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รายงานการประชุม
ประจําเดือนขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ 6/2563 ประจําเดือน มิถุนายน 2563
เมื่อวันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.00 น.
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสตั วจังหวัดพิษณุโลก
ผู้มาประชุม
1. นายเทวัญ รัตนะ
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. นายอภิรักษ์ อินทร์สัตยพงศ์
11. นายศักดิ์ชัย ม่วงศรี
12. นายสุรศักดิ์ ตั้งสุดใจ
13. นายวิทยา วารีนยิ ม
14. นางสาววิภาพรรณ สายคำแต่ง
15. นางสาวธมลวรรณ ศรีบรรเทา
16. นายธิติคุณ บุตรคำโชติ
17. นางสาวณัฐฑินี แขนงแก้ว
18. นายหฤษฏ์ ณัฏฐวัชรกุล
19. นายบรรพต คำสี
20. นายบรรทัด มะลิวัลย์
21. นางอุไร อิ้มอนงค์
22. นายจันทร์เพ็ง คูณทอง
23. นางสาวกรรณิการ์ เครือสาน
ผู้ไม่มาประชุม
1. นายธีระ นววิภาพันธ์
เริ่มประชุมเวลา

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

13.00 น.
นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ประธานในการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุมและ
ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

/เรื่องก่อนวาระ...

หน้า 2 จาก 19

เรื่องก่อนวาระการประชุม ก. มอบประกาศนียบัตรและเงินรางวัล
มอบรางวั ล การประกวดสถาบั น เกษตรกรดี เด่ น (กลุ่ ม เกษตรกรเลี้ ย งสั ต ว์ ) กรมปศุ สั ต ว์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประเภทสถาบันเกษตรกรดีเด่น ด้านการพัฒนากลุ่มเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ (รางวัลอันดับ 3 พร้อมเงินรางวัล จำนวน 10,000 บาท) ให้แก่ กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคเนื้อตำบลบึงกอก เลขที่ 233 หมู่ 8 ตำบลบึงกอก อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
1.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในประเทศไทยเริ่มคลี่คลาย ปัจจุบันเริ่มปลด
ล็อคสถานที่ต่างๆ มากขึ้น ขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามการ์ดที่รัฐบาลกำหนด New Normal การสวม
หน้ากากอนามัย
1.2 ผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด พิ ษ ณุ โลกจั ด ทำเหรีย ญพุ ท ธซ้ อนพระพุ ท ธชิ น ราชหลวงปู่ ท วดสมเด็ จ
พระนเรศวรมหาราช รุ่น “ปราบโควิด-19 พินาศสิ้น” เพื่อนำรายได้ไปใช้ประโยชน์ทางการศึกษา
การสาธารณกุศล สร้าง ซ่อม ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และบูรณะอาคารที่ว่าการอำเภอบางกระทุ่ม
ท่านใดสนใจสามารถสั่งจองได้ในราคาเหรียญละ 2,000 บาท ที่คุณ อุไร อิ้มอนงค์ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

1.3 เน้นย้ำเฝ้าระวังโรคระบาดหน้าฝน ดังนี้
1) เฝ้าระวังและควบคุมโรคระบาดที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงฤดูฝน ได้แก่ โรคปากและเท้าเปื่อย
โรคไข้หวัดนก, โรคนิวคาสเซิล, โรคอหิวาต์สัตว์ปี ก, โรค PRRS, โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย และ
โรคแบลคเลค
2) “รู้เร็ว ควบคุมเร็ว” เกิดโรคได้ แต่เกิดโรคแล้ว ทำอะไร เช่น ประกาศเขตโรคระบาด และ
ปฏิบัติตามมาตรการของกรมปศุสัตว์
๓) ปศุสัตว์อำเภอต้องวางแผนบริหารจัดการเจ้าหน้าที่ภายในอำเภอ ในการควบคุมโรคในพื้นที่
1.4 ตลาดนัดโค-กระบือ มอบคุณธิติคุณ บุตรคำโชติ ร่างข้อกำหนดมาตรฐานตลาดนัดโค-กระบือ
และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตลาดนัดโค-กระบือ เพื่อทำหน้าที่ตรวจประเมินตลาดนัดให้
ได้มาตรฐาน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ อำเภอวัดโบสถ์ และอำเภอนครไทย
มติที่ประชุม

รับทราบ
/ ระเบียบวาระที่ 2...
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ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 วันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563
ฝ่ายบริหารทั่วไป สรุปรายงานการประชุม ฯ ครั้งที่ 5/2563 และแจ้งลงเว็บไซต์สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดพิษณุโลก http://pvlo-phs.dld.go.th เรียบร้อยแล้ว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันจันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน
- ไม่มี -

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ
4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป
4.1.1 ตัวชี้วัดของปศุสัตว์จังหวัด รอบการประเมินที่ 2/2563

ชาตรี เจริญพร

ตัวชี้วัดที่
1
2
3

4

5

ชื่อตัวชี้วัด
น้ำหนัก
ผู้รับผิดชอบ
ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม
10
ฝ่ายบริหารทัว่ ไป
ระดับคำวามสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
10
ฝ่ายบริหารทัว่ ไป
ระดับความสำเร็จของการพัฒนาสุขภาพสัตว์
20+4=24
3.1 ระดับ ความสำเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ ให้มีระบบการ
4
ป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม
3.2 ระดับความสำเร็จในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคระบาด
6
ในปศุสัตว์
3.3 ระดับความสำเร็จในการรายงานโรคระบาดและมาตรการควบคุม
4
ป้องกันโรคในสัตว์ปีก
3.4 ระดั บ ความสำเร็จ ในการสร้า งพื้ น ที่ป ลอดโรคพิ ษ สุ นัข บ้ า ของ
4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3.5 ระดั บ ความสำเร็จ ในการรายงานดรคระบาดในสัต ว์ในระบบ
2
อิเล็คโทรนิกส์
ระดับความสำเร็จของการผลิตสัตว์
4
3.6 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม
ระดับความสำเร็จของการพัฒนามาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
15
กพค.
4.1 การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน
3
4.2 การรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์โครงการปศุสัตว์ OK
3
4.3 การรับรองสถานที่จำหน่ายไข่สดตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่
3
ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)
ตัวเลือกที่ 1 ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล
2
ตัวเลือกที่ 2 โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (สุกร)
2
ตัวเลือกที่ 3 การรักษามาตรฐานการรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรง
2
ฆ่าสัตว์ภายในประเทศ (GMP)
ระดับความสำเร็จของการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์
15
กสส.
5.1 โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
5
5.2 ระดั บ ความสำเร็ จ ของการพั ฒ นาเกษตรกรให้ เป็ น Smart
5
Farmer
5.3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีของ
5
กรมปศุสัตว์
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ตัวชี้วัดที่
6

7

8

ชาตรี เจริญพร

ชื่อตัวชี้วัด
ระดับความสำเร็จของงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์
6.1 ร้อยละความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดทำได้จริง
เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิต ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตาม
เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
6.2 ร้อยละความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อำเภอในพื้นที่รับผิดชอบของปศุสัตว์จังหวัด ทำได้จริงเปรียบเทียบกับ
เป้ า หมายผลผลิ ต ที่ ส ำนั ก งานปศุ สั ต ว์อ ำเภอได้ รั บ มอบหมายตาม
เอกสารงบประมาณรายจ่าย
6.3 ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์
ระดับความสำเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
7.1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชน
7.2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบ
ต่อกรมปศุสัตว์
ร้อยละความสำเร็จของการปรับ ปรุงฐานข้อ มูลทะเบี ย นเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์
รวม

น้ำหนัก
15
5

ผู้รับผิดชอบ
กยส.

5

5
5
5

กยส.

5
5

กยส.

100

4.1.2 ตัวชี้วัดของฝ่ายบริหารทั่วไป
ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม (ร้อยละ 10)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รอบการประเมินที่ 2 (1 เม.ย – 30 ก.ย 63)
การใช้จ่าย
การเบิกจ่าย
ต่ำกว่าร้อยละ 97.0
ต่ำกว่าร้อยละ 92.0
ร้อยละ 97.00-97.99
ร้อยละ 92.00-93.99
ร้อยละ 98.00-98.99
ร้อยละ 94.00-95.99
ร้อยละ 99.00-99.99
ร้อยละ 96.00-97.99
ร้อยละ 100
ร้อยละ 98.00 ขึ้นไป

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ร้อยละ 10) สำหรับ
หัวหน้ากลุ่ม/ปศุสัตว์อำเภอ
ระดับคะแนน
1

2
3
4
5

ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ทั้ง 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ
40 ของข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน และพนักงานราชการไม้น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพนักงาน
ราชการทั้งหมด โดยร่วมกันวางแผนระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม ทั้งวิธี
ฝึกอบรม และวิธีการอื่นๆ ที่ไม่ใช่การฝึกอบรม ได้แก่ การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ การเรียน e-learning
การสอนงาน การหมุนเวียน และการมอบหมายงาน เป็นต้น
มีการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาบุคลากรให้บุคลากรในสังกัดทุกคนเข้าใจแลรับทราบ
อย่างทั่วถึง ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
มีการนำแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามเป้าหมายที่กำหนด
มีการประเมินผลการเรียนรู้และติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากร
มีการรายงานผลการพัฒนาตามแผนที่กำหนด และเผยแพร่ถ่ายทอดวิธีดำเนินการและผลสัมฤทธิ์ของ
การพัฒนาที่เป็ นรูปธรรม สามารเป็ นแบบอย่างให้ห น่วยงานอื่ นๆ ได้ และเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
ภายในกรมปศุสัตว์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

/ ตัวชี้วัดที่ 3...

หน้า 5 จาก 19

ตั ว ชี้ วั ด ที่ 3 ระดั บ ความสำเร็ จ ในการพั ฒ นาตนเอง (ร้ อ ยละ 10) สำหรั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชาข้ารากชารและพนักงานราชการ
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
มีการวางแผนพัฒนาตนเอง โดยร่วมกันวางแผนระหว่างผู้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม
ส่งแผนการพัฒนาตนเองพร้อมกำหนดวิธีการพัฒนาตนเอง
มีผลการพัฒนาอย่างน้อย 1 วิธี/หลักสูตร
มีการประเมินผลการเรียนรู้และติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากร
มีการรายงานและนำผลการพัฒนาตนเองมาถ่ายทอดและปฏิบัติอย่างเป็นรูป สามารถเป็นแบบอย่างให้
หน่วยงานอื่นๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันภายในกรมปศุสัตว์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร (ร้อยละ 10)
สำหรับผู้ใต้บังคับบัญชาข้าราชการและพนักงานราชการ
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
ร่วมปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายต่ำกว่า 50% ของงานที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายมากกว่า 50% ของงานที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายมากกว่า 70% ของงานที่ได้รับมอบหมาย
ร่ว มปฏิ บั ติ งานดั งกล่ า วในฐานะเจ้ า ภาพตามข้ อ 3 ด้ ว ยจิ ต อาสา ให้ งานประสบความสำเร็จ ตาม
เป้าหมาย
ร่วมปฏิบัติงานตามข้อ 3 และ 4 และปฏิบัติตนสมควรเป็นแบบอย่าง

ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความสำเร็จงานสารบรรณ (ร้อยละ 10) สำหรับปศุสัตว์อำเภอ
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ชาตรี เจริญพร

ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
มีการจัดทำทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชการ
มีการลงรับหนังสือภายนอก รวมทั้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) / หนังสือเวียนทาง Line
มีการออกเลขหนังสือส่ง และเลขที่รับหนังสือราชการ
เสนอและติดตามหนังสือที่ประทับตรา ด่วนที่สุด ด่วนมาก ด่วน และมีกำหนดระยะเวลาดำเนินการให้
แล้วเสร็จทันที หรือให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา
ส่งหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (ต้นฉบั บ) และทางระบบงานสารบรรณอิเล็ก ทรอนิกส์ได้ถูกต้อ ง
ภายในกำหนด
มีการจัดเก็บหนังสือที่เสร็จเรียบร้อยแล้วลงแฟ้มให้เป็นระเบียบ สามารถสืบค้นและตรวจสอบได้

4.1.3 ตัวชี้วัดกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จของการนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ปฏิบัติงานของ
กรมปศุสัตว์ (ร้อยละ 5)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
ผลงานสำคัญของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ดำเนินการได้ 51-60.99%
ผลงานสำคัญของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ดำเนินการได้ 61-70.99%
ผลงานสำคัญของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ดำเนินการได้ 71-80.99%
ผลงานสำคัญของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ดำเนินการได้ 81-90.99%
ผลงานสำคัญของสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ดำเนินการได้ 91% ขึ้นไป

/ ตัวชี้วัดที่ 2...
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ตั วชี้ วัด ที่ 2 ร้อยละความสำเร็จ ของการปรับ ปรุงฐานข้ อมู ล ทะเบี ยนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ (ร้อยละ 10)
ระดับคะแนน
ร้อยละของการปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

1
80

2
85

3
90

4
95

5
100

รอบที่ 2 ระดั บ คะแนนที่ 1-5 พิ จ ารณาจากผลการปรับ ปรุง ฐานข้ อ มู ล ทะเบี ย น
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 แล้วเสร็จไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความสำเร็จในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (ร้อยละ 5)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

วิภาพรรณ สายคำแต่ง

ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
ทบทวนการจัดทำแผนและกำหนดแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
มีการดำเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 70
มีการดำเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 80
มีการดำเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 90
มีการดำเนินงานตามแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ร้อยละ 100

4.1.4 ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จในการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ตามแผนพัฒนาโรงฆ่าสัตว์
(ร้อยละ 10)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
เก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์จากโรงฆ่าสัตว์เพื่อเฝ้าระวังสุขอนามัยในการผลิตเนื้อสัตว์ครบทุกแห่งในรอบที่ 2/63
ตรวจประเมินผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต ฆจส.2 ครบ 100%
ดำเนินการตักเตือน/ดำเนินการทางปกครองแก่ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต ฆจส.2
แต่ไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวง
จัดทำรายงานการรับรองการจำหน่ายเนื้อสัตว์ทุกเดือนทุกอำเภอๆ ละ 2 แห่ง ยกเว้น เนินมะปราง 1 แห่ง
จัดทำรายงานการตรวจโรคสัตว์ทุกเดือนทุกอำเภอๆ ละ 2 แห่ง ยกเว้นเนินมะปราง 1 แห่ง

ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความสำเร็จของการพัฒนางานด้านมาตรฐานการปศุสัตว์
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ธมลวรรณ ศรีบรรเทา

ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
มีข้อมูลผู้ประกอบการสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่ครบถ้วน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรจำนวน 200 ตัวขึ้นไป ยื่นขอรับรองฟาร์มสุกรปลอดสารเร่งเนื้อแดงและได้รับการ
รับรองทุกราย
ดำเนินการตรวจติดตามผู้ประกอบการขายอาหารสัตว์ทุกรายในพื้นที่
ตรวจติดตามปศุสัตว์ OK ในพื้นที่ครบทุกราย
จัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานรอบที่ 2/2563 พร้อมปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในพื้นที่

4.1.5 ตัวชี้วัดกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกัน
โรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (ร้อยละ 4)
1) การส่งรายงานข้อมูลทาง gfmreport@dld.go.th ภายในวันที่ 30 ก.ย 63
- รายงานการรับรองฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม (ฟป.
6.1) = 0.5 คะแนน
/ รายงานการขึ้นทะเบียน...
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- รายงานการขึ้นทะเบียนเกษตรกรที่ได้รับการอบรมทั้งปี (ฟป.4) = 0.25 คะแนน
- รายงานภาพตัวอย่างฟาร์มที่ได้รับการรับรอง = 0.25 คะแนน
2) ตัวเลขผลการดำเนินงานในระบบ E-Operation และแบบรายงาน ฟป.4 และ ฟป.6.1
เป็นตัวเลขที่ตรงกัน = 1 คะแนน
3) ดำเนินการอบรมเกษตรกร GFM = ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย = 1 คะแนน
4) ดำเนินการรับรองฟาร์ม GFM < ร้อยละ 70 ของเป้าหมาย = 0.5 คะแนน
ดำเนินการรับรองฟาร์ม GFM > ร้อยละ 70 ของเป้าหมาย = 1.0 คะแนน
ดำเนินการรับรองฟาร์ม GFM > ร้อยละ 90 ของเป้าหมาย = 1.5 คะแนน
ดำเนินการรับรองฟาร์ม GFM = ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย = 2 คะแนน
ตัวชี้วัด 2 ระดับความสำเร็จในการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมดรคระบาดในปศุสัตว์
(ร้อยละ 6)
1) การประชุมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเรื่องการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุม = 1 คะแนน
2) การควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย = 3 คะแนน
- ดำเนินการประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวภายใน 24 ชั่วโมง = 1 คะแนน
- ดำเนินการเก็บตัวอย่างงรอยโรค เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการทุกครั้ง = 0.5 คะแนน
- ไม่มีการแพร่กระจายจากจุดเกิดโรคเกินกว่ารัศมี 5 กิโลเมตร = 0.5 คะแนน
- ดำเนินการฉีดวัคซีนรอบจุดเกิดโรค (Ring vaccination) ในรัศมีอย่างน้อย 5 กิโลเมตร
จากจุดเกิดโรค = 0.5 คะแนน
- ไม่พบสัตว์ป่วยเพิ่มเติมหลังจากผ่าระยะเวลา 1 เดือน ที่พบสัตว์ป่วยตัวแรก = 0.5 คะแนน
- กรณีกรมปศุสัตว์ได้รับข้อมูลการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย
จากแหล่งอื่น และเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย และโรคเฮโมรายิกเซพติกซีเมีย ไม่ประกาศเขตโรคระบาดสัตว์
ชั่วคราว = 0 คะแนน
3) การเฝ้าระวังป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร = 2 คะแนน
รายงานการเฝ้าระวังโรคในสุกรตามแบบฟอร์มออนไลน์ “รายงานการเฝ้าระวังโรคใน
สัตว์” ตามเงื่อนไข ดังนี้
- มีการดำเนินการได้ < ร้อยละ 90 ของเป้าหมาย = 0 คะแนน
- มีการดำเนินการได้ > ร้อยละ 90 ของเป้าหมาย = 1 คะแนน
- มีการดำเนินการได้ = ร้อยละ 100 ของเป้าหมาย = 2 คะแนน
พิ จารณาผลการดำเนิ นระหว่ างวั นที่ 30 เมษายน – 30 กั นยายน 2563 ตาม
แบบฟอร์มออนไลน์ โดยเจ้าหน้าที่จ้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์
ตัวชี้วัด 3 ระดับความสำเร็จในการรายงานโรคระบาดและมาตรการควบคุมป้องกันโรค
ในสัตว์ปีก (ร้อยละ 4)
1) การรายงานการเกิดโรคระบาดสัตว์ทางอิเล็กทรอนิกส์ รก.1 และ Zero Report
ทางระบบ = 1 คะแนน (จังหวัดดำเนินการ)
2) ระดับ ภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมือง ตามกิจกรรมสำรวจภูมิคุ้มกันไก่ภายหลังได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคนิวคาสเซิล = 2 คะแนน
- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอส่งตัวอย่าง serum เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการครบ
ตามเป้าหมาย
/ 3) ร้อยละของจำนวน...
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3) ร้อยละของจำนวนเกษตรกรที่ผ่านการรับรองสถานที่เลี้ยงไก่ชนที่มีระบบป้องกันโรค = 2
คะแนน
- ผลการดำเนินงานได้ < ร้อยละ 60 ของเป้าหมาย = 1 คะแนน
- ผลการดำเนินงานได้ > ร้อยละ 60 แต่ได้ < ของเป้าหมาย = 2 คะแนน
- ผลการดำเนินงานได้ > ร้อยละ 70 ของเป้าหมาย = 3 คะแนน
- ผลการดำเนินงานได้ > ร้อยละ 80 ของเป้าหมาย และต้องมีระดับภูมิคุ้มกันไก่พื้นเมือง
> ร้อยละ 35 = 4 คะแนน
- ผลการดำเนินงานได้ > ร้อยละ 80 ขึ้นไป ของเป้าหมาย และต้องมีระดับภูมิคุ้มกันไก่
พื้นเมือง > ร้อยละ 40 = 5 คะแนน
ตัวชี้วัด 4 ระดับความสำเร็จในการรายงานโรคระบาดในสัตว์ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 2)
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดดำเนินการ
ตัวชี้วัด 6 ระดับความสำเร็จของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีการผสมเทียม (ร้อยละ 5)
- ร้อยละของปริมาณจำนวนสัตว์แม่พันธุ์ดีที่ได้รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมายไม่
น้อยกว่า 80% = 1 คะแนน
- ร้อยละของปริมาณจำนวนสัตว์แม่พันธุ์ดีที่ได้รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมายไม่
น้อยกว่า 90% = 2 คะแนน
- ร้อยละของปริมาณจำนวนสัตว์แม่พันธุ์ดีที่ได้รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมายไม่
น้อยกว่า 100% = 3 คะแนน
- ร้อยละของปริมาณจำนวนสัตว์แม่พันธุ์ดีที่ได้รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมายไม่
น้อยกว่า 110% = 4 คะแนน
- ร้อยละของปริมาณจำนวนสัตว์แม่พันธุ์ดีที่ได้รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับเป้าหมายไม่
น้อยกว่า 120% = 5 คะแนน
ศิริวรรณ ม่วงทอง

4.1.6 ตัวชี้วัดกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบ
แปลงใหญ่ (ร้อยละ 5)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
ร้อยละความสำเร็จตามแผนการพัฒนาด้านลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 12
ร้อยละความสำเร็จตามแผนการพัฒนาด้านลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 14
ร้อยละความสำเร็จตามแผนการพัฒนาด้านลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 16
ร้อยละความสำเร็จตามแผนการพัฒนาด้านลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 18
ร้อยละความสำเร็จตามแผนการพัฒนาด้านการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 20

ตัวชี้ วัด ที่ 2 ระดั บ ความสำเร็จ ของการพัฒ นาเกษตรกรให้ เป็ น Smart Farmer
(ร้อยละ 5)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
จัดอบรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องได้ครบตามเป้าหมายโครงการและจำนวนเกษตรกร
จัดทำแบบฟอร์ม SF1 และ SF2 ได้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
จัดทำข้อมูลเกษตรกรตามแบบ SF3 ได้ครบถ้วนตามกำหนดเวลา
ถอดองค์ความรู้เกษตรกรต้นแบบฟอร์ม SF4 เป็นไฟล์ word ตามกำหนดเวลา จำนวน 1 ราย
ถอดองค์ค วามรู้เกษตรกรต้น แบบตามแบบฟอร์ม SF4 เป็ นไฟล์ word ตามกำหนดเวลา จำนวน
มากกว่า 1 ราย
ส่งรายงานผลการถอดบทเรียนครบทุกโครงการภายในกำหนด
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ตัวชี้วัดที่ 3 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์
(ร้อยละ 5)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
จำนวนเครือ ข่ ายสัตว์พัน ธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ได้รับ การตรวจเยี่ย ม ตรวจประเมิน และติดตามผลการ
ดำเนินงานน้อยกว่าร้อยละ 84.99
จำนวนเครือ ข่ า ยสัตว์พัน ธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ได้รับ การตรวจเยี่ย ม ตรวจประเมิน และติดตามผลการ
ดำเนินงาน ร้อยละ 85.00-89.99
จำนวนเครือ ข่ ายสัตว์พัน ธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ได้รับ การตรวจเยี่ย ม ตรวจประเมิน และติดตามผลการ
ดำเนินงาน ร้อยละ 90.00-94.99
จำนวนเครือ ข่ ายสัตว์พัน ธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ได้รับ การตรวจเยี่ย ม ตรวจประเมิน และติดตามผลการ
ดำเนินงาน ร้อยละ 95.00-99.99
จำนวนเครือ ข่ ายสัตว์พัน ธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ได้รับ การตรวจเยี่ย ม ตรวจประเมิน และติดตามผลการ
ดำเนินงาน ร้อยละ 100.00

ตัวชี้วัดที่ 4 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์
(ร้อยละ 5)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
ชี้แจงประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทราบ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ให้เกษตรกรทราบ
รับสมัครเกสรกรเข้าร่วมโครงการฯ
รับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฯ อย่างน้อย 1 ราย
จำนวนเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี ส่งเอกสารการรับสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เพื่อขออนุมัติเป็นเครือข่ายสัตว์
พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ จำนวน 1 เครือข่าย
จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และเครือข่ายผ่านการประเมินเพื่อขอขึ้นทะเบี ยนฟาร์มเครือข่ายสัตว์
พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ จำนวน 1 เครือข่าย

ตัวชี้วัดที่ 5 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
(ร้อยละ 5)
ระดับคะแนน
1
2
3
4
5

มติที่ประชุม
ชาตรี เจริญพร

ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน
การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ ปี 2563 ผ่านการประเมินน้อยกว่าร้อยละ 51
การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ ปี 2563 ผ่านการประเมิน ร้อยละ 51-60
การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ ปี 2563 ผ่านการประเมิน ร้อยละ 61-70
ความสำเร็จ ความยั่งยืนในอาชีพปศุสัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ ปี 2563 ผ่านการประเมิน ร้อยละ 71-80
ความสำเร็จ ความยั่งยืนในอาชีพปศุสัตว์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
การพัฒนาศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ ปี 2563 ผ่านการประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 81
ความสำเร็จ ความยั่งยืนในอาชีพปศุสัตว์ ร้อยละ 100

รับทราบ
4.2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
4.2.1 การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย ปี 2563
1) การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัย
- จัดเตรียมความพร้อมระดับอำเภอ
- ประชาสัมพันธ์ แจ้งเตือน เกษตรกร ทุกช่องทาง
/ เฝ้าระวังการเกิดโรค...
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- เฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดสัตว์
2) การรายงานให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ
- ศปส. 1 รายงานจำนวนสัตว์เฉพาะพื้นที่ประสบภัย
- ศปส. 2 รายงานจำนวนสัตว์ที่อพยพ หือให้การช่วยเหลือ
- ศปส. 3 รายงานจำนวนสัตว์ที่ได้รับความเสียหาย
- รายงานสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกทุกวัน จนกว่าภัยสงบ ก่อนเวลา 12.00 น.
ที่เมล์ pplk.strategy@dldl.go.th
3) การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ (กรณีนำเสนอ กชภจ.)
- เก็บหลักฐานภาพถ่ายความเสียหาย พร้อมพิกัด
- หลักฐานการประชาคมหมู่บ้าน
ชาตรี เจริญพร

4.2.2 โครงการส่งเสริมการเลีย้ งสัตว์ปีก เพื่อฟื้นฟูเกษตรกรที่ประสบอุทกภัย ปี 2563
กรมปศุสั ตว์ได้ จัด ส่งคู่มือการเลี้ ยงสัต ว์ปี ก เพื่ อแจกจ่ายให้ เกษตรกรและสำนักงาน
ปศุสัตว์อำเภอ รายละเอียดตามตารางนี้
อำเภอ
เมืองพิษณุโลก
นครไทย
ชาติตระการ
วังทอง
บางกระทุ่ม
เนินมะปราง
รวม 6 อำเภอ

เกษตรกร (ราย)
1
66
53
100
26
185
431

จัดสรรให้อำเภอ
1
6
6
6
6
7
32

จัดสรรให้เกษตรกร
1
66
53
100
26
185
431

รวม
2
72
59
106
32
192
463

ขอให้ปศุสัตว์อำเภอ ดำเนินการ ดังนี้
1) จ่ายให้เกษตรกรรายละ 1 เล่ม (ไม่รวมผูส้ ละสิทธิ์)
2) ให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ออกติดตามให้คำแนะนำส่งเริมการเลี้ยงสัตว์ปีก เกษตรกร
ทุ กราย และจั ดส่ งรายงานตามแบบฟอร์ ม ที่ ได้ จั ดส่ งให้ ทางจดหมายอิ เล็ กทรอนิ กส์
pplk.strategy@dldl.go.th ภายในวั น ที่ 9 กรกฎาคม 2563 และรายงานทุ กวั นที่ 25 ของเดื อน
จนกว่าสิ้นสุดปีงบประมาณ 2563
ชาตรี เจริญพร

4.2.3 การจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2565 ภายใต้กรอบแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุ โลก
ระยะ พ.ศ. 2561 – 2565 (ฉบับทบทวน)
ขอให้ให้ทุกกลุ่มงานเขียนเสนอขอโครงการเพื่อของบพัฒนาจังหวัด (ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับ
งบฟังก์ชั่นปกติและเป็นงบดำเนินงาน ไม่ใช่งบลงทุน) ส่งกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2563

มติที่ประชุม

รับทราบ

ศิริวรรณ ม่วงทอง

4.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
4.3.1 กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
กิจกรรมบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
ขอปรับเปลี่ยนชนิดพันธุ์สัตว์ที่จะส่งเสริมเกษตรกร จากไก่พื้นเมือง จำนวน 5 ตัว พร้อมอาหาร 1
กระสอบ เป็น ไก่ไข่ จำนวน 5 ตัว พร้อมอาหาร 1 กระสอบ
/ 4.3.2 โครงการส่งเสริม...
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ศิริวรรณ ม่วงทอง

4.3.2 โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์
1) การสมัครขึ้นทะเบียนแปลงใหญ่
กรมปศุสัตว์กำหนดเพิ่มเป้าหมาย ให้มีการขึ้นทะเบียนแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ อย่าง
น้อย 1 แปลง ภายในเดือนกรกฎาคม 2563
2) การอบรมเกษตรกรตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์
หลั กสู ตรที่ 1 การถ่ ายทอดความรู้เทคโนโลยี และนวั ตกรรมการเลี้ ยงสั ตว์ และการ
บริการจัดการแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์
- วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 แปลงใหญ่ กระบือบ้านหนองไผ่ อำเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก
- วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 แปลงใหญ่กลุ่มอนุรักษ์และพัฒนาควายไทย อำเภอ
บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก
- วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 แปลงใหญ่ ผู้เลี้ยงโคเนื้อตำบลดอนทอง อำเภอเมือง
พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก
หลักสูตรที่ 2 การบริหารจัดการผลผลิตและการตลาด
- วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 แปลงใหญ่โคเนื้อตำบลตลุกเทียม อำเภอพรหมพิราม
จังหวัดพิษณุโลก

ศิริวรรณ ม่วงทอง

4.3.3 การตรวจติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์
ปศุสัตว์เขต 6 กำหนดตรวจติดตามโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ ดังนี้
1) วั นที่ 8 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ตรวจติ ดตามงานโครงการปรับเปลี่ ยน
พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ อำเภอวัดโบสถ์ และเวลา 14.00 น. ที่อำเภอชาติตระการ
2) วั นที่ 9 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ตรวจติ ดตามงานโครงการปรับเปลี่ ยน
พื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์ อำเภอนครไทย

บรรทัด มะลิวัลย์

4.3.4 โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
1) ผลการเบิ กจ่ ายเงินอุ ดหนุ นทั่ วไป ของศูนย์ ศพก. ด้ านปศุสั ตว์ จำนวน 9 ศู นย์ 9
อำเภอ รายละเอียด ดังตารางนี้
หน่วย ศพก.
สนง.ปศอ.บางกระทุ่ม
สนง.ปศอ.บางระกำ
สนง.ปศอ.ชาติตระการ
สนง.ปศอ.นครไทย
สนง.ปศอ.พรหมพิราม
สนง.ปศอ.เมือง
สนง.ปศอ.วังทอง
สนง.ปศอ.วัดโบสถ์
สนง.ปศอ.เนินมะปราง

เกษตรกร
นางนงค์รักษ์ ชัยสุริยงค์
นายจีระศักดิ์ ช้างเผือก
นางบรรจง เสนานุช
นายพีระพงษ์ ตาสี
นายศิวกร สุขสบาย
นางสำเริง ศรีภิรมย์
นายอุดร ตรีนาวงษ์
นางสาวจรูญ กุลคง
ยังไม่ได้ดำเนินการ

การขอเบิกเงิน
ดำเนินการแล้ว
ดำเนินการแล้ว
ดำเนินการแล้ว
ดำเนินการแล้ว
ดำเนินการแล้ว
ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดำเนินการ
ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดำเนินการ

ตรวจรับของ
ดำเนินการแล้ว
ดำเนินการแล้ว
ดำเนินการแล้ว
ดำเนินการแล้ว
ดำเนินการแล้ว
ดำเนินการแล้ว
ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ได้ดำเนินการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ

ผลการโอนเงิน
โอนแล้ว
โอนแล้ว
โอนแล้ว
โอนแล้ว
โอนแล้ว
ยังไม่ได้ดำเนินการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ
ยังไม่ได้ดำเนินการ

2) การประเมิน ศูน ย์เครือ ข่า ย ศพก. ด้า นปศุสัต ว์ ประจำปีง บประมาณ 2563
ตามแบบฟอร์มที่กรมปศุสัตว์กำหนด ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โดยแต่ละ
ศูนย์ต้องผ่านการประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
/ 4.3.3 โครงการพัฒนา...
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บรรทัด มะลิวัลย์

4.3.5 โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
1) การประเมินเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง รอบ 2/2563
ขอให้เร่งรัดการรายงานผลการประเมินให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรายงานผลการประเมิน
ตามแบบรายงาน SF 3 ต่อไป
2) การคัดเลือกเกษตรกรต้ นแบบ จำนวน 1 ราย คือนายปิ่น ครามสระน้ อย บ้ านเลขที่
39/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าตาล อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก ขอให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ บาง
กระทุ่มประสานการจัดทำรายงานตามแบบฟอร์ม SF4

บรรทัด มะลิวัลย์

4.3.6 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
1) โครงการเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน ตามพระราชดำริ
- เป้าหมายเกษตรกร 40 ราย ในพื้นที่อำเภอเมืองพิษณุโลก วังทอง พรหมพิราม และ
วัดโบสถ์
- สนับสนุนอาหารไก่ไข่ รายละ 25 กิโลกรัม รวมจำนวน 1,000 กิโลกรัม
2) โครงการรักษ์น้ำ เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ตามพระราชดำริ
- เป้าหมายเกษตรกร 20 ราย ในพื้นที่อำเภอชาติตระการ
- สนับสนุนอาหารไก่ไข่ รายละ 25 กิโลกรัม รวมจำนวน 500 กิโลกรัม
3) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริ
- เป้าหมายโรงเรียน 4 แห่ง ในพื้นที่อำเภอชาติตระการ และอำเภอนครไทย
- สนับสนุนอาหารไก่ไข่/ไก่เนื้อ โรงเรียนละ 255 กิโลกรัม
- สนับสนุนที่ใส่น้ำสำหรับไก่ไข่ชนิดแขวน โรงเรียนละ 2 ถัง
- สนับสนุนตาข่ายสีฟ้า (ลี่) โรงเรียนละ 1 ม้วน

บรรทัด มะลิวัลย์

4.3.7 โครงการเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตให้ กั บเกษตรกรในพื้ นที่ ที่ มี ความเหมาะสม จั งหวั ด
พิษณุโลก
1) จัดการฝึกอบรมเกษตรกร (เป้าหมายโครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ 2) จำนวน 2 รุ่น ดังนี้
- รุ่นที่ 1 อำเภอนครไทย กำหนดวันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563
- รุ่นที่ 2 อำเภอบางระกำ กำหนดวันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563
2) สนับสนุนปัจจัยการผลิตของสำนักงานปศุสตั ว์จังหวัดพิษณุโลก และสำนักงานปศุสัตว์เขต
6 ดังนี้
- สนง.ปศจ.พล สนับสุนแร่ธาตุก้อนขนาด 2 กิโลกรัม จำนวน 40 ก้อน
- สนง.ปศข.6
สนับสนุนยาถ่ายพยาธิชนิดน้ำอัลเบนดาโซล จำนวน 195 ขวด
แร่ธาตุซีลีเนียมและวิตามินรวมผง จำนวน 80 ซอง
แร่ธาตุก้อน ขนาด 2 กิโลกรัม จำนวน 49 ก้อน

บรรทัด มะลิวัลย์

4.3.8 โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
1) กลุ่มส่งเสริมดำเนินการเอกสาร จำนวน 33 รายการ
2) รายการที่มีผลต่อบัญชี จำนวน 4 รายการ (สนง.ปศข.6 อนุมัติแล้ว)
- เกษตรกรรายใหม่ จำนวน 2 รายการ (เกษตรกร 4 ราย) ดังตารางต่อไปนี้
ลำดับ
รายการดำเนินการ
1 อนุมัติขยายลูกตัวที่ 1 ให้เกษตรกร
รายใหม่ 3 ราย
2 อนุมัติขยายลูกตัวที่ 1 ให้เกษตรกร
รายใหม่ 1 ราย

อำเภอ
พรหมพิราม

เลขที่นส.เข้า
กษ 0616/ว1443

ลงวันที่
19 มิ.ย 63

ผลต่อทะเบียน
+3 แม่

บางกระทุ่ม

กษ 0616/ว1138

15 พ.ค 63

+1 แม่
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- มอบกรรมสิทธิ์ จำนวน 1 รายการ (เกษตรกร 30 ราย) ดังตารางต่อไปนี้
ลำดับ
1

รายการดำเนินการ
อนุมัติจำหน่ายแม่ 30 ตัว
มอบกรรมสิทธิ์

อำเภอ

เลขที่นส.เข้า

ลงวันที่

ผลต่อทะเบียน

พรหมพิราม

กษ 0616/1261

29 พ.ค 63

-30 แม่

- จำหน่ายแม่โค-กระบือ จำนวน 1 รายการ (เกษตรกร 5 ราย) ดังตารางต่อไปนี้
ลำดับ

รายการดำเนินการ

อำเภอ

เลขที่นส.เข้า

ลงวันที่

ผลต่อทะเบียน

1

อนุมัติจำหน่าย เกษตรกรผิด
สัญญา 5 ตัว

วังทอง

กษ 0616/ว1334

5 มิ.ย 63

-5

3) จำหน่ายลูกโค-กระบือ จำนวน 3 รายการ (โค-กระบือ 6 ตัว) ดังตารางต่อไปนี้
ลำดับ

รายการดำเนินการ

อำเภอ

เลขที่นส.เข้า

ลงวันที่

ผลต่อทะเบียน

1

อนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูก 2 ตัว

เนินมะปราง

กษ 0616/ว1328

4 มิ.ย 63

-2

2

อนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูก 1 ตัว

บางระกำ

กษ 0616/ว1326

4 มิ.ย 63

-1

3

อนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูก 3 ตัว

วังทอง

กษ 0616/ว1327

4 มิ.ย 63

-3

4) รายงานลูกเกิด จำนวน 2 รายการ (โค-กระบือ 24ตัว)
5) รายการรอดำเนินการ(คงค้าง) ดังตารางต่อไปนี้
ลำดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

รายการดำเนินการ
อำเภอ
ขอเบิกเงินบริจาคโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 6 ราย
วัดโบสถ์
ขออนุมัติเกษตรกรรายใหม่ พิธีไถ่ชีวิต 10 ราย
วัดโบสถ์
ขออนุมัติเกษตรกรรายใหม่ พิธีไถ่ชีวิต 8 ราย
เมืองพิษณุโลก
ส่งมอบลูกโค ตัวที่ 1 เพศเมีย ให้พรหมพิราม
วัดโบสถ์
ขอเบิกเงินบริจาคโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ 1 ราย
วัดโบสถ์
ขอจำหน่ายแม่โค กรณีมอบกรรมสิทธิ์ 5 ปี
วังทอง
ขอจำหน่ายแม่โคตาม 1 ตัว
บางกระทุม่
ขอส่งเงินและจำหน่ายลูก 6 ตัว
บางกระทุม่

เลขที่นส.เข้า
พล 0608/063
พล 0608/097
พล 0108/129
พล 0608/126
พล 0608/128
พล 0708/247
พล 0408/093
พล 0408/095

ลงวันที่
25 มี.ค 63
12 พ.ค 63
27 พ.ค 63
23 มิ.ย 63
23 มิ.ย 63
22 มิ.ย 63
23 มิ.ย 63
25 มิ.ย 63

6) ผลการดำเนินการ ดังตารางต่อไปนี้
28-พ.ค.-63
เขต

จังหวัด

อำเภอ

6

พิษณุโลก

เมือง
นครไทย
บางกระทุ่ม
พรหมพิราม
เนินมะปราง
วังทอง
ชาติตระการ
บางระกำ
วัดโบสถ์

รวม

เกษตรกร

(ราย)
109
2
155
176
39
61
3
20
36
601

รวม
(ตัว)
117
10
161
271
43
83
7
40
40
772

เกษตรกร

(ราย)
109
2
156
167
39
56
3
30
36
598

รวม
(ตัว)
117
10
162
245
43
78
7
40
40
742

รายการเร่งดำเนินการ
3/5ปี
ติดตาม
รอมอบ
ไม่มีลูก
ลูกเกิด
กรรมสิทธิ์
5
6
26
11/0
27
81
0/12
2
3
6
3
29
5
11/12
75
118
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มติที่ประชุม
วิภาพรรณ สายคำแต่ง

วิภาพรรณ สายคำแต่ง

รับทราบ
4.4 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
4.4.1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ครบวงจร จังหวัดพิษณุโลก
ประจำปี 2563
ระยะเวลาดำเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน – กันยายน 2563 เป้าหมาย คือ สถานที่
ประกอบการอาหารสั ต ว์ จำนวน 728 แห่ ง ได้ แ ก่ ร้า นขายอาหารสั ต ว์ จำนวน 526 แห่ ง
โรงงานผลิตอาหารสัตว์ จำนวน 2 แห่ง ฟาร์มมาตรฐาน จำนวน ๒๐๐ แห่ง
วิธีดำเนินการ ดังนี้
1) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกจัดตั้งคณะทำงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ครบวงจร จังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2563
2) ที ม ปฏิ บั ติ ง านลงพื้ น ที่ ต รวจสอบร้ า นขายอาหารสั ต ว์ โดยใช้ แ บบบั น ทึ ก การ
ตรวจสอบผู้ขายอาหารสัตว์
3) รวบรวมผลการปฏิบัติงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

4.4.2 โครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน ปีการศึกษา 2563
1) ยอดจั ด สรรนมโรงเรีย น ทั้ ง หมด 78,352 ถุง/กล่ องต่ อวั น จากผู้ ป ระกอบการ
จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ บริษัท พิษณุโลกโกลด์มิลด์ จำกัด และโรงงานแปรรูปมหาวิทยาลัย
ราชภัฏพิบูลสงคราม

/ 2) หลักการจัดส่ง...
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2) หลักการจัดส่งนมโรงเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
- การกำหนดชนิ ด นมโรงเรีย น วั น ที่ นั กเรีย นมาโรงเรีย นให้ ป ฏิบั ติ ต ามประกาศ
คณะกรรมการอาหารนมเพื่ อเด็ กและเยาวชน เรื่อง หลั กเกณฑ์ และวิธีการดำเนิ นงานโครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปี 2563 และวันที่นักเรียนไม่มาโรงเรียนให้ดื่มนม ยู เอช ที
- ให้นักเรียนดื่มนม ยู เอช ที ตลอด 1 เดือนแรกของการเปิดเทอม
3) แนวทางการจัด ส่งนมโรงเรีย น ภาคเรีย นที่ 1 /2563 ในสถานการณ์ การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ดังนี้
- ให้ผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิตกลงกับโรงเรียนเพื่อกำหนดชนิดนมโรงเรียน
- เด็กนักเรียนต้องดื่มนม ครบ 260 วัน/ปีการศึกษา
- ราคาจัดซื้อนมแต่ละชนิดเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็ก
และเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา
2563
4) การตรวจติดตาม
- สุ่มตรวจ ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 : สุ่มตรวจติดตามการจัดส่ง อำเภอละ 2
โรงเรีย น รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านมาที่ กลุ่ ม พั ฒ นาคุ ณ ภาพสิ น ค้ า ทางอี เมล์ ภายในวั น ที่ 1
กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น.
- ติ ดตามการจัด ส่ง บั นทึ กข้อมูล ทุกวัน ตั้งแต่ วัน แรกที่เปิ ดภาคเรียน จนครบทุ ก
โรงเรียน ลงในแบบ google form โดยแสกน QR Code นี้

มติที่ประชุม
ธิติคุณ บุตรคำโชติ

รับทราบ
4.5 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
4.5.1 มาตรการควบคุมโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness ; AHS)
1) สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโรคทางอาการในพื้นที่
2) ให้ เจ้ า หน้ า ที่ จ้ า งเหมาบริ ก ารช่ ว ยงานด้ า นสั ต วแพทย์ ดำเนิ น การตรวจเยี่ ย ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงม้าทุกคอกในพื้นที่ เดือนละ 1 ครั้ง โดยใช้แบบฟอร์มออนไลน์ Google Form
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4.5.2 แนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกและโรคนิวคาสเซิล
1) จัดประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกในระดับจังหวัดและ
ระดับอำเภอ
2) ให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเฝ้าระวังโรคเชิงรับโดยใช้เครือข่ายการเฝ้าระวังโรคในทุก
พื้นที่และรายงานสถานการณ์สัตว์ปีกป่วยตายทุกวัน
3) เมื่อได้รับแจ้งหรือพบสัตว์ปีกป่วยตายมีลักษณะอาการเหมือนนิยามโรคไข้หวัดนก
ต้องเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรค ทันที
4) กรณีไม่พบสัตว์ปีกป่วยตายให้รายงาน Zero report เป็นประจำทุกวัน
นิยามโรคไข้หวัดนกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 และ พ.ศ. 2563
ราชกิจจานุเบกษา 18 พฤษภาคม 2563
สัตว์ปีกที่ถูกเลีย้ งในระบบฟาร์ม
ร่วมกับ
มีอัตราการตายอย่างน้อยร้อยละ 1 ใน 2 วัน หรือ มีอัตรา ตายกะทันหัน
การกินอาหารและน้ำลดลงร้อยละ 5 ใน 1 วัน หรือ อัตราการ หรือ
ไข่ลดลงร้อยละ 5 ใน 1 วัน
อาการระบบทางเดินหายใจ เช่น หายใจลำบาก
สัตว์ปีกที่ถูกเลีย้ งแบบหลังบ้าน
ในหมูบ่ ้านเดียวกัน หรือบริเวณใกล้เคียงกันมีสัตว์ป่วยหรือ
ตายมีอาการคล้ายคลึงกัน ในระยะเวลาห่างกันไม่เกิน 7 วัน

หน้าบวม น้ำตาไหล หรือ
ท้อ งเสีย หรือ ขนยุ่ง ซึม ไม่กินอาหาร ไข่ ลด ไข่ รูป ร่า ง
ผิดปกติ หงอน เหนียงสีคล้ำหรือหน้าแข้งมีจุดเลือดออก

การเฝ้าระวังเชิงรุก
1) เป็ดไล่ทุ่ง มีการเปลี่ยนแปลงรอบการเก็บตัวอย่างเป็ดไล่ทุ่งจาก 2 รอบ (มค., กค.)
เป็น 4 รอบ (ม.ค, เม.ย, ก.ค, ต.ค) มิ.ย.63 ขึ้นทะเบียนเป็ดไล่ทุ่งในระบบ e smart plus
2) นกอพยพ ให้เก็บซากนกธรรมชาติส่งทางห้องปฏิบัติการ
3) สัตว์ปีกเลี้ยงหลังบ้าน ลงทะเบียนเกษตรรายที่เก็บตัวอย่างในระบบ e smart plus
พร้อมส่งเสริมยกระดับสัตว์ปีกหลังบ้านเข้า GFM
การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
1) ตรวจตัวอย่างโดยวิธี pcr ควบคู่การฉีดไข่ฟัก
- 1 ตัวอย่าง จะมีใบตอบผล 2 ใบ ได้แก่ pcr และการฉีดไข่ฟัก
2) ระยะเวลาตอบผล
- pcr ใช้เวลา 3 วันทำการ
- การฉีดไข่ฟัก ใช้เวลา 10 - 12 วันทำการ
3) ผลบวกทางห้องปฏิบัติการ คือ
- ผลบวกของ pcr และผลบวกของการฉีดไข่ฟัก ให้ถือว่าเป็นบวก
- ผลบวกวิธีใดวิธีหนึ่งเป็นบวกให้ถือว่าเป็นบวก
- ผลห้องปฏิบัติการเพื่อการเคลื่อนย้ายให้ใช้ผลลบของ pcr และผลลบการฉีดไข่ฟัก
การตรวจหาระดับภูมิคุ้มกันโรคนิวคาสเซิลหลังจากการทำวัคซีน
1) ให้สนง.ปศอ.คัดเลือกฟาร์ม GFM ไก่พื้นเมืองในพื้นที่เสี่ยงโรคไข้หวัดนกและโรค
นิวคาสเซิล อย่างน้อยตำบลละ 3 ฟาร์ม และขึ้นทะเบียนเกษตรกรในระบบ E smart plus
2) ให้สนง.ปศอ. ทำวัคซีนนิวคาสเซิลในฟาร์มดังกล่าวในไก่พื้นเมืองทุกตัว และให้เจาะ
เลือดฟาร์มละ 15 ตัว ถ้าไม่ถึงให้เก็บหมด ในเดือน มิ.ย. และ ก.ค. 2563

/ 4.5.3 โครงการปศุสัตว์...

หน้า 17 จาก 19

ธมลวรรณ ศรีบรรเทา

4.5.2 โครงการปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าฯเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็ จเจ้ าฟ้ าฯ กรมพระศรีสวางควั ฒน วรขั ตติ ยราชนารี ภายใต้ โครงการสั ตว์ ปลอดโรคคน
ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ 2563
กำหนดจัดพิธีสดุดีและพิธีเปิด ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ วัดอรัญญิก
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก (การแต่งกาย : ผู้ร่วมงาน - เสื้อสุภาพสีเหลือง หน่วยผ่าตัด – เสื้อสครับสีเขียว)
ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้
1) หน่วยผ่าตัดทำหมัน : เริ่มปฏิบัติงาน 08.00 น. ได้แก่ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
เจ้าพนักงานสัตวบาลทุกอำเภอ
2) หน่ ว ยฉีด วัคซี น ป้ องกัน โรคพิ ษ สุ นั ขบ้ า ได้ แก่ เทศบาลนครพิ ษ ณุ โลก ปศุ สัต ว์
อำเภอเมืองพิษณุโลก
3) นิทรรศการให้ความรู้โรคพิษสุนัขบ้า ได้ แ ก่ สำนั ก งานป้ อ งกั น ควบคุ ม โรคที่ 2
จังหวัดพิษณุโลก และ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก

ธมลวรรณ ศรีบรรเทา

4.5.3 โครงการปศุ สั ต ว์ เ คลื่ อ นที่ เฉลิ ม พระเกี ย รติ เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.2563
1) วั น ที่ 16 กรกฎาคม 2563 : บ้ า นประดาประชาราษฎ์ หมู่ 8 ตำบลบึ ง กอก
อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก (ปศุสัตว์) ประกอบด้วยกิจกรรม ดังนี้ ถ่ายพยาธิ แพะ แกะ โค
กระบือ รักษาสัตว์เบื้องต้น
2) วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 : วัดบึงลำและโรงเรียนวัดบึงลำ อำเภอบางกระทุ่ ม
จังหวัดพิษณุโลก (สัตว์เล็ก) ประกอบด้วยกิจกรรม หน่วยผ่าตัดทำหมัน สุนัขและแมวในวัดบึงลำ
และอบรมให้ความรู้นักเรียนโรงเรียนวัดบึงลำ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5
ประธาน

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
5.1 การจัดทำเสื้อทีมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
จะจัดทำเสื้อทีมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงาน จำนวน 110 คน
โดยมอบหมายคุ ณ ธิ ติ คุ ณ บุ ต รคำโชติ ออกแบบเสื้ อ สำหรับ หั ว หน้ า ส่ ว น และเสื้ อ กั๊ ก สำหรั บ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 และให้เจ้าหน้าที่ทุก
ท่านร่วมโหวดทางกลุ่มไลน์สำนักงาน

ประธาน

5.2 สรุปรายงานข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน 2563
ข้อมูล ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2563 ดังตารางต่อไปนี้
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มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 6
ชาตรี เจริญพร

เรื่องอื่นๆ
6.1 การติดตามตัวชี้วัดรายบุคคลของปศุสัตว์จังหวัด รอบการประมาณที่ 2/2563
ขอให้กลุ่ม/ฝ่าย จัดส่งแบบติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหาร รอบที่
2/2563 ให้ฝ่ายบริหารทั่วไป ภายในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563

ชาตรี เจริญพร

6.2 การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (การเรียน E-learning)
ระยะเวลาเรียน E-learning ระหว่างวันที่ 2 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2563 และฝ่ายบริหาร
ทั่ ว ไปจะติ ด ตามผลการเรีย นและการนำไปใช้ ป ระโยชน์ ภายใน 1 เดื อน หลั งจากการพั ฒ นาฯ
รายละเอียดจะจัดส่งเมล์ให้ต่อไป

ชาตรี เจริญพร

6.3 การจัดทำข้อตกลงตามตัวชี้วัด
ขอให้กลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ ดำเนินการจัดทำข้อตกลงตัวชี้วัดถ่ายทอดลงให้
ผู้ ใต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ส่ ง ให้ ฝ่ า ยบริ ห ารทั่ ว ไปภายในวั น ที่ 15 สิ ง หาคม 2563 และจั ด ทำแบบ
ประเมินผลการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กันยายน 2563
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รับทราบ

ประธาน

สรุปข้อสั่งการ
1. ขอให้กลุ่ม/ฝ่าย เขียนโครงการสำรองไว้ เพื่อสามารถนำมาใช้ในการของบประมาณต่างๆ
ได้อย่างรวดเร็ว เช่น ประกวดไก่พื้นเมือง, ประกวดสุนัขพันธุ์บางแก้ว , โครงการเพิ่มประสิทธิภาพ
เกษตรกรโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ, โครงการยกระดับมาตรฐาน
ต่างๆ
2. โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ขอให้อำเภอเร่งดำเนินการ
ดังนี้
- ติดตามสัตว์ 3/5 ปีไม่มีลูกเกิด ได้แก่ อำเภอพรหมพิราม 11 ตัว อำเภอวังทอง 12 ตัว
- ติดตามลูกเกิด ได้แก่ อำเภอเมือง 5 ตัว อำเภอบางกระทุ่ม 6 ตัว อำเภอพรหมพิราม 27
ตัว อำเภอวังทอง 2 ตัว อำเภอบางระกำ 6 ตัว อำเภอวัดโบสถ์ 29 ตัว
3. การบันทึกข้อมูลติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนในส่วนของอำเภอ ขอให้กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สินค้า สร้างแบบรายงานลงใน google form เพื่อความสะดวกในการติดตามและรายงาน
4. การผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมวในวัด ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จำนวนสุนัขใน
วัด ทั้งหมด 4,300 ตัว ผ่าตัดทำหมัน 500 ตัว แมวในวัด ทั้งหมด 3,700 ตัว ผ่าตัดทำหมัน 700
ตัว ขอให้อำเภอเร่งรัดดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกท้วงติง

เลิกประชุมเวลา

16.00 น.
ลงชื่อ
ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวกรรณิการ เครือสาน)
เจาพนักงานธุรการ
ลงชื่อ

ผูตรวจรายงานการประชุม

(นายชาตรี เจริญพร)
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

