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รายงานการประชุม 
 ประจําเดือนขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก  

คร้ังที่ 3/2565 ประจําเดือนมีนาคม ๒๕๖5  
วันอังคาร ที่ 29 มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา 13.00 น. 

ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
 

 

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. นายอภิรักษ  อินทรสัตยพงศ ปศุสัตวอําเภอชาติตระการ  
 12. นายศักดิ์ชัย  มวงศรี  ปศุสัตวอําเภอบางระกํา 
 13. นายสุรศักดิ์  ตั้งสุดใจ ปศุสัตวอําเภอบางกระทุม 
 14. นายสฤษดิ์  ศรีภิรมย เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน รักษาราชการแทน ปศุสัตวอําเภอเนินมะปราง 

ผูเขารวมประชุม 
 1. นางสาวจิตชนก  คิ้มวงษษา นายสัตวแพทยชํานาญการ 
 2. นางสาวกุสินรา  สัตยานุกูล นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
 3. นายอภิวัชร  จินะราช นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
 4. นางสาวกมลพรรณ  พลับผล  นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
 5. นายศรันชัย  คีรีรัตน นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
 6. นายบรรทัด  มะลิวัลย นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
 7. นางอุไร  อิ้มอนงค พนักงานธุรการ ส.2 
 8. นางสาวกรรณิการ  เครือสาน เจาพนักงานธุรการ 

เร่ิมประชุมเวลา  13.00 น.  
นายสุริพล  มาบุญชวย ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ประธานในการประชุม ไดกลาวเปดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

เร่ืองกอนวาระการประชุม - ไมมี – 

 

 

/ ระเบียบวาระท่ี 1... 
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ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1. สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในจังหวัดพิษณุโลก มียอดผูติดเชื้อ
ประมาณ 200 ราย ขอใหทุกทานเครงครัดตามมาตรการ D-M-H-T-T-A   
2. การใหความชวยเหลือเกษตรกรหรือการใหบริการประชาชนท่ีมาติดตอราชการ ขอใหเจาหนาท่ี
พูดจาใหไพเราะ สุภาพ และแสดงความเต็มใจในการใหบริการแกเกษตรกรท่ีมาติดตอ 
3. การออกปฏิบัติในงานในพื้นท่ี ขอใหเจาหนาท่ีแตงกายใหเหมาะสม และควรจะมีปายชื่อคลองคอ
ระหวางการออกปฏิบัติหนาท่ี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

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

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 2/2565  เมื่อวันจันทร ที่ 7 มีนาคม 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 4.48/5  

คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
ดําเนินการได 0.00% (0) 2 กิจกรรม 
ดําเนินการได 1-10.99% (1) 1 กิจกรรม 
ดําเนินการได 11-20.99% (2) 1 กิจกรรม 
ดําเนินการได 21-30.99% (3) 0 กิจกรรม 
ดําเนินการได 31-40.99% (4) 0 กิจกรรม 
ดําเนินการได >41% (5) 27 กิจกรรม 

  - ดําเนินการได 0.00% (0) จํานวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม/ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
จํานวนสัตวท่ีไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคสัตว ตัว 9,450 0 0.00 
จํานวนเกษตรกรไดรับการสงเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ
แกไขปญหาท่ีดินทํากิน 

ราย 10 0 0.00 

/ - ดําเนินการได 1-10.99%... 

http://pvlo-phs.dld.go.th/
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   - ดําเนินการได 1-10.99% (1) จํานวน 1 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม/ตัวช้ีวัด หนวย เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
เกษตรกรไดรับการพัฒนาศักยภาพดานปศุสัตว
ตามเกษตรทฤษฎีใหม 

ราย 396 96 5.05 

   - 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 0.00% (2) จํานวน 1 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรม หนวย เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับบริการภายใตโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

ราย 50 10 20.00 

    - ดําเนินการได >41% (5) จํานวน 27 กิจกรรม ดังนี้  

กิจกรรม หนวย เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
จํานวนสัตวท่ีไดรับบริการผาตัดทําหมัน ตัว 262 163 62.21 
รักษาพยาบาลสัตว ตัว 360 200 55.56 
พื้นท่ีการผลิตไมเหมาะสมไดรับการปรับเปล่ียนมา
ทําการปศุสัตว 

ไร 165 165 100.00 

เกษตรกรท่ีไดรับประโยชนดานการปศุสัตว ราย 40 40 100.00 
จํานวนปศุสัตวท่ีตั้งทองจากการผสมเทียม ตัว 725 591 81.52 
จํานวนสัตวพันธุดีท่ีผลิตไดจากการผสมเทียม ตัว 690 407 58.99 
จํานวนสถานท่ีเส่ียงท่ีไดรับการเฝาระวังและ
ทําลายเช้ือโรค ตามเกณฑมาตรฐานท่ีกําหนด 

แหง 25,240 13,858 54.98 

จํานวนสัตวท่ีไดรับการบริการดูแลสุขภาพ ตัว 1,683 1,496 88.89 
จํานวนสัตวท่ีไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรค
สัตว (FMD โคนม) 

ตัว 300 180 60.00 

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 

จํานวนสัตวท่ีไดรับบริการเสริมสรางภูมิคุมกันโรค
สัตว (วัคซีนรวมปองกันโรคในสัตวปก ND+IB) 

ตัว 518,000 

 
239,600 

 
46.25 

 
สถานประกอบการสินคาปศุสัตวท่ีไดรับบริการ
ตรวจประเมินมาตรฐาน 

แหง 
 

614 459 
 

74.76 
 

จํานวนสถานประกอบการสินคาปศุสัตวท่ีไดรับ
การตรวจ ประเมินตามเกณฑมาตรฐานฮาลาล 
 

แหง 2 1 50.00 
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กิจกรรม หนวย เปาหมาย ผลงาน รอยละ 
จํานวนโรงเรียนท่ีไดรับการตรวจสอบคุณภาพนม
โรงเรียน 

โรงเรยีน 81 81 
 

100.00 
 

พื้นท่ีการเกษตรแปลงใหญไดรับการสงเสริมและ
พัฒนาดานปศุสัตว 

แปลง 5 5 100.00 
 

จํานวนเกษตรกรผูเล้ียงสัตวท่ีไดรับการปรับปรุง
ขอมูลหรือขึ้นทะเบียนเกษตรกร 

ราย 42,000 49,671 
 

118.26 
 

จํานวนสัตวท่ีไดรับบริการผาตัดทําหมันภายใต
โครงการ สัตวปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ
สุนัขบา 

ตัว 580 383 
 

66.03 
 

จํานวนเกษตรกรท่ีสรางกระบวนการรับรู เวทีการ
มีสวนรวม 

คน 50 50 
 

100.00 
 

จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับบริการคลินิกปศุสัตว ราย 200 150 75.00 
จํานวนโรงเรียนท่ีไดรับบริการภายใตโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ 

โรงเรียน 2 2 100.00 
 

จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการถายทอดองคความรู
เขาสูระบบ Smart Farmer 

ราย 51 50 98.04 
 

จํานวนเกษตรกรเครือขายศูนยเรียนรูไดรับการ
พัฒนาและสงเสริมอาชีพดานปศุสัตว 

ราย 90 90 100.00 
 

จํานวนเกษตรกรไดรับการพัฒนาใหมีความมั่นคง
ในอาชีพ 

ราย 597 597 100.00 
 

จํานวนพื้นท่ีการเกษตรท่ีไดรับการยกระดับแปลง
ใหญดานปศุสัตว 

แปลง 6 6 100.00 
 

  2) ระดับความสําเร็จของการนําระบบอิเล็กทรอนิกสมาใชในการปฏิบัติงานของกรม
ปศุสัตว สถานะ : คาคะแนนเฉล่ียท่ี 4.62 

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

   - ดําเนินการได 0.00% (0) จํานวน 1 กิจกรรม ดังนี้ 

 

 

 

 

/ - ดําเนินการได 1-10.99%... 
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   - ดําเนินการได 1-10.99% (1) จํานวน 1 กิจกรรม ดังนี้ 

 

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

ชาตรี  เจริญพร  5.1.2 การปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร 
  ขอมูล ณ วันท่ี 20 มีนาคม 2565 สถานะ : คาคะแนนเฉล่ีย ท่ี 4.0/4  
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มติที่ประชุม รับทราบ 

ชาตรี  เจริญพร  5.1.3 การสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน 
   สถานะ : ดําเนินการไดตามเปาหมาย 

คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
มีการจัดทําแผนและกําหนดแนวทางการสรางความรับรูความเขาใจแก
ประชาชนตลอดปสงสํานักงานปศุสัตวเขต 

ดําเนินการแลว 
15 พ.ย. 64 

มีการดําเนินงานตามแผนการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชนอยางเปน
รูปธรรมมากกวาเดือนละ 6 เร่ืองและสงรายงานผลการปฏิบัติงานสงสํานักงาน
ปศุสัตวเขตตาม วัน เวลา ท่ีกําหนด (เปาหมาย 492 เร่ือง) 

ดําเนินการแลว 
1,021 เร่ือง 
207.82 % 

ระดับความสําเร็จในดําเนินการช้ีแจงเหตุการณท่ีมีผลกระทบตอกรมปศุสัตว ไมมีประเด็นช้ีแจง 

                 ผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัดการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน 

อําเภอ/กลุม/ฝาย จํานวนเรื่องที่เผยแพร เดือนกุมภาพนัธ 2565 
สนง.ปศุสัตวอําเภอเมืองพิษณุโลก - 
สนง.ปศุสัตวอําเภอชาติตระการ 4 
สนง.ปศุสัตวอําเภอนครไทย 3 
สนง.ปศุสัตวอําเภอเนินมะปราง - 
สนง.ปศุสัตวอําเภอบางกระทุม 70 
สนง.ปศุสัตวอําเภอบางระกํา 18 
สนง.ปศุสัตวอําเภอพรหมพิราม 65 
สนง.ปศุสัตวอําเภอวังทอง - 
สนง.ปศุสัตวอําเภอวัดโบสถ 13 
กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศฯ - 
กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว - 
กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว - 
กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว - 
ฝายบริหารท่ัวไป 2 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

ชาตรี  เจริญพร  5.1.4 แจงกําหนดการเขาตรวจผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการพัฒนา
ชุมชนเลี้ยงไกพ้ืนเมืองสูนวัติวิถีที่ยั่งยืนตนแบบ 
  สํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี 10 จังหวัดพิษณุโลก แจงกําหนดการเขาตรวจ
ผลสัมฤทธ์ิประสิทธิภาพการดําเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนเล้ียงไกพ้ืนเมืองสูนวัติวิถีท่ีย่ังยืน
ตนแบบ (งบเงินกูฟนฟูเศรษฐกิจท่ีไดรับผลกระทบจากโรคโควิด-19) จะเขาตรวจสอบ ณ สํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแตวันท่ี 21 มีนาคม – 1 เมษายน 2565 และทาง สตง. ไดสงรายชื่อ
เกษตรกรท่ีเขารวมโครงการกลุมละ 5 - 6 ราย โดยออกไปตรวจสอบในพื้นท่ีแลวตั้งแตวันท่ี 26 
มีนาคม – 1 เมษายน 2656 ท้ังนี้กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว และเจาหนาท่ี
การเงินและบัญชี ไดสงเอกสารเกี่ยวกับการเบิกจายไปให สตง.ตรวจเรียบรอยแลว คงเหลือแต    
การตอบแบบสอบถามเทานั้น 

มติที่ประชุม รับทราบ 

                         5.2 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
ศิริวรรณ  มวงทอง   5.2.1 แผนการดําเนินงานดานสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว  
   1) โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ (งบประมาณเงินอุดหนุน) 
   - กิจกรรมปรับระบบการเล้ียงสัตวใหเปนฟารมท่ีมีระบบการปองกันโรคและการ

เล้ียงสัตวท่ีเหมาะสม (GFM) จํานวน ๑๕ ฟารม งบประมาณ ๑๕๐,๐๐๐ บาท ไดแก แปลงใหญ
กระบือวิสาหกิจชุมชนกลุมกระบือหนองไผ ตําบลตลุกเทียม อําเภอพรหมพิราม จํานวนเกษตรกร ๕ 
ฟารมๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท, แปลงใหญกระบือ กลุมอนุรักษและพัฒนาควายไทยอําเภอบางกระทุม 
จํานวนเกษตรกร ๕ ฟารม ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท, แปลงใหญโคเนื้อกลุมผูเล้ียงโคเนื้อตําบลดอนทอง 
ตําบลดอนทอง อําเภอเมืองพิษณุโลก จํานวนเกษตรกร ๕ ฟารม ๆ ละ ๑๐,๐๐๐ บาท 

   - กิจกรรมสงเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑปศุสัตวเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมแปลงใหญไกดํา 
วิสาหกิจชุมชนแปลงใหญไกดําสมุนไพรบานเซิงหวาย ตําบลตลุกเทียม อําเภอพรหมพิราม 
งบประมาณ ๖,๕๐๐ บาท 
  2) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน กิจกรรมสงเสริมการทําปศุสัตว อินทรีย 
(งบประมาณเงินอุดหนุน จํานวน ๑๐,๔๐๐ บาท)  
 

/ - กิจกรรมเกษตรกร... 
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    - กิจกรรมเกษตรกรท่ีเตรียมความพรอมเขาสูระบบการรับรองเกษตรอินทรียแบบมี
สวนรวม (PGS) ดานปศุสัตว อําเภอนครไทย จํานวน ๔ รายๆ ละ ๓,๗๖๐ บาท (พันธุสัตว อาหารสัตว 
วัสดุปรับปรุงคอกโรงเรือน)   

มติที่ประชุม รับทราบ 

บรรทัด  มะลิวัลย   5.2.2 แผน/ผลการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ 
  1) โครงการรักษน้ํา เพ่ือพระแมของแผนดิน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
พิษณุโลก (อยูระหวางรองบประมาณเพ่ิมเติม+สนับสนุนไกไข 5 ตัว พรอมอาหารปรับสภาพ) 

 

 

 

 

 
  2) โครงการเขื่อนแควนอยบํารุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพิษณุโลก      
(อยูระหวางรองบประมาณเพิ่มเติมเดือนมิถุนายน 2565+สนับสนุนไกไข 5 ตัว พรอมอาหารปรับ
สภาพ) 

 
 
 
 
 
 
 
 

  3) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดพิษณุโลก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/ - รร.ตชด.บานลาดเรือ... 
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  - รร.ตชด.บานลาดเรือ    วัสดุการเกษตร 4 รายการ 
  - รร.ตชด.บานรักไทย    ขอสนับสนุนอาหาร 
  - เกษตรกร บานรักไทย   ขอสนับสนุนอาหาร 

                              คาวัสดุการเกษตร 31,000 บาท ณ ปจจุบัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - วันท่ี 30 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 16.30 น. จะมีการจัดอบรมหลักสูตร    
การทําเกษตรและสรางการมีสวนรวมในชุมชน ภายใตโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร               
ตามพระราชดําริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ผานระบบ ZOOM ณ หองประชุมบางแกว สํานักงานปศุสัตวเขต 6 อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ผูเขารวมอบรม ไดแก นางสาวศิริวรรณ  มวงทอง ตําแหนงหัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว, 
นายบรรทัด  มะลิวัลย ตําแหนงนักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ, นายอภิรักษ  อินทรสัตยพงศตําแหนง
ปศุสัตวอําเภอชาติตระการ, นายสุภาษิต  ระภาเพศ ตําแหนงเจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 

  4) โครงการสงเสริมการเล้ียงสัตวในพ้ืนท่ีเฉพาะ จังหวัดพิษณุโลก (อยูระหวางรอ
งบประมาณเพ่ิมเติม และเหลือการตรวจติดตาม)  

  
 
 
 
 
 
 
 

โครงการ/รายละเอียดปจจัย เปาหมาย งบประมาณ(ตามคูมือ) หนวย จํานวน ราคาตอหนวย เปนเงิน รวมเปนเงิน

    1.1 รร.ตชด.บานลาดเรือ 15,000               15,900   

         0 ตาขายลวดถัก มวน 2 2,525        5,050   

         0 แสลนดํา มวน 3 2,950        8,850   

         0 ถังขนาด ถัง 6 270           1,620   

         0 ที่ใหอาหารแบบแขวน ถัง 2 125           250     

         0 ที่ใหน้ําแบบแขวน ถัง 2 65            130     

    1.2 รร.ตชด.บานรักไทย 15,000               15,120   

         0 อาหารไกไข กิโลกรัม 840 18 15,120 

    1.3 เกษตรกรเครือขาย 5 ราย 6,500                6,480     

         0 อาหารไกไข กิโลกรัม 360 18 6,480   

    สงเสริมการเลี้ยงไกไข 40 ราย 52,000               51,200   

         0 ไกไข ตัว 200 220 44,000 

         0 อาหารไกไข กิโลกรัม 400 18 7,200   

    สงเสริมการเลี้ยงไกไข 10 ราย 13,000               12,800   

         0 ไกไข ตัว 50 220 11,000 

         0 อาหารไกไข กิโลกรัม 100 18 1,800   

101,500             101,500 รวม (บาท)

2 โรงเรียน

รายละเอียดโครงการ ความตอง/แผนงานสนับสนุน ประเมินงบประมาณ

1. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ

2. โครงการเขื่อนแควนอยบํารุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

3. โครงการรักษน้ําเพื่อพระแมของแผนดิน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ
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   5) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน กิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  - กรมโอนงบประมาณ คาวัสดุการเกษตร เพ่ิมอีก 18,000 บาท คาจางเหมาบริการ 
10,000 บาท                       
                                            กําหนดการฝกอบรม  
 

 

 

 

 

 
 
 

  6) โครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม จังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  
   เกษตรกรอําเภอชาติตระการลาออกหลังจากการรับมอบปจจัย จํานวน 7 ราย (รวมท่ี
ไมรับ 2 ราย) และสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก สงมอบปจจัยเกินเปาหมาย จํานวน 5 ราย 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

บรรทัด  มะลิวัลย   5.2.3 โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ จังหวัดพิษณุโลก 
   1) ขอมูลทะเบียนสัตว ณ วันท่ี 28 มีนาคม 2565 

 

 

 

 

 

 

 

   2) การจําหนายลูกโค ตัวท่ี 1 เพศผู 

 

 

 
  

   3) การขยายลูกโค ตัวท่ี 1 เพศเมีย 

 

 

 
 
 

/ 4) การขอมอบกรรมสิทธ์ิ... 

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 108 75 40 115 108 75 40 115 0 0 0 0 108 75 40 115

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

บางกระทุม 145 129 39 168 145 129 39 168 1 2 1 3 146 131 40 171

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

เนินมะปราง 15 10 13 23 15 10 13 23 0 0 0 0 15 10 13 23

วังทอง 49 52 23 75 49 52 23 75 2 4 0 4 51 56 23 79

ชาติตระการ 9 4 20 24 9 4 20 24 0 0 0 0 9 4 20 24

บางระกํา 26 40 8 48 26 40 8 48 0 0 0 0 26 40 8 48

วัดโบสถ 16 10 14 24 16 10 14 24 1 0 0 0 17 10 14 24

482 372 258 630 482 372 258 630 4 6 1 7 486 378 259 637

สัญญาใหม

รวม

แบบฟอรมสรุปขอมูลทะเบียนสัตวโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ

วันที่ 28 มีนาคม 2565

ยืมเพื่อการผลิต รวมยืมเพื่อการผลิต พอพันธุ รวมทั้งหมด

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

ขออนุมัติจําหนายลูกโค 4 ตัว พรหมพิราม       
ขอจําหนายลูกโคกระบือ 2 ตัว เมืองพิษณุโลก    
ขออนุมัติจําหนายลูกกระบือ ตัวที่ 1 เพศผู 1 ตัว วังทอง     
ขออนุมัติจําหนายลูกกระบือ 2 ตัว (แยกรายการ ) ชาติตระการ    1มีค65

ขอจําหนายลูกโค 1 ตัว วัดโบสถ       
ขออนุมัติจําหนายลูกโค 5 ตัว บางระกํา    1มีค65

ุ ู   ู
ขออนุมัติจําหนาย สงเงินคาลูก

รายการ อําเภอ

สนง.ปศอ. สนง.ปศจ. สนง.ปศข.

ขออนุมัตินําลูกโคขยายใหเกษตรกรรายใหม 8 ตัว เมืองพิษณุโลก  
ขออนุมัตินําลูกโคขยายใหเกษตรกรรายใหม 1 ตัว วังทอง   
สงแบบแสดงความจํานง (รับบริจาคกระบือมีชีวิต) 2 ตัว บางกระทุม   
ขออนุมัตินําลูกโคขยายใหเกษตรกรรายใหม 1 ตัว บางระกํา   

ุ ู   
ขออนุมัติจําหนาย

รายการ อําเภอ
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   4) การขอมอบกรรมสิทธ์ิ 

 

 

 

   

   5) การจําหนายตาย 

 
   

 

   6) รายการรอดําเนินการ(คงคาง) ณ วันท่ี 28 มีนาคม 2565 

ลําดับ รายการดาํเนนิการ อําเภอ เลขที่นส.เขา ลงวันที่ 
1 นําสงเงินจําหนายลูก 1 ตัว (สงเงินแลว) วังทอง พล 0708/364 22 มีค 65 

     

  7) ผลการดําเนินการตามการแจงเตือนของสํานักงานปศุสัตวเขต 6 รอบเดือนธันวาคม 
2564  

    - ดําเนินการได 99 รายการ จากการแจงเตือน 144 รายการ คิดเปนรอยละ  68 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ ตารางสรุปการแจงเตือน.... 

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   
ขอมอบกรรมสิทธิ์ โค-กระบือ 19 ตัว เนินมะปราง   

อําเภอรายการ
ขออนุมัติจําหนาย

สนง.ปศอ. สนง.ปศจ. สนง.ปศข.

ขออนุมัติจําหนายแมโค (กรณีตาย) บางกระทุม  

ขออนุมัติจําหนาย
รายการ อําเภอ
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มติที่ประชุม รับทราบ 

บรรทัด  มะลิวัลย   5.2.4 โครงการตามตัวช้ีวัดปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก 
   1) โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ดานปศุสัตว  

 

 

 

 

 

 

    - กําลังดําเนินการจัดซื้อวัสดุการเกษตร 9,000 บาท และปายประจําศูนย 
18,000 บาท งบประมาณเงินอุดหนุนจะมาชวงเดือน มิถุนายน 2565 

   2) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง Smart Farmer จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

 

 

/ ตารางเปาหมายเกษตรกร... 

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

ผู เมีย ผู เมีย ผู เมีย ผู เมีย ผู เมีย ผู เมีย

บางกระทุม 9 6 1 16 2 2 10 10 0 0 28

บางระกํา 2 2 3 2 5 0 5 5 0 12

พรหมพิราม 1 6 3 10 0 7 5 12 0 0 22

เมือง 2 3 5 1 3 4 2 1 3 1 1 2 0 14

วังทอง 1 1 2 0 0 1 1 0 3

วัดโบสถ 3 3 0 2 2 0 0 5

นครไทย 0 0 0 0 0 0

ชาติตระการ 0 0 2 2 2

เนินมะปราง 0 0 0 0 0 0

รวม 16 6 8 8 38 4 7 11 21 6 27 6 0 4 0 10 0 0 0 0 0 86

สรุป การแจงเตือนประจําเดือน (Warning)  

ประจําเดือน 23 มีนาคม 2565

จังหวัด พิษณุโลก

อําเภอ

ลูกโค-กระบือ ตัวที่ 1 แมโค-กระบือ อายุ 3 ป สัญญายืม อายุครบ 5 ป ขอซื้อลูกโค-กระบือ ตัวที่ 1 ขอซื้อลูกโค-กระบือ ตัวที่ 1

รวม

อายุ 18 เดือน ยังไมมีลูก ยังไมดําเนินการ

ยังไมดําเนินการ

ยังไมสงเงิน ยังไมสงเงิน

รวม

มอบกรรมสิทธิ (ระยะเวลาไมเกิน 6 เดือน) (ระยะเวลา 6 เดือน)

แมกระบือ รวม
โค กระบือ โค กระบือ

แมโค แมกระบือ รวม
ลูกโค ลูกกระบือ

รวม แมโค
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   - โครงการพัฒนาเกษตรกรสู Smart Farmer 

 

 

 

 

   - โครงการสรางผูนําเยาวชนเกษตรกรดานปศุสัตว YSF 

 

 

 

  

   - โครงการพัฒนา Smart Farmer ตนแบบ 

 

 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ศิริวรรณ  มวงทอง  5.2.5 การกรอกรายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ 1 ตําบล 1 กลุมเกษตรทฤษฎีใหม 
   กองงานพระราชดําริแจงวาตามโครงการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลกไดจัดซื้อ
วัสดุเพ่ือสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกรแลวเสร็จตั้งแตเดือนธันวาคม 2564 ดังนั้น       
การกรอกผลการดําเนินงานจะตองกรอกในเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งจังหวัดไดดําเนินแกไขขอมูล 
ในระบบ E-Operation เรียบรอยแลว ในเร่ืองการสนับสนุนปจจัยการผลิตใหแกเกษตรกรจํานวน   
กี่ราย สัตวกี่ตัว อาหารกี่ตัว และการกรอกรายงานผลการดําเนินงานในเดือนมีนาคม 2565 ในสวนท่ี 
 

/ สํานักงานปศุสัตวอําเภอ... 

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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สํานักงานปศุสัตวอําเภอตองกรอกขอมูลเพ่ิมเติม คือ ผลสัมฤทธ์ิของโครงการ ในเร่ืองของการ
ติดตามงาน ผลผลิตท่ีเกษตรกรนําไปบริโภค/ขาย  

มติที่ประชุม รับทราบ 

5.3 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว  
ธีระ  นววิภาพันธ  5.3.1 สถานการณโรคระบาดสัตว 

  1) โรค Rabies 
  - มีการพบเชื้อ Rabies จํานวน 5 คร้ังในประเทศไทย ในพ้ืนท่ีสํานักงานปศุสัตว
เขต 2 และสํานักงานปศุสัตวเขต 9   
  - อปท. ในจังหวัดพิษณุโลก จะพบปญหาเร่ืองการจัดซื้อวัคซีน และวัคซีนมีราคาสูง  
เนื่องจากตองนําเขาจากประเทศยุโรปหรืออเมริกา และผลกระทบจากโรคโควิด-19 ทําใหอัตราการ
ผลิตวัคซีนลดลง  
  2) โรคลัมป สกิน 
    - ขอมูล ณ วันท่ี 27 มีนาคม 2565 ยังคงพบการระบาดของโรคลัมป สกิน ในจังหวัด
นครศรีธรรมราช ชัยภูมิ บุรีรัมย อํานาจเจริญ อุบลราชธานี ขอนแกน สกลนคร สุพรรณบุรี ลพบุรี 
สวนในพื้นท่ีสํานักงานปศุสัตวเขต 6 จะพบในจังหวัดนครสวรรค  
   - ตามหนังสือส่ังการกรมปศุสัตว เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2564 แจงวา จังหวัดไหน   
ท่ีโรคสงบแลว สามารถยกเลิกประกาศเขตโรคระบาดได และทางจังหวัดพิษณุโลกไดประกาศยกเลิก
เขตโรคระบาดแลว เมื่อวันท่ี 25 มีนาคม 2565  
   - การชดเชยเงินชวยเหลือเยียวยาเกษตรกรท่ีไดรับผลกระทบจากโรคลัมป สกิน 
ขณะนี้อยูระหวางท่ีกรมปศุสัตวทําเร่ืองขออนุมัติเบิกจาย (งบกลาง) เพ่ือเสนอกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เพื่อขอมติท่ีประชุม ครม.  
  3) โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร  
   ประกาศเขตโรคระบาด จํานวน 28 จังหวัด ในสวนพ้ืนท่ีสํานักงานปศุสัตว 6 จะมี
การประกาศเขตโรคระบาดท่ี อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร และอําเภอโพธ์ิไทรงาม จังหวัด
กําแพงเพชร จึงขอใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอพิจารณาและเขมงวดการเคล่ือนยายสัตวเขาจาก
จังหวัดดังกลาว  
  4) โรคไขหวัดนก 
   โครงการรณรงค ทําความสะอาดและทําลายเชื้อ ไขหวัดนกในพ้ืนท่ี เ ส่ียง             
จะดําเนินการพนยาฆาเชื้อโรคในพ้ืนท่ีเส่ียง ไดแก ฟารมสัตวปกรายยอย สถานท่ีฆาสัตวปกรายยอย 
สนามชนไก/สนามซอมไก พื้นนกอพยพ พื้นท่ีเปดไลทุง พื้นท่ีเส่ียงบริเวณแนวชายแดนท่ีติดประเทศ
เพ่ือนบาน รัศมี 10 กม. และพ้ืนท่ีเส่ียงโรคระบาดสัตวปกอื่นๆ  และเนื่องจากมีเงินคาตอบแทน
สําหรับผูปฏิบัติราชการให ดังนั้น กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว จะแจงยอดเปาหมายแตละอําเภอสง 
ใหทางเมลตอไป   

ประธาน  มอบกลุมพัฒนาสุขภาพสัตวประเมินเร่ืองคาตอบแทนและเปาหมายการทําความสะอาดและ
ทําลายเช้ือโรคไขหวัดนกใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอ และดูแลเร่ืองน้ํายาฆาเช้ือโรค หากมี
จํานวนไมเพียงพอ ใหทําหนังสือขอสนับสนุนจากสํานักงานปศุสัตวเขต 6  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

/ 5.4 กลุมพัฒนาคุณภาพ... 
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 5.4 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว  
วิภาพรรณ  สายคําแตง  5.4.1 การพัฒนาโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐาน 

  1) การรายงานขอมูลของพนักงานตรวจโรคสัตว ประกอบดวย รายงานการตรวจโรคสัตว 
กอนฆา-หลังฆา (AM-PM) และรายงานรับรองใหจําหนายเนื้อสัตว กําหนดสงรายงานอําเภอละ 3 
แหง ภายในวันท่ี 1 เมษายน 2565       

   2) การตรวจเพื่อตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว 

                      แผนการตรวจประเมินคณะทํางานตรวจประเมินโรงฆาสัตว 
                                                    เพื่อตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว 

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 11,20 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  

มติที่ประชุม รับทราบ 

วิภาพรรณ  สายคําแตง  5.4.2 ความคืบหนาผลการปฏิบัติงานตัวช้ีวัดปศุสัตวจังหวัดดานมาตรฐานสินคาปศุสัตว 
   1) การพัฒนาโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐาน 

ระดับคะแนน รายละเอียดการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน 
1 สงรายงานการปฏิบัติงานครบถวนและตรงเวลา 1 
1 เก็บตัวอยางเนื้อครบตามเปาหมาย 1 
1 ตรวจประเมินโรงฆาสัตวครบทุกแหง 1 
1 มีผลการบังคับใชกฎหมาย อยางนอย 1 แหง 1 
1 รายงานรับรองใหจําหนายเนื้อสัตวและตรวจโรคสัตว ถูกสงคืนไม

เกินรอยละ 10 ของจํานวนไฟลท่ีรายงาน 
0 

 สรุประดับคะแนนผลการปฏิบัติงาน 4 

 
   2) การรับรองสถานท่ีจําหนายเนื้อสัตวโครงการปศุสัตว OK 

ระดับคะแนน รายละเอียดการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบตัิงาน 
1 ขยายผลโครงการฯ ไปยังหนวยงานที่จัดหาวัตถุดิบเนื้อสัตวมาใชผลิต

อาหาร 
1 

1 เก็บตัวอยางเนื้อครบตามเปาหมาย 1 
1 ตรวจตออายุสถานที่จําหนายปศุสัตว OK ไดครบตามเปาหมาย 1 
1 สถานที่จําหนายปศุสัตว OK รายเดี่ยวไดรับการรับรองใหม อยางนอย 

1 แหง 
1 

1 ตรวจติดตามและตออายุ ไดครบตามเปาหมาย 1 
 สรุประดับคะแนนผลการปฏิบัติงาน 5 
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   3) ตลาดรองรับสินคาปศุสัตวฮาลาล 

ระดับคะแนน รายละเอียดการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบตัิงาน 
1 จัดทําทะเบียนรายช่ือสถานที่จําหนายเนื้อโคทั้งหมดในพ้ืนที ่ 1 
2 จัดทําแผนลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานประกอบการฮาลาล 2 
3 ลงผลการลงพ้ืนที่ตรวจประเมินสถานประกอบการฮาลาลในระบบ  

e-operation จํานวนไมต่ํากวารอยละ 50 ของเปาหมาย 
3 

4 ลงพ้ืนที่ตรวจเฝาระวังการจําหนายเนื้อโคปลอม ไมต่ํากวา รอยละ 10 
ของสถานที่จําหนายทั้งหมด 

4 

5 ลงผลงานการเก็บตัวอยางเนื้อโคและผลิตภัณฑฮาลาลในระบบ  
e-operation จํานวนรอยละ 100 

5 

 สรุประดับคะแนนผลการปฏิบัติงาน 5 

   4) โครงการฟารมรักษส่ิงแวดลอม 

ระดับคะแนน รายละเอียดการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบตัิงาน 
1 แจงรายช่ือฟารมสุกรมาตรฐานทั้งหมดในปงบประมาณ 64 พรอม

ระบุขอมูลฟารมสุกรที่ยังไมไดรับการลงขอมูล 
1 

2 ลงขอมูลแบบสอบถามและผลการตรวจประเมินฟารม รอยละ 20  2 
3 ลงขอมูลแบบสอบถามและผลการตรวจประเมินฟารม รอยละ 30  3 
4 ลงขอมูลแบบสอบถามและผลการตรวจประเมินฟารม รอยละ 40  4 
5 ลงขอมูลแบบสอบถามและผลการตรวจประเมินฟารม รอยละ 50  5 

 สรุประดับคะแนนผลการปฏิบัติงาน 5 

   5) การรักษามาตรฐานการรับรองการปฏิบัติท่ีดีสําหรับโรงฆาสัตวภายในประเทศ (GMP) 

ระดับคะแนน รายละเอียดการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบตัิงาน 
1 ตรวจติดตามโรงฆาสัตวที่ไดรับการรับรอง GMP ไดครบตามเปาหมาย 1 
1 ตรวจตออายุโรงฆาสัตวที่ไดรับการรับรอง GMP ไดครบตามเปาหมาย 1 

1.5 สงรายงานรับรองใหจําหนายเนื้อสัตว ครบทุกเดือน 1.5 
1.5 สงรายงานการตรวจโรคสตัว ครบทุกเดือน 1.5 

 สรุประดับคะแนนผลการปฏิบัติงาน 5 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.5 ฝายบริหารทั่วไป  
ชาตรี  เจริญพร   5.5.1 หลักเกณฑและวิธีการสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย และปองกันมิให

ผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย 
   ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีและความรับผิดชอบตามกฎหมายในการรักษาวินัยของผูอยูใต

บังคับบัญชา โดยตองเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับ
บัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูกระทําผิดวินัย ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันท่ี 
13 สิงหาคม 2556 กําชับใหผูบังคับบัญชา ปฏิบัติหนาท่ีในการรักษาวินัย ของผูอยูใตบังคับบัญชา
ตามกฎหมาย โดยเครงครัดและใหถือวาการท่ีการรักษาวินัยของขาราชการมิไดดีขึ้น ผูบังคับบัญชามี
สวนรับผิดชอบเพราะมิไดเสริมสรางและพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชามีวินัย และปองกันมิใหผูอยูใต
บังคับบัญชากระทําผิดวินัย ซึ่งผูบังคับบัญชาอาจตองรับผิดทางวินัย   

 

/ หลักเกณฑและวิธีการ... 
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ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืนๆ  
ประธาน   6.1 การจัดงานทําบุญสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก 

 กําหนดจัดงานทําบุญสํานักงาน ในวันท่ี 19 เมษายน 2565 ไดนิมนตพระภิกษุสงฆ จํานวน 
9 รูป จึงขอเชิญทุกทานรวมทําบุญโดยพรอมเพรียงกัน เวลา 07.00 น. ณ สํานักงานปศุสัตว
จังหวัดพิษณุโลก 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

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


