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รายงานการประชุม

ประจําเดือนขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ 5/2563 ประจําเดือน พฤษภาคม 2563
เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น.
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสตั วจังหวัดพิษณุโลก
ผู้มาประชุม
1. นายเทวัญ รัตนะ
2. นายชาตรี เจริญพร
3. นายไชยญา เจริญสวัสดิ์
4. นายธีระ นววิภาพันธ์
5. นายนริศ โภชนจันทร์
6. นายอรรถชา ณ เชียงใหม่
7. นายพงษ์ศักดิ์ เผือกพ่วง
8. นายรังสรรค์ เงินวิลัย
9. นายชูวทิ ย์ หงษ์สามสิบเจ็ด
10. นายอภิรักษ์ อินทร์สัตยพงศ์
11. นายศักดิ์ชัย ม่วงศรี
12. นายสุรศักดิ์ ตั้งสุดใจ
13. นายวิทยา วารีนยิ ม
14. นางสาววิภาพรรณ สายคำแต่ง
15. นางสาวธมลวรรณ ศรีบรรเทา
16. นายบรรพต คำสี
17. นางสาวณัฐฑินี แขนงแก้ว
18. นายหฤษฏ์ ณัฏฐวัชรกุล
19. นายบรรทัด มะลิวัลย์
20. นางสาวกรรณิการ์ เครือสาน
ผู้ไม่มาประชุม
1. นางสาวศิริวรรณ ม่วงทอง
เริ่มประชุมเวลา

ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก (ประธาน)
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ปศุสัตว์อำเภอเมืองพิษณุโลก
ปศุสัตว์อำเภอนครไทย
ปศุสัตว์อำเภอวัดโบสถ์
ปศุสัตว์อำเภอวังทอง
ปศุสัตว์อำเภอพรหมพิราม
ปศุสัตว์อำเภอชาติตระการ
ปศุสัตว์อำเภอบางระกำ
ปศุสัตว์อำเภอบางกระทุ่ม
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน รักษาการในตำแหน่ง
ปศุสัตว์อำเภอเนินมะปราง
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ
สัตวแพทย์ชำนาญงาน
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
เจ้าพนักงานธุรการ
หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (ติดราชการ)

14.00 น.
นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ประธานในการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

เรื่องก่อนวาระการประชุม ก. ขอขอบคุณทีมงานในการปฏิบัติงาน
1. โครงการส่ ง เสริ ม การเลี้ ย งสั ต ว์ ปี ก เพื่ อ ฟื้ น ฟู เกษตรกรที่ ป ระสบปั ญ หาอุ ท กภั ย ตาม
แผนปฏิบัติการฟื้นฟู เยียวยา เกษตรกรผู้ประสบภัยฝนทิ้งช่วงและอุทกภัย ปี 2562
/2. โครงการไถ่ชีวิต...
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2. โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ทั้ง 2
พื้นที่ ได้แก่ อำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอบางกระทุ่ม
3. งานแสดงมุทิตาจิต ข้าราชการพ้นจากราชการ เนื่องจากขอลาออก หมออานนท์ จุลภักดี
เกื้อหนุน ปศุสัตว์อำเภอเนินมะปราง
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 คำสั่ง จัง หวัด พิษ ณุโ ลก ที่ 3918/2563 ลงวั น ที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แต่ง ตั้ ง
ข้าราชการรักษาราชการแทน ด้วยนายอานนท์ จุลภักดีเกื้อหนุน ปศุสัตว์อำเภอเนินมะปราง ลาออก
จากราชการตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนยน 2563 จึงแต่งตั้งให้ นายวิทยา วารีนิยม เจ้าพนักงานสัตวบาล
ชำนาญงาน รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอเนินมะปราง ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เป็นต้น
ไป
1.2 ช่วงสถานการณ์โควิด-19 ภารกิจหลักด้านปศุสัตว์ยังคงต้องควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
(ASF), โรคไข้หวัดนก, โรคปากและเท้าเปื่อย (FMD), โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (AHS) ฝากอำเภอ
ที่มีการเลี้ยงม้า ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันโรค เช่น การกางมุ้ง 2 ชั้น
1.3 การสำรวจสัตว์ ให้ปศุสัตว์อำเภอออกเป็นคำสั่งการมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบรายตำบล/
หมู่บ้าน พร้อมทำแผนที่หมู่บ้าน ว่าแต่ละหมู่บ้านนั้นมีสัตว์อะไรบ้าง และมอบกลุ่มพัฒนาสุขภาพ
สัตว์ ออกแบบตารางข้อมูล และสัญลักษณ์ที่จะกำหนดลงในแผนที่

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 วันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2563
ฝ่ายบริหารทั่วไป สรุปรายงานการประชุม ฯ ครั้งที่ 4/2563 และแจ้งลงเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดพิษณุโลก http://pvlo-phs.dld.go.th เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันศุกร์ ที่ 1 พฤษภาคม 2563

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
4.1.1 การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 และเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือ
COVID-19
1) การขึ้นทะเบียนเกษตรกร ปี 2563 และจำนวนเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์
ช่วยเหลือ COVID-19 รายละเอียด ดังตารางนี้

บรรพต คำสี

/บางระกำ...
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2) การรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อโควิด-19 (COVID-19) รายละเอียด ดังตารางนี้

3) การเข้าระบบอุ ท ธรณ์ ระหว่างวัน ที่ 19 พฤษภาคม - 5 มิ ถุน ายน 2563
User + Password ได้จัดส่งทาง E-Mail เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 สามารถเข้าระบบได้ ที่
https://covid19.moac.go.th/ การตรวจสอบสถานะการดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 วัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

บรรพต คำสี

4.1.2 การรับ-ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่ มยุ ท ธศาสตร์และสารสนเทศฯ จะส่งจดหมายอิเล็ กทรอนิ กส์ ไปที่ เมล์ น ามสกุล
dld.go.th ของแต่ละอำเภอ ขอให้แต่ละอำเภอเข้าไปเช็คข้อมูลข่าวสารในเมล์ด้วย
/กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ...
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ : pplk.strategy@dld.go.th
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อ.เมืองพิษณุโลก : a6501@dld.go.th
อ.นครไทย : a6502@dld.go.th
อ.ชาติตระการ : a6503@dld.go.th
อ.บางระกำ : a6504@dld.go.th
อ.บางกระทุ่ม : a6505@dld.go.th
อ.พรหมพิราม : a6506@dld.go.th
อ.วัดโบสถ์ : a6507@dld.go.th
อ.วังทอง : a6508@dld.go.th
อ.เนินมะปราง : a6509@dld.go.th
ทุกอำเภอ : ga65@dld.go.th
มติที่ประชุม

รับทราบ

ชาตรี เจริญพร

4.1.3 โครงการส่ง เสริมการเลี้ยงสัต ว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ป ระสบปัญ หาอุท กภั ย
ปี 2562
ดำเนินการในพื้นที่ 6 อำเภอ ได้แก่ เมือง นครไทย วังทอง ชาติตระการ บางกระทุ่ม
และเนินมะปราง เกษตรกรมีสิทธิ์ จำนวน 458 ราย ส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีกและปัจจัยการผลิต จำนวน
431 ราย และเกษตรกรสละสิทธิ์ จำนวน 27 ราย ดังนี้
1) เป็ดไข่ 46 ราย สละสิทธิ์ 1 ราย
2) ไก่พื้นเมือง 177 ราย สละสิทธิ์ 7 ราย
3) ไก่ไข่ 208 ราย สละสิทธิ์ 19 ราย
ผลการเบิกจ่ายเงิน โดยการโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ก.ส. ของเกษตรกร จำนวน 431 ราย
รายละ 4,850 บาท รวมเป็น เงิน 2,090,350 บาท คงเหลือเงินเกษตรกรสละสิท ธิ์ 27 ราย
เป็นเงิน 130,950 บาท และทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจะทำเรื่องโอนเงินเป็นรายได้แผ่นดิน
ต่อไป เนื่องจากเป็นงบเงินอุดหนุน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ชาตรี เจริญพร

4.1.4 โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้
1) โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ไก่ดำแบบ
ครบวงจร จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ 734,000 บาท เป้าหมาย อำเภอละ 30 ราย
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาเพิ่มศักยภาพการผลิตผลติภัณฑ์ต้นแบบ จำนวน
3 ผลิตภัณฑ์
- จ้างเหมาออกแบบและผลิตบรรจุภัณฑ์ ไม่น้อยกว่า 3 ผลิตภัณฑ์
- ส่งเสริมการเชื่อมโยงตลาด Digital Marketing
- บริหารจัดการโครงการ ติดตามและประเมินผลโครงการ
2) โครงการพั ฒ นาชุ ม ชนเลี้ ย งไก่ พื้ น เมื อ งสู่ น วั ต วิ ถี ที่ ยั่ ง ยื น ต้ น แบบ งบประมาณ
1,000,000 บาท เป้าหมายเกษตรกร 20 ราย
/2) โครงการพัฒนา...
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- จัดตั้ง กลุ่ม เกษตรกร 10 กลุ่ม ๆ ละ 20 คน รวม 200 คน และจัด ตั้งฟาร์ม
กลุ่มละ 1 แห่ง รวม 10 แห่ง
- พัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิต (GFM) ของฟาร์มสาธิตและสมาชิกกลุ่ม 200
แห่ง
- พัฒนาสุขภาพไก่พื้นเมืองของฟาร์มสาธิตและสมาชิกกลุ่ม จำนวน 200 แห่ง
- จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตและ
แปรรูปไก่พื้นเมืองเกษตรกร จำนวน 200 คน
- จัดตั้งตลาดนัด ไก่โก้/ไก่เก่ง/ไก่แกง จำนวน 3 แห่ง และส่งเสริมเชื่อมโยงตลาด
Digital Marketing
- บริหารจัดการโครงการ ติดตามและประเมินผลโครงการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ชาตรี เจริญพร

4.1.5 งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการพัฒนากลุ่มแปลงใหญ่(งบไม่เกินกลุ่มละ 3 ล้านบาท) หลักการดำเนินงาน ดังนี้
1) กลุ่มแปลงใหญ่หรือศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ แสดงความจำนงผ่านเกษตร
อำเภอหรือปศุสัตว์อำเภอ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2) นำโครงการเข้าที่ประชุมคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไข
ปัญหาภาคการเกษตร ระดับอำเภอ OT (โครงการที่ผ่าน OT แล้ว ให้อำเภอส่งสำเนาโครงการมาให้
จังหวัดทราบด้วย)
3) นำโครงการที่ผ่านประชุม OT เข้าที่ประชุม คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อน
นโนบายสำคัญและการแก้ปัญหาภาคการเกษตร ระดับจังหวัด COO
4) นำส่งโครงการที่ผ่านประชุม COO จังหวัด ส่งกองการเจ้าหน้าที่ กรมปศุสัตว์

มติที่ประชุม

รับทราบ

ธิติคุณ บุตรคำโชติ

มติที่ประชุม

4.2 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
4.2.1 รายงานผลการปฏิบตั ิงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2563
1) การออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ณ วัดวังเป็ด ตำบล
บางระกำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ทำหมันสุนัข 48 ตัว แมว 44 ตัว รวมทั้งหมด 92 ตัว
2) โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “ฟาร์มที่มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสม (GFM) สำหรับเกษตรกร” พื้นที่เป้าหมาย 4 อำเภอได้แก่ วังทอง บางระกำ ชาติตระการ
พรหมพิราม เกษตรกร จำนวน 100 คน ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
3) การรับรองฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรคและการเลี้ยงที่เหมาะสม (GFM) ขอให้อำเภอ
ดำเนินการ ดังนี้
- ช่ว งเดือนมิถุนายน 2563 อำเภอตรวจสอบสถานะฟาร์ม GFM ที่ หมด/ใกล้
หมดอายุ (ก่อน 6 เดื อน) กรณี ต่ออายุ ให้ ยื่น เอกสาร ได้ที่ กลุ่ม พั ฒ นาสุขภาพสัต ว์ ภายในเดื อน
มิถุนายน 2563
- ช่ วงเดือนกรกฎาคม - สิ งหาคม 2563 วางแผนการออกตรวจประเมิ น /ออก
ใบรับรอง
รับทราบ
/4.2.2 โครงการ...
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ธมลวรรณ ศรีบรรเทา

4.2.2 โครงการควบคุมประชากรสุนัขและแมวจรจัดในวัดด้วยวิธีการผ่าตัดทำหมัน
1) แผนการทำหมันสุนัข-แมว ดังตารางนี้
อำเภอ
เมืองพิษณุโลก
นครไทย
ชาติตระการ
บางระกำ
บางกระทุ่ม
พรหมพิราม
วัดโบสถ์
วังทอง
เนินมะปราง

วัด
วัดจันทร์ตะวันตก
วัดอรัญญิก
วัดบ้านพร้าว
วัดป่าแดง
วัดวังเป็ด
วัดบึงลำ
วัดนาขุม
วัดเหล่าขวัญ
วัดเขาสมอแคลง
วัดวังไทรย้อย

ผล
ดำเนินการแล้ว
อบต.สนับสนุนงบ
ดำเนินการ เดือนมิถุนายน63
ดำเนินการแล้ว
อยู่ระหว่างประสานงาน
อำเภอดำเนินการ
อำเภอดำเนินการ
อยู่ระหว่างประสานงาน
อยู่ระหว่างประสานงาน

2) โครงการสร้างพื้ น ที่ ป ลอดโรคพิ ษ สุนั ขบ้ าในระดั บ ท้ องถิ่ น ปี งบประมาณ 2563
รอบที่ 3 ระหว่างวันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563 กำหนดส่งแบบรายงาน (RF 1) ภายใน
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และขอให้อำเภอดำเนินการ ดังนี้
- ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ละเอียด
- การขึ้นทะเบียนสัตว์ใน Rabies one Data ถ้าอปท. พบปัญหาเกี่ยวกับการขึ้น
ทะเบียน ให้ติดต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ผู้ดูแลระบบ)
- การออกเทศบั ญ ญั ติ / ข้ อ บั ญ ญั ติ เรื่อ ง การควบคุ ม การเลี้ ย งและปล่ อ ยสั ต ว์
ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ.2535 ว่ามีการอกแล้วหรือยัง
มติที่ประชุม

รับทราบ

ธมลวรรณ ศรีบรรเทา

4.2.3 โครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาตราจารย์
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
กำหนดจัด พิ ธีสดุดีเทิดพระเกียรติศาตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัต ติยราชนารี ในวันศุกร์ ที่ 3 กรกฎาคม 2563 ณ วัดเขาสมอแคลง ตำบลวังทอง
อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ประกอบด้วย กิจกรรมผ่าตัดทำหมัน ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้าในสุนัขและแมวไม่มีเจ้าของหรือด้อยโอกาส และการประชาสัมพันธ์ ให้คำปรึกษาสุขภาพสัตว์
เลี้ยง ซึ่งจะดำเนินการตลอดทั้งเดือนกรกฎาคม 2563

มติที่ประชุม

รับทราบ

ธีระ นววิภาพันธ์

4.3 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
4.3.1 บังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ (กรมปศุสัตว์ และกรมประมง) ประจำปี ๒๕๖๓
1) ดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2563
2) วัตถุประสงค์
- เพื่อให้การปฏิบัติงานครอบคลุมทุกพื้นที่ มั่นคง และเป็นไปอย่างยั่งยืน
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/เพื่อให้ผู้ประกอบการ...
- เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านค้าอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์ และ ยาสัตว์น้ำ
ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย
- เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และสัตว์น้ำได้ใช้ปัจจัยที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งผล
ให้สินค้าทางการเกษตรมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
3) วิธีการดำเนินการ
- ปศุสัตว์อำเภอ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการให้ผู้ประกอบการทราบ
- จัดชุดปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายลงพื้นที่ที่รับผิดชอบ โดยมี ปศุสัตว์อำเภอ และ
ประมงอำเภอ เป็นผู้เข้าตรวจ
- พิ จ ารณาเข้าตรวจร้านที่ มี การดำเนิ น กิจ การของทั้ ง ๒ หน่ วยงานภายในร้า น
เดียวกันก่อนอย่างแรก ถ้าไม่มี ให้เข้าปฏิบัติงานในร้านที่มีการดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
- ทีมชุดปฏิบัติงานเข้าตรวจ
4) ชุดปฏิบัติงานปฏิบัติดังนี้
- ปศุสัตว์อำเภอ ตรวจสอบการขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ ตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
- ประมงอำเภอ ตรวจสอบการขายอาหารสัตว์น้ำ ยาสัตว์น้ำ ตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ พระราชบัญญัติยา พ.ศ. ๒๕๑๐
5) แนวทางการปฏิบัติงาน
- ตรวจสอบใบอนุญาตการขาย/ตรวจสอบเลขทะเบียนสินค้าที่ขาย
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ขาย/ตรวจสอบการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่นๆ
ที่รับผิดชอบ
- กรณีไม่พบการกระทำความผิด ทำบันทึกการตรวจตามฟอร์มที่แต่ละกรมกำหนด
เจ้าหน้าที่มอบเกียรติบัตรรับรองการปฏิบัติที่ถูกต้องตามกฎหมายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปี ๒๕๖๓
- กรณีพบการกระทำผิด ทำบันทึกการตรวจตามฟอร์มที่แต่ละกรมกำหนด ทำการ
ยึดหรืออายัดของกลาง เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานไปพบพนักงานสอบสวนในพื้นที่นั้นๆ เพื่อทำการ
ร้องทุกข์ แจ้งความดำเนินคดี พร้อมด้วยพยาน และหลักฐานประกอบ
6) การรายงานผลปฏิบัติการ
- ปศุสัตว์อำเภอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ให้ปศุสัตว์จังหวัด
- ปศุสัตว์จังหวัดรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงาน ผ่านปศุสัตว์เขต ไปยังกองสารวัตร
และกักกันต่อไป
มติที่ประชุม

รับทราบ

ธีระ นววิภาพันธ์

4.3.2 หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปี
๒๕๖๓
1) หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน (ฉบับที่ ๒)
เพื่ อ เป็ น การหลี ก เลี่ ย งการแพร่ ร ะบาดของโรค COVID-19 ทำให้ ต้ อ งมี ก ารทบทวนประกาศ
คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าว เพิ่มเติม
ดังนี้
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/ ข้อ 8 …
ข้อ ๘

ข้อ 9.3

ข้อ 11.4

2) กำหนดให้ ผู้ป ระกอบการจะต้องรับผิดชอบส่งนมโรงเรียนให้เด็กนักเรียนในภาค
เรียนที่ ๑/๒๕๖๓ ให้เริ่มส่งนม UHT ในช่วงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓
3) ให้ปศุสัตว์อำเภอดำเนินการตรวจติดตามข้อมูลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม
(นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑ และรายงานให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภายใน
วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๓ ตามแบบฟอร์มนี้
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ประธาน

4.3.3 การแต่งตั้งคณะทำงาน โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
ครบวงจร
1) คณะทำงานชุดที่ 1 (รับผิดชอบ : อำเภอเมือง อำเภอวัดโบสถ์ อำเภอวังทอง)
- หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน
- ปศุสัตว์อำเภอเมืองพิษณุโลก
- ปศุสัตว์อำเภอวัดโบสถ์
- ปศุสัตว์อำเภอวังทอง
- นายสัตวแพทย์ ประจำกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
- พนักงานราชการ ลูกจ้าง ประจำกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
- พนักงานราชการ ลูกจ้าง ประจำสำนักงานปศุ สัตว์อำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลก
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวัดโบสถ์ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวังทอง
- นาย ธิติคุณ บุตรคำโชติ คณะทำงานและเลขานุการ
2) คณะทำงานชุดที่ 2 (รับผิดชอบ : อำเภอนครไทย ชาติตระการ เนินมะปราง)
- หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน
- ปศุสัตว์อำเภอนครไทย
- ปศุสัตว์อำเภอชาติตระการ
- ปศุสัตว์อำเภอเนินมะปราง
- นายสัตวแพทย์ ประจำกลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
- พนักงานราชการ ลูกจ้าง ประจำกลุ่มคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
- พนั กงานราชการ ลูกจ้าง ประจำสำนั กงานปศุสัต ว์อำเภอนครไทย สำนั กงาน
ปศุสัตว์อำเภอชาติตระการ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเนินมะปราง
- นางสาววิภาพรรณ สายคำแต่ง คณะทำงานและเลขานุการ
3) คณะทำงานชุดที่ 3 (รับผิดชอบ : อำเภอพรหมพิราม บางระกำ บางกระทุ่ม )
- หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ หัวหน้าชุดปฏิบัติงาน
- ปศุสัตว์อำเภอพรหมพิราม
- ปศุสัตว์อำเภอบางระกำ
- ปศุสัตว์อำเภอบางกระทุ่ม
- สัตวแพทย์ ประจำกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
- พนักงานราชการ ลูกจ้าง ประจำยุทธศาสตร์ฯ และกลุ่มส่งเสริมฯ
- พนั ก งานราชการ ลู ก จ้ า ง ประจำสำนั ก งานปศุ สั ต ว์ อ ำเภอพรหมพิ ร าม
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางระกำ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางกระทุ่ม
- นายบรรทัด มะลิวัลย์ คณะทำงานและเลขานุการ
4) อำนาจและหน้าที่ ดังนี้
- ดำเนินการตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
- ให้ความรู้ผู้ประกอบการให้ปฏิบัติติตามพระราชบัญญั ติควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
- สรุป ผลดำเนิ น งาน และรายงานผลการปฏิ บั ติ งานพร้อมทั้ ง ปั ญ หา อุ ป สรรค
เกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการ ให้ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกทราบ

มติที่ประชุม

รับทราบ
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/4.3.4 จำนวนสัตว์...
ประธาน

4.3.4 จำนวนสัตว์ปีกที่เข้าโรงฆ่าสัตว์
มอบหมายปศุสัตว์อำเภอเมืองพิษณุโลก และปศุสัตว์อำเภอพรหมพิราม เข้าตรวจสอบ
การนำเข้าสัตว์ปีกของโรงฆ่าในพื้นที่ ว่าเป็นไปตามจำนวนที่ผู้ประกอบการแจ้งการนำเข้าหรือไม่

มติที่ประชุม

รับทราบ

บรรทัด มะลิวัลย์

4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
4.4.1 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1) การติ ด ตามและการตรวจรั บ ปั จ จั ย การผลิ ต ตามระเบี ย บเงิ น อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป
(12,000 บาท) อำเภอที่ พ ร้อมขอเบิ กเงินอุด หนุ นชุดแรก จะตรวจรับ ภายในวันที่ 2 มิถุน ายน
2563 ประกอบด้วย 4 อำเภอ ดังนี้
- อำเภอบางกระทุ่ม (เอกสารผ่าน ของครบถ้วน)
- อำเภอพรหมพิราม (ตรวจสอบเอกสารยังไม่ผ่าน รอการยืนยัน)
- อำเภอนครไทย (ยังไม่ได้ตรวจเอกสาร รอการยืนยัน)
- อำเภอชาติตระการ (ยังไม่ได้ตรวจเอกสาร รอการยืนยัน)
2) การประเมินศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ ปี 2563 (ศูนย์ที่ได้รับเงินอุดหนุนปี 63)
จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563
3) การประกวดศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ดีเด่น ระดับจังหวัด และระดับเขต 6 จะต้อง
ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2563

มติที่ประชุม

รับทราบ

บรรทัด มะลิวัลย์

4.4.2 การจัดฝึกอบรมเกษตรกร
1) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี
๒๕๖๓ จำนวน 2 หลั กสู ตร ดำเนิ น การเสร็จ สิ้น แล้ วระหว่างวั น ที่ ๗ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓
จำนวน ๗ รุ่นๆ ละ ๒ วัน
2) โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พื้นเมืองตามแนวทางเกษตร
สมัยใหม่ จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 หลักสูตร ดำเนินการเสร็จสิ้น แล้ว เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม
2563 จำนวน 1 รุ่นๆ ละ 1 วัน
3) แผนการจัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรใน
พื้นที่ที่มีความเหมาะสม จังหวัดพิษณุโลก เป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้ออำเภอนครไทย 10 ราย
และอำเภอบางระกำ 10 ราย รอพิจารณาดำเนินการในช่วงเดือนมิถุนายน-เดือนกรกฎาคม 2563

มติที่ประชุม

รับทราบ

บรรทัด มะลิวัลย์

4.4.3 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1) ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิตตามระเบียบเงินอุดหนุนฯ จำนวน 3 โครงการ
ดังนี้
- โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดำ เป้าหมายเกษตรกร
40 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก วังทอง พรหมพิราม และวัดโบสถ์
- โครงการรักษ์น้ำ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน เป้าหมายเกษตรกร 20 ราย ในพื้นที่
อำเภอชาติตระการ
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/โครงการพัฒนาเด็ก...
- โครงการพั ฒ นาเด็กและเยาวชนในถิ่น ทุ รกัน ดาร ตามพระราชดำริ เป้ าหมาย
โรงเรียน 4 แห่ง ในพื้นที่อำเภอชาติตระการ และอำเภอนครไทย
2) งบประมาณเงินอุดหนุนฯ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ดังนี้
โครงการ
โครงการเขื่อนแควน้อยฯ
โครงการรักษ์น้ำฯ
โครงการพัฒนาเด็กฯ
รวมเงินงบประมาณเงินอุดหนุน

มติที่ประชุม
บรรทัด มะลิวัลย์

เป้าหมาย
40 ราย
20 ราย
4 โรงเรียน

ค่าวัสดุการเกษตร
18,000 บาท
9,000 บาท
20,000 บาท
47,000 บาท

เฉลี่ย
450 บ/ราย
450 บ/ราย
5,000 บ/แห่ง

รับทราบ
4.4.4 โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
การดำเนินงาน ธคก. เดือนพฤษภาคม 2563 ดังนี้
1) กลุ่มส่งเสริมดำเนินการเอกสาร จำนวน 28 รายการ
2) รายการที่มีผลต่อบัญชี จำนวน 13 รายการ (สนง.ปศข.6 อนุมัติแล้ว)
- เกษตรกรรายใหม่ จำนวน 5 รายการ (เกษตรกร 42 ราย) ดังตารางนี้
ที่
รายการดำเนินการ
อำเภอ
1 อนุมัติเกษตรกรายใหม่เข้าร่วม บางกระทุ่ม
โครงการ 5 ราย
2 อนุมัติขยายลูกตัวที่ 1
บางกระทุม่
ให้เกษตรกรรายใหม่ 4 ราย
3 อนุมัติขยายลูกตัวที่ 1
วังทอง
ให้เกษตรกรรายใหม่ 1 ราย
4 อนุมัติขยายลูกตัวที่ 1
พรหมพิราม
ให้เกษตรกรรายใหม่ 21 ราย
5 อนุมัติขยายลูกตัวที่ 1
เมือง
ให้เกษตรกรรายใหม่ 11 ราย

เลขที่นส.เข้า
กษ 0616/ว914

ลงวันที่
20 เม.ย 63

ผลต่อทะเบียน

กษ 0616/ว919

20 เม.ย 63

+4 แม่

กษ 0616/ว962

23 เม.ย 63

+1 แม่

กษ 0616/ว994

30 เม.ย 63

+21 แม่

กษ 0616/1009

30 เม.ย 63

+11 แม่

+ 5 แม่

- มอบกรรมสิทธิ์ จำนวน 3 รายการ (เกษตรกร 35 ราย) ดังตารางนี้
ที่
รายการดำเนินการ
1 อนุมัติจำหน่ายแม่ 28 ตัว
มอบกรรมสิทธิ์
2 อนุมัติจำหน่ายแม่ 2 ตัว
มอบกรรมสิทธิ์
3 อนุมัติจำหน่ายแม่ 5 ตัว
มอบกรรมสิทธิ์ (กรณีพิเศษ)

อำเภอ
วัดโบสถ์

เลขที่นส.เข้า
กษ 0616/ว1050

ลงวันที่
5 พ.ค 63

ผลต่อทะเบียน

วังทอง

กษ 0616/ว1097

12 พ.ค 63

-2

วังทอง

กษ 0616/ว1098

12 พ.ค 63

-5

-28

- จำหน่ายแม่โค-กระบือ จำนวน 3 รายการ (เกษตรกร 3 ราย) ดังตารางนี้
ที่ รายการดำเนินการ
1 อนุมัติจำหน่าย แม่ตาย

อำเภอ
บางกระทุ่ม

เลขที่นส.เข้า
กษ 0616/ว995

ลงวันที่
30 เม.ย 63

ผลต่อทะเบียน

-1
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1 ตัว (พล 57/60)
2 อนุมัติจำหน่าย แม่ตาย
1 ตัว (พล 66/57)
3 อนุมัติจำหน่าย แม่ตาย
1 ตัว (พล 31/56)

พรหมพิราม

กษ 0616/ว964

23 เม.ย 63

-1

วังทอง

กษ 0616/ว1019

3 เม.ย 63

-1

/3) จำหน่ายลูกโค...
3) จำหน่ายลูกโค-กระบือ จำนวน 2 รายการ (โค-กระบือ 21 ตัว) ดังตารางนี้
ที่ รายการดำเนินการ
1 อนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูก
20 ตัว
2 อนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูก
1 ตัว

อำเภอ
พรหมพิราม

เลขที่นส.เข้า
กษ 0616/ว918

ลงวันที่
20 เม.ย 63

ผลต่อทะเบียน

เนินมะปราง

กษ 0616/ว1001

30 เม.ย 63

-1

-20

4) รายการรอดำเนินการ (คงค้าง) ดังตารางนี้
ที่ รายการดำเนินการ
อำเภอ
1 ขอเบิกเงินบริจาคโครงการไถ่ ชีวิต
วัดโบสถ์
โค-กระบือ 6 ราย
2 ขออนุมัติขยายลูกตัวที่ 1 จำนวน
พรหมพิราม
3 ราย
3 ขอมอบกรรมสิ ท ธิ์ เกษตรกร 30 พรหมพิราม
ราย
4 ขออนุมัติเกษตรกรรายใหม่ พิธีไถ่
วัดโบสถ์
ชีวิต 10 ราย
5 ขออนุมัติเกษตรกรรายใหม่ พิธีไถ่ เมืองพิษณุโลก
ชีวิต 8 ราย

เลขที่นส.เข้า
พล 0608/063

ลงวันที่
25 มีนาคม 63

พล 0508/166

20 พฤษภาคม63

พล 0508/176

27 พฤษภาคม 63

พล 0608/097

12 พฤษภาคม 63

พล 0108/129

27 พฤษภาคม 63

5) ผลการดำเนินการ ดังตารางนี้
อำเภอ

เมือง
นครไทย
บางกระทุ่ม
พรหมพิราม
เนินมะปราง
วังทอง
ชาติตระการ
บางระกำ
วัดโบสถ์
รวม

มติที่ประชุม

รับทราบ

28 เม.ย. 63
เกษตรกร รวม

เกษตรกร

รวม

(ราย)

(ตัว)

(ราย)

(ตัว)

98
2
147
156
39
68
3
30
64
607

106
10
155
252
43
90
7
40
68
717

109
2
155
176
39
61
3
20
36
601

117
10
161
271
43
83
7
40
40
772

28 พ.ค. 63
รายการเร่งดำเนินการ
3/5ปี
ตามลูกเกิด
รอมอบ
ไม่มีลูก
กรรมสิทธิ์
3/0
12
0
0/0
0
0
2/0
31
25
11/16
22
111
5/0
8
0
0/14
8
1
0/0
0
0
1/0
10
3
0/0
32
1
22/30
123
141

หน้า 13 จาก 14

บรรพต คำสี

4.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป
4.5.1 โครงการพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับ
บัญชา
สามารถสมัค รเรีย น E-learning ผ่ า นทางออนไลน์ ได้ตั้ง แต่วัน ที่ 2 มิถุน ายน –
1 กรกฎาคม 2563 และส่งเอกสารประกอบการเรียนให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ดังนี้
1) แบบทดสอบก่อนเรียน
2) แบบทดสอบหลังเรียน
/3) ภาพถ่าย…
3) ภาพถ่ายขณะเรียน E-learning จำนวน 2 ภาพ
4) ใบประกาศนียบัตร
5) แบบติดตามรายงานผล

มติที่ประชุม

รับทราบ
1. โครงการภายใต้กรอบนโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ (4 แสนล้าน) รัฐบาล
จัดสรรไว้ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 สำหรับกรม กระทรวง จัดทำโครงการ และส่วนที่ 2 สำหรับจังหวัด
จั ด ทำโครงการ โดยส่ ว นของจั งหวัด จะเน้ น เรื่องผลิ ต ภัณ ฑ์ OTOP ที่ เป็ น อั ต ลั กษณ์ ของจั งหวั ด
พิษณุโลก
2. นโยบายผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด พิ ษ ณุ โลก เน้ น การทำหมั น สุ นั ข -แมวจรจั ด ในวัด และโรงเรีย น
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก มีการรายงานผลการดำเนินการออกหน่วยทุกเดือน ขอให้ปศุสัตว์
อำเภอจัดทำแผนออกหน่วยระดับอำเภอ และอำเภอใดที่สามารถดำเนินการออกหน่วยทำหมัน ได้
เอง สามารถดำเนินการทำตามแผนได้เลย อย่างน้อยอำเภอละ 1 แห่ง 1 วัด
3. มอบคุณบรรทัด มะลิวัลย์ จัดทำแผนและเชิญเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และเจ้าหน้าที่
สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ที่รับผิดชอบโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ร่วมกันตรวจสอบทะเบียนเกษตรกรให้มีความถูกต้องตรงกัน
4. ฝ่ายบริหารทั่วไปจัดทำบันทึกมอบหมายงานให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ให้แล้วเสร็จ
ภายในวันที่ 12 มิถุนายน 2563

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 6
ไชยญา เจริญสวัสดิ์

เรื่องอื่นๆ
6.1 วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. พล.ต.กษิดิ์เดช วัฒนวรางกูร ราชองครักษ์ประจำ
กรมราชองครักษ์ สำนักพระราชวัง พร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจติดตาม
ความเรียบร้อยในพื้นที่จริงและประชุมเตรียมรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุม ารี ในวัน ที่ 19 มิถุน ายน 2563 ณ ค่า ยสมเด็ จ
พระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

มติที่ประชุม

รับทราบ

เลิกประชุมเวลา

16.00 น.
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ลงชื่อ
ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวกรรณิการ เครือสาน)
เจาพนักงานธุรการ
ลงชื่อ

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายชาตรี เจริญพร)
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

