
หนา 1 จาก 24 

 

รายงานประชุมประจําเดือนหัวหนากลุมงาน/ฝาย ปศุสัตวอําเภอ และขาราชการ  
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก 

คร้ังที่ 9/2565 ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖5 
วันศุกร ที่ 28 ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 
 
ผูมาประชุม 
 1. นายชาตรี  เจริญพร หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว รักษาราชการแทน  
  ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก 
 3. นางสาวศิริวรรณ  มวงทอง หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
 4. นายธีระ  นววิภาพันธ หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
 5. นางสาววิภาพรรณ  สายคําแตง หัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
 6. นายนริศ  โภชนจันทร ปศุสัตวอําเภอเมืองพิษณุโลก 
 7. นายรังสรรค  เงินวิลัย ปศุสัตวอําเภอวังทอง 
 8. นายชูวิทย  หงษสามสิบเจ็ด  ปศุสัตวอําเภอพรหมพิราม 
 9. นายบรรพต  คําสี ปศุสัตวอําเภอชาติตระการ 
 10. นายศักดิ์ชัย  มวงศรี  ปศุสัตวอําเภอบางระกํา 
 11. นายสฤษดิ์  ศรีภิรมย ปศุสัตวอําเภอเนินมะปราง 
 12. นายชูวิทย  หงษสามสิบเจ็ด  ปศุสัตวอําเภอพรหมพิราม รักษาราชการแทน ปศุสัตวอําเภอวัดโบสถ 
 13. นายธิติคุณ  บุตรคําโชติ นายสัตวแพทย รักษาราชการแทน ปศุสัตวอําเภอบางกระทุม 
 14. นายสุภาษิต  ระภาเพศ เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน รักษาราชการแทน ปศุสัตวอําเภอนครไทย 
 15. นางเบญจวรรณ  ทองสุข เจาพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน 
 16. นางอมรรัตน  ภาพติ๊บ เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 17. นางสาวธมลวรรณ  ศรีบรรเทา นายสัตวแพทยชํานาญการ 
 18. นายศรัณชัย  คีรีรัตน นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
 19. นางสาวกมลพรรณ  พลับผล  นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
 20. นางสาวน้ําออย  ปานม ี เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
 21. นายวิทยา  วารีนิยม เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน  
 22. นางสาวจิตชนก  คิ้มวงษษา นายสัตวแพทยชํานาญการ 
 23. นางสาวนภัสสร  พรหมสุขโข เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 24. นายอภิวัชร  จินะราช นายสัตวแพทยปฏิบัติการ  
 25. นางสาวประภัสสร  โพธ์ิเจริญ เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

ผูไมมาประชุม 
 1. นายบรรทัด  มะลิวัลย นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ (ลาพักผอน) 

ผูเขารวมประชุม 
 1. นางอุไร  อิ้มอนงค พนักงานธุรการ ส 4 
 2. นางสาวกรรณิการ  เครือสาน เจาพนักงานธุรการ 

 
 

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

เร่ืองกอนวาระการประชุม - ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1. คําส่ังจังหวัดพิษณุโลก ท่ี 1480/2564 ลงวันท่ี 25 กุมภาพันธ 2564 เร่ือง แตงตั้งผูรักษา
ราชการแทน ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ในกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก หรือมี
แตไมอาจปฏิบัติราชการได ตามลําดับ ดังนี ้
 1.1) นายชาตรี  เจริญพร  หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 
 1.2) นายธีระ  นววิภาพันธ  หัวหนากลุมพัฒนาสุขภาพสัตว  
 1.3) นางสาวศิริวรรณ  มวงทอง  หัวหนากลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
 1.4) นางสาววิภาพรรณ  สายคําแตง  หัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว  
 หากรักษาราชการแทน ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ติดราชการ ขอใหทานลําดับท่ี 2, 3, 4 เรียงตามลําดับ 
ปฏิบัติราชการแทน  
2. คําส่ังกรมปศุสัตว ท่ี 791/2565 ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 เร่ือง ยายขาราชการ จํานวน 1 ราย 
คือ นางสาวประภัสสร  โพธ์ิเจริญ ตําแหนงเจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ศูนยวิจัยการผสมเทียม
และเทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ใหดํารงตําแหนง เจาพนักงาน
สัตวบาลปฏิบัตงิาน สํานักงานปศุสัตวอําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก  
3. การประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 10/2565 
ประจําเดือนตุลาคม 2565 โดยมี นายภูสิต  สมจิตต ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก เปนประธาน 
 3.1) ผูบริหาร/หัวหนาสวนราชการยายมาดํารงตําแหนงใหม 

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงปจจุบัน 
1 นายภูสิต  สมจิตต ผูวาราชการจังหวดัรอยเอ็ด ผูวาราชการจังหวดัพิษณุโลก 
2 นายสันต  สรอยแสง หัวหนาสํานักงานปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดมุกดาหาร 
ผูอํานวยการศูนยืปองกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขต 9  

พิษณุโลก 
3 นายกฤตภพ  จันทรภูโดม ผูบังคับบัญชาเรือนจํากลาง 

กําแพงเพชร 
ผูบัญชาการเรือนจํากลาง 

พิษณุโลก 
4 นางสาวนุศรา  กลิน่กระจาย สรรพากรพ้ืนที่สโุขทัย สรรพากรพ้ืนที่พิษณุโลก 
5 นายอดุลย  ภูปลื้ม รองอํานวยการสํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาฬสินธุ เขต 1 

ผูอํานวยการสํานักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 

พิษณุโลก อุตรดิตถ 
6 นายยศภัค  จรัสศุภชยา รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ 
เขต 2 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษา

พิษณุโลก 
เขต 3 

7 นส.นิภาวรรณ  กาญจพิทักษ ผูอํานวยการกลุมยุทธศาสตร 
และเฝาระวังทางวัฒนธรรม 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา 

วัฒนธรรมจังหวดัพิษณุโลก 

 

/ 7. นส.วิริยาภรณ... 
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ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงปจจุบัน 
8 นส.วิรยิาภรณ เปรมโพธิ ์ แรงงานจังหวัดสุโขทัย แรงงานจังหวัดพิษณุโลก 
9 นายสุรพงษ  มูลพิมพ จัดหางานจังหวัดกาฬสนิธุ จัดหางานจังหวัดพิษณุโลก 

10 นายธงชัย  เมืองสนธิ ์ อุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร อุตสาหกรรมจังหวัดพิษณโุลก 
11 นส.ชวนชม  ดีรัศม ี ผูอํานวยการศูนยวิจยัขาวลพบรุ ี รักษาการในตําแหนง 

ผูอํานวยการศูนยวิจยัขาว
พิษณุโลก 

12 นายทวีศักดิ์  ทิมคลาย หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกร 
จังหวัดอุทัยธาน ี

หัวหนาสํานักงานสภาเกษตรกร 
จังหวัดพิษณุโลก 

13 พ.ต.อ.ทัพธนพล  ปรุงประทิน ผูกํากับการสถานีตํารวจภูธรทพัทัน 
จังหวัดอุทัยธาน ี

รักษาราชการแทนผูกํากับการ 
สถานีตํารวจภูธรบางระกํา 

จังหวัดพิษณุโลก 
14 นส.กุงนาง  อุตรพงศ ผูอํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. 

จังหวัดสุโขทัย 
ผูอํานวยการสํานักงาน ธ.ก.ส. 

จังหวัดพิษณุโลก 

 3.2) ผูบริหาร/หัวหนาสวนราชการยายไปดํารงตําแหนงท่ีอื่น 

ที่ ชื่อ – สกุล ตําแหนงเดิม ตําแหนงปจจุบัน 
1 นายพยนต  อัศวพิชยนต รองผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก รองผูวาราชการจังหวัดพิจติร

นายสุขสนัต  เจริญทวีโชค 
2 นายสุขสนัต  เจริญทวีโชค ประกันสังคมจังหวดัพิษณุโลก ผูอํานวยการสํานักงาน 

ประกันสังคมเขตพ้ืนที่ 4 
3 นส.ขจิตรัตน  ปรีชาไพศาลจติ สถิติจังหวัดพิษณุโลก ผูอํานวยการกองบริการ 

จัดเก็บขอมูลสถิต ิ
สํานักงานสถิติแหงชาติ 

4 นายสุพัฒน  เมืองมัจฉา ผูอํานวยการสํานักงาน 
พระพุทธศาสนาจังหวัดพิษณุโลก 

ผูอํานวยการสํานักงานเลขาธิการ 
มหาเถรสมาคม 

สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาต ิ

 3.3) แจงเปล่ียนชื่อหนวยงาน 
  - ชื่อหนวยงานเดิม : สํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 9 
  - ชื่อหนวยงานใหม : สํานักงานทรัพยากรน้ําท่ี 9 
 3.4) กิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา : พิษณุโลกเมืองสะอาด (PHITSANULOK CLEAN & TIDY)  
ขอใหหนวยงานดําเนินกิจกรรมทําความสะอาดทุกวันพุธ และรายงานพรอมรูปถาย ทุกวันท่ี 20 
ของทุกเดือน และในสวนของสํานักงานปศุสัตวอําเภอท่ีดําเนินการกิจกรรมทําความสะอาด และ
กิจกรรม 5 ส ขอใหดําเนินการทุกวันพุธ และสงรายงานพรอมรูปถายใหฝายบริหารท่ัวไปทราบดวย 
 ท้ังนี้ ขอใหฝายบริหารท่ัวไปจัดทําคําส่ังสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก และแผนการดําเนิน
กิจกรรมทําความสะอาด และกิจกรรม 5 ส  
 3.5) กิจกรรมกาแฟยามเชาจังหวัดพิษณุโลก ในวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 07.00 น. 
ณ ศูนยวิจัยขาวพิษณุโลก อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  
 

 
 
 

/ 3.6) ผลการเบิกจาย... 
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 3.6) ผลการเบิกจาย/ใชจายเงินงบประมาณ ป 2566  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก เนนยํ้าสวนราชการการเบิกจายเงินงบประมาณไตรมาส 1 
ตองเบิกจายได 25% ของงบประมาณ และงบพัฒนาจังหวัดตองทําใหไดตามแผนท่ีจังหวัดสงให 
หากไมทําตามแผน หัวหนาสวนราชการตองชี้แจงดวยตนเอง 
 3.7) ประกาศคณะกรรมการโรคติดตอจังหวัดพิษณุโลก กําหนดมาตรการปองกันควบคุมโรค  
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ใหสอดคลองกับแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข โดยให
หนวยงานประชาสัมพันธใหบุคลการทราบโดยท่ัวกัน ดังนี ้
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  ขอใหประชาสัมพันธใหเจาหนาท่ีทุกทานทราบถือปฏิบัติโดยเครงครัด หากมีอาการเจ็บคอ 
ไอแหง เหมือนคลายจะมีอาการหวัด ใหตรวจ AYK ทุกคร้ังกอนมาปฏิบัติงาน  
 3.8) การตั้งอําเภอเฉลิมพระเกียรติเปนอําเภอใหมของจังหวัดพิษณุโลก โดยขอแยกตําบลบานกลาง 
และตําบลแกงโสภา อําเภอวังทอง จัดตั้งขึ้นเปนอําเภอใหมตามหลักเกณฑการจัดตั้งกิ่งอําเภอและ
อําเภอ ขอ 3 ตามคณะรัฐมนตรีไดใหความเห็นไว คือ มีเหตุผลความจําเปนทางภูมิประเทศ 
เศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครองหรือความมั่นคง ใหกระทรวงมหาดไทยใหคณะรัฐมนตรี 
เสนอพิจารณาจัดตั้งเปนกรณีไป และจังหวัดพิษณุโลกมีหนังสือแจงใหอําเภอวังทอง ดําเนินการ
ตรวจสอบเพิ่มเติม และรายงานใหจังหวัดพิษณุโลกทราบ โดยอําเภอวังทองสรุปเหตุผลความจําเปน
พิเศษท่ีขอตั้งอําเภอเฉลิมพระเกียรติ ดังนี้ 

   1) ปญหาการเดินทางและความหางไกลจากหนวยงานราชการตางๆ โดยเฉพาะ 
โรงพยาบาล ท่ีวาการอําเภอ เปนตน 

   2) ปญหาสิทธิและโอกาสการรับบริการจากภาครัฐ 
   3) การบริหารจัดการทองถิ่นท่ีไมเพียงพอ ไมท่ัวถึง ไมครอบคลุมครบถวนตามสิทธิท่ี

บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญ  
   4) เพ่ือโอกาสในการพัฒนาความเจริญในทองถิ่นและคุณภาพชีวิตความเปนอยูของ

ประชาชน 
   5) เพ่ือสรางการพัฒนาดานสังคม การกระจายอํานาจและการบริหารจัดการการเมือง    

การปกครอง และยกระดับฐานะทางเศรษฐกิจแกประชาชนในพื้นท่ีและตําบลใกลเคียง 
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   6) เพ่ือพัฒนาพ้ืนท่ีใหเปนศูนยการทองเท่ียว การเดินทาง การคมนาคม การขนสงสินคา
และโลจิสติกส ไปยังอําเภอและจังหวัดใกลเคียง ตลอดจนเชื่อมไปยังสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว  

   7) เน่ืองจากตําบลบานกลางมีความพรอมและความเหมาะสม ท้ังจํานวนประชากร พ้ืนท่ี
และอาณาเขต และปจจัยทางดานส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ 

   ผลการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหนาสวนราชการจังหวัดพิษณุโลก คร้ังท่ี 
10/2565 ประจําเดือนตุลาคม 2565 ผุวาราชการจังหวัดพิษณุโลก และท่ีประชุมมีมติใหอําเภอ
วังทองทบทวนหรือชี้แจงเพิ่มเติมในการตั้งอําเภอเฉลิมพระเกียรติเปนอําเภอใหมของจังหวัดพิษณุโลก 

  3.9) สรุปการประชุมซักซอมแนวทางการปฏิบัติราชการของสวนราชการประจําจังหวัดพิษณุโลก 
เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30 น. ณ หองประชุม 771 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก โดยมี 
นายภูสิต สมจิตต ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก เปนประธาน รายละเอียดดังนี้ 

   - ยึดระเบียบ กฎหมายเปนหลัก ในกรณีขอใหผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลกดําเนินการใดๆ 
ไมทําท่ีไมมีกฎหมายรองรับ  

   - การประชุมหารือ ติดตามงาน หนวยงานรับผิดชอบตองจัดเตรียมขอมูลเชิงลึก เพื่อตอบ
ขอซักถามและแสดงความคิดเห็น ขอใหหัวหนาหนวยงานประชุมดวยตนเองหรือมอบหมายบุคคลท่ี
สามารถตอบขอซักถามและแสดงความคิดเห็นไดเทานั้น เพื่อบรรลุเปาหมายของงาน  
  - ขอรองเรียนศูนยดํารงธรรมตองปดเร่ืองภายใน 60 วัน หากเกิน 90 วัน ผูวาราชการ
จังหวัดพิษณุโลก จะเชิญประชุมทุกหนวยท่ีเกี่ยวของเพื่อแกไขปญหาเรงดวนดวยตนเอง และการปด
เร่ืองตองสรุปรายงานผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก กอนปดเร่ือง 
  - งานเอกสารถือเปนเร่ืองสําคัญของทางราชการ ณ ตอไปนี้ ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก 
ไมมอบอํานาจใหปศุสัตวฺจังหวัดพิษณุโลก หรือหัวหนาหนวยงานลงนามแทนกรณีหนังสือเรียน 
นายอําเภอ ทุกเร่ืองตองเปนผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก หรือรองผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก     
ลงนามเทานั้น    
  - การเสนอหนังสือเร่ืองขอเชิญชวน ไมตองใสแฟมเสนอ ใหติดสลิปตามความสําคัญของ
เร่ืองท่ีเสนอ และแฟมเสนอผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก/รองผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก       
หากมีการแกไข ตองเสนอเร่ืองกลับภายใน 1 วัน 
  - การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ ปปช. (ITA) "ถือเปนวาระสําคัญของจังหวัด" 
ทุกหนวยงานตองวางแผนดําเนินงานใหไดระดับคะแนนมากกวา 95% ระดับ AA ในปงบประมาณ 
2566 และสํานักงานปศุ สัตว จังหวัดพิษณุโลก ไดมอบหมายใหนางสาวกชพร  พันธศรี             
เปนผูประสานงานและรับผิดชอบ  
  - การตอตานยาเสพติด "ถือเปนวาระของจังหวัด" ทุกหนวยงาน/เจาหนาท่ีทุกทานตอง
ปลอดจากยาเสพติด ดังนั้น ขอใหหัวหนากลุม/ฝาย และปศุสัตวอําเภอ หมั่นตรวจสอบและดูแล
ขาราชการ ลุกจางประจํา พนักงานราชการ พนักงานจางเหมา ท่ีอยูในความรับผิดชอบ หากมีผูใด
เกี่ยวของกับยาเสพติดและผูบังคับบัญชาปลอยปะละเลย ถือวามีความผิดและตองชี้แจง  
  - เร่ืองความปลอดภัยบนทองถนน จะมีมาตรการเปนระยะๆ ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก 
เห็นชอบใหตํารวจตั้งดานตรวจเขมงวดกฎหมายจราจรในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก  
  - กิจกรรมท่ีดําเนินการตอเนื่อง ดังนี้ กิจกรรม “ชินะราชา เบิกฟาเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ 
หนาวิหารเสริมพลังศรัทธา @ เมืองสองแคว” ทุกวันเสาร ณ หนาวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร   
และโครงการพิษณุโลกเมืองสะอาด 
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  - นโยบายการบริหารงบประมาณ "ถือเปนวาระจังหวัด" กําหนดเปาหมาย ไตรมาส 1   
ตองเบิกจายได 25%, ไตรมาส 2 เบิกจาย 50%, ไตรมาส 3 เบิกจาย 75% และไตรมาส 4 
เบิกจาย 100% 
  - เนนยํ้าการเปนเจาภาพท่ีดีระหวางการจัดการประชุมผูนําเขตเศรษฐกิจเอเปค (APEC 2022) 
คร้ังท่ี 29 ระหวางวันท่ี 18 – 19 พฤศจิกายน 2565 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ประจําเดือนกันยายน 2565 (คร้ังที่ 8/2565)  
ฝายบริหารท่ัวไป สรุปรายงานการประชุม ฯ ครั้งที่ 8/2565  เมื่อวันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565    
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก และเผยแพรทางเว็บไซตสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก http://pvlo-phs.dld.go.th เรียบรอยแลว  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 8/2565  เมื่อวันพุธ ที่ 14 กันยายน 2565  

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังกอน  
ศิริวรรณ  มวงทอง 3.1 การคัดเลือกเกษตรกรดีเดน (อาชีพเลี้ยงสัตว), สถาบันเกษตรกรดีเดน (กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว) 

และอาสาปศุสัตวดีเดน ระดับจังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว ไดมีหนังสือแจงเมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2565 ใหอําเภอ  

สงผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเดน (อาชีพเล้ียงสัตว), สถาบันเกษตรกรดีเดน (กลุมเกษตรกรเล้ียงสัตว) 
และอาสาปศุสัตวดีเดน ระดับจังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 แต ณ ปจจุบัน  
ยังสงไมครบทุกอําเภอ และจากท่ีอําเภอสงเขามาจะเปนผลการคัดเลือกอาสาปศุสัตวดีเดนท้ังหมด 
ซึ่งยังคงเหลือผลการคัดเลือกเกษตรกรดีเดน (อาชีพเล้ียงสัตว) และสถาบันเกษตรกรดีเดน        
(กลุมเกษตรกรเล้ียงสัตว)  

   การคัดเลือกเกษตรกรดีเดน (อาชีพเลี้ยงสัตว) ขอใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอบางกระทุม       
สงเกษตรกร นายปน ครามสระนอย เจาของศูนยศพก. ดีเดน เขารับการคัดเลือกระดับจังหวัด      
และการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเดน (กลุมเกษตรกรเล้ียงสัตว) ขอใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอ
พรหมพิราม สงแปลงใหญไกดําบานสมุนไพรเซิงหวาย เขารับการคัดเลือกระดับจังหวัด ท้ังนี้ ขอให
อําเภอจัดทําขอมูลรูปเลมสงกลุมสงเสริมและพัฒนาการปศัตว ภายในวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2565 
เพื่อสงเขาคัดเลือกระดับเขตตอไป   

ประธาน การสงประกวดทุกกิจกรรม ขอใหอําเภอใหความรวมมือกับสํานักงานปศุสัตวเขตหรือกรมปศุสัตว 
และฝากปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอใหวางแผนและเตรียมความพรอมวาจะสงเกษตรกรหรือกลุม
เกษตรกรใดเขารับการคัดเลือก และขอใหกลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตวตรวจสอบขอมูล  
ใหเรียบรอยกอนสงเขารับการคัดเลือกระดับเขตตอไป         

มติที่ประชุม รับทราบ 
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 เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมทราบ 
 4.1 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
ศิริวรรณ  มวงทอง  4.1.1 แผนปฏิบัติงานดานสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว  
    4.1.1.1 แผนงานพ้ืนฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน กิจกรรมหลัก

สงเสริมและพัฒนการปศุสัตว 
     1) กิจกรรมพัฒนาระบบการเลี้ยงโคเนื้อ – กระบือ 
      - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเชื่อมโยงระบบการผลิต

และการบริหารจัดการดานการตลาดโคเนื้อ-กระบือ ระดับเขต (1-9) เปาหมาย เกษตรกร 100 ราย 
ดําเนินการ ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค. 66) โดยสํานักงานปศุสัตวจังหวัดคัดเลือกผูนําหรือเกษตรกร
จากองคกรเกษตรกรท่ีเขารวมโครงการฟารมโคเนื้อสรางอาชีพ ระยะท่ี 2 หรือเกษตรกรในพ้ืนท่ี
เปาหมายท่ีใหความสนใจเขารวมการฝกอบรมฯ 

      - การอบรมสัมมนา หลักสูตร การเชื่อมโยงเครือขายโคเนื้อเพื่อการ
พัฒนาใหเกิดความเขมแข็ง จํานวน 120 ราย ดําเนินการโดย กสส. เปาหมายสํานักงานปศุสัตว
จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 50 ราย พื้นท่ีดําเนินการ อ.นครไทย อ.บางระกํา และอําเภออื่น ๆ 

      - คาตอบแทนปราชญเกษตรดานโคเนื้อ-กระบือ จํานวน 77 จังหวัด 
งบประมาณ 192,500 บาท เปนปราชญเกษตรผูนําชุมชนและเครือขายโคเนื้อ - กระบือ เปนผูนํา
เครือขายท่ีมีผลงานสรางสรรคพัฒนาสังคมการเกษตรดานโคเนื้อ - กระบือ เปนท่ีประจักษและไดรับ
การยอมรับ นําความรูเผยแพร ส่ือสาร ขยายผลจนเกิดประโยชนอยางย่ิงตอภาคเกษตรดานโคเนื้อ - 
กระบือ คัดเลือกใหแลวเสร็จ ภายในเดือนมีนาคม 2566 ซึ่งจะเกี่ยวของกับสํานักงานปศุสัตว
อําเภอนครไทย อําเภอบางระกํา และอําเภออื่นๆ และจะมีหนังสือแจงเร่ืองคุณสมบัติปราชญเกษตร
ดานโคเนื้อ-กระบือ โดยใหจัดทําผลงานสงกลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว  

     2) โครงการฟารมโคเนื้อสรางอาชีพ (งบประมาณรวม 1,000 ลานบาท)  
      วัตถุประสงค  
      1. เพื่อสรางอาชีพการเล้ียงโคเนื้อใหกับเกษตรกรใหมีรายไดอยางย่ังยืน 
      2. เพิ่มผลผลิตโคเนื้อและความมั่นคงทางอาหารของประเทศ 
      - ระยะท่ี 2 ระยะเวลาดําเนินการ 7 ป (พ.ศ. 2560 - 2567) มติ ครม. 

เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2560 
      เปาหมาย 
      1. องคกรเกษตรกร (สหกรณ/กลุมเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน) จํานวน 

360 องคกร รวม 3,600 ราย  
      2. เกษตรกรเล้ียงโคเนื้อเพศเมีย รายละ 5 ตัว รวม 18,000 ตัว  
      งบประมาณ (เงินกูยืมกองทุนสงเคราะหเกษตรกร) 
      1. องคกรเกษตรกรกูยืม 875.13 ลานบาท (ปลอดดอกเบ้ีย) รายละไมเกิน 

250,000 บาท 
      - คากอสราง/ปรับปรุงโรงเรือน 50,000 บาท 
      - คาจัดซื้อแมโค รายละ 5 ตัว 200,000 บาท 
      2. เงินจายขาดสําหรับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 7.458 ลานบาท 
      แผนการชําระหนี้ 
      - ปท่ี 1 - 3 ปลอดการชําระหนี้เงินตน (ป 2561 – 2563) 
      - ปท่ี 4 ชําระหนี้เงินตนรอยละ 10 ตอป 

/ - ปท่ี 5... 
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      - ปท่ี 5 ชําระหนี้เงินตนรอยละ 25 ตอป 
      - ปท่ี 6 ชําระหนี้เงินตนรอยละ 30 ตอป 
      - ปท่ี 7 ชําระหนี้เงินตนรอยละ 35 ตอป 
      ผลการดําเนินงาน (49 จังหวัด) 
      - เกษตรกรเขารวมโครงการฯ 3,511 ราย (364 องคกร) วงเงินกูยืม 

875.050 ลบ. 
      - คากอสราง/ปรับปรุงโรงเรือน 3,511 ราย เปนเงิน 175.050 ลบ. 
      - คาแมโคเนื้อ 17,500 ตัว เปนเงิน 700 ลบ. 
      - ลูกเกิดสะสม 71,762 ตัว เพศผู 34,506 ตัว เพศเมีย 37,256 ตัว 

เฉล่ียการใหลูกโคตอแม เปน  4 : 1 (ใน 5 ป การดําเนินโครงการฯ) 
      - ผลการชําระหนี้ (เงินตน) (ก.ค. 65) : 130,363,664.32 บาท 

(14.90%)  
      จังหวัดพิษณุโลก มีกลุมวิสาหกิจชุมชน จํานวน 3 กลุม 29 ราย ไดแก 

อําเภอนครไทย 1 กลุม 10 ราย อําเภอบางระกํา 2 กลุม 19 ราย กิจกรรมท่ีตองดําเนินการ ดังนี้ 
ใหบริการสุขภาพสัตว ใหบริการผสมเทียม ติดตามตรวจเย่ียมใหคําแนะนํา รายงานผลการ
ดําเนินงาน และติดตามการชําระหนี้ตามแผนท่ีกําหนดในเดือนสิงหาคม ป 2566 และป 2567  

    3) โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวและกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ภายใตบันทึก
ความรวมมือระหวางกรมปศุสัตว กับ ธ.ก.ส. 
     การดําเนินการ 
     - ประชาสัมพันธชี้แจงโครงการฯ/คนหากลุมเปาหมาย 77 จังหวัด 
จํานวน 5,209 คร้ัง 112,776 ราย 
     - จัดทําแผนชุมชน/แผนธุรกิจ/จดทะเบียนจัดตั้งกลุม 63 จังหวัด 
จํานวน 1,506 กลุม 16,075 ราย (เฉพาะจดจัดตั้งกลุมใหม) 
     - สมัครเขารวมโครงการฯ (ปศอ./ปศจ.) 57 จังหวัด 1,204 กลุม 
จํานวน 12,329 ราย   
     - ติดตอขอสินเชื่อ (ธ.ก.ส) 53 จังหวัด 663 กลุม จํานวน 6,996 ราย 
(2,489,566,688 บาท) 
     - ดําเนินการตามแผนธุรกิจ 41 จังหวัด 268 กลุม จํานวน 3,041 ราย 
(857.316 ลบ.) สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก มี 1 กลุม (กระบือ) 
     จังหวัดพิษณุโลก จะดําเนินการในทุกอําเภอ และมีกลุมสมาชิกแปลงใหญ
อําเภอบางกระทุม (10 ราย) จํานวน 1 กลุม กูเงิน 5 ลานบาท สถานะการสงชําระปกติ  

    4) โครงการสานฝนสรางอาชีพและยกระดับรายไดเกษตรกร ภายใต
บันทึกความรวมมือระหวางกรมปศุสัตว กับ ธ.ก.ส. 
     ขั้นตอนการขอรับสินเชื่อ 
     - ประชาสัมพันธ/คนหากลุมเปาหมาย (กรมปศุสัตว/ธ.ก.ส.) 
     - สมัครเขารวมโครงการ/ตรวจสอบ/รับรอง (ธ.ก.ส.สาขา/ปศุสัตวอําเภอ) 
     - ถายทอดความรู/จัดทําแผนธุรกิจ (ธ.ก.ส.สาขา/ปศุสัตวอําเภอ) 
     - ติดตอขอสินเชื่อ (ธ.ก.ส.สาขา) 
     - ดําเนินการ (เกษตรกรผูไดรับสินเชื่อ/คณะกรรมการระดับจังหวัด) 
 

/ สินเชื่อ… 
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     สินเชื่อ 
     - ดานปศุสัตว จํานวนเกษตรกร 6,144 ราย สินเชื่อ 549,541,300 บาท 
     - ดานการเกษตร จํานวนเกษตรกร 9,388 ราย สินเชื่อ 801,624,556 บาท 
     - ดานประมง จํานวนเกษตรกร 265 ราย สินเชื่อ 23,215,000 บาท 
     หากมีเกษตรกรสนใจ ใหปศุสัตวอําเภอช้ีแจงใหคําแนะนํา และประสาน
ย่ืนกับ ธกส. ระดับอําเภอ อัตราดอกเบ้ียรอยละ 4 บาท  

    5) โครงการพัฒนาเครือขายการผลิตและการตลาดแพะ 
     วัตถุประสงค 
     1. เพ่ือสํารวจวิเคราะห และขับเคล่ือนเครือขายการผลิต การแปรรูป 
การตลาดแพะในลักษณะกลุม/ชมรม/เครือขายและระดับกลุมจังหวัดและระหวางจังหวัดใหมีความ
เขมแข็ง 
     2. เพ่ือพัฒนาฟารมเกษตรกรแกนนํา และเกษตรกรเครือขายดานการผลิต  
การตลาดเปนแหลงเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีการเล้ียงแพะแกเกษตรกร 
     3. เพื่อจัดทํายุทธศาสตร/แผนพัฒนาแพะระดับเขต และจังหวัด 
     เปาหมายเกษตรกร 
     - แกนนําเกษตรกรเปาหมายจํานวน 170 ราย ใน 70 จังหวัด 9 เขต 
     กิจกรรมดําเนินการ 
     - กิจกรรมท่ี 1 : จัดประชุมคณะกรรมการชมรมเกษตรกรเลี้ยงแพะ
ระดับจังหวัด/จัดทําแผนปฏิบัติการสงเสริมแพะ จํานวน 1 คร้ัง 
     - กิจกรรมท่ี 2 : จัดทําขอมูลสถานการผลิต-ตลาดแพะ และขอมูล จํานวน 
4 คร้ัง และขอมูลกลุม/ชมรมเครือขายแพะ จํานวน 1 คร้ัง 
     - กิจกรรมท่ี 3 : พัฒนาองคความรู และประมวลภูมิปญญาการผลิตแพะ 
จํานวน 1 คร้ัง 
     - กิจกรรมท่ี 4 : ติดตามการดําเนินงาน 
     ผลท่ีคาดวาจะไดรับ 
     1. ทราบขอมูลสถานการณการผลิต  การแปรรูปและการตลาดแพะ ในระดับ
กลุม/ชมรม/เครือขาย ในพื้นท่ีเขต และภูมิภาค 
     2. มีขอมูลองคความรูและภูมิปญญาทองถิ่นการจัดการฟารมแพะ จากฟารม
เกษตรกรท่ีประสบความสําเร็จ ในจังหวัดตางๆ ท่ีอาจทําเปนขอมูลวิชาการสามารถนําไปเผยแพร
และใชประโยชนตอไป 
     3. ทราบผลการวิเคราะหศักยภาพการผลิตของเกษตรกร การพัฒนา     
การทํางานเครือขาย  และตนทุนระดับฟารมขนาดตางๆ สามารถประมวลเปนผลงานวิชาการ 
     กิจกรรมท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ตองดําเนินการ ดังนี้ การจัด
ประชุมกลุมชมรมผูเล้ียงแพะระดับจังหวัด และการจัดเก็บขอมูล ซึ่งจะทําหนังสือแจงอําเภอ     
เร่ือง ขอใหอําเภอจัดเก็บขอมูลสงจังหวัด 
 
 
 
 
 

/ 6) โครงการพัฒนา... 
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    6) โครงการพัฒนาเครือขายการผลิตและการตลาดไกพ้ืนเมือง ปงบประมาณ 2566 

                    แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม เปาหมาย งบประมาณ วัตถุประสงคและเปาหมาย 
1. อบรมเชิงปฏิบัติการ 
หลักสูตร การผลิตอาหาร 
ไกพ้ืนเมืองโดยใชวัตถุดิบใน
ทองถ่ิน 

จังหวัดละ 5 ราย คาฝกอบรม 1. เพ่ือพัฒนาฟารมเลี้ยงไก
พ้ืนเมือง ในลักษณะกลุม 
เครือขายใหมีความเขมแข็ง  
และไดมาตรฐาน 
2. เพ่ือเปนแหลงเรียนรูและ
ถายทอดเทคโนโลย ี
3. เพ่ือศึกษา วิเคราะห การผลิต 
และการตลาดไกพ้ืนเมืองของ
เกษตรกร 

2. การพัฒนาฟารมสาธิต
เปนแหลงเรียนรูการผลติ 
ไกพ้ืนเมือง  

จังหวัดละ 1 แหง คาวัสดุการเกษตร 

3. ติดตามใหคําแนะนํา 
และรวบรวมสรปุรายงาน
ประเมินผล 

จํานวน 2 ครั้ง คาเบี้ยเลี้ยง เดินทาง
และพาหนะ 

     สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก กําหนดเปาหมาย : บานบันได หมู 4 
ตําบลดงประคํา อําเภอพรหมพิราม 

    7) โครงการสงเสริมพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดานปศุสัตว 
    กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว 
    กิจกรรมดําเนินงาน 
    - ฝกอบรม หลักสูตร "เสริมสรางสมรรถนะอาสาปศุสัตว" จํานวน 10 ราย 
เปาหมาย อําเภอวังทอง  
    - คัดเลือกอาสาปศุสัตวระดับจังหวัด จํานวน 1 ราย (เงินรางวัล 3,000 บาท)  
    - คัดเลือกอาสาปศุสัตวระดับเขต จํานวน 1 ราย (เงินรางวัล 5,000 บาท)  
    - การประกันภัยอุบัติเหตุ จํานวน 13 ราย 
    - ติดตาม นิเทศและประเมินผล 
    - จัดทําคลิปวีดีโอเผยแพร     

    8) โครงการสงเสริมพัฒนาเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดานปศุสัตว 
    8.1) กิจกรรมยุวเกษตรกรเพ่ือพัฒนาอาชีพ 
     กิจกรรมดําเนินงาน 
    - เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565 : เปดรับสมัครเยาวชนเขารวม
โครงการ เปดรับสมัครเดือน ตุลาคม 2565 และสอบคัดเลือก รอบท่ี 1 เดือน ธันวาคม 2565 
    - เดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2566 : ผูผานการคัดเลือกเขารับ
การฝกอบรม เดือนมกราคม - กุมภาพันธ 2566 และสอบคัดเลือก รอบท่ี 2 เดือนกุมภาพันธ 2566 
และรายงานตัว รอบท่ี 2 เดือนกุมภาพันธ 2566 
    - เดือนกุมภาพันธ - เมษายน 2566 : เดือนกุมภาพันธ - มกราคม
2566 เขารับการอบรม รอบท่ี 2 ศึกษาดูงาน ทดสอบภาษาญี่ปุน และพบปะกับรุนพี่ป 2564 
    - เดือนเมษายน 2566 - มีนาคม 2567 : เดินทางไปฝกงานท่ีประเทศ
ญี่ปุน จํานวน 11 เดือน 
 

/ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด... 
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    สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก จะทําหนังสือแจงประชาสัมพันธ  
และการรับสมัครเกษตรกร เพ่ือไปฝกงานประเทศญี่ปุน หากมีเกษตรสนใจสมัครหลายคน       
จังหวัดจะพิจารณาคัดเลือกและสงสํานักงานปศุสัตวเขต 6 ตอไป  

    8.2) กิจกรรมคัดเลือกเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและสหกรณดีเดนแหงชาต ิ
     กิจกรรมดําเนินงาน 
     1. คัดเลือกฯ ระดับจังหวัด จํานวน 1 ราย 1 กลุม เดือนกันยายน 2565 
     2. คัดเลือกฯ ระดับเขต จํานวน 1 ราย 1 กลุม เดือนตุลาคม - 
พฤศจิกายน 2565 
     3. คัดเลือกฯ ระดับกรม จํานวน 3 ราย 3 กลุม เดือนธันวาคม 2565 - 
มกราคม 2566 
     4. กสส. จัดทําโลรางวัล และมอบเงินรางวัล 
     การคัดเลือก 
     1. เกษตรกรดีเดนแหงชาติ (อาชีพเล้ียงสัตว) จํานวน 1 ราย (15,000 บาท) 
     2. สถาบันเกษตรกรดีเดนแหงชาติ (กลุมเกษตรกรเล้ียงสัตว) จํานวน 1 
กลุม (100,000 บาท) 
    ไดรับการสนับสนุนการยืมสัตวตามโครงการสงเสริมอาชีพการเล้ียงโค-
กระบือฯ ภายใตโครงการ ธคก. 

    8.3) กิจกรรมโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวในพ้ืนที่เฉพาะ 
     กิจกรรมดําเนินงาน 
     1. คัดเลือกเกษตรกรเขารับการฝกอบรม จํานวน 20 ราย สํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ดําเนินการในพื้นท่ี อําเภอนครไทย และอําเภอชาติตระการ (อําเภอละ 10 ราย)  
     2. ติดตามการดําเนินงานและการเล้ียงสัตวของเกษตรกร 

  4.1.1.2) แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา 
    1) กิจกรรมฟารมเครือขายสัตวพันธุดี 
    กิจกรรมดําเนินงาน 
    1. สํานักงานปศุสัตวจังหวัดรวมกับศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตว รวมกัน
ตรวจประเมินเครือขายฯ ท่ีอยูในความรับผิดชอบ จํานวน 62 ราย 
    2. กิจกรรมคัดเลือกเครือขายสัตวพันธุดีกรมปศุสัตวดีเดน 3 ประเภท 
ดังนี้ ประเภทฟารมปรับปรุงพันธุ ฟารมผูใชประโยชนจากพันธุกรรม และฟารมสัตวพื้นเมือง  

    2) กิจกรรมสงเสริมการเลี้ยงสัตวแบบแปลงใหญ 
     เปาหมายดําเนินการ 
     แปลงใหญกระบือตําบลดงประคํา อําเภอพรหมพิราม  
     กิจกรรมดําเนินงาน 
     1. สงเสริมการรวมกลุมจัดตั้งแปลงป 2565 – 2566 จํานวน 1 แปลง 
     2. เกษตรกรไดรับการฝกอบรม หลักสูตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมการ
เล้ียงสัตว การบริหารจัดการแปลง จํานวน 20 ราย 
     3. ติดตามตรวจเย่ียมการดําเนินงานตามแผนงานของแปลงใหญ 3 คร้ัง  
 

/ 3) กิจกรรมสงเสริมอาชีพ… 
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    3) กิจกรรมสงเสริมอาชีพดานการแปรรูปผลิตภัณฑปศุสัตวตามอัตลักษณ
และภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือเปนสิ่งบงช้ีทางภูมิศาสตร 
     กิจกรรมดําเนินงาน 
     1. เขารับการฝกอบรมหลักสูตรการขึ้นทะเบียนส่ิงบงช้ีทางภูมิศาสตร 
(GI) และการพัฒนาศักยภาพดานการตลาดสินคาอัตลักษณพ้ืนถิ่น เจาหนาท่ี 1 ราย และเกษตรกร 
1 ราย เปาหมายสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก คือ แปลงใหญไกดําสมุนไพรบานเซิงหวาย 
อําเภอพรหมพิราม 
     2. เตรียมการขอย่ืนจดทะเบียนสินคา GI 

    4) โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมสงเสริมปศุสัตวอินทรีย 
     การเตรียมความพรอมเขาสูระบบการรับรองเกษตรอินทรียแบบมีสวนรวม (PGS) 

กิจกรรม เปาหมาย รายละเอียดการใชเงินอุดหนนุ 

1. ฝกอบรมเชิงปฏิบัติการสงเสริมการทํา 
ปศุสัตวอินทรีย ในเกษตรกร 

20 ราย สนับสนนุปจจยัการผลิต ใหเกษตรกร 
(เงินอุดหนุน) จํานวน 4 ราย รายละเอียด
คาใชจายเงินอุดหนุน เชน ไกไขเพศเมีย
อายุ 16 สัปดาห /ตาขายลวด สนับสนุน
เกษตรกร/ถังน้ํา/ถังอาหาร/ถังสําหรับ
หมักอาหารมีฝาปด/ถังขยะมีฝาปด/
รองเทาบูท/ผากรองแสง อางจุมเทา/ 
ปูนขาว แกลบ 

2. สนับสนุนปจจัยการผลิต  
    - การเตรียมความพรอมเขาสูระบบการรับรอง
เกษตรอินทรียแบบมสีวนรวม (PGS) ดานปศุสัตว 

4 ราย 

3. ประชาสัมพันธสรางการรับรู 
     - จัดทําสื่อเผยแพรประชาสัมพันธ  
(จังหวัดละ 4,000) 

1 ชุด 

4. ติดตามและนิเทศงาน (ปศจ.) 12 ครั้ง 

     สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก พ้ืนท่ีดําเนินงาน คือ อําเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก 

    5) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม 
    - เปาหมายกลุมเกษตรกรอําเภอกลุมเดิม อําเภอละ 1 กลุม รวม 9 กลุม 
    - เพ่ิมเปาหมายการดําเนินการใหม (กิจกรรมระดับกระทรวง) จํานวน 
160 ราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 4.1.1.3) แผนงานยุทธศาสตร...  
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  4.1.1.3) แผนงานยุทธศาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม 
    1) กิจกรรมหลักสนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

    2) โครงการรักษ เพ่ือพระแมของแผนดิน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
     เกษตรกรเปาหมายในพื้นท่ีอําเภอชาติตระการ จํานวน 10 ราย 
  
 
 
 
 
 
   

 
 

    3) โครงการเข่ือนแควนอยบํารุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
    - เกษตรกรพื้นท่ีเปาหมาย  อําเภอเมืองพิษณุโลก   จํานวน 10 ราย 
                                      อําเภอวังทอง             จํานวน 10 ราย 
                                      อําเภอวัดโบสถ           จํานวน 10 ราย 
                                      อําเภอพรหมพิราม       จํานวน 10 ราย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 4) โครงการพัฒนาเด็ก... 

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 78 52 33 85 78 52 33 85 0 0 0 0 78 52 33 85

นครไทย 23 21 22 43 23 21 22 43 0 0 0 0 23 21 22 43

บางกระทุม 90 83 33 116 90 83 33 116 1 2 1 3 91 85 34 119

พรหมพิราม 85 34 78 112 85 34 78 112 0 0 0 0 85 34 78 112

เนินมะปราง 20 15 13 28 20 15 13 28 0 0 0 0 20 15 13 28

วังทอง 53 58 25 83 53 58 25 83 2 4 0 4 55 62 25 87

ชาติตระการ 20 19 20 39 20 19 20 39 0 0 0 0 20 19 20 39

บางระกํา 41 61 8 69 41 61 8 69 0 0 0 0 41 61 8 69

วัดโบสถ 15 13 14 27 15 13 14 27 1 0 0 0 16 13 14 27

425 356 246 602 425 356 246 602 4 6 1 7 429 362 247 609

สัญญาใหม

รวม

แบบฟอรมสรุปขอมูลทะเบียนสัตวโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ

25 ตุลาคม 2565

ยืมเพื่อการผลิต รวมยืมเพื่อการผลิต พอพันธุ รวมทั้งหมด

กลุมเปาหมาย ราย ลักษณะงาน ผล งบประมาณ การเบิกจาย

1 โครงการฝกอบรมเกษตรกร                             4 กลุม เกษตรในพื้นที่ 40 อบรม 8,000

2 สนับสนุนปจจัยการผลิต เกษตรในพื้นที่ 40 วัสดุการเกษตร 52,000

3 ติดตาม ประเมิน และรายงาน เจาหนาที่ เบี้ยเลี้ยง 9,600

รวม 69,600   0 บาท

โครงการเขื่อนแควนอยบํารุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ 2566

แผนงานยุทธสาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม

กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

กิจกรรมยอย เกษตรกรรับการถายทอด รหัสกิจกรรมยอย …….

ลําดับ กิจกรรม
เปาหมาย การดําเนินกงาน งบประมาณ(บาท)

หมายเหตุ
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    4) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
     - โรงเรียนเปาหมายอําเภอชาติตระการ จํานวน 3 แหง และอําเภอ       
นครไทย จํานวน 1 แหง (ทํา 2 สวน ดังนี้ ในโรงเรียน และรอบโรงเรียน)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

   4.1.1.4) แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก 
     1) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน กิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม 
      - เปาหมายกลุมเกษตรกรอําเภอกลุมเดิม อําเภอละ 1 กลุม รวม 9 กลุม 

    - เพิ่มเปาหมายการดําเนินการใหม (กิจกรรมระดับกระทรวง) จํานวน 160 ราย 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     2) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

กลุมเปาหมาย หนวย ลักษณะงาน ผล งบประมาณ การเบิกจาย

1 กิจกรรมสงเสริมและสรางการบวนการเรียนรู โรงเรียนเปาหมาย 2 แหง

.- อบรมสงเสริมทักษะดานการปศุสัตว อบรม 1,000

.- สนับสนุนวัสดุการเกษตร วัสดุการเกษตร 8,000

2 กิจกรรมสรางกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม โรงเรียนเปาหมาย 2 แหง

.- อบรมสงเสริมทักษะดานการปศุสัตว อบรม 2,000

.- สนับสนุนวัสดุการเกษตร วัสดุการเกษตร 20,000

.- วัสดุกอสราง วัสดุกอสราง 3,000

.- สนับสนุนวัสดุการเกษตรผูปกครอง เกษตรกร 5 ราย 6,500

3 ติดตามงาน เจาหนาที่ เบี้ยเลี้ยง 2,000

รวม 42,500   -        บาท

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ 2566

แผนงานยุทธสาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม

กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

กิจกรรมยอย เกษตรกรรับการถายทอด รหัสกิจกรรมยอย ……

ลําดับ กิจกรรม
เปาหมาย การดําเนินกงาน งบประมาณ(บาท)

หมายเหตุ

กลุมเปาหมาย หนวย ลักษณะงาน ผล งบประมาณ การเบิกจาย

1 สรางกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม

1.1 จัดเวทีการมีสวนรวม กลุมทฤษฎีใหม 18 ครั้ง ฝกอบรม 90,000

1.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ กลุมทฤษฎีใหม 18 ครั้ง วัสดุการเกษตร 31,500

1.3 ระบบนิเวศวินคาและบริการ - - - -

1.4 การจัดเก็บขอมูล กลุมทฤษฎีใหม 9 กลุม

396 ราย เบี้ยเลี้ยง 9,000

น้ํามัน 9,000

รวม 139,500  0 บาท

ติดตามงาน2

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ประจําปงบประมาณ 2566

แผนงานพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมหลัก สงเสริมทฤษฎีใหม

กิจกรรมยอย เกษตรกรรับการถายทอด รหัสกิจกรรมยอย …..

ลําดับ กิจกรรม
เปาหมาย การดําเนินกงาน งบประมาณ(บาท)

หมายเหตุ
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ศิริวรรณ  มวงทอง 5.1.2 โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ จังหวัดพิษณุโลก 
   1) ขอมูลทะเบียนสัตว ณ วันท่ี 25 ตุลาคม 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2) รายงานผลการติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ 
จังหวัดพิษณุโลก (14 กันยายน – 25 กันยายน 2565) 

 
 
 
 
 
 
 
 

   3) ผลการดําเนินการตามการแจงเตอืนของสํานักงานปศุสัตวเขต 6 รอบเดือนกันยายน 2565  
   - กําลังดําเนินการและดําเนินการแลวเสร็จ 16 รายการ จากการแจงเตือน 41 
รายการ คิดเปนรอยละ 39.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/ 5.2 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว… 
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 4.2 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
ธีระ  นววิภาพันธ  4.2.1 สถานการณโรคระบาดสัตวปก 
    พบนกปากหางปวยตายผิดปกติ ในพื้นท่ีของสํานักงานตํารวจภูธร ภาค ๖ ตําบลมะตูม 

อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวอําเภอพรหมพิราม
และดานกักกันสัตวพิษณุโลก เขาไปสืบสวนโรคและเก็บตัวอยางซากนกปากหางสงตรวจทาง
หองปฏิบัติการ และทําลายซากนกปากหางท่ีตายในพ้ืนท่ีโดยการฝงกลบ ตลอดจนการพนน้ํายาฆาเชื้อ
รอบพ้ืนท่ีท่ีนกปากหางตาย การดําเนินการเฝาระวังเชิงรุกโดยการเก็บตัวอยาง Cloacal swab     
ในฟารมสัตวปกในรัศมี ๑ และ ๕ กิโลเมตรรอบจุดท่ีพบนกปากหางตาย ในพื้นท่ีของอําเภอพรหมพิราม
และอําเภอเมืองพิษณุโลก จํานวน ๔๓ หมู ซึ่งประกอบดวยฟารมสัตวปกจํานวน ๑๗๐ ราย 

ประธาน ขอใหอําเภอแจงสนามซอมชนไก ใหเฝาระวังและปองกันโรคไขหวัดนก (AI) ใหดี ควรจัดใหมี
การพนน้ํายาฆาเช้ือเพ่ือลดความเสี่ยงตอการระบาดของโรค เนื่องจากพบนกปากหางปวยตาย
ผิดปกติ และดวยประเทศเวียดนาม พบผูติดเช้ือไวรัสไขหวัดนก ชนิด A สายพันธุ H5  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ธีระ  นววิภาพันธ  4.2.2 สถานการณโรคระบาดแอฟริกาในสุกร(ASF)  
   พบผลบวก ASF จากตัวอยาง Surface swab ท่ีเก็บมาจากโรงฆาสุกร อําเภอวังทอง 

จังหวัดพิษณุโลก ดําเนินการแจงใหโรงฆาสุกรดังกลาวดําเนินการทําความสะอาดและฆาเชื้อภายใน
สถานประกอบการ (Big cleaning) และเก็บตัวอยาง Surface swab ซ้ําหลังทําความสะอาดและ  
ฆาเชื้อโรคในโรงฆาสุกร 

รังสรรค  เงินวิลัย   ดวยพ้ืนท่ีอําเภอวังทอง พบโรค ASF จากการ Swab ในโรงฆาสัตว จํานวน 2 แหง     
ซึ่งเปนโรงฆาท่ีนํามาจากสุกรรายยอย (ภายในตําบล) มาฆา ขณะนี้โรงฆาท่ีนําสุกรจากฟารมใหญๆ 
เชน บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด ยังไมพบเชื้อ  

ประธาน ขอใหปศุสัตวอําเภอวังทองเขาตรวจสอบและซักถามโรงฆาสุกร ที่ผานตั้งแตตนเดือนตุลาคม 
2565 วามีการรับซื้อสุกรมาจากรายไหน (ขอช่ือ ที่อยู) เพ่ือที่จะติดตามอาการตอไป และ
เพ่ือที่จะไมใหเปนจุดรังโรค แตหากสุกรมีการจําหนายหมดแลว ใหเขาไปดําเนินการฆาเช้ือโรค
ในฟารมที่รับซื้อ    

มติที่ประชุม รับทราบ 

ธีระ  นววิภาพันธ  4.2.3 โครงการสัตวแพทยพระราชทาน ในพระราชดําริ สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์               
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง คร้ังที่ 1/2566 

   จังหวัดพิษณุโลก กําหนดจัดโครงการสัตวแพทยพระราชทาน ในพระราชดําริ สมเด็จ
พระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง คร้ังท่ี 1/2566 ระหวางวันท่ี 
14 – 16 ธันวาคม 2565 พ้ืนท่ีเปาหมาย คือ อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และการจัดพิธีเปด 
ในวันท่ี 15 ธันวาคม 2565 สวนการจัดฝกอบรมนักเรียน และจุดทําหมันสัตว จะใชบริเวณพื้นท่ี
โรงเรียนวังทองพิทยาคม ตําบลชัยนาม อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

 

/ 5.3 กลุมพัฒนาคุณภาพ… 
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 5.3 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
วิภาพรรณ  สายคําแตง  5.3.1 การพัฒนาโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐาน 
   1) การตรวจประเมินเพื่อตออายุโรงฆาสัตว 

   ตรวจประเมินการแกไขขอบกพรอง ครบ 90 วัน คณะผูตรวจประเมิน ประกอบดวย  
    - คณะทํางานตรวจประเมินโรงฆาสัตวเพื่อตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว 
   - คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆาสัตว ประจําจังหวัดพิษณุโลก 

  2) คณะทํางานตรวจประเมินโรงฆาสัตวเพ่ือตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว  
ประกอบดวย  
  - ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก 
  - สาธารณสุขอําเภอ 
  - ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นท่ีท่ีขอรับใบอนุญาต 
  - หัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
  3) คณะผูตรวจประเมินโรงฆาสัตวเพ่ือตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว 
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลกประกอบดวย  
   - หัวหนากลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
   - นายสัตวแพทยหรือนักวิชาการสัตวบาล กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 
   - ปศุสัตวอําเภอ 
   - นายสัตวแพทยหรือนักวิชาการสัตวบาล สํานักงานปศุสัตวอําเภอ 
  4) แผนการตรวจประเมิน : คณะทํางานฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

/ แจงไมตออายุ... 
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 แจงไมตออายุโรงฆาสัตว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุโขทัย โรงฆาสัตวเทศบาลตําบล  
ลานหอย เลขท่ีใบอนุญาต P 06 53 006 / 2555 เลขท่ีตั้ง 111/2 หมูท่ี 4 ตําบลลานหอย 
อําเภอลานหอย จังหวัดสุโขทัย  ไมไดรับอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว เนื่องจาก ตรวจประเมิน
เพ่ือตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว ไมผานตามกฎกระทรวง หากมีการขออนุญาต
เคล่ือนยายเขาโรงฆา หรือมีใบ รน. ท่ีออกมาจากโรงฆาสัตวแหงนี้ ถือวาใชไมได  

มติที่ประชุม รับทราบ 

วิภาพรรณ  สายคําแตง  5.3.2 การตออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว 
   เร่ิมตออายุไดจนถึงวันท่ี 30 ธันวาคม 2565 
   เอกสารท่ีใชประกอบ 
   1. ใบอนุญาตขายอาหารสัตวฉบับเกา 
   2. สําเนาบัตรประชาชน  +  รับรองสําเนาถูกตอง + เบอรโทรศัพท 
   3. คาธรรมเนียม (คาปลีก 100 บาท / คาปลีกและสง 300 บาท) 

ประธาน ขอใหกลุมพัฒนาคุณภาพสินคา แจงขอมูลในไลนกลุม Admin ของสํานักงานปศุสัตวพิษณุโลก 
และปร้ินเอกสารขอมูลแจงใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของทราบดวย  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.4 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 
ชาตรี  เจริญพร  5.4.1 แผนงานยุทธศาสตรการเกษตรสรางมูลคา  โครงการจัดทําฐานขอมูลเกษตรกรแหงชาต ิ 

(National Agricultural Big Data Center) กิจกรรม ปรับปรุงขอมูลทะเบียนเกษตรกร  
   - เปาหมายการดําเนินงาน 34,500 ครัวเรือน 
   - งบประมาณ 103,500 บาท (คาสํารวจครัวเรือนละ 3 บาท) 
   - ปงบประมาณ 2566  ไมไดรับการจัดสรรงบประมาณคาบริการอินเทอรเน็ต Net sim 

สําหรับเคร่ืองคอมพิวเตอรแท็บเล็ต 
   - ใหทุกอําเภอดําเนินการสงคืนครุภัณฑอุปกรณเคร่ืองคอมพิวเตอรแท็บเล็ต ใหจังหวัด

เพื่อตัดครุภัณฑปลายป 
   - เปาหมายสํารวจเกษตรกรผูเล้ียงสัตว ปงบประมาณ 2566 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ชาตรี  เจริญพร  5.4.2 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน รอบที่ 2/2565 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ชาตรี  เจริญพร  5.4.3  โครงการงบพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
   ผูวาราชการจังหวัดพิษณุโลก เรงรัดใหดําเนินการ กรณีจัดซื้อจัดจางใหลงนามในสัญญา

ใหแลวเสร็จภายในไตรมาส 1 

แผนการดําเนินงาน/ความกาวหนา (พ.ร.บ.งบประมาณประจําป พ.ศ.2566) 

1. โครงการพัฒนาตอยอดองคความรูดานการผลิตและการตลาด
สัตวอัตลักษณจังหวัดพิษณุโลก 

งบประมาณ 682,900 บาท 

2. โครงการพัฒนาตอยอดองคความรูดานการผลิตและการตลาด
กระบือจังหวัดพิษณุโลก 

งบประมาณ 950,400 บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
/- การจัดเสวนาสงเสริม... 
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  - การจัดเสวนาสงเสริมการผลิตและการตลาดไกชนนเรศวร จํานวน 1 คร้ัง เกษตรกร 
50 ราย และการจัดเสวนาสงเสริมการผลิตและการตลาดสุนัขบางแกว จํานวน 1 คร้ัง เกษตรกร 
30 ราย ในชวงเดือนธันวาคม 2565 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว จะทําหนังสือ   
ถึงอําเภอ เพื่อขอใหสํารวจไกพ้ืนเมืองและสุนัขบางแกว เนื่องจากสํานักงบประมาณ ใหเกษตรกร
รายใหมท่ีไมเคยเขารวมเสวนาเขารวมกิจกรรม 
  - การจัดประกวดไกชนนเรศวร และสุนัขไทยพันธุบางแกว จะจัดประกวดในงาน
แผนดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจําป 2566 ระหวางวันที่ 6 – 20 มกราคม 2565    
โดยประกวดไกชนนเรศวร ในวันท่ี 14 มกราคม 2565 และประกวดสุนัขไทยพันธุบางแกว ในวันท่ี 
15 มกราคม 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  - การจัดเสวนาสงเสริมการผลิตและการตลาดกระบือ จะดําเนินการในชวงเดือน
ธันวาคม 2565 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว จะทําหนังสือถึงอําเภอ เพื่อขอให
สํารวจเกษตรกร เพื่อคัดเลือกเกษตรกรท่ียังไมเคยเขารวมเสวนา  
  - การจัดประกวดกระบือ กําหนดตามแผนเดิม วันท่ี 14 พฤษภาคม 2565           
(วันอนุรักษควายไทย)  

มติที่ประชุม รับทราบ   

ชาตรี  เจริญพร  5.4.4 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสของ ปปช. (ITA)  
  แบบวัดการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก EIT ใหผูรับบริการหรือผูติดตอหนวยงาน
ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2566  แสดงความคิดเห็น ใน 3 ตัวช้ีวัด ดังนี้ คุณภาพการดําเนินงาน 
ประสิทธิภาพการส่ือสาร และการปรับปรุงระบบการทํางาน 
  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ขอใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอ และกลุม/ฝาย 
ดําเนินการสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการ ปงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผานทาง Google Forms 
โดยการสง Link หรือ สแกน QR CODE ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนถึงส้ินปงบประมาณ พ.ศ. 2566 
 
 

/ แบบสํารวจ... 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

ชาตรี  เจริญพร  5.4.5 รายงานพ้ืนที่ประสบภัยพิบัติ จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

 

 

 

 

    
  1. สรุปพื้นท่ีประสบอุทกภัย “พายุโนรู” (วันท่ีเกิดภัย 7 กันยายน - 26 ตุลาคม 2565) 
จังหวัดพิษณุโลก จํานวน 2 อําเภอ 8 ตําบล 41 หมูบาน เกษตรกรท่ีประสบอุทกภัย จํานวน 1,857 ราย 
จํานวนสัตว 259,727 ตัว แปลงหญา 14 ไร รายละเอียด ดังนี้  
  โค  1,004 ตัว ไกพื้นเมือง / ไกงวง   104,126  ตัว 
  กระบือ    426 ตัว ไกไข  2,399 ตัว 
  สุกร 12,603 ตัว ไกเนื้อ  82,279 ตัว 
  แพะ 457  ตัว เปดไข  52,695 ตัว   
  แกะ   21  ตัว เปดเนื้อ/เปดเทศ       2,714 ตัว 

    นกกระทา                      1,000  ตัว 
   2. สรุปการใหความชวยเหลือเฉพาะหนา ดังนี้ 
    - พืชอาหารสัตว จํานวน 20,750 กิโลกรัม               
    - การสรางเสริมสุขภาพ (ถายพยาธิ/แรธาตุ อื่นๆ) จํานวน 290 ชุด 
    - ถุงยังชีพ จํานวน 50 ถุง 
 

/ 3. สรุปรายงานการสํารวจ… 

แบบสํารวจความพึงพอใจผูรับบริการ  
 

หนวยบริการ.......................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

    
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
หรือ https://is.gd/fDvrHl   
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    3. สรุปรายงานการสํารวจความเสียหายกรณีสัตวตาย/สูญหาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4. ผลการประชุม ก.ช.ภ.จ พิษณุโลก เมื่อวันท่ี 5 ตุลาคม 2565  ณ หองประชุม
สํานักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก 
  สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก มีเกษตรกรผูเล้ียงสัตวไดรับความเสียหายตาย
และสูญหายในพ้ืนท่ีอําเภอชาติตระการ จํานวน 25 ราย ดังนี้ โคพื้นเมือง 1 ตัว ไกพ้ืนเมือง 810 ตัว 
และไกไข 75 ตัว (วงเงินขอรับการชวยเหลือ 80,750 บาท) 
  มติท่ีประชุมเห็นชอบใหใชจายจากเงินทดรองราชการฯ ในอํานาจอนุมัติของผูวาราชการ
จังหวัดในการชวยเหลือเกษตรกร ท้ังหมด 25 ราย วงเงิน 80,750 บาท  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ชาตรี  เจริญพร  5.4.6 การชวยเหลือเกษตรกรผูประสบภัยโรคลัมป สกิน (LSD) 
  กรมปศุสัตว ไดโอนเงินงบกลาง จํานวน 2,718,000 บาท เพื่อชวยเหลือเกษตรกร    
ท่ีไดรับความเสียหาย โค - กระบือ ตายดวยโรคลัมป สกิน จํานวน 127 ราย สัตวตาย จํานวน 
141 ตัว สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ไดดําเนินการเบิกจายเงิน โดยโอนเขาบัญชีเกษตรกร
ครบทุกรายเรียบรอยแลว  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ชาตรี  เจริญพร  5.4.7 โครงการตามแผนฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได รับผลกระทบจากการระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 

   1) โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการผลิตและสรางมูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑไกดําแบบ
ครบวงจร จังหวัดพิษณุโลก 

    ขอใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอพรหมพิรามติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานของ
กลุมวิสาหกิจชุมชนไกดําสมุนไพรบานเซิงหวาย ตามแผนการแปรรูปผลิตภัณฑ/การใชบรรจุภัณฑ/ 
สติ๊กเกอร และการตลาด จํานวน 3 ผลิตภัณฑ ไดแก โปรตีนไกดํา, ตับบดไกดํา และไสกรอกเลือด
ไกดํา และรายงานความกาวหนาตามแบบฟอรมท่ีกําหนด สงใหกลุมยุทธศาสตรฯ ทุกวันท่ี 1      
ของทุกเดือน โดยเร่ิมตั้งแตวันท่ี 1 พฤศจิกายน 2565 จนกวาโครงการจะแลวเสร็จ 

   2) โครงการพัฒนาชุมชนเล้ียงไกพ้ืนเมืองสูนวัตวิถีท่ีย่ังยืนตนแบบ ขอใหทุกอําเภอ
ดําเนินการ ดังนี้ 

    - ประชุมกลุมผูเล้ียงไกพ้ืนเมือง เปนประจําทุกเดือน เพ่ือรวมวางแผนการผลิต    
การแปรรูปและการตลาดรวมกับกลุม  

 
/ - ติดตามและใหคําแนะนํา... 



หนา 24 จาก 24 

 

    - ติดตามและใหคําแนะนําการดําเนินงานพัฒนาฟารม เพื่อรับรองฟารม GFM     
ในรายท่ียังไมไดรับรองฟารม GFM หากรายใดไดใบรับรองฟารม GFM แลว ใหอําเภอจัดสงสําเนา
ใบรับรองมาท่ีกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว ทราบดวย  

    - ขอใหทุกอําเภอรายงานผลการปฏิบัติงานทุกวันท่ี 15 ของทุกเดือน จนกวา
โครงการจะแลวเสร็จ รายละเอียด ดังนี้ วาระการประชุมกลุมพรอมรูปถาย, รูปการแปรรูป 
(จําหนาย) พรอมรูปถายการแปรรูป และการจําหนาย รูปการติดตามใหคําแนะนําการพัฒนาฟารม 
GFM กรณีสมัครใหมใหรายงานในวาระการประชุมดวย  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.5 ฝายบริหารทั่วไป  
ประธาน  5.5.1 การขออนุญาตใชรถสวนกลาง (แบบ 3)   

  ขอใหกลุมทุกกลุม ฝายบริหารท่ัวไป และสํานักงานปศุสัตวอําเภอทุกอําเภอ ใชแบบ 3 
ท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลกกําหนดการขออนุญาตใชรถสวนกลาง เพื่อใหเปนแบบฟอรม
เดียวกัน ตามท่ีกลุมงานตรวจสอบภายใน กรมปศุสัตว ไดทวงติงตามในการตรวจสอบติดตามผล    
การดําเนินงานโครงการพัฒนาชุมชนเล้ียงไกพ้ืนเมืองสูนวัตวิถีท่ีย่ังยืนตนแบบ และมอบหมายให      
ฝายบริหารท่ัวไป สํารวจรายชื่อผูขออนุญาตขับรถยนตของทางราชการ เพื่อขออนุญาตขับรถตอไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมพิจารณา 
 - ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืนๆ  
ประธาน 6.1 พิธีถวายผาพระกฐินพระราชทานกรมปศุสัตว ประจําปพุทธศักราช 2565  

 วันท่ี 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร ตําบลในเวียง 
อําเภอเมือง จังหวัดแพร ยอดกฐินสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก จํานวนเงิน 10,500 บาท 
และทานใดสนใจเขารวมพิธี สามารถขออนุญาตเดินทางไปราชการเพ่ือเขารวมพิธีไดตามวันเวลา    
ท่ีกําหนด 

มติที่ประชุม รับทราบ 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
    
 
 
   ลงชื่อ                                ผูจดรายงานการประชุม                   
                                                                          (นางสาวกรรณิการ  เครือสาน)  
                                                                                 เจาพนักงานธุรการ                                                             
 
 
     ลงชื่อ                           ผูตรวจรายงานการประชุม 
                                                                                (นายชาตรี  เจริญพร)    
                                                         หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว  รักษาราชการแทน 
                                                                              ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก 


