดภัยชุมชน เปนกิจกรรมที่
สนับสนุนการผลิตอาหารโปรตีนของเกษตรกร เปาหมาย 130 ราย ซึ่งสํานักงานฯ จะสนับสนุนถัง
หมักขนาด 100 ลิตร จํานวน 2 ใบ จุลินทรียและน้ําตาล เพื่อนําไปหมักเปนเอนโซม ใชผสมอาหาร
เลี้ยงสัตว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการยอย
3) กิจกรรมบรรเทาผลกระทบจากสถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา
(COVID-19) แกเกษตรกรผูเขารวมโครงการสงเสริมและสรางทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและ
นอกภาคเกษตร กิจกรรมเกษตรทฤษฎีใหม โดยสํานักงานฯ สนับสนุนพันธุไกพื้นเมือง รายละ 5 ตัว
และอาหารสัต วป ก 1 กระสอบ (30 กิ โลกรั ม) จํา นวน 21 ราย ได แก อํา เภอเมืองพิษ ณุโ ลก,
บางระกํา, บางกระทุม, พรหมพิราม และชาติตระการ
4.4.3 โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
กิจกรรมจัดตั้ง ศูนย ศพก. ดานปศุสัตว ป 2563 ดําเนินการตามระเบียบกรมปศุสัตว
วาดวยการใชจายเงินอุดหนุนโครงการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
ปงบประมาณ พ.ศ.2563 พ.ศ.2562 และแตงตั้งคณะทํางานขับเคลื่อนการพัฒนาศูนยเรียนรูการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ดานปศุสัตว, คณะกรรมการตรวจรับพันธุสัตวและปจจัยการ
ผลิต และคณะกรรมการกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพันธุสัตวและอาหารสัตว
7 เมนูทางเลือกอาชีพของเกษตรกร
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บรรทัด มะลิวัลย

4.4.4 โครงการ Smart Farmer
แผนการจัดฝกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer
จังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ “หลักสูตร การสรางผูนําเยาวชนเกษตรกรดาน
ปศุสัตว (Young Smart Farmer)” และ “หลักสูตร การพัฒนา Smart Farmer ตนแบบ” ระหวาง
วันที่ ๗ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ จํานวน ๗ รุนๆ ละ ๒ วัน

หลักสูตร การสรางผูนําเยาวชนเกษตรกรดานปศุสัตว (Young Smart Farmer)

/ 4.4.5 โครงการ...
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บรรทัด มะลิวัลย

4.4.5 โครงการสรางความเขมแข็งกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมืองตามแนวทางเกษตร
สมัยใหม
จัดอบรม วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 เปาหมายเกษตรกรรายยอยผูเลี้ยงไกพื้นเมือง
30 ราย ณ ศาลาเอนกประสงค หมูที่ 1 ตําบลทับยายเชียง อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

ศิริวรรณ มวงทอง

4.4.6 โครงการไถชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก
- อําเภอบางกระทุม
โค 5 ตัว กระบือ 5 ตัว
- อําเภอวัดโบสถ
กระบือ 10 ตัว
- อําเภอเมืองพิษณุโลก กระบือ 8 ตัว
- อําเภอบางระกํา
โค 13 ตัว
- อําเภอชาติตระการ
โค 5 ตัว

บรรทัด มะลิวัลย

4.4.7 โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ
1) รายการที่มีผลตอบัญชี จํานวน 14 รายการ (สนง.ปศข.6 อนุมัติแลว) ดังนี้
- เกษตรกรรายใหม จํานวน 1 รายการ (เกษตรกร 12 ราย)
- มอบกรรมสิทธิ์
จํานวน 4 รายการ (เกษตรกร 129 ราย)
- จําหนายแมโค-กระบือ จํานวน 3 รายการ (เกษตรกร 6 ราย)
- เปลี่ยนราย
จํานวน 1 รายการ (เกษตรกร 2 ราย)
2) จําหนายลูกโค-กระบือ จํานวน 2 รายการ (โค-กระบือ 5 ตัว)
3) รายการรอดําเนินการ (คงคาง) ดังตารางนี้

4) ผลการดําเนินการ ดังตารางนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ
/ 4.5. ฝายบริหาร...

หนา 7 จาก 7

ประธาน

4.5 ฝายบริหารทั่วไป
4.51 กลุมไลน หนังสือเวียน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก
เชิ ญ เจ า หน า ที่ ทุ ก ท า นเข า ร ว ม กลุ ม ไลน “หนั ง สื อเวี ย น สํ า นั กงานปศุ สั ต ว จั ง หวั ด
พิษณุโลก” เพื่อรับทราบขอมูลขาวสาร หนังสือ ขอสั่งการ ไดอยางรวดเร็วและทั่วถึง

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

สรุปขอสั่งการ
1. การจัดทําระเบียบวาระการประชุมประจําเดือน ใหใสขอมูลเนื้อหาเขาไปดวย
2. การประชุมประจําเดือน ขอใหกลุม/ฝาย จัดทํา PowerPoint ประกอบการนําเสนอในที่
ประชุ ม และนํ า เอกสาร หรื อ PowerPoint แขวนบนเว็บ ไซต สํ านั กงานฯ ในหั ว ข อ “เอกสาร
ประกอบการประชุม”
3. เรื่องโรคระบาดสัตวในชวงฤดูฝน ฝากปศุสัตวอําเภอและเจาหนาที่ เฝาระวังและเตรียม
ความพรอมในการรับมือทุกโรคในสัตว และเนนในพื้นที่เสี่ยง (รูเร็ว จัดการเร็ว )
4. การจัดพิธีไถชีวิตโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ ในวันที่ 27, 29 พฤษภาคม
2563 เนนพิธีแบบเรียบงาย ใหมีเฉพาะเกษตรกรผูรับมอบ เนื่องจากอยูในชวงโรคโควิด-19

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
5.1 เงินบริจาคสูภัยโควิด-19 ของสํานักงานฯ ยอดรวมประมาณ 6,700 บาท ที่ผานมาไดมีการ
จัดซื้อไขไก จํานวน 800 ฟอง สมทบโครงการจัดตั้งโรงทานชวยเหลือประชาชนผูไดรับผลกระทบ
โรคโควิ ด -19 ให แ ก วั ด จั น ทร ต ะวั น ตก และวางแผนการจั ด ซื้ อไก ไ ข และอาหารไก แจกให แ ก
เกษตรกรที่ไดรับผลกระทบตอไป

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ
6.1 การทําขาวประชาสัมพันธการปฏิบัติงานของอําเภอ ใหคัดเลือกรูปภาพที่เหมาะสม สวมใส
หนากากอนามัย และไมเนนถายภาพหมู
6.2 สถานการณโรคโควิด-19 เริ่มคลี่คลาย ขาราชการที่มีความประสงคขออนุญาตออกนอกเขต
จังหวัด ใหทําตาม พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการ พ.ศ.2535

เลิกประชุมเวลา

12.00 น.

ลงชื่อ
ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวกรรณิการ เครือสาน)
เจาพนักงานธุรการ

ลงชื่อ

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายชาตรี เจริญพร)
หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว

