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รายงานการประชุม
ประจําเดือนขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก
ครั้งที่ 1/2564 ประจําเดือน มกราคม 2564
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 28 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสตั วจังหวัดพิษณุโลก
ผูมาประชุม
1. นายชาตรี เจริญพร
2. นางสาวศิริวรรณ มวงทอง
3. นายธีระ นววิภาพันธ
4. นางสาววิภาพรรณ สายคําแตง
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. นายสฤษดิ์ ศรีภิรมย
14. นายธิติคุณ บุตรคําโชติ
15. นายบรรพต คําสี

หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว รักษาราชการแทน
ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก (ประธาน)
หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
หัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
ปศุสัตวอําเภอเมืองพิษณุโลก
ปศุสัตวอําเภอนครไทย
ปศุสัตวอําเภอวัดโบสถ
ปศุสัตวอําเภอวังทอง
ปศุสัตวอําเภอพรหมพิราม
ปศุสัตวอําเภอชาติตระการ
ปศุสัตวอําเภอบางระกํา
ปศุสัตวอําเภอบางกระทุม
เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน รักษาราชการแทน ปศุสัตวอําเภอเนินมะปราง
นายสัตวแพทยปฏิบัติการ
สัตวแพทยชาํ นาญงาน

ผูไมมาประชุม
- ไมมี ผูเขารวมประชุม
1. นางอุไร อิ้มอนงค
2. นางสาวกรรณิการ เครือสาน
เริ่มประชุมเวลา

พนักงานธุรการ
เจาพนักงานธุรการ

13.30 น.
นายชาตรี เจริญพร หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว รักษาราชการแทน
ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ประธานในการประชุม ไดกลาวเปดการประชุมและดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

เรื่องกอนวาระการประชุม ก. แนะนําตัวขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม
1. นายสุรเดช ขํามั่น ตําแหนง หัวหนาดานกักกันสัตวพิษณุโลก ยายมาจาก ดานกักกันสัตว
เพชรบูรณ
ระเบียบวาระที่ 1

เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ
1.1 การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2564
ประจําเดือน มกราคม 2564 รายละเอียดดังนี้
/ 1) ผูบริหาร/…
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1) ผูบริหาร/หัวหนาสวนราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม ดังนี้
ที่
1
2
3

ชื่อ-สกุล
นายสุพรม พวงอินทร
นายสุรเดช ขํามั่น
นายสําราญ ถวิลไพร

4

นายศักดิ์ศรี วองไว

ตําแหนงเดิม
ประมงจังหวัดยโสธร
หัวหนาดานกักกันสัตวเพชรบูรณ
ผูอํานวยการการยาง
แหงประเทศไทยจังหวัดตาก
ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช
เขต 28 (อุดรธานี)

ตําแหนงปจจุบัน
ประมงจังหวัดพิษณุโลก
หัวหนาดานกักกันสัตวพิษณุโลก
ผูอํานวยการการยาง
แหงประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก
ผูอํานวยการสํานักงาน กสทช
เขต 33 (พิษณุโลก)

2) สํานักงานการทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) สํานักงานพิษณุโลก แจงยายสถานที่ตั้ง
หนวยงานชั่วคราว ระหวางวันที่ 1 มกราคม - 31 กรกฎาคม 2564 ณ อาคาร ซี.พี ทาวเวอร
พิ ษ ณุ โ ลก ชั้ น 1 เลขที่ 888 ถนนพิ ชั ย สงคราม ตํ า บลในเมื อง อํ า เภอเมื อง จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก
เนื่องจากมีการปรับปรุงซอมแซม
3) ผู ว า ราชการจั ง หวั ด พิ ษ ณุ โ ลก เน น ย้ํ า ให ผู ขั บ ขี่ ร ถและใช ร ถบนท อ งถนนมี จิ ต สํ า นึ ก
เพื่อปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
4) กําหนดการออกรางวัลสลากกาชาด ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. เปนตนไป
ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจั ง หวั ดพิ ษ ณุโ ลก และสามารถตรวจรางวั ล สลากกาชาดได ที่
www.phitsanulok.go.th หรือ Facebook เหลากาชาดพิษณุโลก หรือ Facebook สํานักงาน
ประชาสัมพันธจังหวัดพิษณุโลก หรือสอบถามไดที่สํานักงานเหลากาชาดพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลก
โทร 055-251144 ในวันและเวลาราชการ
5) ผู ว า ราชการจัง หวั ด พิ ษณุ โ ลก ขอให ส ว นราชการที่เกี่ ย วข องเตรี ย มความพรอมในการ
ชวยเหลือเกษตรกรและประชาชน กรณีการเกิดประสบภัยในอนาคตขางหนา ถาอําเภอใดพบปญหา
ใหแจงมาที่กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว เพื่อที่จะดําเนินประสานองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรวมแกปญหาตอไป
6) วั น ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. เป น ต น ไป พิ ธี ทํ า บุ ญ ศาลากลางจั ง หวั ด
พิษณุโลก ณ หองรับรอง ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (หลังเกา)
7) จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทําให
ปริมาณผูมาบริจาคโลหิตลดลงอยางมาก สงผลใหขาดแคลนโลหิตในการจายใหกับโรงพยาบาลตางๆ
จึงขอเชิญชวนบุคลากร เจาหนาที่ และประชาชน รวมบริจาคโลหิต ในวันจันทร พุธ และศุกร ตั้งแต
เวลา 08.30 – 16.30 น. วั นอังคาร และพฤหัสบดี ตั้งแต เวลา 08.30 – 19.30 น. วันเสาร
อาทิตย และนักขัตฤกษ ตั้งแตเวลา 09.00 – 15.30 น. ณ ภาคบริการโลหิตแหงชาติที่ 9 จังหวัด
พิษณุโลก ถนนพระองคดํา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
8) วันที่ 17 กุมภาพันธ 2564 เวลา 09.00 น. ออก “หนวยบําบัดทุกข บํารุงสุข สรางรอยยิ้ม
ใหประชาชน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564” ประจําเดือนกุมภาพันธ 2564 ณ วัดทาหมื่นราม
อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
9) การจัดเก็บคาธรรมเนียมการใชหองประชุมศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากสวน
ราชการทีข่ อใชหองประชุมและอุปกรณ (โดยขอยกเวนคาธรรมเนียม) ทําใหสํานักงานจังหวัดพิษณุโลก
เกิดภาระคาใชจายคาไฟฟาจํานวนมาก ประกอบกับกระทรวงมหาดไทยกําหนดมาตรการควบคุม
การใชจายคาสาธารณูปโภคของจังหวัด เพื่อลดคาใชจายคาสาธารณูปโภคอยางนอยรอยละ 5
ดังนั้น สวนราชการที่ขอใชหองประชุมฯ ขอใหชําระคาธรรมเนียมในอัตราที่กําหนด ดังนี้
/ - หองประชุม...
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ครึ่งวัน

- หองประชุมพระพุทธชินราช (771) ชั้น 7 คาธรรมเนียม 2,150 บาท/วัน หรือ 1,075 บาท/

- หองประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (772) ชั้น 7 คาธรรมเนียม 2,150 บาท/วัน
หรือ 1,075 บาท/ครึ่งวัน
- หองประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (741) ชั้น 4 คาธรรมเนียม 1,400 บาท/วัน
หรือ 700 บาท/ครึ่งวัน
- หองประชุมธรรมมาภิบาล (321) ชั้น 2 ตึกเกา คาธรรมเนียม 2,150 บาท/วัน หรือ
700 บาท/ครึ่งวัน
10) ขอใหทุกหนวยงานรณรงคจัดทํามาตรการประหยัดพลังงานไฟฟา มอบฝายบริหารทั่วไป
ดําเนินการ
11) จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผล
ใหโรงแรมในจังหวัดพิษณุโลก ขาดสภาพคลอง จังหวัดพิษณุโลกจึงขอความรวมมือ ดังนี้
- การจัดกิจกรรมประชุม/อบรมสัมมนา ใน โรงแรมที่ไดมาตรฐานการประเมินของจังหวัด
พิษณุโลก สามารถจัดกิจกรรมได ไมเกิน 300 คน และใหปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดโดยเครงครัด
- การจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุมคน ในสถานที่อื่นๆ ได ไมเกิน 150 คน และใหปฏิบัติ
ตามมาตรการที่กํ าหนดอย างเคร งครัด ทั้ งนี้ กรณี การจั ดกิ จกรรมที่มี การรวมกลุ มคน มากกว า
จํานวนที่กําหนด ใหขออนุญาตการจัดกิจกรรม ตอคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัด ฝายเลขานุการ
(สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก)
12) สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดที่
พบการระบาดรุนแรงความเสี่ยงสูงมาก (พื้นที่สีแดงเขม) ไดแก สมุทรสาคร จังหวัดพื้นที่สีแดง ไดแก
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี ปทุมธานี สวนจังหวัดพิษณุโลกอยูในพื้นที่สีเขียว และ
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก แจงแนวทางการปฏิบัติ ดังนี้ ทุกคนที่เดินทางเขาจังหวัด
พิษณุโลก ตองสแกน Save Phitsanulok ทุกคน และนักศึกษา หรือประชาชน ที่เขาจังหวัด
พิษณุโลก กักตัว 14 วัน ถาไมมีอาการเจ็บปวย อนุญาตใหกลับบานได โดยตองแจง มสธ. ประจํา
ชุมชุน/หมูบาน จะมีแบบฟอรมเอกสารรับรองการเดินทางเขา-ออก สวนราชการที่ขออนุญาตไป
ราชการพื้นที่สีแดงเขมและสีแดง และกลับเขามาจังหวัดพิษณุโลก ตองสแกน Save Phitsanulok
และกักตัว 14 วัน ให work from home
13) สรุปผลการเบิกจายเงินงบประมาณ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ภาพรวมจังหวัดพิษณุโลก ผลการเบิกจายอยูลําดับที่ 18 ของประเทศ ได 52.72%
จากเปาหมาย 51% และเปาหมายไตรมาสที่ 2 งบรายจายประจํา 57% เนนย้ํากลุมงานทุกกลุมให
เรงรัดการดําเนินงานและเบิกจายใหไดตามเปาหมาย และคลังจังหวัดพิษณุโลกจะจัดทําแผนลงพื้นที่
ติดตามการใชจายเงินงบประมาณ ระหวางวันที่ 1 – 28 กุมภาพันธ 2564 จํานวน 10 หนวยงาน
ที่มีงบลงทุน
14) การขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด” (PHITSANULOK CLEAN & TIDY) ภายใต
ยุทธการ “สรางเมืองสวย สองแควสะอาดสดใส” จังหวัดพิษณุโลกใหรายงานทุกอาทิตยวันที่ 20
ของเดือน ผลการรายงานประจําเดือน มกราคม 2564 ดังนี้ สวนราชการ จํานวน 49 แหง อําเภอ
5 อําเภอ สถาบันการศึกษา 5 แหง และหนวยงานที่เปนตัวอยางในการขับเคลื่อนวาระที่นาชื่นชม
ไดแก อันดับ 1 สํานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดพิษณุโลก อันดับ 2 ศูนยการศึกษา
พิเศษ เขตการศึกษา 7 อันดับ 3 ที่วาการอําเภอนครไทย อันดับ 4 ที่วาการอําเภอบางระกํา ดังนั้น
ขอความรวมมือใหชวยทําความสะอาดสํานักงานทุกบายวันพุธ และสงรายงานมาที่ฝายบริหารทั่วไป
/ 15) ความคืบหนา…
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15) ความคืบหนาการขอรับรางวัล PMQA ที่ดําเนินการสมัครไปแลว 2 หมวด ดังนี้ หมวด 1
การนําองคกรและรับผิดชอบตอสังคม และหมวด 2 การวางแผนยุทธศาสตร และการสื่อสารเพื่อ
นําไปสูการปฏิบัติ สวนกรมปศุสัตวแจงทุกหนวยราชการสงผลงานดีเดนเพื่อขอรับรางวัล PMQA
ภายในวันที่ 31 มกราคม 2564 จังหวัดไดคัดเลือกผลงานการดําเนินงานอนุรักษและพัฒนาควายไทย
ในพื้นที่อําเภอพรหมพิรามเขารวมประกวด รวมทั้งสงประกวดในจังหวัดพิษณุโลกดวย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 2

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ประจําเดือน ธันวาคม 2563 (ครั้งที่ 12/2563)
ฝายบริหารทั่วไป สรุปรายงานการประชุม ฯ ครั้งที่ 12/2563 เมื่อวันศุกร ที่ 8 มกราคม 2564
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก และเผยแพรทางเว็บไซตสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก http://pvlo-phs.dld.go.th เรียบรอยแลว

มติที่ประชุม

รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันศุกร ที่ 8 มกราคม 2564

ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งกอน
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 4

เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมทราบและติดตามงาน
4.1 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว
4.1.1 งานตามนโยบายกรมปศุสัตว
1) รอยละความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตวจังหวัดทําไดจริงเปรียบเทียบกับ
เป า หมายผลผลิ ต ที่ สํ า นั ก งานปศุ สั ต ว จั ง หวั ด ได รั บ ตามเอกสารงบประมาณรายจ า ย ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. 2564
- คาคะแนน 2.64/5 รายละเอียดดังตารางนี้

บรรพต คําสี

คาเปาหมาย (34 ตัวชี้วัด)
ดําเนินการได <1 (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
13 ตัวชี้วัด
2 ตัวชี้วัด
0 ตัวชี้วัด
3 ตัวชี้วัด
6 ตัวชี้วัด
10 ตัวชี้วัด

2) รอยละความสําเร็จของปริมาณผลผลิตที่สํานักงานปศุสัตวอําเภอในพื้นที่รับผิดชอบ
ของปศุสัตวจังหวัดทําไดจริงเปรียบเทียบกับเปาหมายผลผลิตที่สํานักงานปศุสัตวอําเภอไดรับตาม
เอกสารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
- คาคะแนน 2.20/5 รายละเอียดดังตารางนี้
คาเปาหมาย (26 ตัวชี้วัด)
ดําเนินการได <1 (0)
ดําเนินการได 1-10.99% (1)
ดําเนินการได 11-20.99% (2)
ดําเนินการได 21-30.99% (3)
ดําเนินการได 31-40.99% (4)
ดําเนินการได >41% (5)

มติที่ประชุม

ผลการดําเนินงาน
9 ตัวชี้วัด
3 ตัวชี้วัด
1 ตัวชี้วัด
4 ตัวชี้วัด
6 ตัวชี้วัด
3 ตัวชี้วัด

รับทราบ
/ 4.1.2 การปรับปรุง…

หนา 5 จาก 16

บรรพต คําสี

4.1.2 การปรับปรุงการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ป 2564
ผลการปรับปรุงขอมูลเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว ป 2564 รายละเอียดดังตารางนี้

มติที่ประชุม

รับทราบ

บรรพต คําสี

4.1.3 การรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงดานภัยแลง
กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว ไดแจงแบบรายงานทางเมลอําเภอแลว
เมื่ อวั น ที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 08.23 น. และขอให ทุ ก อํ า เภอจั ด รายงานฯ ส ง ทุ ก วั น
พฤหัสบดี กอนเวลา 13.00 น. ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส pplk.strategy@dld.go.th

มติที่ประชุม

รับทราบ

บรรพต คําสี

4.1.4 การรายงานเศรษฐกิจการปศุสัตว
กําหนดการจัดสงรายงานเศรษฐกิจการปศุสัตว ทุกวันที่ 25 ของเดือน ทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส pplk.strategy@dld.go.th ประกอบดวยรายงาน ดังนี้
1) รายงานสภาวะการผลิตปศุสัตว ศฐ.01 (รายเดือน)
2) รายงานสถานการการผลิตและราคาสุกร (รายเดือน)
3) รายงาน GEO-DLD (รายเดือน)
4) รายงานราคาสินคาปศุสัตวเฉลี่ยรายสัปดาห ทุกวันอังคารขาดรายงาน อ.เมือง,
ชาติตระการ, นครไทย, พรหมพิราม, วังทอง (1, 2)

มติที่ประชุม

รับทราบ
/ 4.1.5 คานิยม…
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บรรพต คําสี

4.1.5 คานิยมและจุดยืนของจังหวัดพิษณุโลก
1) คานิยมจังหวัดพิษณุโลก คือ “มุงผลสัมฤทธิ์ มีจิตบริการ ยึดมั่นคุณธรรม ทํางานเปนทีม”
2) จุดยืนของจังหวัดพิษณุโลก คือ “เมือง 3 ธรรม 4 แยก เศรษฐกิจ”
3 ธรรม = ธรรมะ ธรรมชาติ วัฒนธรรม
4 แยกเศรษฐกิจ = 1. การคา การลงทุน โลจิสติกส
2. การศึกษา
3. การสาธารณสุข
4. เกษตร GI
3) จังหวัดพิษณุโลก ขอความรวมมือสวนราชการพิมพคานิยมของจังหวัดทายหนังสือ/กระดาษ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

4.1.6 งบพัฒนาจังหวัด
โครงการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันพัฒนาศักยภาพมาตรฐานการเกษตรอุตสาหกรรม
อยางครบวงจร จํานวน 3 โครงการ
1) กิจ กรรมสง เสริม การผลิ ตและพัฒ นาการตลาดสั ตวอัตลั กษณ จัง หวั ดพิ ษณุ โลก
กําหนดอบรม วันที่ 10 กุมภาพันธ 2564 การเสวนาดานการผลิตและพัฒนาการตลาดสัตวอัตลักษณ
ไกชนนเรศวรและไกพื้นเมื องไทย ที่ตั้ง ฟารม ไรราชั นย หมู 8 ตํ าบลหั วรอ อํ าเภอเมือง จังหวั ด
พิษณุโลก จํานวนเกษตรกร 30 ราย และวันที่ 11 กุมภาพันธ 2564 การเสวนาพัฒนาการผลิต
และการตลาดสุนัขไทยพันธุบางแกว ณ อาคารอเนกประสงค หมู 9 ตําบลทานางงาม อําเภอบาง
ระกํา จังหวัดพิษณุโลก จํานวนเกษตรกร 20 ราย
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลกแตงตั้งคณะทํางานที่เกี่ยวของ รายละเอียดดังนี้
- หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว
ประธานคณะทํางาน
- ปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ
คณะทํางาน
- เจาหนาที่กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว คณะทํางาน
- หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
คณะทํางานและเลขานุการ
- เจาหนาที่สงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
2) กิ จกรรมสงเสริมการผลิ ตและพัฒนาการตลาดกระบือไทยพั นธุพื้น เมืองไทยที่ มี
คุณภาพ ประกอบดวยกิจกรรม การจัดเสวนาดานการผลิตและพัฒนาการตลาดกระบือ จํานวน 1
ครั้ง เกษตรกร 50 ราย จะคัดเลือกอําเภอที่มีกลุมกระบือเขาอบรม กําหนดการอบรม วันที่ 19
กุมภาพันธ 2564 เปาหมายหลัก ไดแก อําเภอพรหมพิราม อําเภอบางระกํา อําเภอบางกระทุม
และกิจกรรมประกวดควายไทย ในวันอนุรักษควายไทยแหงชาติ วันที่ 14 พฤษภาคม 2564
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลกแตงตั้งคณะทํางานที่เกี่ยวของ รายละเอียดดังนี้
- หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว
ประธานคณะทํางาน
- หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
คณะทํางาน
- ปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ
คณะทํางาน
- เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ
คณะทํางาน
- เจาหนาที่กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว คณะทํางาน
- เจาหนาที่กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
คณะทํางาน
- หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
คณะทํางานและเลขานุการ
- เจาหนาที่สงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ

/ 3) กิจกรรมพัฒนา...
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3) กิจกรรมพัฒนาบรรจุภัณฑและผลิตภัณฑไกดําตนแบบ จังหวัดพิษณุโลก เปาหมาย
คือ กลุมวิสาหกิจชุมชนไกดําสมุนไพรบานเซิงหวาย อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก กําหนด
อบรม วันที่ 7 กุมภาพันธ 2564 จํานวนสมาชิก 30 ราย
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลกแตงตั้งคณะทํางานที่เกี่ยวของ รายละเอียดดังนี้
- หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว
ประธานคณะทํางาน
- ปศุสัตวอําเภอพรหมพิราม
คณะทํางาน
- เจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวอําเภอพรหมพิราม
คณะทํางาน
- เจาหนาที่กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว คณะทํางาน
- หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
คณะทํางานและเลขานุการ
- เจาหนาที่สงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ
มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธาน

4.1.7 โครงการที่กรมปศุสัตวไดจัดสรรงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 เงินกู
เพื่อแกไขปญหาเยียวยาและฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019
1) โครงการพัฒนายกระดับการผลิตและสรางมูลคาเพิ่มผลิตภัณฑไกดําอยางครบวงจร
งบประมาณ 734,000 บาท เป า หมาย คื อ กลุ ม วิ สาหกิ จ ชุ ม ชนไก ดํ า สมุ น ไพรบ า นเซิ ง หวาย
อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก อบรมเกษตรกร จํานวน 30 ราย วันที่ 15 กุมภาพันธ 2564
2) โครงการพั ฒ นาชุ ม ชนเลี้ ย งไก พื้ น เมื องสู น วั ติ วิ ถีที่ ยั่ ง ยื น สู ต น แบบ งบประมาณ
1,000,000 บาท เปนงบดําเนินงาน 500,000 บาท เงินอุดหนุน 500,000 บาท ประกอบดวย
กิจกรรรมจัดตั้งกลุมเกษตรกรเพื่อการผลิตและแปรรูปไกพื้นเมือง จํานวน 10 กลุม เปาหมาย คือ
อําเภอพรหมพิราม 2 กลุมๆ ละ 20 ราย อําเภออื่นๆ จํานวน 1 กลุมๆ ละ 20 ราย อบรมการแปรรูป
ผลิตภัณฑไกพื้นเมือง วันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ 2564

มติที่ประชุม

รับทราบ

ธิติคุณ บุตรคําโชติ

4.2 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
4.2.1 การพัฒนาโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐาน
1) การตรวจประเมินโรงฆาสัตว ครั้งที่ 1/2564 รายละเอียดดังตารางนี้
วันที่
2 – 4 กุมภาพันธ 2564
9 – 10 กุมภาพันธ 2564
16 กุมภาพันธ 2564

อําเภอ
อําเภอพรหมพิราม
อําเภอนครไทย
อําเภอชาติตระการ

จํานวนโรงฆาสัตว (แหง)
20
18
7

2) การเก็บตัวอยางเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตว รายละเอียดดังตารางนี้
วันที่
4 กุมภาพันธ 2564
11 กุมภาพันธ 2564
4 มีนาคม 2564
11 มีนาคม 2564
18 มีนาคม 2564

มติที่ประชุม

จํานวนตัวอยาง
10
10
15
13
19

รับทราบ
/ 4.2.2 โครงการตรวจ…
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ธิติคุณ บุตรคําโชติ

4.2.2 โครงการตรวจปสสาวะเพื่อหาสารเรงเนื้อแดงในโรงฆาสุกร
1) แผนการปฏิบัติงาน รายละเอียดดังตารางนี้
วันที่
5 กุมภาพันธ 2564
8 กุมภาพันธ 2564 (เชา)
8 กุมภาพันธ 2564 (บาย)

ชื่อโรงฆา
เทศบาลตําบลบางระกํา
เทศบาลนครพิษณุโลก
เทศบาลตําบลวังทอง

จํานวนตัวอยาง
10
20
10

2) ชุดตรวจ Strip Test

มติที่ประชุม
วิภาพรรณ สายคําแตง

รับทราบ
4.2.3 การรับรองสถานที่จําหนายเนื้อสัตวโครงการปศุสัตว OK
1) เปาหมายการตรวจตออายุ เดือนกุมภาพันธ 2564 ดังนี้
- รานนานาไกสด
- รานพี่บัว หมูสด ซีพี
- รานปู ยา หมูสด ซีพี
- รานพี่บี้ หมูสด ซีพี
- รานพี่เอ หมูสด ซีพี
- รานเมืองพลฟูดส สาขาบานกราง
2) เปาหมายการตรวจติดตาม เดือนกุมภาพันธ 2564 ดังนี้
- เทสโก โลตัส จํานวน 25 สาขา
- รานวีซี มีท
- รานอัจจิมา หมูสด
- รานแสงดาว หมูสด
- รานรัศมี หมูสด
- รานธนกฤต หมูสด
- วีซี มีท โคกมะตูม
- รานหมูกองแกว
- เบทาโกร ช็อป จํานวน 3 สาขา
- รานซีพี เฟรชมารท

มติที่ประชุม

รับทราบ

วิภาพรรณ สายคําแตง

4.2.3 การรับรองสถานที่จําหนายไขสดตามโครงการไขสดปลอดภัย ใสใจผูบริโภค (ปศุสัตว OK)
เปาหมายการตรวจตออายุ เดือนกุมภาพันธ 2564 ไดแก รานเบทาโกร ช็อป จํานวน
3 สาขา, รานซีพี เฟรชมารท และรานโตะเฮง ไขสด ซีพี

มติที่ประชุม

รับทราบ
/ 4.2.4 ตลาดรองรับ…
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วิภาพรรณ สายคําแตง

4.2.4 ตลาดรองรับสินคาปศุสัตวฮาลาล
ขอใหอําเภอสํารวจจํานวนสถานที่จําหนายเนื้อโคในพื้นที่ และลงขอมูลในแบบฟอรม
สํารวจรานจําหนายเนื้อโค และแบบฟอรมตรวจสถานที่จําหนายเนื้อโค พรอมแนบรูปถาย จํานวน
4 รูป สงภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2564

มติที่ประชุม

รับทราบ

ธีระ นววิภาพันธ

4.3 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
4.3.1 การเคลื่อนยาย
1) ตนทาง เสี่ยงสูงมาก ไปโรงฆาสัตว
- หามขามจังหวัด ทําไดตอเมื่อทําลายไปแลวไมนอยกวา 2 สัปดาห
- ฟารม non gap ตนทางตองเก็บเลือดทุกตัว ถามปลายทางผานหนังสือ “การยาย
สุกรมีชีวิตเพื่อเขาโรงฆาสัตวจากพื้นที่ตนทางความเสี่ยงสูงมาก” ปลายทาง surface swab 1 ครั้ง
(3 บริเวณๆ ละ 5 ตําแหนง) และเก็บเลือดทุกตัว
- ฟารมมาตรฐาน ตนทางตองเก็บเลือด 15 ตัว ถามปลายทางผานหนังสือ “การยาย
สุกรมีชีวิตเพื่อเขาโรงฆาสัตวจากพื้นที่ตนทางความเสี่ยงสูงมาก” ปลายทาง surface swab 1 ครั้ง
(3 บริเวณๆ ละ 5 ตําแหนง) และเก็บเลือด 5 ตัว
2) ตนทาง เสี่ยงสูงมาก ไปเลี้ยง
- อนุญาตเฉพาะลูกสุกรพันธุหยานมและสุกรสาวพันธุทดแทนจากฟารมมาตรฐาน
- แจงเคลื่อนยายกอน 3 สัปดาห /ทําลายมาแลวไมนอยกวา 2 เดือน
- ตนทาง เก็บเลือด 15 ตัว/ชุด, surface swab 1 ครั้ง (3 บริเวณ ๆ ละ 5
ตําแหนง)
- ถามปลายทาง ผานหนังสือ “การยายสุกรมีชีวิตเพื่อนําไปเลี้ยงจากพื้นที่ตนทาง
ความเสี่ยงสูงมาก”
- ปลายทาง กอนสุกรมา >> surface swab 2 ครั้ง หางกันครั้งละ 1 สัปดาห
- ปลายทาง หลังสุกรมา >> เฝาระวังทางอาการ 30 วัน
>> เก็บเลือด 15 ตัว
>> swab 2 ครั้ง หางกันครั้งละ 2 สัปดาห
/ 3) ตนทาง…
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3) ตนทาง เสี่ยงสูงมาก (รัศมีควบคุม) ไปโรงฆาสัตว
- หามขามจังหวัด ทําไดตอเมื่อทําลายไปแลวไมนอยกวา 2 สัปดาห
- ฟารม non gap ตนทางตองเก็บเลือดทุกตัว ถามปลายทางผานหนังสือ “การยาย
สุกรมีชีวิตเพื่อเขาโรงฆาสัตวจากพื้นที่ตนทางความเสี่ยงสูงมาก” ปลายทาง surface swab 1 ครั้ง
(3 บริเวณๆ ละ 5 ตําแหนง) และเก็บเลือดทุกตัว
- ฟารมมาตรฐาน ตนทางตองเก็บเลือด 15 ตัว ถามปลายทางผานหนังสือ “การยาย
สุกรมีชีวิตเพื่อเขาโรงฆาสัตวจากพื้นที่ตนทางความเสี่ยงสูงมาก” ปลายทาง surface swab 1 ครั้ง
(3 บริเวณๆ ละ 5 ตําแหนง) และเก็บเลือด 5 ตัว
4) ตนทาง เสี่ยงสูงมาก (รัศมีควบคุม) ไปเลี้ยง
- อนุญาตเฉพาะลูกสุกรพันธุหยานมและสุกรสาวพันธุทดแทนจากฟารมมาตรฐาน
- แจงเคลื่อนยาย กอน 3 สัปดาห /ทําลายมาแลวไมนอยกวา 1 เดือน
- ตนทาง เก็บเลือด 15 ตัว/ชุด, surface swab 1 ครั้ง (3 บริเวณๆ ละ 5 ตําแหนง)
- ถามปลายทาง ผานหนังสือ “การยายสุกรมีชีวิตเพื่อนําไปเลี้ยงจากพื้นที่ตนทาง
ความเสี่ยงสูงมาก”
- ปลายทาง กอนสุกรมา >> surface swab 2 ครั้ง หางกันครั้งละ 1 สัปดาห
- ปลายทาง หลังสุกรมา >> เฝาระวังทางอาการ 30 วัน
>> เก็บเลือด 5 ตัว
>> swab 2 ครั้ง หางกันครั้งละ 2 สัปดาห .
5) ตนทาง เสี่ยงสูงมาก (นอกรัศมีควบคุม) ไปโรงฆาสัตว
- หามขามจังหวัด
- ฟารม non gap ตนทางเก็บเลือดตามหลักเกณฑ (นอยกวา 500 ตัว เก็บ 15
ตัว) ถามปลายทางผานหนังสือ
- ฟารมมาตรฐาน ตนทางเก็บเลือดตามหลักเกณฑ (มากกวา 500 ตัว เก็บเปน
โรงเรือนที่จะเคลื่อนยาย 15 ตัว) ถามปลายทาง ผานหนังสือ
6) ตนทาง เสี่ยงสูงมาก (นอกรัศมีควบคุม) ไปเลี้ยง
- อนุญาตเฉพาะลูกสุกรพันธุหยานมและสุกรสาวพันธุทดแทนจากฟารมมาตรฐาน
- แจงเคลื่อนยาย กอน 3 สัปดาห /ทําลายมาแลวไมนอยกวา 1 เดือน
- ตนทาง เก็บเลือดตามหลักเกณฑ, surface swab 1 ครั้ง (3 บริเวณๆ ละ 5
ตําแหนง)
- ปลายทาง ที่เสี่ยง กอนสุกรมา >> surface swab 2 ครั้ง หางกันครั้งละ 1
สัปดาห
- ปลายทาง ที่เสี่ยง หลังสุกรมา >> surface swab 2 ครั้ง หางกันครั้งละ 2
สัปดาห /เก็บเลือด 5 ตัว
- ปลายทาง ที่ไมเสี่ยง กอนและหลังสุกรมา >> ไมตอง swab
7) ปลายทาง กรณีเปนพื้นที่เสี่ยงสูงมาก
● ถาจะมา
- ทําลายไปแลว 3 เดือน
- ตนทางตองฟารมมาตรฐานเทานั้น
- ตนทางตองเปนจังหวัดเสี่ยงปานกลาง – ต่ํา
● จํานวนการเก็บเลือดและอายุผล lab
- ฟารมนอยกวา 500 ตัว >> เก็บ 15 ตัว
- ฟารมมากกวา 500 ตัว >> เก็บโรงเรือนที่จะเคลื่อนยาย 15 ตัว
/ - อายุผล lab…
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- อายุผล lab (ตนทาง) พื้นที่เสี่ยงสูงมาก non GAP >> 3 วัน และ GAP >> 7 วัน
- พื้นที่เสี่ยงสูง non GAP >> 7 วัน และ GAP >> 14 วัน พื้นที่เสี่ยงปานกลาง
non GAP >> 14 วัน และ GAP >> 30 วัน
มติที่ประชุม

รับทราบ

ธีระ นววิภาพันธ

4.3.2 โครงการรณรงคทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรคไขหวัดนกรอบพิเศษในพื้นที่เสี่ยง
จังหวัดพิ ษณุ โลก มี 2 กลุม ได แก กลุ มพื้ นที่เสี่ยง และกลุมพื้ นที่ ชายแดน และขอให
อําเภอจัดทําแผนปฏิบัติงานพนน้ํายาฆาเชื้อ และกรอกแบบฟอรมสํารวจเกษตรกรที่มีการเลี้ยงสัตวปก
เพื่อการคารอบนอกกลุมพื้นที่เสี่ยง สงกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ 2564
1) พื้นที่เสี่ยง รายละเอียดดังตารางนี้
จังหวัด
พิษณุโลก

อําเภอ
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก
บางระกํา
บางระกํา
บางระกํา
บางระกํา
บางระกํา
บางระกํา
บางระกํา
บางกระทุม
บางกระทุม
บางกระทุม
บางกระทุม
บางกระทุม
พรหมพิราม
พรหมพิราม
พรหมพิราม
พรหมพิราม
วัดโบสถ
วัดโบสถ
วังทอง
วังทอง
วังทอง

ตําบล
วังน้ําคู
ทาทอง
ทาโพธิ์
จอมทอง
บานกราง
มะขามสูง
ไผขอดอน
งิ้วงาม
บางระกํา
ปลักแรด
พันเสา
วังอิทก
บึงกอก
ชุมแสงสงคราม
คุยมวง
บางกระทุม
บานไร
โคกสลุด
สนามคลี
ไผลอม
ทาชาง
วงฆอง
มะตอง
ดงประคํา
วัดโบสถ
ทางาม
วังทอง
วังพิกุล
ชัยนาม

2) พื้นที่ชายแดน รายละเอียดดังตารางนี้
อําเภอ
ชาติตระการ
ชาติตระการ

มติที่ประชุม

ตําบล
บอภาค
บอภาค

หมูบาน
บานบอภาคใต
บอภาคเหนือ

หมู
5
4

รับทราบ
/ 4.3.3 โครงการอุดหนุน…
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ธีระ นววิภาพันธ

4.3.3 โครงการอุดหนุนปจจัยการผลิต covid 19
1) สนับสนุนปจจัยการผลิต ใหกับเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว ปกรายยอย เพื่อผลักดันเข า
GFM จํานวน 600 ราย ขอใหอําเภอสงรายชื่อเปนไฟล excel ในวันที่ 1 กุมภาพันธ 2564 และ
สงแบบแจงรายชื่อพรอมเอกสาร ในวันที่ 5 กุมภาพันธ 2564
2) จางเหมาบุคลากร จํานวน 24 คน อัตราเงินเดือน 8,000 บาท เปนเวลา 12 เดือน
อําเภอละ 3 คน และอําเภอวัดโบสถ เนินมะปราง ชาติตระการ อําเภอละ 2 คน

มติที่ประชุม

รับทราบ

ศิริวรรณ มวงทอง

มติที่ประชุม
ศิริวรรณ มวงทอง

4.4 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
4.4.1 การคั ด เลื อกกิ จ กรรม/โครงการดี เ ด น ระดั บ สํ านั ก งานปศุสั ต ว จั ง หวัด พิ ษ ณุ โ ลก
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564
ขอใหพิจารณาคัดเลือก Smart Farmer ดีเดนระดับอําเภอ โดยใหจัดสงขอมูลใหกลุม
สงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ภายในวันที่ 29 มกราคม 2564 ไดแก สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
เมืองพิษณุโลก สํานักงานปศุสัตวอําเภอนครไทย สํานักงานปศุสัตวอําเภอชาติตระการ สํานักงาน
ปศุสัตวอําเภอบางระกํา และสํานักงานปศุสัตวอําเภอบางกระทุม
รับทราบ
4.4.2 โครงการยกระดับแปงใหญดวยเกษตรสมัยใหมและเชื่อมโยงตลาด ภายใตแผนงาน/
โครงการที่ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อฟ น ฟู เ ศรษฐกิ จ และสั ง คตมตามบั ญ ชี ท า ย พ.ร.ก. ให อํ า นาจ
กระทรวงการคลังกูเงินเพื่อแกไขปญหา เยียวยา และฟนฟูเศษรษฐกิจและสังคมที่ไดรับผลกระทบ
จากสถานการณระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ.2563
1) ความกาวหนาการดําเนินการ ดังนี้
- จัดสงคูมือการดําเนินการทาง E-mail ของสํานักงานปศุสัตวอําเภอที่เกี่ยวของ
- จังหวัดพิษณุโลก แตงตั้งคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญดวย
เกษตรสมัยใหมและเชื่อมโยงตลาด 2 คณะ ประกอบดวย ระดับจังหวัดพิษณุโลก และระดับอําเภอ
2) การดําเนินการ ดังนี้
- ขอให ป ระสานกั บ เกษตรอํ า เภอ เพื่ อ จั ด ประชุ ม กลุ ม เกษตรกรแปลงใหญ ฯ
พิ จ ารณาการขอรั บ เงิ น อุ ด หนุ น ตามโครงการ การจดทะเบี ย นนิ ติ บุ ค คล และทบทวนแผนการ
ดําเนินการ และรายงานสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลกบันทึกขอมูลภายในวันที่ ๕ กุมภาพันธ
๒๕๖๔ (แนบรายงานการประชุมและสําเนาทะเบียนนิติบุคคล)
- จั ด ทํ า เอกสารรายละเอี ย ดโครงการ แผนดํ า เนิ น งานและงบประมาณ จั ด ส ง
สํานักงานเกษตรอําเภอ เพื่อเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการบริหารโครงการยกระดับ
แปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหมและเชื่อมโยงตลาดระดับอําเภอ ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ 2564
- คณะกรรมการการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหมและ
เชื่ อ มโยงตลาดระดั บ จั ง หวั ด พิ จ ารณาอนุ มั ติ แ ผนดํ า เนิ น โครงการ ระหว า งวั น ที่ 22 – 28
กุมภาพันธ 2564
- สํ า นักงานปศุ สั ตว จั งหวั ด พิษ ณุ โ ลก จั ดส ง แผนดํ าเนิ น งานและงบประมาณให
กรมปศุสัตว และบันทึกแผนดําเนินการและเบิกจายเงิน

/ รายชื่อแปลงใหญ…

หนา 13 จาก 16

รายชื่อแปลงใหญปศุสัตวที่เสนอขอรับการสนับสนุน
โครงการยกระดับแปลงใหญดวยเกษตรสมัยใหมและเชื่อมโยงตลาด
ลําดับที่

จังหวัด

ลําดับ

รหัสแปลง ประเภทสินคา ชนิดสินคา

1

พิษุโลก

8

5315

ปศุสัตว

โคเนื้อ

2

พิษุโลก

31

8331

ปศุสัตว

กระบือ

3

พิษุโลก

34

580

ปศุสัตว

กระบือ

4

พิษุโลก

35

588

ปศุสัตว

ไกดํา

5

พิษุโลก

39

2380

ปศุสัตว

โคเนื้อ

6

พิษุโลก

50

8326

ปศุสัตว

กระบือ

7

พิษุโลก

71

592

ปศุสัตว

กระบือ

ชื่อแปลงใหญจากระบบCO-FARM

การจัดชั้นคุณภาพ

การรวมกลุม รวมงบประมาณ (บาท)

แปลงใหญโคเนื้อ กลุมผูเลี้ยงโคเนื้อตําบลดอน
ทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก
แปลงใหญกระบือ กลุมอนุรักษและพัฒนา
ควายไทยอําเภอบางกระทุม ม.12
ต.นครปาหมาก อ.บางกระทุม จ.พิษณุโลก
แปลงใหญกระบือ ตําบลทับยายเชียง
อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
แปลงใหญไกดํา กลุมวิสาหกิจชุมชนไกดํา
สมุนไพรบานเซิงหวาย ตําบลตลุกเทียม
อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
แปลงใหญโคเนื้อ วิสาหกิจชุมชนผูเลี้ยงโค
กระบือ ตําบลตลุกเทียม
อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
แปลงใหญกระบือ วิสาหกิจชุมชนบานหนองไผ
ม.5 ต.ตลุกเทียม อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก
แปลงใหญกระบือ กลุมอนุรักษกระบือไทย
แบบแปลงใหญ ตําบลยางโกลน
อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

B

วิสาหกิจชุมชน

2,798,600.00

NA

กลุมเกษตรกร
(นิติบุคคล)

1,50,000.00

NA

วิสาหกิจชุมชน

3,000,000.00

NA

วิสาหกิจชุมชน

3,000,000.00

NA

วิสาหกิจชุมชน

3,000,000.00

NA

วิสาหกิจชุมชน

3,000,000.00

B

วิสาหกิจชุมชน

1,206,800.00

17,255,400.00

มติที่ประชุม

รับทราบ
/ 4.4.3 โครงการธนาคาร…

หนา 14 จาก 16

ศิริวรรณ มวงทอง
เขต
6

จังหวัด
พิษณุโลก

รวม

4.4.3 โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตร ตามพระราชดําริ
1) การดําเนินการระหวางเดือนพฤศจิกายน 2563 – มกราคม 2564 ดังตารางนี้
อําเภอ

เมือง
นครไทย
บางกระทุม
พรหมพิราม
เนินมะปราง
วังทอง
ชาติตระการ
บางระกํา
วัดโบสถ

เกษตรกร
(ราย)
99
2
152
149
35
47
4
38
24
550

27 พฤศจิกายน 2563
โค
กระบือ
(ตัว)
(ตัว)
71
36
10
0
115
42
45
138
21
18
54
15
10
2
47
6
28
10
401
267

รวม
(ตัว)
107
10
157
183
39
69
12
53
38
668

เกษตรกร
(ราย)
99
2
152
149
35
47
4
38
24
550

30 ธันวาคม 2563
โค
กระบือ
(ตัว)
(ตัว)
71
36
10
0
115
42
45
138
21
18
54
15
10
2
47
6
28
10
401
267

รวม
(ตัว)
107
10
157
183
39
69
12
53
38
668

เกษตรกร
(ราย)
99
2
152
113
35
47
4
38
24
514

27 มกราคม 2564
โค
กระบือ
(ตัว)
(ตัว)
71
36
10
0
115
42
45
93
21
18
54
15
10
2
47
6
28
10
401
222

รวม
(ตัว)
107
10
157
138
39
69
12
53
38
623

2) รายการสํานักงานปศุสัตวอําเภอดําเนินการ รายละเอียดดังตารางนี้
ลําดับ
1

รายการดําเนินการ
ขอจําหนายลูกโค เพศผู 3 ตัว

อําเภอ
วังทอง

2

ขอจําหนายลูกโค เพศผู 1 ตัว

วังทอง

3

ขอจําหนายลูกโค เพศผู 2 ตัว

วัดโบสถ

4

ขอจําหนายแมกระบือ (กรณีตาย) 1

วัดโบสถ

5
6

สงสัญญายืมเพื่อการผลิต 20 สัญญา
ขอขยายลูกโค เพศเมีย 4 ตัว

พรหมพิราม
พรหมพิราม

7

ขอจําหนายลูกโค เพศผู 9 ตัว

พรหมพิราม

เลขที่นส.เขา
พล 0708/430
กษ 0616/2937
พล 0708/9
กษ 0616/ว146
พล 0708/19

ลงวันที่
30 พ.ย. 63
28 ธ.ค. 63
12 ม.ค. 63
21 ม.ค. 64
19 ม.ค. 64

นส.ออก พล0008/
1713
14
48
115
99

ลงวันที่
21 ธ.ค. 63
6 ม.ค. 64
14 ม.ค. 64
26 ม.ค. 64
22 ม.ค. 64

พล 0608/215
กษ 0616/2931
พล 0608/007
กษ 0616/ว147
พล 0608/008

26 พ.ย. 63
25 ธ.ค. 63
9 ม.ค. 64
21 ม.ค. 64
8 ม.ค. 64

1710
11
45
116
102

21 ธ.ค. 63
6 ม.ค. 64
14 ม.ค. 64
26 ม.ค. 64
22 ม.ค. 64

กษ 0616/2892
พล 0508/360
กษ 0616/ว2938

22 ธ.ค. 63
8 ธ.ค. 63
28 ธ.ค. 63

กษ 0616/2692
พล 0508/341
กษ 0616/ว2808
พล 0508/398
กษ 0616/144

23 พ.ย. 63
2 ธ.ค. 63
15 ธ.ค. 63
24 ธ.ค. 63
21 ม.ค. 64

15
1716
13
1535

6 ม.ค. 64
21 ธ.ค. 63
6 ม.ค. 64
9 พ.ย. 63

1657
19
60
114

3 ธ.ค. 63
6 ม.ค. 64
14 ม.ค. 64
26 ม.ค. 64

8

ขอจําหนายลูกโค เพศผู 1 ตัว

พรหมพิราม

9

ขอจําหนายลูกโค เพศผู 2 ตัว

พรหมพิราม

พล 0508/382
กษ 0616/142

16 ธ.ค. 64
21 ม.ค. 64

62
112

14 ม.ค. 64
26 ม.ค. 64

10

มอบกรรมสิทธิส์ ัญญาครบ 5 ป 45 ราย

พรหมพิราม

11
12
13

รายงานลูกเกิด 14 ตัว
รายงานลูกเกิด 21 ตัว
ขอขยายลูกโค-กระบือ เพศเมีย 4 ตัว

พรหมพิราม
พรหมพิราม
บางกระทุม

14 ม.ค. 64
26 ม.ค. 64

มอบกรรมสิทธิ์สัญญาครบ 5ป 4 ราย

บางกระทุม

15
16
17

สงสัญญายืมเพื่อการผลิต 1 สัญญา
สงสัญญายืมเพื่อการผลิต 4 สัญญา
ขอจําหนายลูกกระบือ เพศผู ๑ ตัว

บางกระทุม
เมืองพิษณุโลก
เมืองพิษณุโลก

18

ขอจําหนายลูกโค-กระบือ เพศผู 3 ตัว

บางระกํา

19

ขอจําหนายลูกโค เพศผู 1 ตัว

บางระกํา

16 ธ.ค. 64
21 ม.ค. 64
15 ม.ค. 64
6 ม.ค. 64
2 ธ.ค. 63
28 ธ.ค. 63
8 ธ.ค. 63
28 ธ.ค. 63
15 ธ.ค. 63
22 ธ.ค. 63
21 ธ.ค. 63
21 ม.ค. 64
21 ธ.ค. 63
21 ม.ค. 64
14 ม.ค. 64

47
109

14

พล 0508/380
กษ 0616/ว160
พล 0508/24
พล 0508/005
พล 0408/219
กษ 0616/ว2939
พล 0408/226
กษ 0616/ว2940
กษ 0616/2806
กษ 0616/2891
พล 0108/355
กษ 0616/143
พล 0308/341
กษ 0616/ว145
พล 0308/023

1715
12
1714
18
17
16
61
113
58
108
97

บันทึกขอมูล
บันทึกขอมูล

21 ธ.ค. 63
6 ม.ค. 64
21 ธ.ค. 63
6 ม.ค. 64
6 ม.ค. 64
6 ม.ค. 64
14 ม.ค. 64
26 ม.ค. 64
14 มค 64
26 ม.ค. 64
22 ม.ค. 64

ผลดําเนินการ
รอเขต 6 อนุมัติ
ใหอําเภอสงเงิน
รอเขต 6 อนุมัติ
สิ้นสุด
รอเขต 6 อนุมัติ
ใหอําเภอสงเงิน
รอเขต 6 อนุมัติ
รอเขต 6 อนุมัติ
ใหอําเภอสงเงิน
รอเขต 6 อนุมัติ
สิ้นสุด
รอเขต 6 อนุมัติ
สิ้นสุด
สิ้นสุด
รอเขต 6 อนุมัติ
สิ้นสุด
รอเขต 6 อนุมัติ
ใหอําเภอสงเงิน
รอเขต 6 อนุมัติ
สิ้นสุด
รอเขต 6 อนุมัติ
ใหอําเภอสงเงิน
รอเขต 6 อนุมัติ
สิ้นสุด
รอเขต 6 อนุมัติ
ใหอําเภอสงเงิน
รอเขต 6 อนุมัติ
สิ้นสุด
รอเขต 6 อนุมัติ
สิ้นสุด
สิ้นสุด
สิ้นสุด
รอเขต 6 อนุมัติ
สิ้นสุด
รอเขต 6 อนุมัติ
สิ้นสุด
สิ้นสุด
สิ้นสุด
รอเขต 6 อนุมัติ
ใหอําเภอสงเงิน
รอเขต 6 อนุมัติ
สิ้นสุด
รอเขต 6 อนุมัติ

หนา 15 จาก 16
ลําดับ
20
21

รายการดําเนินการ
ขอสงแบบแสดงความจํานงเกษตรกร
(กลุมดีเดน)
ขอบันทึกขอมลการจําหนายลูก

อําเภอ
บางระกํา

เลขที่นส.เขา
พล 0308/040

ลงวันที่
19 ม.ค. 64

นส.ออก พล0008/
110

ลงวันที่
26 ม.ค. 64

บางระกํา

22

ขอจําหนายลูกโค เพศผู 1 ตัว

เนินมะปราง

พล 0308/344
กษ 0616/159
พล 0908/011

21 ธ.ค. 63
21 ม.ค. 64
15 ม.ค. 64

63

14 ม.ค. 64

23
24

นําสงเงิน นายอุทัย งวดที่ 40
ขอเบิกสัญญายืมเพื่อการผลิต

กรมปศุสัตว

พล 0008/100
พล 008/096

22 ม.ค. 64
22 ม.ค. 64

98

บันทึกขอมูล

22 ม.ค. 64

ผลดําเนินการ
รอเขตพิจารณา
สิ้นสุด
รอเขต 6 อนุมัติ
รอดําเนินการ
รอดําเนินการ

3) รายการรอดําเนินการ (คงคาง) รายละเอียดดังตารางนี้
ลําดับ
1

รายการดําเนินการ
ขอจําหนายลูก เพศผู 1 ตัว

อําเภอ
อําเภอเมือง

เลขที่นส.เขา

ลงวันที่

4) ผลการดําเนินการตามการแจงเตือนของ สนง.ปศข. รายละเอียดดังตารางนี้

อําเภอ
เมือง
นครไทย
บางกระทุม
พรหมพิราม
เนินมะปราง
วังทอง
ชาติตระการ
บางระกํา
วัดโบสถ
รวม

มติที่ประชุม
อุไร อิ้มอนงค

ลูกตัวที่ 1 อายุ 18 เดือน
แจงเตือน
ดําเนินการ
เสร็จสิ้น
8
1
26
14
1
4
3
1
3
1
10
68
2
2

สัญญายืมครบ 3 ป ไมมีลูก
แจงเตือน
ดําเนินการ
เสร็จสิ้น
7
1
2
1
27
25
1
5
4
1
43
0
31

แจงเตือน
53
2
3
58

สัญญายืมครบ 5 ป
ดําเนินการ
0

เสร็จสิ้น
40
40

รับทราบ
4.5 ฝายบริหารทั่วไป
4.5.1 การจัดทําขอตกลงตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน รอบการประเมินที่ 1/2564
ตัวชี้วัดฝายบริหารทั่วไป
1) รอยละของการเบิกจายเงินงบประมาณรายจายภาพรวม น้ําหนักรอยละ 10
2) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา น้ําหนักรอยละ 10
3) ระดับความสําเร็จงานสารบรรณ น้ําหนักรอยละ 10
4) ระดับความสําเร็จในการมีสวนรวมในกิจกรรมขององคกร น้ําหนักรอยละ 10
ตัวชี้วัดกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว
1) ระดับความสําเร็จของการนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว
น้ําหนักรอยละ 5
2) รอยละของการปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว น้ําหนักรอยละ 10
3) ระดับความสําเร็จในการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน น้ําหนักรอยละ 5
- ระดับความสําเร็จในการดําเนินการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน
- ระดับความสําเร็จในการดําเนินการชี้แจงเหตุการณที่มีผลกระทบตอกรมปศุสัตว
ตัวชี้วัดกลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว
1) ระดับความสําเร็จในการพัฒนาโรงฆาสัตวตามแผนพัฒนาโรงฆาสัตว น้ําหนักรอยละ 10
2) ระดับความสําเร็จของการพัฒนางานดานมาตรฐานการปศุสัตว น้ําหนักรอยละ 10
ตัวชี้วัดกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
1) ระดับความสําเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตวใหมีระบบการปองกันโรคและการ
เลี้ยงสัตวที่เหมาะสม น้ําหนักรอยละ 4
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2) ระดับความสําเร็จในการควบคุมปองกันโรคระบาดในปศุสัตว น้ําหนักรอยละ 4
3) ระดับความสําเร็จในการรายงานโรคระบาดและมาตรการควบคุมปองกันโรคในสัตวปก
น้ําหนักรอยละ 4
4) ระดับความสําเร็จในการเฝาระวังโรค ควบคุมโรคและการรายงานโรคปากและเทาเปอย
โรคคอบวม โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรและโรคพิษสุนัขบา น้ําหนักรอยละ 4
5) รอยละเฉลี่ยถวงน้ําหนักของการผลิตสัตวพันธุดีโดยวิธีผสมเทียม น้ําหนักรอยละ 4
ตัวชี้วัดกลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
1) รอยละความสําเร็จของการพัฒนาเกษตรกรใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer
น้ําหนักรอยละ 6
2) รอยละความสําเร็จของการดําเนินงานเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตว น้ําหนักรอยละ 7
3) ระดับความสําเร็จของการพัฒนาสงเสริมอาชีพดานปศุสัตว ตามโครงการพัฒนาศูนย
เรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร น้ําหนักรอยละ 7
4) ระดับความสําเร็จของการดําเนินโครงการสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม น้ําหนักรอยละ 6
ขอใหจัดทําเอกสารการขอตกลงตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน รอบที่ 1/2564 สงฝายบริหาร
ทั่วไป ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2564
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ 5

เรื่องที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา
- ไมมี -

ระเบียบวาระที่ 6

เรื่องอื่นๆ (ถามี)
- ไมมี -

เลิกประชุมเวลา

16.30 น.

ลงชื่อ
ผูจดรายงานการประชุม
(นางสาวกรรณิการ เครือสาน)
เจาพนักงานธุรการ

ลงชื่อ

(นายบรรพต คําสี)
สัตวแพทยชาํ นาญงาน

ผูตรวจรายงานการประชุม

