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รายงานการประชุม 
 ประจําเดือนขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก  

คร้ังที่ 1/2565 ประจําเดือน มกราคม ๒๕๖5  
วันจันทร์ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา 09.30 น. 
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสตัวจังหวัดพิษณุโลก  

 
ผู้มาประชุม 
 1. นายสุริพล  มาบุญช่วย ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก 
 2. นายชาตรี  เจริญพร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
 3. นางสาวศิริวรรณ  ม่วงทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 4. นายธีระ  นววิภาพันธ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 5. นางสาววิภาพรรณ  สายค าแต่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
 6. นายนริศ  โภชนจันทร์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
 7. นายอรรถชา  ณ เชียงใหม่ ปศุสัตว์อ าเภอนครไทย 
 8. นายพงษ์ศักดิ์  เผือกพ่วง ปศุสัตว์อ าเภอวัดโบสถ์ 
 9. นายรังสรรค์  เงินวิลัย ปศุสัตว์อ าเภอวังทอง  
 10. นายชูวิทย์  หงษ์สามสิบเจ็ด  ปศุสัตว์อ าเภอพรหมพิราม 
 11. นายอภิรักษ์  อินทร์สัตยพงศ์ ปศุสัตว์อ าเภอชาติตระการ   
 12. นายศักดิ์ชัย  ม่วงศรี  ปศุสัตว์อ าเภอบางระก า 
 13. นายสุรศักดิ์  ตั้งสุดใจ ปศุสัตว์อ าเภอบางกระทุ่ม 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นางสาวธมลวรรณ  ศรีบรรเทา นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
 2. นางสาวกุสินรา  สัตยานุกูล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
 3. นายอภิวัชร  จินะราช นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
 4. นางสาวกมลพรรณ  พลับผล  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
 5. นายศรันชัย  คีรีรัตน์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
 6. นายบรรทัด  มะลิวัลย์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
 7. นางอุไร  อ้ิมอนงค์ พนักงานธุรการ ส.2 
 8. นางสาวกรรณิการ์  เครือสาน เจ้าพนักงานธุรการ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายสฤษดิ์  ศรีภิรมย์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อ าเภอเนินมะปราง 
  (ติดราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.  
นายสุริพล  มาบุญช่วย ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ประธานในการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  

เรื่องก่อนวาระการประชุม ก. แนะนําตัวข้าราชการบรรจุใหม่   
   1. ค าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 102/2565 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งผู้

ได้รับคัดเลือก จ านวน 3 ราย ดังนี้ 
 

/ - นายศรันชัย  คีรีรัตน์... 
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   - นายศรันชัย  คีรีรัตน์  ต าแหน่งนายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
   - นายอภิวัชร  จินะราช  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอชาติตระการ 
   - นางสาวกมลพรรณ  พลับผล  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบางกระทุ่ม 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1. วันที่ 17 – 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 น. เชิญร่วมรับฟังการถ่ายทอดสดอภิปราย
ทั่วไป เพื่อซักถามข้อเท็จจริงหรือข้อเสนอแนะปัญหาต่อคณะรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ             
แห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 152 ผ่านระบบ ZOOM และขอให้ปศุสัตว์อ าเภอ กลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์ และกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  เตรียมข้อมูลเรื่องโรค Lumpy Skin 
Disease (LSD) และโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ให้พร้อม เพื่อตอบข้อซักถาม   
2. การปลดล็อคการเคลื่อนย้ายสัตว์ภายในส านักงานปศุสัตว์เขต 6 ให้เน้นย้ าปฏิบัติตามระเบียบ        
กรมปศุสัตว์  
3. ขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอจัดท าสมุดบันทึกการใช้รถยนต์ราชการให้เป็นปัจจุบัน และให้ท า
หนังสือเสนอนายอ าเภอ เร่ืองการจอดรถยนต์ราชการ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ประจําเดือนธันวาคม 2564 (ครั้งที่ 12/2564)  
ฝ่ายบริหารทั่วไป สรุปรายงานการประชุม ฯ ครั้งที่ 12/2564  เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 มกราคม 2565   
เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก http://pvlo-phs.dld.go.th เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 12/2564  เมื่อวันศุกร ์ที่ 7 มกราคม 2565 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 - ไม่มี – 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบและติดตามงาน 
5.1 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

ขาตรี  เจริญพร  5.1.1 การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัด ปีงบประมาณ 2565 
  1) ความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมาย
ผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 สถานะ : ค่าคะแนนเฉลี่ย ที่ 3.52 ข้อมูล ณ 31 มกราคม 2565 

ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
ด าเนินการได้ 0.00% (0) 5 กิจกรรม 
ด าเนินการได้ 1-10.99% (1) 0 กิจกรรม 
ด าเนินการได้ 11-20.99% (2) 0 กิจกรรม 
ด าเนินการได้ 21-30.99% (3) 6 กิจกรรม 
ด าเนินการได้ 31-40.99% (4) 6 กิจกรรม 
ด าเนินการได้ >41% (5) 12 กิจกรรม 

 

/ - ด าเนินการได้... 

http://pvlo-phs.dld.go.th/
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  - ด าเนินการได้ 0.00% (0) จ านวน 5 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสรา้งภูมิคุ้มกันโรคสตัว ์ ตัว 9,450 0 0.00 

จ านวนสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับการ
ตรวจ ประเมินตามเกณฑม์าตรฐานฮาลาล 

แห่ง 2 0 0.00 

เกษตรกรไดร้ับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตวต์าม
เกษตรทฤษฎีใหม ่

ราย 396 0 0.00 

จ านวนเกษตรกรที่ไดร้ับบริการภายใต้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

ราย 50 0 0.00 

จ านวนเกษตรกรได้รับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินท ากิน 

ราย 10 0 0.00 

  - ด าเนินการได้ 21-30.99% (3) จ านวน 6 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตัดท าหมัน ตัว 262 74 28.24 
รักษาพยาบาลสัตว์ ตัว 360 110 30.56 
จ านวนสัตว์ที่ได้รับการบริการดูแลสุขภาพ ตัว 1,683 368 21.87 
จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสรา้งภูมิคุ้มกันโรคสตัว์ 
(วัคซีนรวมป้องกันโรคในสัตว์ปีก ND+IB) 

ตัว 518,00
0 

129,5
00 

25.00 

จ านวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รบัการปรับปรุงข้อมูล
หรือข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

ราย 42,000 12,40
0 

29.52 

จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการผ่าตดัท าหมันภายใต้
โครงการ สตัว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบ้า 

ตัว 580 161 27.76 

  - ด าเนินการได้ 31-40.99% (4) จ านวน 6 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
จ านวนสัตว์พันธุ์ดีทีผ่ลติไดจ้ากการผสมเทียม ตัว 690 230 33.33 
จ านวนสถานท่ีเสีย่งท่ีไดร้ับการเฝา้ระวังและท าลาย
เชื้อโรค ตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด 

แห่ง 25,204 8,980 35.63 

จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสรา้งภูมิคุ้มกันโรคสตัว์ 
(FMD โคนม) [3 รอบ] 

ตัว 300 100 33.33 

สถานประกอบการสินค้าปศุสตัว์ทีไ่ด้รับบริการตรวจ
ประเมินมาตรฐาน 

แห่ง 614 250 40.72 

จ านวนโรงเรยีนที่ไดร้ับการตรวจสอบคุณภาพนม
โรงเรียน 

โรงเรียน 81 29 35.80 

จ านวนเกษตรกรที่ได้รับบริการคลินิกปศุสัตว์ ราย 200 70 35.00 

 

 

/ - ด าเนินการได้... 
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  - ด าเนินการได้ >41% (5) จ านวน 12 กิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรม หน่วย เป้าหมาย ผลงาน ร้อยละ 
พื้นที่การผลติไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมา
ท าการปศุสตัว ์

ไร ่ 165 165 100.00 

เกษตรกรทีไ่ดร้ับประโยชน์ด้านการปศุสตัว์ ราย 40 30 75.00 
จ านวนปศุสัตว์ที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม ตัว 725 495 68.28 
จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสรา้งภูมิคุ้มกันโรค
สัตว์ (FMD โคเนื้อ/กระบือ/แพะ-แกะ) [2 รอบ] 

ตัว 88,974 44,487 50.00 

จ านวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสรา้งภูมิคุ้มกันโรค
สัตว์ (Haemorrhagic) 

ตัว 26,772 26,772 100.00 

พื้นที่การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและ
พัฒนาด้านปศุสตัว์ 

แปลง 5 5 100.00 

จ านวนเกษตรกรที่สรา้งกระบวนการรับรู้ เวทีการมี
ส่วนร่วม 

คน 50 50 100.00 

จ านวนโรงเรยีนที่ไดร้ับบริการภายใต้โครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าร ิ

โรงเรียน 2 2 100.00 

จ านวนเกษตรกรที่ไดร้ับการถ่ายทอดองค์ความรู้เข้า
สู่ระบบ Smart Farmer 

ราย 51 40 78.43 

จ านวนเกษตรกรเครือข่ายศูนย์เรียนรู้ไดร้ับการ
พัฒนาและส่งเสรมิอาชีพด้านปศุสตัว์ 

ราย 90 90 100.00 

จ านวนเกษตรกรได้รับการพัฒนาให้มีความมั่นคงใน
อาชีพ 

ราย 597 597 100.00 

จ านวนพื้นที่การเกษตรทีไ่ดร้ับการยกระดับแปลง
ใหญ่ด้านปศสุัตว ์

แปลง 6 6 100.00 

 2) ระดับความส าเร็จของการน าระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว์  
สถานะ : ค่าคะแนนเฉลี่ย ที่ 3.31 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มกราคม 2565 

ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลงานส าคัญของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการได้ 0.00% (0) 3 กิจกรรม 
ผลงานส าคัญของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการได้ 1-10.99% (1) 0 กิจกรรม 
ผลงานส าคัญของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการได้ 11-20.99% (2) 4 กิจกรรม 
ผลงานส าคัญของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการได้ 21-30.99% (3) 5 กิจกรรม 
ผลงานส าคัญของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการได้ 31-40.99% (4) 3 กิจกรรม 
ผลงานส าคัญของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการได้ >41% (5) 8 กิจกรรม 

 

 

 

 

 

/ - ผลงานส าคัญของ... 
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  - ผลงานส าคัญของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการได้ 0.00% (0) จ านวน 3 กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

   

  - ผลงานส าคัญของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการได้ 11-20.99% (2) จ านวน 4 กิจกรรม 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

   

  - ผลงานส าคัญของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการได้ 21-30.99% (3) จ านวน 5 กิจกรรม  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - ผลงานส าคัญของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการได้ 31-40.99% (4) จ านวน 3 กิจกรรม 
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   - ผลงานส าคัญของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการได้ >41% (5) จ านวน 8 กิจกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   - ผลงานส าคัญของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ด าเนินการได้ >41% (5) จ านวน 8 กิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ขาตรี  เจริญพร  5.1.2 การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร 
  1) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.30 – 13.00 น. ประชุมหารือจ านวน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และจ านวนสุกรในปัจจุบัน ผ่านทางระบบ ZOOM จึงขอเชิญปศุสัตว์อ าเภอทุก
อ าเภอ หรือเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
พิษณุโลก 
  2) ข้อมูลทะเบียนเกษตรกรที่ปรับปรุง ดังนี้ 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ ติดตามรายงานสภาวะ... 
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   ติดตามรายงานสภาวะเศรษฐกิจการปศุสัตว์ 
  1. รายงานราคาสินค้าปศุสัตว์รายสัปดาห์ -ส่งทุกๆวันพุธ ของสัปดาห์  
 2. รายงานสภาวะการผลิตปศุสัตว์ - ส่งทุกวันที่ 25 ของเดือน 
 3. รายงานการผลิตสุกร - ส่งทุกวันที่ 25 ของเดือน  
 4. รายงาน GEO-DLD – ส่งทุกวันสิ้นเดือน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ขาตรี  เจริญพร  5.1.3 การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 
   สถานะ : ด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 

ค่าเป้าหมาย ผลการดําเนินงาน 
มีการจัดท าแผนและก าหนดแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่
ประชาชนตลอดปีส่งส านักงานปศสุัตว์เขต 

ด าเนินการแล้ว 
15 พ.ย. 64 

มีการด าเนินงานตามแผนการสรา้งความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
อย่างเป็นรูปธรรมมากกว่าเดือนละ 6 เรื่องและส่งรายงานผลการ
ปฏิบัติงานส่งส านักงานปศุสตัว์เขตตาม วัน เวลา ท่ีก าหนด (เป้าหมาย 
492 เรื่อง) 

ด าเนินการแล้ว 
612 เรื่อง 

124.39 % 

ระดับความส าเร็จในด าเนินการชี้แจงเหตุการณ์ที่มผีลกระทบต่อ 
กรมปศุสตัว ์

ไม่มีประเด็นชี้แจง 

   ผลการด าเนินงาน ตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 

อําเภอ/กลุ่ม/ฝ่าย จํานวนเรื่องท่ีเผยแพร่ เดือน มกราคม 2565 
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอเมืองพิษณุโลก 11 
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอชาติตระการ 1 
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอนครไทย 1 
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอเนินมะปราง - 
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอบางกระทุ่ม 79 
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอบางระก า 15 
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอพรหมพิราม 50 
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอวังทอง 14 
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอวัดโบสถ์ 9 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ - 
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 1 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ - 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ - 
ฝ่ายบริหารทั่วไป - 

  ขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอชาติตระการ นครไทย เนินมะปราง เวลาลงผลการ
ปฏิบัติงานทางกลุ่มไลน์ ขอให้ให้ลงบน Facebook ของส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ และ Tag มาที่
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลกด้วย   

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

/ 5.1.4 การด าเนินการ... 
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ขาตรี  เจริญพร  5.1.4 การดําเนินการ ITA ปี 2565 
  1) การตอบแบบส ารวจ IIT ให้บุคลากรผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงานเข้าตอบ
แบบส ารวจ 100% 

กลุ่ม/ฝ่าย/ 
สนง.ปศุสัตว์อําเภอ 

รว
ม 

ข้า
รา

ชก
าร

 

ลูก
จ้า

งป
ระ

จาํ
 

พนั
กง

าน
รา

ชก
าร

 

จ้า
งเห

มา
ทํา

คว
าม

สะ
อา

ด 

จ้า
งเห

มา
 รป

ภ.
 

จ้า
งเห

มา
ขบั

รถ
ยน

ต ์

จ้า
งเห

มา
ช่ว

ยง
าน

 
สพ

. 

จ้า
งเห

มา
งา

นโ
รค

สัต
ว์ป

ีก 

ปศุสัตว์จังหวัด 1 1        
ฝ่ายบริหารทัว่ไป 9 2 3 1 1 1 1   
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ 4 3  1      
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว ์ 7 2  4   1   
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ 4 1  3      
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาฯ 2 2  -      
เมืองพิษณุโลก 11 3  3    1 4 
ชาติตระการ 7 1  2    1 3 
นครไทย 12 3 1 3    1 4 
เนินมะปราง 8 1  3     4 
บางกระทุ่ม 8 3  2     3 
บางระก า 9 1  3    1 4 
พรหมพิราม 9 1  3    1 4 
วังทอง 9 2  3    1 3 
วัดโบสถ ์ 7 1  3     3 

 107 27 4 34 1 1 2   

  2) แบบส ารวจ EIT รายชื่อผู้มีสว่นไดส้่วนเสียภายนอกที่เคยรับบริการ จากหน่วยงาน 
หรือมาติดต่อหน่วยงานในปี พ.ศ. 2564 จัดส่งภายใน วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565  

อําเภอ/กลุ่มงาน รายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่เคยรับบรกิาร จากหน่วยงาน 
หรือมาติดต่อหน่วยงาน (30 ราย) 

เมืองพิษณุโลก 2-ก.พ. 65 
ชาติตระการ 3-ก.พ. 65 
นครไทย 3-ก.พ. 65 
เนินมะปราง 2-ก.พ. 65 
บางกระทุ่ม 4-ก.พ. 65 
บางระก า 3-ก.พ. 65 
พรหมพิราม 31-ม.ค. 65 
วังทอง 3-ก.พ. 65 
วัดโบสถ ์ 3-ก.พ. 65 
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสตัว์ 3-ก.พ. 65 
กลุ่มพัฒนาคณุภาพสินค้าฯ 3-ก.พ. 65 
กลุ่มส่งเสรมิฯ 3-ก.พ. 65 
ฝ่ายบรหิารทั่วไป 3-ก.พ. 65 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/ 5.2 กลุ่มส่งเสริม... 



หน้า 10 จาก 18 
 

                         5.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
ศิริวรรณ  ม่วงทอง  5.2.1 กิจกรรมเครือข่ายสัตว์พนัธุ์ดี 

  เนื่องจากกรมปศุสัตว์ก าหนดกิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีเป็นตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด 
และปศุสัตว์อ าเภอ จึงขอให้ด าเนินการติดตามฟาร์มเครือข่ายตามรายชื่อที่มีหนังสือส่งให้อ าเภอ
ทราบแล้วนั้น ส่วนอ าเภออ าเภอชาติตระการ และ บางกระทุ่ม ขอให้ประสานการติดตาม กับ
เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยบ ารุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก ในการติดตาม และให้ส่งรายงานแบบความพึงพอใจและ
ข้อมูลการเลี้ยงให้ตรงตามก าหนด 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ศิริวรรณ  ม่วงทอง   5.2.2 โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทํากินของเกษตรกร 
  วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมเกษตรกร หลักสูตร การพัฒนาอาชีพเลี้ยงเป็ดไข่   
ณ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพรหมพิราม อ าเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เป้าหมาย เกษตรกรใน
พื้นที่นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จ านวน 10 ราย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ศิริวรรณ  ม่วงทอง   5.2.3 โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดไก่พื้นเมือง  
  วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 อบรมเกษตรกร หลักสูตร การผลิตอาหารสัตว์ปีกโดยใช้
วัตถุดิบในท้องถิ่น ณ อาคารอเนกประสงค์ต าบลศรีภิรมย์ หมู่ 1 ต าบลศรีภิรมย์ อ าเภอพรมหิราม 
จังหวัดพิษณุโลก เกษตรกร จ านวน 10 ราย  

มติที่ประชุม รับทราบ 

บรรทัด  มะลิวัลย์   5.2.4 แผน/ผลการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําร ิ
  1) โครงการรักษ์น้ า เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
พิษณุโลก (อยู่ระหว่างรองบประมาณเพิ่มเติม) 

 

 

 

 

 
  2) โครงการเขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดพิษณุโลก      
(อยู่ระหว่างรองบประมาณเพิ่มเติม) 
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  3) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดพิษณุโลก (อยู่ระหว่างรอ
งบประมาณเพิ่มเติม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ จังหวัดพิษณุโลก (อยู่ระหว่างรอ
งบประมาณเพิ่มเติม และเหลือการตรวจติดตาม)  

  
 
 
 
 
 
 
 
  
   5) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

/ โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่ม... 
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เขต จังหวดั อ าเภอ เกษตรกร เกษตรกร โค กระบือ รวม เกษตรกร โค กระบือ รวม เกษตรกร โค กระบือ รวม
(ราย) โค กระบือ รวม (ราย) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ราย) (ตัว) (ตัว) (ตัว) (ราย) (ตัว) (ตัว) (ตัว)

6 พษิณุโลก เมือง 105 78 34 112 105 78 34 112 0 0 0 0 105 78 34 112
นครไทย 20 10 22 32 20 10 22 32 0 0 0 0 20 10 22 32
บางกระทุ่ม 170 141 53 194 170 141 53 194 1 2 1 3 171 143 54 197
พรหมพริาม 89 39 77 116 89 39 77 116 0 0 0 0 89 39 77 116
เนินมะปราง 35 19 23 42 35 19 23 42 0 0 0 0 35 19 23 42
วังทอง 48 51 23 74 48 51 23 74 2 4 0 4 50 55 23 78
ชาติตระการ 9 4 20 24 9 4 20 24 0 0 0 0 9 4 20 24
บางระก า 25 40 7 47 25 40 7 47 0 0 0 0 25 40 7 47
วัดโบสถ์ 17 11 14 25 17 11 14 25 1 0 0 0 18 11 14 25

518 393 273 666 518 393 273 666 4 6 1 7 522 399 274 673

สัญญาใหม่

รวม

แบบฟอรม์สรปุข้อมูลทะเบียนสัตวโ์ครงการธนาคารโค - กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชด าริ
วนัที ่28 มกราคม 2565

ยมืเพ่ือการผลิต รวมยมืเพ่ือการผลิต พ่อพันธุ์ รวมทัง้หมด

  6) โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
   เกษตรกรอ าเภอชาติตระการลาออกหลังจากการรับมอบปัจจัย จ านวน 7 ราย (รวมที่
ไม่รับ 2 ราย) และส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ส่งมอบปัจจัยเกินเป้าหมาย จ านวน 5 ราย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

บรรทัด  มะลิวัลย์   5.2.5 โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ จังหวัดพิษณุโลก 
   1) ข้อมูลทะเบียนสัตว์ ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

  

      / 2) การจ าหนา่ยลูกโค... 
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   2) การจ าหน่ายลูกโค ตัวที่ 1 เพศผู้ 

 

 

 

   3) การขยายลูกโค ตัวที่ 1 เพศเมีย 

 

 

 
 
 

   4) การจ าหน่ายตาย 

 

 

   5) การส่งเลขที่สัญญา   

 

 

 
 

   6) รายการรอด าเนินการ(คงค้าง) ณ วันที่ 28 มกราคม 2565 

ลําดับ รายการดําเนนิการ อําเภอ เลขที่นส.เข้า ลงวันที ่
1 ขออนุมัติจ าหน่ายลูกโคกระบือ 4 ตัว พรหมพิราม พล 0508/076 24 ม.ค 65 
2 ขออนุมัติจ าหน่ายลูกกระบือ  1 ตัว ชาติตระการ พล 0808/93 25 ม.ค 65 
3 ขออนุมัติจ าหน่ายลูกกระบือ  1 ตัว ชาติตระการ พล 0808/95 25 ม.ค 65 
4 ขออนุมัติจ าหน่ายลูกโค 5 ตัว บางระก า พล 0308/506 19 ม.ค 65 
5 ขอส่งเงินจ าหน่ายลูกตัวท่ี เพศผู้ 1 ตัว วัดโบสถ์ พล 0608/083 27 ม.ค 65 
6 ขอแจ้งเกิดลูกตัวท่ี 1     2 ตัว นครไทย  28 ม.ค 65 

  

 

/ 7) ผลการด าเนินการ... 

สนง.ปศอ. สนง.ปศจ. สนง.ปศข. สนง.ปศจ. สนง.ปศอ. สนง.ปศจ. สนง.ปศข.
ขออนุมติัจ าหน่ายลูกโค-กระบือ 5 ตัว พรหมพริาม P P P P P P

ขอจ าหน่ายลูกโคกระบือ 3 ตัว เมอืงพษิณุโลก P P P P P P

ขอจ าหน่ายลูกกระบือ 1 ตัว ชาติตระการ P P P P P P

ขอจ าหน่ายลูกโค 1 ตัว วัดโบสถ์ P P P P P

ขอจ าหน่ายลูกโค 1 ตัว วัดโบสถ์ P P

การขออนุมัติจ าหน่ายลูกโคตัวที ่1 เพศผู้
ขออนุมัติจ าหน่าย สง่เงินค่าลกู

รายการ อ าเภอ

สนง.ปศอ. สนง.ปศจ. สนง.ปศข.
ขออนุมติัขยายลูกโค-กระบือ 5 ตัว พรหมพริาม P P

ขออนุมติัขยายลูกโค-กระบือ 9 ตัว เมอืงพษิณุโลก P P

ส่งแบบแสดงความจ านงเกษตรกรดีเด่น วังทอง P P P

ส่งแบบแสดงความจ านงกลุ่มเกษตรกรดีเด่น 65 บางกระทุม่ P P

การขออนุมัติขยายลูกโคตัวที ่1 เพศเมีย
ขออนุมัติจ าหน่าย

รายการ อ าเภอ

สนง.ปศอ. สนง.ปศจ. สนง.ปศข.
ขออนุมติัจ าหน่ายแมโ่ค (ตาย) 1 ตัว เมอืงพษิณุโลก P P P

จ าหน่ายตาย
ขออนุมัติจ าหน่าย

รายการ อ าเภอ

สนง.ปศข. สนง.ปศจ. สนง.ปศอ.
ส่งเลขทีสั่ญญา 1 สัญญา วังทอง P P P

ส่งเลขทีสั่ญญา 1 สัญญา วังทอง P P P

ส่งเลขทีสั่ญญา 1 สัญญา ชาติตระการ P P P

ส่งเลขทีสั่ญญา 5 สัญญา บางกระทุม่ P P P

ส่งเลขทีส่ัญญา

รายการ อ าเภอ
ขออนุมัติจ าหน่าย
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   7) ผลการด า เนินการตามการแจ้ ง เตือนของส านักงานปศุสัตว์ เขต 6 รอบ            
เดือนธันวาคม 2564 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

บรรทัด  มะลิวัลย์   5.2.6 โครงการตามตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก 
   1) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์  

 

 

 

 

 

 

   2) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

 

 

 

 

/ ตารางเปา้หมายเกษตรกร... 

กลุม่เป้าหมาย ราย ลกัษณะงาน ผล งบประมาณ การเบิกจา่ย
1 พฒันาศักยภาพ ศพก. (ศูนย์หลัก กษ.)

1.1 ปรับปรุงฐานเรียนรู้ด้านปศุสัตว์ ศพก. หลัก 9 วัสดุการเกษตร - 9,000 -
2 พฒันาศักยภาพศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)

1.2 พฒันาศักยภาพศูนย์ฯ ดีเด่นระดับอ าเภอ เครือข่าย ปศ. 9 เงินอดุหนุน - 31,500 -
1.3 พฒันาศักยภาพศูนย์ฯ ดีเด่นระดับจังหวัด เครือข่าย ปศ. 1 ยังไมก่ าหนด - 10,000 -

3 จัดท าป้ายข้อมลูประจ าศูนย์เครือช่าย ศพก. ศูนย์ละ 4 ป้าย เครือข่าย ปศ. 9 จ้างเหมาบริการ - 18,000 -
4 โครงการฝึกอบรมเพือ่พฒันาศักยภาพเกษตรกรใน ศพก. เกษตรกรท่ัวไป 90 จัดการฝึกอบรม 9รุ่นๆละ 10 ราย 36,000 36,000 23-26 พย 2564
5 ติดตาม ประเมนิและรายงาน ผู้ปฏิบัติงาน เบีย้งเล้ียง - 8,400 -

รวม 112,900  36,000     บาท

ล าดับ

โครงการศูนยเ์รียนรู้การเพ่ิมประสทิธภิาพการผลติสนิค้าเกษตร ด้านปศุสตัว์ จงัหวัดพิษณุโลก ประจ าปีงบประมาณ 2565

กจิกรรมย่อย โครงการพฒันาศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร รหัสกจิกรรมย่อย 579
กจิกรรมหลัก พฒันาศูนย์เรียนรู้การเพิม่ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

แผนงานบูรณาการพฒันาและส่งเสริมเศรษฐกจิฐานราก (Agenda)

กิจกรรม
เป้าหมาย การด าเนินกงาน งบประมาณ(บาท)

หมายเหตุ

กลุม่เป้าหมาย ราย ลกัษณะงาน ผล งบประมาณ การเบิกจา่ย
1 โครงการฝึกอบรมเกษตรกร เกษตรในพืน้ที่ 50 จัดการฝึกอบรม 5 รุ่นๆละ 10 ราย 20,000 20,000 ขอหลักฐาน

1.1 พฒันาเกาตรกรสู่ Smart Farmer                10 ราย
1.2 พฒันา Smart Farmer ต้นแบบ                  30 ราย
1.3 สร้างผู้น าเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์           10 ราย

2 ติดตามงาน ประเมนิ และรายงาน เจ้าหน้าที่ เบีย้งเล้ียง 3,000
รวม 23,000   20,000    บาท

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือง จงัหวัดพิษณโุลก ประจ าปีงบประมาณ 2565
แผนงานพืน้ฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข้งขัน

กจิกรรมหลัก ส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์
กจิกรรมย่อย เกษตรกรรับการถ่ายทอด รหัสกจิกรรมย่อย 562

ล าดับ กิจกรรม
เป้าหมาย การด าเนินกงาน งบประมาณ(บาท)

หมายเหตุ
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   - การคัดเลือก Smart Farmer ดีเด่น ระดับจังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

/ 5.3 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสตัว์... 

หลักเกณฑ์ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1. การท าหน้าท่ีเป็น Smart Farmer  40   
   1) มีความรู้ในเรื่องท่ีท าอยู่    
   2) มีความสามารถในการเข้าถึงแหล่งข้อมูล และใช้ข้อมูลในการบริหาร 
      จัดการได้    

   

   3) มีความรู้ความเข้าใจในการบรหิารจัดการผลผลิตตลอดห่วงโซ่   
     อุปทาน (Supply Chain) 

   

  4) มีความตระหนักถึงคุณภาพสินค้าและความปลอดภัยของผู้บริโภค    
   5)  มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม/สังคม    
   6) มีความภาคภูมิใจในความเป็นเกษตรกร    
2. การพัฒนางานด้านปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 30   
   1) มีความมุ่งมั่นในการพัฒนางานด้านปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์     
   2) มีช่องทางการตลาด และการจ าหน่ายสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์     
   3) มีการรวมกลุ่ม และ เชื่อมโยงเครือข่ายด้านการปศุสัตว์และ 
       ผลิตภัณฑ์สัตว์ 

   

3. การเป็นวิทยากร 10   
   1) มีความสามารถในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้บุคคลอื่นเข้าใจ 
      ได้เป็นอย่างดี 

   

   2) ให้ความร่วมมือในการเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้    
4. ความประพฤติ และ บุคลิกภาพ 10   
   1) มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีลักษณะผู้น า และมีการท าเพื่อประโยชน์ 
       ของส่วนรวม 

   

   2) มีบุคลิกภาพท่ีดี     
5. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 10   
   1) มีการพัฒนาการเลี้ยงสัตว์อย่างต่อเนื่อง    
   2) มีความริเริ่มสร้างสรรค์    
รวมคะแนน 100   

                        
                           

             
    Smart Farmer 

      Smart Farmer 
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 5.3 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
ธมลวรรณ  ศรีบรรเทา  5.3.1 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ 

ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

   1) โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า
ได้ด าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
  2) โครงการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น  
   - หลักเกณฑ์พิจารณา 5 หลักเกณฑ์ ได้แก่ การพบโรคพิษสุนัขบ้าในคน การพบโรค
พิษสุนัขบ้าในสัตว์ การส ารวจสุนัขและแมว การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และการควบคุม
ประชากรสัตว์  
   - ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ดังนี้ 
     คณะกรรมการประเมินท้องถ่ินปลอดโรค  
     ปลัดอ าเภอ     ประธานกรรมการ 
     ผู้แทนท้องถิ่นอ าเภอ   กรรมการ 
     ผู้แทนสาธารณสุขอ าเภอ   กรรมการ 
     ผู้แทนปศุสัตว์อ าเภอ    กรรมการและเลขานุการ  
    คณะกรรมการประเมินปลอดโรค  
     ปลัดจังหวัด   ประธานกรรมการ 

    ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด  กรรมการ 
    ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัด กรรมการ 
    ผู้แทนสาธารณสุขจังหวัด  กรรมการ 
    ผู้แทนปศุสัตว์จังหวัด   กรรมการและเลขานุการ 

    มีหน้าที่ : ตรวจสอบข้อมูล เอกสารต่างๆ ตามที่ อปท. ยื่นเอกสาร  
   คณะกรรมการรับรองท้องถ่ินปลอดโรค 
    นายอ าเภอ   ประธานกรรมการ 
    ท้องถิ่นอ าเภอ   คณะกรรมการ 
    สาธารณสุขอ าเภอ   คณะกรรมการ 
    เกษตรอ าเภอ   คณะกรรมการ 
    ปศุสัตว์อ าเภอ   คณะกรรมการและเลขานุการ 
   คณะกรรมการรับรองอ าเภอปลอดโรค  
    ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานกรรมการ 
    ท้องถิ่นจังหวัด คณะกรรมการ 
    สาธารณสุขจังหวัด คณะกรรมการ 
    เกษตรจังหวัด คณะกรรมการ 
    ปศุสัตว์จังหวัด คณะกรรมการและเลขานุการ 
    มีหน้าที่ : ออกเอกสารรับรองพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าระดับท้องถิ่น 
ใบอนุญาต มีอายุ 2 ปี (ตรวจติดตามทุก 2 ปี)  
  3) โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรับรองท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย
ตัวอย่าง 61 ตัวอย่าง (ไม่ได้ก าหนดเป็นตัวชี้วัด) ได้ก าเนินการเรียบร้อยแล้ว 
 
 

/ 4) ตัวชี้วัดตามโครงการ... 
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  4) ตัวชี้วัดตามโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
   - การติดตามแผนการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าของ อปท. คือ การส ารวจสุนัข แมว 
มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ จ านวนวัคซีนที่จะจัดซื้อ ก าหนดให้ส่งต้นเดือนมีนาคม 2565 
   - การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าโดยการฉีดวัคซีนของกรมปศุสัตว์ ต้องได้ร้อยละ 50 

ประธาน ขอให้ดําเนินการการฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าให้ครบตามเป้าหมายที่กรมปศุสัตว์กําหนด  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ธีระ  นววิภาพันธ์  5.3.2 ความคืบหน้าการเยียวยาค่าชดเชยการทําลายสุกร 
   ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 จะด าเนินการจ่ายเงินเยียวยาเป็นเช็คให้แก่เกษตรกรทั้งหมด 
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 ต าบลท่าทอง อ าเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ธีระ  นววิภาพันธ์  5.3.3 ประชุมหารือจํานวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร และจํานวนสุกรในปัจจุบัน  
  วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 09.30 – 13.00 น. ประชุมหารือจ านวนเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสุกร และจ านวนสุกรในปัจจุบัน ผ่านทางระบบ ZOOM ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอเข้าร่วมรับฟังการชี้แจงเพื่อให้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน  เนื่องจากกรมปศุสัตว์
เร่งรัดให้ด าเนินการส ารวจข้อมูลการเลี้ยงสุกร  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.4 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
วิภาพรรณ  สายคําแต่ง  5.4.1 การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 
   1) การรายงานข้อมูลของพนักงานตรวจโรคสัตว์ 

  - การรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจโรคสัตว์ ได้แก่ รายงานการตรวจ
โรคสัตว์ก่อนฆ่า-หลังฆ่า (AM-PM) และรายงานรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (ปรับปรุงใหม่) คือ แบบ
รายงาน รน. V.2 เร่ิมใช้ เดือน พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป  
  - ส่งรายงานอ าเภอละ 3 แห่ง ภายในวันที่ 1 ของเดือนถัดไป เลขที่ใบรน. (เริ่มที่ 
1/2565 และรันต่อเนื่องจนสิ้นปี พ.ศ. 2565) 
  2) การประชุมคณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆ่าสัตว์ ประจ า
จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเพื่อพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์  
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 : เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานการประชุม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วิภาพรรณ  สายคําแต่ง  5.4.2 ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 
  การตรวจสถานที่จ าหน่ายเนื้อโค เพื่อเฝ้าระวังเนื้อโคปลอม จะด าเนินการในวันที่ 11 – 
18 กุมภาพันธ์ 2565 และขอให้ส่งแบบรายงานการตรวจ พร้อมภาพถ่ายตรวจร้าน อ าเภอละ 2 
แห่ง  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 5.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
ชาตรี  เจริญพร   5.5.1 การติดตามผลการเรียนและการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์จากการเรียน E-Learning 
    ตามที่ฝ่ายบริหารได้แจ้งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเรียน E-Learning ตามตัวชี้วัดระดับ

ความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 1/2565  ระหว่างวันที่ 8 ธันวาคม 2564 – 
วันที่ 14 มกราคม 2565 ไปแล้วนั้น ฝ่ายบริหารทั่วไปได้จัดท าแบบประเมินติดตามผลการน าไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงานและบันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียน E-Learning 
(อบรมออนไลน์) เรียบร้อย โดยจะจัดส่งแบบทางเมล์ของกลุ่ม/ฝ่ายและอ าเภอ และขอให้ส่งแบบ
ประเมินที่ฝ่ายบริการทั่วไป ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ชาตรี  เจริญพร   5.5.2 การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจําปี พ.ศ. 2564  
   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ได้คัดเลือกส่งข้าราชการและลูกจ้างประจ า เข้ารับ

การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น ได้แก่ นายชูวิทย์  หงษ์สามเจ็ด ปศุสัตว์อ าเภอพรหมพิราม และนาย
ภูริต  เรือนก้อน พนักงานขับรถยนต์ ส 2 และส านักงานจังหวัดพิษณุโลกแจ้งให้ผู้ได้รับการคัดเลือก
เข้ารับการตอบข้อซักถาม ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสมเด็จ
พระบรมไตรโลกนารถ (741) ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  
    - ไม่มี - 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 

 
   ลงชื่อ                                ผจูดรายงานการประชุม                   
                                                                            (นางสาวกรรณิการ เครือสาน)  
                                                                                  เจาพนักงานธุรการ                                                             
 
 
 
     ลงชื่อ                           ผตูรวจรายงานการประชุม 
                                                                                (นายชาตรี  เจริญพร)    
                                                                หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  


