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รายงานการประชุม 
 ประจําเดือนขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก  

คร้ังที่ 1/2565 ประจําเดือนมกราคม ๒๕๖5  
วันจันทร ที่ ๗ กมุภาพันธ ๒๕๖๕ เวลา 09.30 น. 

ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
และผานระบบวีดีโอทางไกล ZOOM 

  
 

ผูมาประชุม 
 1. นายสุริพล  มาบุญชวย ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก 
 2. นายชาตรี  เจริญพร หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว  
 3. นางสาวศิริวรรณ  มวงทอง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
 4. นายธีระ  นววิภาพันธ หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
 5. นางสาววิภาพรรณ  สายคําแตง หัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
 6. นายนริศ  โภชนจันทร ปศุสัตวอําเภอเมืองพิษณุโลก 
 7. นายอรรถชา  ณ เชียงใหม ปศุสัตวอําเภอนครไทย 
 8. นายพงษศักดิ์  เผือกพวง ปศุสัตวอําเภอวัดโบสถ 
 9. นายรังสรรค  เงินวิลัย ปศุสัตวอําเภอวังทอง  
 10. นายชูวิทย  หงษสามสิบเจ็ด  ปศุสัตวอําเภอพรหมพิราม 
 11. นายศักดิ์ชัย  มวงศรี  ปศุสัตวอําเภอบางระกํา 
 12. นายสุรศักดิ์  ตั้งสุดใจ ปศุสัตวอําเภอบางกระทุม 
 13. นายสฤษดิ์  ศรีภิรมย เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน รักษาราชการแทน ปศุสัตวอําเภอเนินมะปราง 

ผูเขารวมประชุม 
 1. นางสาวธมลวรรณ  ศรีบรรเทา นายสัตวแพทยชํานาญการ 
 2. นางสาวกุสินรา  สัตยานุกูล นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
 3. นายอภิวัชร  จินะราช นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
 4. นางสาวกมลพรรณ  พลับผล  นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
 5. นายศรันชัย  คีรีรัตน นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
 6. นายบรรพต  คําสี สัตวแพทยชํานาญงาน 
 7. นางสาวนภัสสร  พรหมสุขโข เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 8. นายบรรทัด  มะลิวัลย นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
 9. นางสาวศิริรัตน  เผียนปาน เจาพนักงานสัตวบาล 
 10. นางอุไร  อิ้มอนงค พนักงานธุรการ ส.2 
 11. นางสาวกรรณิการ  เครือสาน เจาพนักงานธุรการ 

ผูไมมาประชุม 
 1. นายอภิรักษ  อินทรสัตยพงศ ปศุสัตวอําเภอชาติตระการ (ติดราชการ) 

เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น.  
นายสุริพล  มาบุญชวย ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ประธานในการประชุม ไดกลาวเปดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

/ เร่ืองกอนวาระ... 



หนา 2 จาก 23 

 

เร่ืองกอนวาระการประชุม ก. แนะนําตัวขาราชการยายมาใหม  
    1. แนะนําตัวขาราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม คือ นางสาวนภัสสร  พรหมสุขโข ตําแหนง  
เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว สํานักงานปศุสัตว
จังหวัดสุโขทัย ยายมาดํารงตําแหนงเจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมือง
พิษณุโลก 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1. ประกาศผลการคัดเลือกขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2564  
 - ประเภทขาราชการพลเรือน ไดแก นายชูวิทย หงษสามสิบเจ็ด  ตําแหนงปศุสัตวอําเภอพรหมพิราม  
 - ประเภทลูกจางประจําดีเดน ไดแก นายภูริต  เรือนกอน  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ส 2 
2. การฉีดวัคซีนปองกันโรคโควิด-19 ครบเกณฑตามท่ีรัฐบาลกําหนด เพ่ือลดความรุนแรงของโรค
โควิด-19 และขอใหทุกทานเขมงวดปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 
2019 หรือโรคโควิด-19 ของจังหวัดพิษณุโลก  
3. การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการแบบบูรณาการของผูตรวจราชการสํานัก
นายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการท่ี 17 (นางรุงรัตนา  บุญหลง) ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
รอบท่ี 1 ในวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2565 เวลา 09.00 น. ณ หองประชุมสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 
ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ประเด็นการตรวจติดตามราชการของกรมปศุสัตว คือ โครงการสัตว
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธานศาสตราจารย ดร. สมเด็จเจาฟาฯ    
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ดังนั้น มอบหมายนางสาวธมลวรรณ  ศรีบรรเทา ตําแหนง
นายสัตวแพทยชํานาญการ จัดเตรียมขอมูลผลการดําเนินโครงการ พรอมท้ังปญหาและอุปสรรค 
เพื่อนําเสนอผูตรวจสํานักนายกรัฐมนตรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ประจําเดือนมกราคม 2565 (คร้ังที่ 1/2565)  
ฝายบริหารท่ัวไป สรุปรายงานการประชุม ฯ คร้ังท่ี 1/2565  เมื่อวันจันทร ท่ี 7 กุมภาพันธ 2565   
เวลา 09.30 น. ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก และเผยแพรทางเว็บไซตสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก http://pvlo-phs.dld.go.th เรียบรอยแลว 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 1/2565  เมื่อวันจันทร ที่ 7 มกราคม 2565 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังกอน  
 - ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 - ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมทราบและติดตามงาน 
5.1 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 

ชาตรี  เจริญพร  5.1.1 การติดตามผลการดําเนินงานตามตัวช้ีวัด ปงบประมาณ 2565 
  1) ความสําเร็จของปริมาณผลผลิตท่ีปศุสัตวจังหวัดทําไดจริงเปรียบเทียบกับเปาหมาย
ผลผลิตท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดไดรับตามเอกสารงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 สถานะ : คาคะแนนเฉล่ียท่ี 4.14 

 / ตารางผลดําเนินการ... 

http://pvlo-phs.dld.go.th/
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คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ดําเนินการได 0.00% (0) 4 กิจกรรม 
ดําเนินการได 1-10.99% (1) 0 กิจกรรม 
ดําเนินการได 11-20.99% (2) 0 กิจกรรม 
ดําเนินการได 21-30.99% (3) 1 กิจกรรม 
ดําเนินการได 31-40.99% (4) 3 กิจกรรม 
ดําเนินการได >41% (5) 21 กิจกรรม 

- ดําเนินการได 0.00% (0) จํานวน 4 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม/ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
จํานวนสัตวท่ีไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว ตัว 9,450 0 0.00 
เกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพดานปศุสัตวตาม
เกษตรทฤษฎีใหม 

ราย 396 0 0.00 

จํานวนเกษตรกรท่ีได รับบริการภายใตโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

ราย 50 0 0.00 

จํานวนเกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ
แกไขปญหาท่ีดินทํากิน 

ราย 10 0 0.00 

   - ดําเนินการได 21-30.99% (3) จํานวน 1 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม/ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
จํานวนสัตวท่ีไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกัน
โรคสัตว  (วัคซีนรวมปองกันโรคในสัตวปก 
ND+IB) 

ตัว 518,000 129,500 25.00 

   - ดําเนินการได 31-40.99% (4) จํานวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม/ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
จํานวนสัตวท่ีไดรับบริการผาตัดทําหมัน ตัว 262 97 37.02 
จํานวนสัตวท่ีไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว 
(FMD โคนม) [3 รอบ] 

ตัว 300 120 40.00 

จํานวนสัตวท่ีไดรับบริการผาตัดทําหมันภายใตโครงการ 
สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบา 

ตัว 580 212 36.55 

   - ดําเนินการได >41% (5) จํานวน 21 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม หนวย เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
รักษาพยาบาลสัตว ตัว 360 161 44.72 
พื้นท่ีการผลิตไมเหมาะสมไดรับการปรับเปล่ียนมา
ทําการปศุสัตว 

ไร 165 165 100.00 

เกษตรกรท่ีไดรับประโยชนดานการปศุสัตว ราย 40 30 75.00 
จํานวนโรงเรียนท่ีไดรับการตรวจสอบคุณภาพนม
โรงเรียน 

โรงเรียน 81 81 100.00 

จํานวนปศุสัตวท่ีตั้งทองจากการผสมเทียม ตัว 725 577 79.59 
จํานวนสัตวพันธุดีท่ีผลิตไดจากการผสมเทียม ตัว 690 383 55.51 
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กิจกรรม หนวย เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
จํานวนสถานท่ีเส่ียงท่ีไดรับการเฝาระวังและทําลาย
เช้ือโรค ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

แหง 25,240 13,210 52.41 

จํานวนสัตวท่ีไดรับการบริการดูแลสุขภาพ ตัว 1,683 820 48.72 
จํานวนสัตวท่ีไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรค
สัตว (FMD โคเนื้อ/กระบือ/แพะ-แกะ) [2 รอบ] 

ตัว 88,974 44,487 50.00 

จํานวนสัตวท่ีไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรค
สัตว (Haemorrhagic) 

ตัว 26,772 26,772 100.00 

สถานประกอบการสินคาปศุสัตวท่ีไดรับบริการตรวจ
ประเมินมาตรฐาน 

แหง 614 459 74.76 

จํานวนสถานประกอบการสินคาปศุสัตวท่ีไดรับการ
ตรวจ ประเมินตามเกณฑมาตรฐานฮาลาล 

แหง 2 1 50.00 

จํานวนโรงเรียนท่ีไดรับการตรวจสอบคุณภาพนม
โรงเรียน 

โรงเรียน 81 81 100.00 

พื้นท่ีการเกษตรแปลงใหญไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาดานปศุสัตว 

แปลง 5 5 100.00 

จํานวนเกษตรกรผูเล้ียงสัตวท่ีไดรับการปรับปรุง
ขอมูลหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

ราย 42,000 26,254 62.51 

จํานวนเกษตรกรท่ีสรางกระบวนการรับรู เวทีการมี
สวนรวม 

คน 50 50 100.00 

จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับบริการคลินิกปศุสัตว ราย 200 150 75.00 
จํานวนโรงเรียนท่ีไดรับบริการภายใตโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

โรงเรียน 2 2 100.00 

จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดองคความรูเขา
สูระบบ Smart Farmer 

ราย 51 40 78.43 

จํานวนเกษตรกรเครือขายศูนยเรียนรูไดรับการ
พัฒนาและสงเสริมอาชีพดานปศุสัตว 

ราย 90 90 100.00 

จํานวนเกษตรกรไดรับการพัฒนาใหมีความมั่นคงใน
อาชีพ 

ราย 597 597 100.00 

จํานวนพื้นท่ีการเกษตรท่ีไดรับการยกระดับแปลง
ใหญดานปศุสัตว 

แปลง 6 6 100.00 

 2) ระดับความสําเร็จของการนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงานของกรมปศุสัตว 
สถานะ : คาคะแนนเฉล่ียท่ี 4.09 

คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ผลงานสําคัญของสํานักงานปศุสัตวอําเภอ ดําเนินการได 0.00% (0) 2 กิจกรรม 
ผลงานสําคัญของสํานักงานปศุสัตวอําเภอ ดําเนินการได 1-10.99% (1) 0 กิจกรรม 
ผลงานสําคัญของสํานักงานปศุสัตวอําเภอ ดําเนินการได 11-20.99% (2) 1 กิจกรรม 
ผลงานสําคัญของสํานักงานปศุสัตวอําเภอ ดําเนินการได 21-30.99% (3) 2 กิจกรรม 
ผลงานสําคัญของสํานักงานปศุสัตวอําเภอ ดําเนินการได 31-40.99% (4) 7 กิจกรรม 
ผลงานสําคัญของสํานักงานปศุสัตวอําเภอ ดําเนินการได >41% (5) 10 กิจกรรม 

/ - ดําเนินการได... 
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 - ดําเนินการได 0.00% (0) จํานวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 - ดําเนินการได 11-20.99% (2) จํานวน 1 กิจกรรม ดังนี้ 

 

 

 

 

 - ดําเนินการได 21-30.99% (3) จํานวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 - ดําเนินการได 31-40.99% (4) จํานวน 7 กิจกรรม ดังนี้ 
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 - ดําเนินการได >41% (5) จํานวน 10 กิจกรรม ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

/ 5.1.2 การปรับปรุงขอมูล... 
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ชาตรี  เจริญพร  5.1.2 การปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร 
  ขอมูล ณ วันท่ี 20 กุมภาพันธ 2565 สถานะ : คาคะแนนเฉล่ีย ท่ี 2.0/4  
 
   

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

/ 5.1.3 การสรางความรับรู... 
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ชาตรี  เจริญพร  5.1.3 การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน 
   สถานะ : ดําเนินการไดตามเปาหมาย 

คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
มีการจัดทําแผนและกําหนดแนวทางการสรางความรับรูความเขาใจแก
ประชาชนตลอดปสงสํานักงานปศุสัตวเขต 

ดําเนินการแลว 
15 พ.ย. 64 

มีการดําเนินงานตามแผนการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน
อยางเปนรูปธรรมมากกวาเดือนละ 6 เร่ืองและสงรายงานผลการ
ปฏิบัติงานสงสํานักงานปศุสัตวเขตตาม วัน เวลา ท่ีกําหนด (เปาหมาย 
492 เร่ือง) 

ดําเนินการแลว 
864 เร่ือง 
171.95 % 

ระดับความสําเร็จในดําเนินการช้ีแจงเหตุการณท่ีมีผลกระทบตอ 
กรมปศุสัตว 

ไมมีประเด็นช้ีแจง 

        ผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัดการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน 

อําเภอ/กลุม/ฝาย จํานวนเรื่องที่เผยแพร เดือนกุมภาพนัธ 2565 
สนง.ปศุสัตวอําเภอเมืองพิษณุโลก 15 
สนง.ปศุสัตวอําเภอชาติตระการ 6 
สนง.ปศุสัตวอําเภอนครไทย 1 
สนง.ปศุสัตวอําเภอเนินมะปราง - 
สนง.ปศุสัตวอําเภอบางกระทุม 81 
สนง.ปศุสัตวอําเภอบางระกํา 12 
สนง.ปศุสัตวอําเภอพรหมพิราม 60 
สนง.ปศุสัตวอําเภอวังทอง 33 
สนง.ปศุสัตวอําเภอวัดโบสถ 27 
กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศฯ - 
กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 1 
กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว - 
กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว - 
ฝายบริหารท่ัวไป - 

มติที่ประชุม รับทราบ 

บรรพต  คําส ี 5.1.4 วิธีปฏิบัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
   1) การรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางกายภาพและส่ิงแวดลอม 
    - องคการ หมายถึง สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก 
    - ผูบังคับบัญชา หมายถึง ผูมีอํานาจส่ังการตามโครงสรางการบริหารขององคการ 

  - กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว เปน หนวยงานท่ีใหบริการดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร ใหคําปรึกษา พัฒนาปรับปรุง บํารุงรักษาระบบ
คอมพิวเตอรและเครือขายภายในองคการ 
  - การรักษาความมั่นคงปลอดภัย หมายถึง การรักษาความมั่นคงปลอดภัยสําหรับ
ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการส่ือสารขององคการ 
 
 

/ - มาตรฐาน (Standard)... 
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  - มาตรฐาน (Standard) หมายถึง บรรทัดฐานท่ีบังคับใชในการปฏิบัติการจริง
เพื่อใหไดตาม วัตถุประสงคหรือเปาหมาย 
  - วิธีการปฏิบัติ (Procedure) หมายถึง รายละเอียดท่ีบอกขั้นตอนเปนขอๆ ท่ีตอง
นํามาปฏิบัติ เพื่อใหไดมาซึ่งมาตรฐานท่ีไดกําหนดไวตามวัตถุประสงค 
  - แนวทางปฏิบัติ (Guideline) หมายถึงแนวทางท่ีไมไดบังคับใหปฏิบัติ แตแนะนํา
ใหปฏิบัติตาม เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายไดงายขึ้น 

   2) การควบคุมการเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
   - ผูใช ตองกําหนดช่ือผูใชงาน (User name) และรหัสผาน (Pass word) ในการ
เขาใชงาน ระบบปฏิบัติการ 
  - ผูใช ควรตั้งการใชงานโปรแกรมรักษาจอภาพ (Screen saver) โดยตั้งเวลา
ประมาณ 10 นาที เพ่ือใหทําการล็อกหนาจอเมื่อไมมีการใชงาน หลังจากนั้นเมื่อตองการใช
งานผูใชตองใสรหัสผาน 
  - ผูใชไมควรอนุญาตใหผูอื่นใชชื่อผูใชงาน (User name) และรหัสผาน (Password)    
ของตนในการเขาใชเคร่ืองคอมพิวเตอรรวมกัน 
  - ในระหวางเวลาพักกลางวันและหลังเลิกงาน ผูใช ควรล็อกเอาทออกจากเคร่ือง
คอมพิวเตอรและล็อคหนาจอดวยโปรแกรม Screen saver 

   4) การควบคุมหนวยงานภายนอกเขาถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
    4.1) การปองกันจากโปรแกรมชุดคําส่ังไมพึงประสงค (Malware) 

   - ผูใช ตองทําการอัพเดท (Update) ระบบปฏิบัติการ เว็บบราวเซอรและ
โปรแกรมใชงานตาง ๆ อยางสม่ําเสมอ เพื่อปดชองโหว ท่ีเกิดขึ้นจากซอฟตแวรเปนการปองกัน
การ โจมตีจากภัยคุกคามตาง ๆ 
  - ผูใช มีหนาท่ีรับผิดชอบในการติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส (Antivirus) และไม
ถอนการติดตั้ง โปรแกรมดังกลาวกับเคร่ืองคอมพิวเตอร 
  - ผูใช ควรตรวจสอบหาไวรัสจากส่ือตาง ๆ เชน แฟลชไดรฟ กอนนํามาใชงาน
รวมกับเคร่ืองคอมพิวเตอร 
  - ผูใช ควรตรวจสอบไฟลท่ีแนบมากับจดหมายอิเล็กทรอนิกสหรือไฟลท่ีดาวนโหลด
มาจากอินเทอรเน็ตดวยโปรแกรมปองกันไวรัส กอนใชงาน 
  - ผูใช ควรตรวจสอบขอมูลคอมพิวเตอรใดท่ีมีชุดคําส่ังไมพึงประสงครวมอยูดวย   
ซึ่งมีผลทําให ขอมูลคอมพิวเตอร หรือระบบคอมพิวเตอรหรือชุดคําส่ังอ่ืนเกิดความเสียหาย   
ถูกทําลายถูกแกไข เปล่ียนแปลง หรือปฏิบัติงานไมตรงตามคําส่ังท่ีกําหนดไว 

    4.2) การสํารองขอมูลและการกูคืน 
   - ผูใช ตองรับผิดชอบในการสํารองขอมูลจากเคร่ืองคอมพิวเตอรไวบนส่ือบันทึกอ่ืน ๆ 
เชน CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW หรือ ฮารดดิสกแบบติดตั้งภายนอก เปนตน 
  - ผูใช มีหนาท่ีเก็บรักษาส่ือขอมูลสํารอง (Backup media) ไวในสถานท่ีท่ี
เหมาะสม ไมเส่ียงตอ การร่ัวไหลของขอมูลและทดสอบการกูคืนขอมูลท่ีสํารองไวอยาง
สม่ําเสมอ 
  - ผูใช ควรประเมินความเส่ียงวาขอมูลท่ีเก็บไวบนฮารดดิสกไมควรจะเปนขอมูล
สําคัญเกี่ยวของกับการทํางาน เพราะหากฮารดดิสกเสียไป ก็ไมกระทบตอการดําเนินการของ
องคการ 
 
 

/ 5) การใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอร... 
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   5) การใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลและคอมพิวเตอรพกพา 
  - เคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีองคการอนุญาตให ผูใช ใชงานเปนทรัพยสินขององคการ 
ดังนั้นผูใชจะตอง ใชงานเคร่ืองคอมพิวเตอรอยางมีประสิทธิภาพเพื่องานขององคการ 
  - โปรแกรมท่ีไดถูกติดตั้งลงบนเคร่ืองคอมพิวเตอร ตองเปนโปรแกรมท่ีองคการได
ซื้อ ลิขสิทธ์ิมาอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนั้นหามผูใชคัดลอกโปรแกรมตาง ๆ และนําไป
ติดตั้งบน เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนตัว หรือแกไข หรือนําไปใหผูอื่นใชงานโดยผิดกฎหมาย 
  - ไมอนุญาตให ผูใช ทําการติดตั้งและแกไขเปล่ียนแปลงโปรแกรมในเคร่ือง
คอมพิวเตอรสวนบุคคล  
  - การตั้งช่ือเคร่ืองคอมพิวเตอร (Computer name) สวนบุคคลจะตองกําหนดโดย
เจาหนาท่ีขององคการเทานั้น 
  - กอนการใชงานส่ือบันทึกพกพาตาง ๆ จะตองมีการตรวจสอบเพ่ือหาไวรัสโดย
โปรแกรมปองกันไวรัส 
  - จะตองไมเก็บขอมูลสําคัญขององคการไวบนเคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลท่ีทาน
ใชงานอยู 
  - ไมสราง Short-cut หรือปุมกดงาย บน Desktop ท่ีเชื่อมตอไปยังขอมูลสําคัญ
ขององคการ 
  - ผู ใช  มีหนาท่ีและรับผิดชอบตอการดูแลรักษาความปลอดภัยของเคร่ือง
คอมพิวเตอรโดยควร ปฏิบัติดังนี้  ไมควรนําอาหารหรือเคร่ืองดื่มอยูใกลบริเวณเคร่ือง
คอมพิวเตอร และไมควรวางส่ือแมเหล็กไวใกลหนาจอเคร่ืองคอมพิวเตอร 

   6) การใชงานอินเทอรเน็ตและจดหมายอิเล็กทรอนิกส 
   - เคร่ืองคอมพิวเตอรสวนบุคคลและเคร่ืองคอมพิวเตอรพกพา กอนทําการเชื่อมตอ
อินเทอรเน็ต ผานเว็บบราวเซอร (Web browser) ตองมีการติดตั้งโปรแกรมปองกันไวรัส และ
ทําการอุดชอง โหวของระบบปฏิบัติการเว็บบราวเซอรกอนเสมอ 
  - ในการรับสงขอมูลคอมพิวเตอรผานทางอินเทอรเน็ตจะตองมีการตรวจสอบไวรัส 
(Virus scanning) โดยโปรแกรมปองกันไวรัสกอนการรับสงขอมูลทุกคร้ัง 
  - ผูใช ตองไมใชเครือขายอินเทอรเน็ตขององคการ เพ่ือหาประโยชนในเชิงธุรกิจ
สวนตัว และทํา การเขาสูเว็บไซตท่ีไมเหมาะสม เชน เว็บไซตท่ีขัดตอศีลธรรม เว็บไซตท่ีมี
เนื้อหาท่ีขัดตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย หรือเว็บไซตท่ีเปนภัยตอสังคม เปนตน 
  - ผูใช ตองไมเผยแพรขอมูลท่ีเปนการหาประโยชนสวนตัวหรือขอมูลท่ีไมเหมาะสม
ทางศีลธรรม หรือขอมูลท่ีละเมิดสิทธ์ิของผูอื่น หรือขอมูลท่ีอาจกอความเสียหายใหกับองคการ 
หามผูใช เปดเผยขอมูลสําคัญท่ีเปนความลับเกี่ยวกับงานขององคการ ท่ียังไมไดประกาศอยาง
เปนทางการ ผานอินเทอรเน็ต 
  - ผูใช ไมนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรใด ๆ ท่ีมีลักษณะอันเปนเท็จ อันเปนความผิด
เกี่ยวกับความมั่นคงแหงราชอาณาจักร อันเปนความผิดเกี่ยวกับการกอการราย หรือ ภาพท่ีมี
ลักษณะอันลามก และไมทําการเผยแพรหรือสงตอขอมูลคอมพิวเตอรดังกลาวผานอินเทอรเน็ต 
  - ผูใช ไมนําเขาขอมูลคอมพิวเตอรท่ีเปนภาพของผูอ่ืนและภาพนั้นเปนภาพท่ีเกิด
จากการสรางขึ้น ตัดตอ เติมหรือดัดแปลงดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส หรือวิธีการอื่นใด ท้ังนี้
จะทําใหผูอื่นนั้น เสียชื่อเสียง ถูกดูหมิ่น ถูกเกลียดชัง หรือไดรับความอับอาย 
  - ผูใช มีหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองและความนาเช่ือถือของขอมูลคอมพิวเตอรท่ี
อยูบนอินเทอรเน็ตกอนนําขอมูลไปใชงาน 
 

/ - ผูใช ตองระมัดระวัง... 
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  - ผูใช ตองระมัดระวังการดาวนโหลดโปรแกรมใชงานจากอินเทอรเน็ต ซึ่งรวมถึง 
Patch หรือ Files ตาง ๆ จากผูขาย ตองเปนไปโดยไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา 
  - ในการเสนอความคิดเห็น ผูใชตองไมใชขอความท่ีย่ัวยุ ใหราย ท่ีจะทําใหเกิดความ
เส่ียมเสียตอ ชื่อเสียงขององคการ การทําลายความสัมพันธกับเจาหนาท่ีของหนวยงานอื่นๆ 
  - หลังจากใชงานอินเทอรเน็ตเสร็จแลว ใหทําการล็อกเอาทหรือปดเว็บบราวเซอร
เพื่อปองกันการ เขาใชงานโดยบุคคลอื่นๆ 
 7) การควบคุมการเขาถึงระบบเครือขายไรสาย 
  - กําหนดตําแหนงการวางอุปกรณ Access Point (AP) ใหเหมาะสมเปนการควบคุม
ไมใหสัญญาณของอุปกรณร่ัวไหลออกไปนอกบริเวณท่ีใชงาน เพื่อปองกันไมใหผูโจมตี สามารถ
รับสงสัญญาณจากภายนอกอาคารหรือบริเวณขอบเขตท่ีควบคุมได 
  - ควรเลือกใชกําลังสงใหเหมาะสมกับพ้ืนท่ีใชงานและควรสํารวจวาสัญญาณร่ัวไหล 
ออกไปภายนอกหรือไม นอกจากนี้การใชเสาอากาศพิเศษท่ีสามารถกําหนดทิศทางการ 
แพรกระจายของสัญญาณอาจชวยลดการร่ัวไหลของสัญญาณไดดีขึ้น 
  - ควรเปล่ียนคา ช่ือล็อกอินและรหัสผานสําหรับการตั้งคาการทํางานของอุปกรณ  
ไรสายและผูดูแลระบบควรเลือกใชชื่อล็อกอินและรหัสผานท่ีมีความคาดเดาไดยากเพื่อปองกัน   
ผูโจมตีไมใหสามารถเดาหรือเจาะรหัสไดโดยงาย 

มติที่ประชุม รับทราบ 

                         5.2 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
ศิริวรรณ  มวงทอง   5.2.1 ตัวช้ีวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจําปงบ  

ประมาณ ๒5๖๕  
   1) โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญดานปศุสัตว ท่ีดําเนินการใน

ปงบประมาณ ๒๕๖๓ 
    1.1) เปาหมายแปลงใหญจัดเก็บขอมูล จํานวน ๓ แปลง ไดแก แปลงใหญกลุมผู

เล้ียงโคเนื้อตําบลดอนทอง อําเภอเมือง, แปลงใหญวิสาหกิจชุมชนกลุมกระบือหนองไผ อําเภอ  
พรหมพิราม, แปลงใหญกลุมอนุรักษและพัฒนาควายไทย อําเภอบางกระทุม 

    1.2) ตัวชี้วัด มี ๔ ตัวชี้วัดยอย ไดแก 
     - ตัวช้ีวัดยอยท่ี ๑ : รอยละของตนทุนการผลิตท่ีลดลง เปาหมายมาตรฐาน

รอยละ ๑๗.๙๗ เปาหมายขั้นสูง รอยละ ๑๙.๙๗ 
     - ตัวชี้วัดยอยท่ี ๒ : รอยละของผลผลิตสินคาเกษตรท่ีเพ่ิมขึ้น เปาหมาย

มาตรฐานรอยละ ๓๔.๙๘ เปาหมายขั้นสูง รอยละ ๓๕.๙๘ 
     - ตัวชี้วัดยอยท่ี ๓ : รอยละของแปลงท่ีไดราคาผลผลิตเพ่ิมขึ้น เปาหมาย

มาตรฐานรอยละ ๑๘.๑๒ เปาหมายขั้นสูง รอยละ ๑๙.๑๒ 
     - ตัวชี้วัดยอยท่ี ๔ : รอยละของแปลงใหญท่ีไดรับการรับรองคุณภาพและ

มาตรฐานการผลิต เปาหมายมาตรฐานรอยละ ๒๗.๑๕ เปาหมายขั้นสูง รอยละ ๒๘.๒๔ 
 1.3) การดําเนินการ : จัดเก็บขอมูลตนทุนการผลิต, ผลผลิตท่ีเพิ่มขึ้น, ราคา
ผลผลิตเพิ่มขึ้น และการรับรองมาตรฐานฟารม ของเกษตรกรรายฟารมและสรุปประมวลผลคาเฉล่ีย
ของแตละแปลง โดยจัดสงสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ภายในวันท่ี ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

/ 5.2.2 การกรอกรายงาน... 
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ศิริวรรณ  มวงทอง   5.2.2 การกรอกรายงานผลการปฏิบัติงานผานระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) 
 1) การกรอกรายงานผลการปฏิบัติงานดานสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ขอใหอําเภอ
ดําเนินการรายงานขอมูลผลการปฏิบัติงานตามแบบรายงาน ในสวนท่ีมีเปาหมายการปฏิบัติงาน 
 2) โครงการโคเนื้อสรางอาชีพระยะท่ี ๒ ไมมีเปาหมายดําเนินงาน ขอใหรายงานขอมูล
การปรับปรุงพันธุ, ผลผลิต, ดานสุขภาพสัตว, การใหคําแนะนํา และการใชประโยชนจากมูลสัตว 
 3) โครงการสงเสริมองคความรูและสนับสนุนปจจัยการผลิตในการทํางานเกษตรทฤษฎีใหม
ดานสัตวใหเหมาะสมกับสภาพพื้นท่ี ขอใหรายงานการสนับสนุนวัสดุการเกษตร, การติดตามให
คําแนะนํา, ผลลัพธของโครงการท่ีเกษตรกรไดรับ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

บรรทัด  มะลิวัลย   5.2.3 แผน/ผลการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ 
  1) โครงการรักษน้ํา เพ่ือพระแมของแผนดิน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
พิษณุโลก (อยูระหวางรองบประมาณเพ่ิมเติม+สนับสนุนไกไข 5 ตัว พรอมอาหารปรับสภาพ) 

 

 

 

 

 
  2) โครงการเขื่อนแควนอยบํารุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพิษณุโลก      
(อยูระหวางรองบประมาณเพิ่มเติม+สนับสนุนไกไข 5 ตัว พรอมอาหารปรับสภาพ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  3) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดพิษณุโลก  
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  - รร.ตชด.บานลาดเรือ    วัสดุการเกษตร 4 รายการ 
  - รร.ตชด.บานรักไทย    ขอสนับสนุนอาหาร 
  - เกษตรกร บานรักไทย   ขอสนับสนุนอาหาร 

  4) โครงการสงเสริมการเล้ียงสัตวในพ้ืนท่ีเฉพาะ จังหวัดพิษณุโลก (อยูระหวางรอ
งบประมาณเพ่ิมเติม และเหลือการตรวจติดตาม)  

  
 
 
 
 
 
 
 

   5) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน กิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      กําหนดการฝกอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

/ โครงการ 1 ตําบล 1 กลุม... 

สนง.ปศอ. ช่ือกลุมเกษตรกร 
กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ 2 

ผลิตภัณฑ 
วันฝกอบรมและจัดเวที 3/5 

ประสาน รวม 2 วัน 
สถานท่ีจัดอบรม 

เมืองพิษณุโลก กลุมแปรรูปผลิตภัณฑตําบลดอนทอง  
 

ระหวางวันท่ี     -     มีนาคม 2565  

พรหมพิราม กลุมแปรรูปมูลกระบือตําบลทับยายเชียง  
 

ระหวางวันท่ี     -     มีนาคม 2565  

บางกระทุม กลุมแปรรูปผลิตภัณฑตําบลสนามคลี  
 

ระหวางวันท่ี     -     มีนาคม 2565  

บางระกํา กลุมแปรรูผลิตภัณฑบานนาชักหวาย  
 

ระหวางวันท่ี     -     มีนาคม 2565  

ชาติตระการ กลุมทฤษฎีใหมบานไรปลายภู  
 

ระหวางวันท่ี     -     มีนาคม 2565  

วัดโบสถ กลุมทฤษฎีใหมบานเหลาขวัญ  
 

ระหวางวันท่ี     -     มีนาคม 2565  

วังทอง กลุมทฤษฎีใหมบานคงพวงรวมใจ  
 

ระหวางวันท่ี     -     มีนาคม 2565  

เนินมะปราง กลุมแปรรูปผลิตภัณฑเนินมะปราง  
 

ระหวางวันท่ี     -     มีนาคม 2565  

นครไทย กลุมทฤษฎีใหมบานยางโกลน ไกยางหมักสมุนไพร 
การเลี้ยงไกพ้ืนเมือง 

ระหวางวันท่ี 24-25 มีนาคม 2565 ศพก. อําเภอนครไทย 
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  6) โครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม จังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
   เกษตรกรอําเภอชาติตระการลาออกหลังจากการรับมอบปจจัย จํานวน 7 ราย (รวมท่ี
ไมรับ 2 ราย) และสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก สงมอบปจจัยเกินเปาหมาย จํานวน 5 ราย 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

บรรทัด  มะลิวัลย   5.2.4 โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ จังหวัดพิษณุโลก 
   1) ขอมูลทะเบียนสัตว ณ วันท่ี 28 กุมภาพันธ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

/ 2) การจําหนายลูกโค... 

เขต จังหวัด อําเภอ 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 พิษณุโลก เมือง 114 81 40 121 114 81 40 121 0 0 0 0 114 81 40 121

นครไทย 20 10 22 32 20 10 22 32 0 0 0 0 20 10 22 32

บางกระทุม 170 141 53 194 170 141 53 194 1 2 1 3 171 143 54 197

พรหมพิราม 94 42 79 121 94 42 79 121 0 0 0 0 94 42 79 121

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

บางระกํา 25 40 7 47 25 40 7 47 0 0 0 0 25 40 7 47

วัดโบสถ 17 11 14 25 17 11 14 25 1 0 0 0 18 11 14 25

532 399 281 680 532 399 281 680 4 6 1 7 536 405 282 687

สัญญาใหม

รวม

แบบฟอรมสรุปขอมูลทะเบียนสัตวโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ

วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565

ยืมเพื่อการผลิต รวมยืมเพื่อการผลิต พอพันธุ รวมทั้งหมด
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   2) การจําหนายลูกโค ตัวท่ี 1 เพศผู 

 

 

 

 

 
    
 

   3) การขยายลูกโค ตัวท่ี 1 เพศเมีย 

 

 

 

 
 

   4) การขอมอบกรรมสิทธ์ิ 

 

 

 

   

   5) การจําหนายตาย 

 

   

  

 

/ 6) แบบสรุปขอมูล... 

สนง.ปศอ. สนง.ปศจ. สนง.ปศข. สนง.ปศจ. สนง.ปศอ. สนง.ปศจ. สนง.ปศข.

ขออนุมัติจําหนายลูกโค-กระบือ 5 ตัว พรหมพิราม       

ขออนุมัติจําหนายลูกโค 4 ตัว พรหมพิราม      

ขออนุมัติจําหนายลูกโคกระบือ 3 ตัว เมืองพิษณุโลก       

ขออนุมัติจําหนายลูกโคกระบือ 2 ตัว เมืองพิษณุโลก  

ขออนุมัติจําหนายลูกกระบือ 1 ตัว วังทอง  

ขออนุมัติจําหนายลูกกระบือ 1 ตัว ชาติตระการ       

ขออนุมัติจําหนายลูกกระบือ 2 ตัว (แยกรายการ ) ชาติตระการ    

ขออนุมัติจําหนายลูกโค 1 ตัว วัดโบสถ       

ขออนุมัติจําหนายลูกโค 1 ตัว วัดโบสถ      

ขออนุมัติจําหนายลูกโค 5 ตัว บางระกํา    

การขออนุมัติจําหนายลูกโคตัวที่ 1 เพศผู
ขออนุมัติจําหนาย สงเงินคาลูก

รายการ อําเภอ

สนง.ปศอ. สนง.ปศจ. สนง.ปศข.

ขออนุมัติขยายลูกโค-กระบือ 5 ตัว พรหมพิราม   

ขออนุมัติขยายลูกโค-กระบือ 9 ตัว เมืองพิษณุโลก   

ขออนุมัติขยายลูกโค 1 ตัว วังทอง  

สงแบบแสดงความจํานงกลุมเกษตรกรดีเดน 65 บางกระทุม   

สงแบบแสดงความจํานง (รับบริจาคกระบือมีชีวิต) 2 ตัว บางกระทุม  

ขออนุมัติขยายลูกโค 1 ตัว บางระกํา  

ุ ู   
ขออนุมัติจําหนาย

รายการ อําเภอ

สนง.ปศอ. สนง.ปศจ. สนง.ปศข.

ขออนุมัติจําหนายแม (มอบกรรมสิทธิ)์ 6 ตัว เมืองพิษณุโลก  

ขออนุมัติจําหนายแมโค (มอบกรรมสิทธิ)์ 1 ตัว วัดโบสถ  

ขออนุมัติจําหนายแมโค (มอบกรรมสิทธิ)์ 16 ตัว บางกระทุม  

ขออนุมัติจําหนายแมโค (มอบกรรมสิทธิ)์ 12 ตัว บางกระทุม  

ขออนุมัติจําหนายแมโคกระบือ (มอบกรรมสิทธิ)์ 19 ตัว เนินมะปราง  

อําเภอรายการ
ขออนุมัติจําหนาย

สนง.ปศอ. สนง.ปศจ. สนง.ปศข.

ขออนุมัติจําหนายแมโค (กรณีตาย) บางกระทุม  

ขออนุมัติจําหนาย
รายการ อําเภอ
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   6) แบบสรุปขอมูลทะเบียนสัตว 

 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

บรรทัด  มะลิวัลย   5.2.5 โครงการตามตัวช้ีวัดปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก 
   1) โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ดานปศุสัตว  

 

 

 

 

 

 

   2) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง Smart Farmer จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

 

 

 

/ ตารางเปาหมาย... 

กลุมเปาหมาย ราย ลักษณะงาน ผล งบประมาณ การเบิกจาย

1 พัฒนาศักยภาพ ศพก. (ศูนยหลัก กษ.)

1.1 ปรับปรุงฐานเรียนรูดานปศุสัตว ศพก. หลัก 9 วัสดุการเกษตร - 9,000 -

2 พัฒนาศักยภาพศูนยเครือขาย ศพก. (ดานปศุสัตว)

1.2 พัฒนาศักยภาพศูนยฯ ดีเดนระดับอําเภอ เครือขาย ปศ. 9 เงินอุดหนุน - 31,500 -

1.3 พัฒนาศักยภาพศูนยฯ ดีเดนระดับจังหวัด เครือขาย ปศ. 1 ยังไมกําหนด - 10,000 -

3 จัดทําปายขอมูลประจําศูนยเครือชาย ศพก. ศูนยละ 4 ปาย เครือขาย ปศ. 9 จางเหมาบริการ - 18,000 -

4 โครงการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรใน ศพก. เกษตรกรทั่วไป 90 จัดการฝกอบรม 9รุนๆละ 10 ราย 36,000 36,000 23-26 พย 2564

5 ติดตาม ประเมินและรายงาน ผูปฏิบัติงาน เบี้ยงเลี้ยง - 8,400 -

รวม 112,900  36,000     บาท

ลําดับ

โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ดานปศุสัตว จังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ 2565

กิจกรรมยอย โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร รหัสกิจกรรมยอย 579

กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก (Agenda)

กิจกรรม
เปาหมาย การดําเนินกงาน งบประมาณ(บาท)

หมายเหตุ

กลุมเปาหมาย ราย ลักษณะงาน ผล งบประมาณ การเบิกจาย

1 โครงการฝกอบรมเกษตรกร เกษตรในพื้นที่ 50 จัดการฝกอบรม 5 รุนๆละ 10 ราย 20,000 20,000 ขอหลักฐาน

1.1 พัฒนาเกาตรกรสู Smart Farmer                10 ราย

1.2 พัฒนา Smart Farmer ตนแบบ                  30 ราย

1.3 สรางผูนําเยาวชนเกษตรกรดานปศุสัตว           10 ราย

2 ติดตามงาน ประเมิน และรายงาน เจาหนาที่ เบี้ยงเลี้ยง 3,000

รวม 23,000   20,000    บาท

โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรือง จังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ 2565

แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

กิจกรรมหลัก สงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว

กิจกรรมยอย เกษตรกรรับการถายทอด รหัสกิจกรรมยอย 562

ลําดับ กิจกรรม
เปาหมาย การดําเนินกงาน งบประมาณ(บาท)

หมายเหตุ

เขต จังหวัด อําเภอ 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 พิษณุโลก เมือง 114 81 40 121 114 81 40 121 0 0 0 0 114 81 40 121

นครไทย 20 10 22 32 20 10 22 32 0 0 0 0 20 10 22 32

บางกระทุม 170 141 53 194 170 141 53 194 1 2 1 3 171 143 54 197

พรหมพิราม 94 42 79 121 94 42 79 121 0 0 0 0 94 42 79 121

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

บางระกํา 25 40 7 47 25 40 7 47 0 0 0 0 25 40 7 47

วัดโบสถ 17 11 14 25 17 11 14 25 1 0 0 0 18 11 14 25

532 399 281 680 532 399 281 680 4 6 1 7 536 405 282 687

สัญญาใหม

รวม

แบบฟอรมสรุปขอมูลทะเบียนสัตวโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ

วันที่ 28 กุมภาพันธ 2565

ยืมเพื่อการผลิต รวมยืมเพื่อการผลิต พอพันธุ รวมทั้งหมด
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   - โครงการพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer 

 

 

 

¶  

   - โครงการสรางผูนําเยาวชนเกษตรกรดานปศุสัตว YSF 

 

 

 

 

   - โครงการพัฒนา Smart Farmer ตนแบบ 

 

 

 

 

 

   3) ฟารมเครือขายสัตวพันธุดี  
    - อําเภอท่ียังไมจัดสงแบบติดตามฟารมเครือขายสัตวพันธุดี ขอใหเรงรัดดําเนินการ

สงภายในวันท่ี 7 กุมภาพันธ 2565  
    - การคัดเลือกปราชญเกษตรดานโคเน้ือ ขอใหอําเภอพิจารณาคัดเลือก หากไมมี

ขอใหทําหนังสือแจงกลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตวทราบดวย เพื่อจะนําผลงานมาพิจารณา
คัดเลือกปราชญเกษตรดานโคเนื้อดีเดน และผูไดรับคัดเลือกจะไดรับเงินคาตอบแทน  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

/ 5.2 กลุมพัฒนาสุขภาพ... 

สํานักงานปศุสัตวอําเภอ 
เปาหมายเกษตรกรตามหลักสูตร 

พัฒนาเกษตรกร 
สู Smart Farmer 

พัฒนา Smart Farmer 
ตนแบบ 

สรางผูนําเยาวชน
เกษตรกรดานปศุสัตว 

อําเภอวัดโบสถ ๒ ราย ๖ ราย ๒ ราย 
อําเภอวังทอง ๒ ราย ๖ ราย ๒ ราย 
อําเภอเนินมะปราง ๒ ราย ๖ ราย ๒ ราย 
อําเภอชาตระการ ๒ ราย ๖ ราย ๒ ราย 
อําเภอนครไทย ๒ ราย ๖ ราย ๒ ราย 

รวมเปาหมาย ๑๐ ราย ๓๐ ราย ๑๐ ราย 
 

ประเภทและจํานวนเกษตรกร 
ประเมินครั้งท่ี 1 

คน รอยละ 

- Developing Smart Farmer 6 60 

- Smart Farmer 4 40 

- Smart Farmer Model   

รวมจํานวนท้ังส้ิน 10 100 

 

ประเภทและจํานวนเกษตรกร 
ประเมินครั้งท่ี 1 

คน รอยละ 

- Developing Smart Farmer  1 10 

- Smart Farmer 9 90 

- Smart Farmer Model   

รวมจํานวนท้ังส้ิน 10 100 

 

ประเภทและจํานวนเกษตรกร 
ประเมินครั้งท่ี 1 

คน รอยละ 

- Developing Smart Farmer 16 53 

- Smart Farmer 14 47 

- Smart Farmer Model   

รวมจํานวนท้ังส้ิน 30 100 
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5.2 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว  
ธีระ  นววิภาพันธ  5.3.1 แนวทางการดําเนินงานกรณีรายงานผลการตรวจทางหองปฏิบัติการของกรมปศุสัตว

ยืนยันตรวจพบเช้ืออหิวาตแอฟริกาในสุกร 
   1) ระบบการรายงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   2) การดําเนินงานกรณีพบผลการตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการพบเชื้ออหิวาต

แอฟริกาในสุกรจากหองปฏิบัติการของกรมปศุสัตว 
    - การดําเนินงานกรณีพบผลการตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการพบเชื้ออหิวาต

แอฟริกาในสุกรจากหองปฏิบัติการของกรมปศุสัตว 
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  3) การประกาศเขตโรคระบาดหรือโรคระบาดชั่วคราว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/ 5.3.2 การตรวจสอบ... 
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ธีระ  นววิภาพันธ  5.3.2 แนวทางการเคลื่อนยายไกเนื้อตามแนวทางการปองกันโรคไขหวัดนก 
   ตองเก็บตัวอยางไกเนื้อทุกรุนในฟารมมาตรฐาน กอนท่ีจะเคล่ือนยาย จํานวน 30/

ฟารม กอนการเคล่ือนยายทุกคร้ัง 5-10 วัน ผล Lab จะมีอายุ 21 วันหลังจากวันท่ีแจงผล โดยให
ดําเนินการตั้งแต 20 กุมภาพันธ – 31 สิงหาคม 2565  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ธมลวรรณ  ศรีบรรเทา  5.3.3 การตรวจสอบขอเท็จจริงและแกไขปญหาเร่ืองรองเรียน กรณี การเลี้ยงนกนางแอน
ในอาคารพาณิชย คร้ังที่ 3/2564  

   จังหวัดพิษณุโลก ไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขอเท็จจริงและแกไขปญหา
เร่ืองรองเรียน กรณี การเล้ียงนกนางแอนในอาคารพาณิชย โดยมีการรองเรียนตั้งแตป 2563 
บริเวณซอยศรีฟา อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีการเล้ียงนกนางแอนในอาคารพาณิชย จากตรวจ
ลงพ้ืนท่ีตรวจสอบ โดยธรรมชาติของนกนางแอนชอบอยูในถ้ํา เจาของไดดําเนินการปรับปรุงอาคาร
พาณิชยปดทึบ ไมมีหนาตาง ไมมีแสงสวาง ทําระแนงไมเปนชองใหนกนางแอนสรางรัง และมีการสง
สัญญาณเสียง ปรับอุณหภูมิความชื้นในอาคารพาณิชย  

   ปญหาท่ีพบ คือ สรางความเดือดรอนรําคาญใหแกผูอาศัยบริเวณใกลเคียง  
   แนวทางแกไขตาม พรบ. โดยจะเขาขาย พรบ.ของสาธารณสุข โดยกรมส่ิงแวดลอมเขา

ตรวจสอบระดับเสียงและกล่ิน ผลตรวจไมเกินคามาตรฐานท่ีกําหนด และพรบ. ความคุมอาคาร
พาณิชย เน่ืองจากเจาของไดมีการดัดแปลงอาคารพาณิชย ปจจุบันเจาของไดดําเนินการปรับปรุง
เปล่ียนแปลงเรียบรอยแลว แตยังพบนกนางแอนไปทํารังอยู และกรณีท่ีจะเอาผิดกับเจาของได คือ 
เขาจับกุมตอนท่ีเจาของมีการเก็บรังนกเพ่ือท่ีจะนําไปขาย แตกรณีเขาจับกุมนี้จะดําเนินการไดยาก
เนื่องจากเปนพื้นท่ีสวนบุคคล  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.4 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว  
วิภาพรรณ  สายคําแตง  5.4.1 การพัฒนาโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐาน 
   1) การตรวจติดตามโรงฆาสัตว ประจําป 

    - ขอใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอตรวจติดตามโรงฆาสัตวท่ีไดรับใบอนุญาตประกอบ
กิจการฆาสัตว ปละ 2 คร้ัง ดังนี้ รอบท่ี 1 ระหวางเดือนตุลาคม 2564 – มีนาคม 2565         
ซึ่งสํานักงานปศุสัตวอําเภอไมตองไปตรวจติดตาม แตจะตรวจพรอมกับตรวจตออายุโรงฆาสัตว และ
คร้ังท่ี 2 ระหวางเดือนเมษายน – กันยายน 2565     
  2) การตรวจเพื่อตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว 

   2.1) การตรวจประเมิน  
    ประกอบดวยคณะผูตรวจประเมิน จํานวน 2 ชุด ดังนี้ 

    - คณะทํางานตรวจประเมินโรงฆาสัตวเพ่ือตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
ฆาสัตว 
    - คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆาสัตว ประจําจังหวัด
พิษณุโลก   
 
 
 
 

/ คําส่ังจังหวัดพิษณุโลก... 
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   2.2) แผนการตรวจประเมิน 
    - คณะทํางานตรวจประเมินโรงฆาสัตวเพ่ือตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ
ฆาสัตว 

ที ่ วันที ่ อําเภอ จํานวน สถานทีน่ัดหมาย 
1 17-18 มีนาคม 2565 บางระกํา 15 สนง.ปศอ. เวลา 9.00 น. 
2 23-24 มีนาคม 2565  เมือง 10 สนง.ปศอ. เวลา 9.00 น. 
3 5 เมษายน 2565 บางกระทุม 6 สนง.ปศอ. เวลา 9.00 น. 
4 7-8 เมษายน 2565 วัดโบสถ 10 สนง.ปศอ. เวลา 9.00 น. 
5 19-20 เมษายน 2565 พรหมพิราม 17 สนง.ปศอ. เวลา 9.00 น. 
6 21-22 เมษายน 2565 วังทอง 7 สนง.ปศอ. เวลา 9.00 น. 
7 26 เมษายน 2565 เนินมะปราง 3 สนง.ปศอ. เวลา 9.00 น. 
8 3 พฤษภาคม 2565 ชาติตระการ 6 สนง.ปศอ. เวลา 9.00 น. 
9 5-6 พฤษภาคม 2565 นครไทย 14 สนง.ปศอ. เวลา 9.00 น. 

รวม 88  

 
 

/ - คณะกรรมการพิจารณา... 
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    - คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆาสัตว ประจําจังหวัด
พิษณุโลก 

ที ่ วันที ่ โรงฆาสัตว ชนิดสัตว อําเภอ 
1 10 พฤษภาคม 2565 เทศบาลนครพิษณุโลก สุกร/โค เมือง 

  สัตตบงกช มูลแกง ไกเนื้อ เมือง 
  บริษัท เมืองพลการเกษตร จํากัด  ไกเนื้อ เมือง 
  ระเบียบ สิงหเรือง ไกเนื้อ เมือง 

22 11 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตําบลบานใหมลบ สุ สุกรกร เมืเมืององ 
  เทศบาลตําบลบางระกํา สุกร บางระกํา 
  เทศบาลตําบลวังทอง สุกร วังทอง 

23 12 พฤษภาคม 2565 บริษัท ฟารม 9 ไกฟูดส จํากัด ไกเนื้อ พรหมพิราม 
  เทศบาลตําบลวัดโบสถ สุกร/โค วัดโบสถ 

ประธาน มอบใหกลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตวทําหนังสือแจงแผนการตรวจตออายุโรงฆาสัตวให
สํานักงานปศุสัตวอําเภอ และใหทําคําสั่งมอบหัวหนากลุมคุณภาพสินคาปศุสัตวเปนประธาน
ตรวจประเมินโรงฆาสัตวเพ่ือตออายุในเฉพาะผูประกอบการรายเล็ก 
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 5.5 ฝายบริหารทั่วไป  
เบญจวรรณ  ทองสุข   5.5.1 หลักเกณฑการทําฐานขอมูลเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) และหลักเกณฑ

การเลือกหรือเปลี่ยนแปลงการใชสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 2) 
   - การปรับปรุงระบบใหม จากระบบ e- pension เปน ระบบ Digital Pension จะเร่ิม

ใชระบบใหมวันท่ี 1 กุมภาพันธ 2565 
   - หลักเกณฑการเลือกหรือเปล่ียนแปลงการใชสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล (ฉบับท่ี 2) 

ผูมีสิทธิขาราชการ ลูกจางประจํา และขาราชการบํานาญ เปนผูมีสิทธิเขาไปแกไขขอมูลตนเองใน
ระบบ และนายทะเบียนจะเปนผูตรวจสอบและอนุมัติไปใหกรมบัญชีกลางอนุมัติตอไป หากขอมูลของ
ผูสิทธิมีการเปล่ียนแปลง ตองทําการแกไขภายใน 15 วัน และทางฝายบริหารท่ัวไปไดสงหลักเกณฑ
และแบบฟอรมเปล่ียนแปลงขอมูลไปในไลนกลุมหนังสือเวียนเรียบรอยแลว จึงขอใหขาราชการ และ
ลูกจางประจําท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอมูลสวนตัว ดําเนินการกรอกขอมูลและสงมาใหฝายบริหารท่ัวไป
ตรวจสอบกอนท่ีจะดําเนินการแกไขดวยตนเองในระบบ     

   ทุกทานสามารถเขาไปดูรายละเอียดในคูมือไดตามคิวอารโคดดานลางนี้ 
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/ 5.5.2 ขอความรวมมือ... 

https://www.google.com/search?q=e-+pension&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwjVp6_K6-P2AhU5wTgGHbe0DuMQkeECKAB6BAgBEDc


หนา 23 จาก 23 

 

ชาตรี  เจริญพร   5.5.2 ขอความรวมมือนํารถยนตราชการที่ใชน้ํามันดีเซลเปนเช้ือเพลิง เขารับการตรวจวัด
ควันดํา 

   สํานักงานขนสงจังหวัดพิษณุโลก ขอความรวมมือนํารถยนตราชการท่ีใชน้ํามันดีเซล
เปนเชื้อเพลิง เขารับการตรวจวัดควันดําไดท่ีสํานักงานขนสงจังหวัดพิษณุโลก สํานักงานขนสง
จังหวัดพิษณุโลก สาขาอําเภอพรหมพิราม และสํานักงานขนสงจังหวัดพิษณุโลก สาขานครไทย     
ในวันและเวลาราชการ ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันท่ี 30 กันยายน 2565 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก    
จึงขอใหนํารถยนตราชการท่ีอยูในความรับผิดชอบของทานเขารับการตรวจวัดควันดําตอไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ชาตรี  เจริญพร   5.5.3 ตรวจราชการของผูตรวจราชการกรมปศุสัตว รอบที่ 1 ประจําปงบประมาณ     
พ.ศ. 2565 
 สํานักงานปศุสัตวเขต 6 ขอปรับเปล่ียนการตรวจราชการของผูตรวจราชการ        
กรมปศุสัตว รอบท่ี 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันท่ี 10 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. 
จากผานระบบ VDO Conference Applications Zoom เปนประชุม ณ หองประชุมสํานักงาน   
ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก 
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ชาตรี  เจริญพร  5.5.4 หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จายประจําปภาษี 2564  
 ขาราชการและลูกจางประจํา สามารถพิมพหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ท่ีจาย ไดดวย

ตนเอง ในหัวขอรายละเอียดการจายเงินเดือน (สลิปเงินเดือน) ไดท่ี htttps:\\salary.dld.go.th   
โดยย่ืนแบบได ตั้งแตบัดนี้ – วันท่ี 8 เมษายน 2565 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืนๆ  
    - ไมมี - 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

 

 

 
   ลงชื่อ                                ผูจดรายงานการประชุม                   
                                                                            (นางสาวกรรณิการ  เครือสาน)  
                                                                                  เจาพนักงานธุรการ                                                             
 
 
 
     ลงชื่อ                           ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                                                (นายชาตรี  เจริญพร)    
                                                                หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว  


