
หนา 1 จาก 16 

 

รายงานการประชุม 
 ประจําเดือนขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก  

คร้ังที่ 4/2565 ประจําเดือนเมษายน ๒๕๖5  
วันพฤหัสบดี ที่ 28 เมษายน ๒๕๖๕ เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  
 

 

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

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

ผูไมมาประชุม 
 1. นายชาตรี  เจริญพร หัวหนากลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว  (ติดราชการ)  

เร่ิมประชุมเวลา  13.30 น.  
นายสุริพล  มาบุญชวย ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ประธานในการประชุม ไดกลาวเปดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
 

/ เร่ืองกอนวาระ… 
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เร่ืองกอนวาระการประชุม ก. มอบรางวัลขาราชการพลเรือนดีเดน ประจําป 2565 จํานวน 2 ราย   
 - ประเภทขาราชการพลเรือน ไดแก นายชูวิทย หงษสามสิบเจ็ด  ตําแหนงปศุสัตวอําเภอพรหมพิราม  
 - ประเภทลูกจางประจําดีเดน ไดแก นายภูริต  เรือนกอน  ตําแหนงพนักงานขับรถยนต ส 2 

 ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1. สถานการณโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 จังหวัดพิษณุโลก พบผูติดเชื้อราย
ใหม จํานวน 217 ราย ดังนั้น ขอใหทุกทานเขมงวดปฏิบัติตามมาตรการปองกันการแพรโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ของจังหวัดพิษณุโลก 
2. สถานการณอุบัติเหตุ ชวงเทศกาลสงกรานต จังหวัดพิษณุโลก ตั้งดานในชุมชน 365 ดาน และ
ดานหลัก 8 ดาน มีผูเสียชีวิตดวยอุบัติเหตุ จํานวน 8 ราย เหตุเกิดจากขับรถดวยความเร็วและเมา
แลวขับ 
3. วันท่ี 23 เมษายน 2565 จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมเดินแบบแฟชั่นผาไทย “ภูษาศิลป       
ถิ่นสองแคว จากทองถิ่นสูสากล” บนสะพานพระราชวังจันทน รวมกับการแสดงแสงเสียงส่ือผสมชุด 
“สุวรรณธารา นานนทีวิถีสองแคว” เพ่ือเปนการเฉลิมฉลองสะพานพระราชวังจันทน หลังมีการ
กอสรางเสร็จใหมๆ เพ่ือเปนแลนดมารคแหงใหมของจังหวัดพิษณุโลก ท่ีเชื่อมโยงการทองเท่ียว
ระหวางวัดและวัง (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและพระราชวังจันทน) และเปนการสงเสริม
การทองเท่ียวภายในจังหวัดพิษณุโลก 
4. วันท่ี 5 พฤษภาคม 2565 วันสถาปนากรมปศุสัตวครบรอบ 80 ป เวลา 06.39 น. ณ กรมปศุสัตว 
ถนนพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร และเชิญรวมสงคําอวยพรผานชองทางออนไลน และรวม
สมทบทุนโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรตามพระราชดําริ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ประจําเดือนมีนาคม 2565 (คร้ังที่ 3/2565)  
ฝายบริหารท่ัวไป สรุปรายงานการประชุม ฯ คร้ังท่ี 3/2565  เมื่อวันอังคาร ท่ี 29 มีนาคม 2565   
เวลา 13.00 น. ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก และเผยแพรทางเว็บไซตสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก http://pvlo-phs.dld.go.th เรียบรอยแลว 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 3/2565  เมื่อวันอังคาร ที่ 29 มีนาคม 2565 
 

 
/ ระเบียบวาระท่ี 3… 

https://dld.go.th/th/index.php/th/newsflash/banner-news/24786-80yeardld-1
http://pvlo-phs.dld.go.th/
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ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังกอน  
ธีระ  นววิภาพันธ 3.1 การปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงที่มีระบบปองกันโรคไขหวัดนก    
   จากท่ีจังหวัดใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอคัดเลือกฟารมอําเภอละ 1 ฟารม และทางกลุมพัฒนา

สุขภาพสัตวดําเนินการคัดเลือกเบ้ืองตน จํานวน 3 ฟารม ไดแก อําเภอเมือง 2 ฟารม อําเภอบางระกํา 
1 ฟารม และสํานักงานปศุสัตวเขต 6 จะลงดูพื้นท่ีในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2565 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 - ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมทราบและติดตามงาน 
 5.1 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
ศิริวรรณ  มวงทอง  5.1.1 ผลการคัดเลือกการคัดเลือกเกษตรกรดีเดน (อาชีพเลี้ยงสัตว) สถาบันเกษตรกรดีเดน 

(กลุมเกษตรกรเลี้ยงสัตว) และอาสาปศุสัตวดีเดน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับกรมปสุสัตว   
   1) เกษตรกรดีเดน (อาชีพเล้ียงสัตว) ดีเดน  
     - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : นายเกรียงศักดิ์ เสรีรัตนยืนยง จังหวัดยะลา 
    - รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 : นายธีรภัทร  บุญถาวร จังหวัดพัทลุง  
    - รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 : นายสุรศักดิ์  แซล้ี จังหวัดราชบุรี 
    - รางวัลชมเชย : นายจันที  ชมพูมี อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก  
   2) สถาบันเกษตรกรดีเดน (กลุมเกษตรกรเล้ียงสัตว) ดีเดน 
    - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : วิสาหกิจชุมชนกลุมผูเล้ียงแพะแกะ จังหวัดเพชรบูรณ 
    - รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 : วิสาหกิจชุมชนกลุมผูเล้ียงโคเนื้อชองเขต จังหวัดปตตานี  
    - รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 : วิสาหกิจชุมชนเกษตรพอเพียงแมฮวก จังหวัดลําปาง 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ศิริวรรณ  มวงทอง  5.1.2 ผลการคัดเลือกสํานักงานปศุสัตวดีเดนดานสงเสริมการเลี้ยงปศุสัตว ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ระดับกรมปศุสัตว 
   - รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยะลา 
   - รางวัลชนะเลิศอันดับ 2 : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพัทลุง 
   - รางวัลชนะเลิศอันดับ 3 : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดราชบุรี 
   - รางวัลชมเชย : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ศิริวรรณ  มวงทอง  5.1.3 ผลการคัดเลือกการคัดเลือกปราชญเกษตรของแผนดิน ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   1) ปราชญเกษตรของแผนดิน จํานวน 3 สาขา ดังนี้  
     - สาขาปราชญเกษตรผูทรงภูมิปญญาและมีคุณูปการตอภาคการเกษตรไทย ไดแก 

นายเอนก สีเขียวสด จังหวัดอางทอง 
    - สาขาปราชญเศรษฐกิจพอเพียง ไดแก นายสงวน มงคลศรีพันเลิศ จังหวัดกระบ่ี 
    - สาขาปราชญเกษตรดีเดน ไดแก นายสุพจน สิงหโตศรี จังหวัดราชบุรี 

มติที่ประชุม รับทราบ 

/ 5.1.4 แผน/ผลการดําเนินงาน… 
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บรรทัด  มะลิวัลย  5.1.4 แผน/ผลการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ 
  1) โครงการรักษน้ํา เพ่ือพระแมของแผนดิน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
พิษณุโลก (อยูระหวางรองบประมาณเพิ่มเติมเดือนมิถุนายน 2565+สนับสนุนไกไข 5 ตัว พรอม
อาหารปรับสภาพ) 

 

 

\ 

 

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

 
 
 
 
 
 

 

  3) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดพิษณุโลก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

/ คาวัสดุการเกษตร… 

กลุมเปาหมาย หนวง ลักษณะงาน ผล งบประมาณ การเบิกจาย

1 โครงการฝกอบรมครู นักเรียน ผูปกครอง เกษตรกร โรงเรียน 4 แหง จัดการฝกอบรม 4 รุนๆละ 20 ราย 4,000 4,000     16 22 23 และ 24

สงเสริมการเรียนรู 2 โรงเรียน ธันวาคม 2564

สงเสริมการมีสวนรวม 2 โรงเรียน

2 สนับสนุนปจจัยการผลิตตามกิจกรรมสงเสริมการมีสวนรวม เกษตรกร 5 ราย

2.1 ปจจัยการผลิต วัสดุการเกษตร 36,500

2.2 สงเสริมสุขภาพสัตว เวชภัณฑ 2,000

3 ติดตามงาน ประเมิน และรายงาน เจาหนาที่ เบี้ยงเลี้ยง 1,000

รวม 43,500   4,000     บาท

โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ 2565

แผนงานยุทธสาสตรเสริมสรางพลังทางสังคม

กิจกรรมหลัก สนับสนุนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

กิจกรรมยอย เกษตรกรรับการถายทอด รหัสกิจกรรมยอย 562

ลําดับ กิจกรรม
เปาหมาย การดําเนินกงาน งบประมาณ(บาท)

หมายเหตุ
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                                 คาวัสดุการเกษตร 14,000 บาท ณ ปจจุบัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  4) โครงการสงเสริมการเล้ียงสัตวในพ้ืนท่ีเฉพาะ จังหวัดพิษณุโลก (อยูระหวางรอ
งบประมาณเพ่ิมเติม และเหลือการตรวจติดตาม)  

  
 
 
 
 
 

 

   5) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน กิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุมเปาหมาย ราย ลักษณะงาน ผล งบประมาณ การเบิกจาย

1 โครงการฝกอบรมเกษตรกร เกษตรในพื้นที่ 20 จัดการฝกอบรม 1 รุนๆละ 20 ราย 4,000 4,000     21 ธันวาคม 2564

2 ติดตามงาน ประเมิน และรายงาน เจาหนาที่ เบี้ยงเลี้ยง 2,300

3 น้ํามันเชื้อเพลิง 1,000

รวม 7,300     4,000     บาท

โครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวในพื้นที่เฉพาะ จังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ 2565

แผนงานพื้นฐานดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

กิจกรรมหลัก สงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว

กิจกรรมยอย เกษตรกรรับการถายทอด รหัสกิจกรรมยอย 562

ลําดับ กิจกรรม
เปาหมาย การดําเนินกงาน งบประมาณ(บาท)

หมายเหตุ

กลุมเปาหมาย หนวย ลักษณะงาน ผล งบประมาณ การเบิกจาย

1 สรางกระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวม

1.1 จัดเวทีการมีสวนรวม
กลุมทฤษฎีใหม

396 ราย

18 ครั้ง
90,000

1.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ กลุมทฤษฎีใหม 18 สินคา 72,000 มีเงิน 36,000 บาท

1.3 ระบบนิเวศวินคาและบริการ - -

1.4 การจัดเก็บขอมูล กลุมทฤษฎีใหม 9 ชุด 10,000

2

เบี้ยเลี้ยง 9,300

น้ํามันเชื้อเพลิง 8,400

รวม 189,700  0 บาท

โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม ประจําปงบประมาณ 2565

แผนงานพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน

กิจกรรมหลัก สงเสริมทฤษฎีใหม

กิจกรรมยอย เกษตรกรรับการถายทอด รหัสกิจกรรมยอย 562

ลําดับ กิจกรรม
เปาหมาย การดําเนินกงาน งบประมาณ(บาท)

หมายเหตุ

อบรม/ประชุม/สัมมนา

วัสดุการเกษตร

ติดตามงาน3

จางเหมาบริการ

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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                   การจัดซื้อวัสดุการเกษตร (กําหนดสงมอบของเดือนพฤษภาคม 2565)            
                                            
 

 

 

 

 

 

 
 

ประธาน ขอใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอ ดําเนินงานตามโครงการพระราชดําริ ใหไดตามเปาและแผน
ที่กําหนดไว 

มติที่ประชุม รับทราบ 

บรรทัด  มะลิวัลย  5.1.5 โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ จังหวัดพิษณุโลก 

   1) ขอมูลทะเบียนสัตว ณ วันท่ี 27 เมษายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

   2) การขออนุมัติจําหนายลูกโค ตัวท่ี 1 เพศผู 

 

 

 

  / 3) การขออนุมัติ... 

วัสดุการเกษตร หนวย จํานวน

เมืองพิษณุโลก ไกไข ตัว 36

พรหมพิราม แรธาตุกอน กอน 160

บางกระทุม ไกไข ตัว 24

อาหารไกไข กิโลกรัม 150

บางระกํา อาหารไกไข กิโลกรัม 450

ชาติตระการ เปดไข ตัว 31

อาหารเปดไข กิโลกรัม 120

วัดโบสถ อวนตาขาย มวน 44

วังทอง อวนตาขาย มวน 33

อาหารไกไข กิโลกรัม 110

เนินมะปราง อวนตาขาย มวน 45

นครไทย ไกพื้นเมือง ตัว 100

อาหารไกพื้นเมือง กิโลกรัม 60
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   3) การขออนุมัติขยายลูกโค ตัวท่ี 1 เพศเมีย 

 

 

 

   4) การขอมอบกรรมสิทธ์ิ 

 

 

 
     

   5) การจําหนายตาย 

 
 

   

  6) ผลการดําเนินการตามการแจงเตือนของสํานักงานปศุสัตวเขต 6 รอบเดือนมีนาคม 
2565  

    - กําลังดําเนินการ 22 รายการ จากการแจงเตือน 76 รายการ คิดเปนรอยละ 29 
 
 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 

/ 5.1.6 โครงการตามตัวชี้วัด… 



หนา 8 จาก 16 

 

บรรทัด  มะลิวัลย   5.1.6 โครงการตามตัวช้ีวัดปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก 
   1) โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ดานปศุสัตว  

 

 

 

 

 

 

    - ขอใหอําเภอประสานการสงมอบปจจัยรายการท่ี 1 และ 3 พรอมจัดทําเอกสาร
รับพัสดุประเมินศูนย ศพก. เครือขายดานปศุสัตว ภายในวันท่ี 29 เมษายน 2565 (เอกสารพรอมไฟล) 

   2) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง Smart Farmer จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   - กําหนดใหรายงาน SF3 และ SF4 แบบถอดเรียนองคความรูจากเกษตรท่ีโดดเดน 
ของเกษตรกรตนแบบ จังหวัดละ 3 ราย และ Young Smart Farmer จังหวัดละ 1 ราย สงให
สํานักงานปศุสัตวเขต 6 ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 

มติที่ประชุม รับทราบ 

/ 5.1.7 การจัดงานมหกรรม… 

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

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 
 

กลุมเปาหมาย ราย ลักษณะงาน ผล งบประมาณ การเบิกจาย

1 พัฒนาศักยภาพ ศพก. (ศูนยหลัก กษ.)

1.1 ปรับปรุงฐานเรียนรูดานปศุสัตว ศพก. หลัก 9 วัสดุการเกษตร สนับสนุน 9 ศูนย 9,000 9,000 28 เมย 2565

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 9ศูนยๆ ละ 4 ปาย 18,000 16,200 28 เมย 2565

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  61,200     บาท

ลําดับ

โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ดานปศุสัตว จังหวัดพิษณุโลก ประจําปงบประมาณ 2565

กิจกรรมยอย โครงการพัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร รหัสกิจกรรมยอย 579

กิจกรรมหลัก พัฒนาศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร

แผนงานบูรณาการพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจฐานราก (Agenda)

กิจกรรม
เปาหมาย การดําเนินกงาน งบประมาณ(บาท)

หมายเหตุ
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ศิริวรรณ  มวงทอง   5.1.7 การจัดงานมหกรรมควายยักษเมืองสองแคว คร้ังที่ ๕ และรําลึกวันอนุรักษควายไทย 
ประจําป ๒๕๖๕ 

   กําหนดจัดงานมหกรรมควายยักษเมืองสองแคว คร้ังท่ี 5 และรําลึกวันอนุรักษควายไทย 
ประจําป 2565 ในวันเสาร ท่ี 14 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
พิษณุโลก ตําบลบานกราง อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก  

   ภายในงานประกอบดวยกิจกรรมดังตอไปนี้  
   1) การประกวดกระบือพ้ืนเมือง ชิงถวยรางวัลเกียรติยศของจังหวัดพิษณุโลก และเงิน

รางวัล จํานวน 12 รุน ดังนี้ 
    1.1 กระบือพื้นเมืองสีดํา รุนฟนน้ํานม เพศเมีย สวนสูงไมเกิน 140 ซม. 
    1.2 กระบือพื้นเมืองสีดํา รุนฟนน้ํานม เพศผู สวนสูงไมเกิน 140 ซม. 
    1.3 กระบือพื้นเมืองสีดํา รุนฟนน้ํานม เพศเมีย สวนสูงมากกวา 140 ซม. 
    1.4 กระบือพื้นเมืองสีดํา รุนฟนน้ํานม เพศผู สวนสูงมากกวา 140 ซม. 
    1.5 กระบือพื้นเมืองสีดํา รุนฟนแท 1 – 2 คู เพศเมีย  
    1.6 กระบือพื้นเมืองสีดํา รุนฟนแท 1 – 2 คู เพศผู 
    1.7 กระบือพื้นเมืองสีดํา รุนฟนแท 3 คู เพศเมีย 
    1.8 กระบือพื้นเมืองสีดํา รุนฟนแท 3 คู เพศผู 
    1.9 กระบือเผือก รุนฟนน้ํานม เพศเมีย 
    1.10 กระบือเผือก รุนฟนน้ํานม เพศผู 
    1.11 กระบือแคระ  เพศเมีย  
    1.11 กระบือแคระ  เพศผู 
    2) การประกวดกระบือพื้นเมืองสีดํา ชิงรางวัลยอดเย่ียม จํานวน 2 รุน (เพศเมีย และเพศผู)  
    3) การรําลึกวันอนุรักษควายไทย กิจกรรมบายศรีสูขวัญควาย เพ่ือความสิริมงคลแก

กระบือท่ีเล้ียงมา และเปนขวัญกําลังใจใหแกผูท่ีเล้ียงควาย และเปนการอานสาสนของสมาคม
อนุรักษและพัฒนาควายไทยเนื่องในโอกาสวันอนุรักษควายไทย 

    4) กิจกรรมประกวดไกพื้นเมืองไทย จํานวน 8 รุน 
     4.1 ไกเหลืองหางขาว น้ําหนัก 3.0 – 3.5 กก. 
     4.2 ไกเหลืองหางขาว น้ําหนัก 3.6 – 4.0 กก. 
     4.3 ไกเหลืองหางขาว น้ําหนัก 4.0 กก. ขึ้นไป 
     4.4 ไกเหลืองหางขาว เพศเมีย น้ําหนัก 2.0 กก. ขึ้นไป 
     4.5 ไกเทาทอง เพศผู น้ําหนัก 3.0 กก. ขึ้นไป 
     4.6 ไกประดูหางดํา เพศผู น้ําหนัก 3.0 กก. ขึ้นไป 
     4.7 ไกคละสี เพศผู น้ําหนัก 3.0 กก. ขึ้นไป 
     4.8 ไกเพศเมีย คละสี น้ําหนัก 2.0 ขึ้นไป 
     5) กิจกรรมนิทรรศการปรับปรุงพันธุกระบือ 
     6) การออกรานจําหนายผลิตภัณฑของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

พิษณุโลก และเอกชน    
     คําส่ังจังหวัดพิษณุโลก ท่ี 3371/2565 เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน

ปฏิบัติงานมหกรรมควายยักษเมืองสองแคว คร้ังท่ี ๕ และรําลึกวันอนุรักษควายไทย ประจําป ๒๕๖๕ 
 ลงวันท่ี 28 เมษายน 2565 (ตามเอกสารประกอบการประชุม 1) 
 

/ ขอใหดานกักกันสัตว... 
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ประธาน ขอใหดานกักกันสัตวพิษณุโลก ประสานทุกดานฯ เร่ือง การขออํานวยความสะดวกในการ
เคลื่อนยายสัตว ในงานมหกรรมควายยักษเมืองสองแคว คร้ังที่ 5 และรําลึกวันอนุรักษควายไทย 
ประจําป 2565 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.2 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว6  
บรรทัด  มะลิวัลย  5.2.1 ตอบแบบสอบถามการใชงานระบบ e-Operation 
   กรมปศุ สัตว  แจ งตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู ใช งานระบบบริหาร                    

การปฏิบัติงาน (e-Operation) กลุมเปาหมายบุคลากร กลุม/ฝาย สํานักงานปศุสัตวอําเภอ ท่ีเขาใชงาน           
(e-Operation) ตอบแบบสอบถาม ภายในวันศุกร ท่ี 6 พฤษภาคม 2565 

   1) เขาระบบ e-Operation 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   2) เขาเมนู การจัดการขอมูลผลการปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 3) เขาเมนู EOP303... 
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   3) เขาเมนู EOP303 : แบบประเมิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  4) รหัสแบบประเมิน RS-EOP001 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  5) คลิก ปุมเพิ่ม 
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  6) กรอกขอมูลแลว คลิก ปุม Complete ดานลาง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

บรรทัด  มะลิวัลย 5.2.2 การปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวป 2565 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หนา 13 จาก 16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

บรรทัด  มะลิวัลย  5.2.3 ระดับความสําเร็จในการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน รอบที่ 2/2565 
   สถานะ : ดําเนินการไดตามเปาหมาย 

คาเปาหมาย ผลการดําเนินงาน 
มีการจัดทําแผนและกําหนดแนวทางการสรางความรับรูความเขาใจแก
ประชาชนตลอดปสงสํานักงานปศุสัตวเขต 

ดําเนินการแลว 
15 พ.ย. 64 

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

ดําเนินการแลว 
151 เร่ือง 
30.69 % 

ระดับความสําเร็จในดําเนินการช้ีแจงเหตุการณท่ีมีผลกระทบตอกรมปศุสัตว ไมมีประเด็นช้ีแจง 

 

 

 

/ ผลการดําเนินงานตัวชี้วัด... 
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                 ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน 

อําเภอ/กลุม/ฝาย จํานวนเรื่องที่เผยแพร เดือนเมษายน 2565 
สนง.ปศุสัตวอําเภอเมืองพิษณุโลก 11 
สนง.ปศุสัตวอําเภอชาติตระการ - 
สนง.ปศุสัตวอําเภอนครไทย 5 
สนง.ปศุสัตวอําเภอเนินมะปราง 1 
สนง.ปศุสัตวอําเภอบางกระทุม 51 
สนง.ปศุสัตวอําเภอบางระกํา 20 
สนง.ปศุสัตวอําเภอพรหมพิราม 54 
สนง.ปศุสัตวอําเภอวังทอง - 
สนง.ปศุสัตวอําเภอวัดโบสถ 9 
กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศฯ - 
กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว - 
กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว - 
กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว - 
ฝายบริหารท่ัวไป - 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.3 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว  
ธีระ  นววิภาพันธ  5.3.1 รายงานโรคระบาดสัตว 
   1) โรคลัมป สกิน (LSD)  

   ขอมูล ณ วันท่ี 26 เมษายน 2565 พบการระบาดโรคใน 9 จังหวัด ไดแก ลพบุรี 
ชัยภูมิ อํานาจเจริญ ขอนแกน สกลนคร สุพรรณบุรี ชุมพร กระบ่ี  
   ขอใหสํานักงานปศุสัตวอําเภอ เขมงวดในการควบคุมการเคล่ือนยายโค กระบือ    
ท่ียายมาจากภาคอีสาน 
   กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว ไดรับเวชภัณฑจากกรมปศุสัตวเพ่ือเยียวยาฟนฟูสภาพโค 
กระบือ ท่ีปวยดวยโรคลัมป สกิน (LSD) โดยจะจัดสรรใหตามอําเภอท่ีเกิดโรคตามลําดับ และเมื่อ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนําไปบริการใหแกเกษตรกร ขอใหบันทึกขอมูลและใหเกษตรกรเซ็นกํากับไว
ดวยเพื่อรองรับการตรวจสอบ 
  2) โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (ASF) 
  พบโรคระบาดใน 30 จังหวัด และในเขตพ้ืนท่ีสํานักงานปศุสัตวเขต 6 พบโรค 2 
จังหวัด ไดแก พิจิตร กําแพงเพชร  
  ขอใหเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบการลงขอมูลในการเก็บตัวอยาง ASF ใหคียขอมูลใน 
google form ดวย เนื่องจากเปนตัวชี้วัดของปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก  
  3) โรคไขหวัดนก (AI) 
   คณะตรวจประเมินจากผูแทนสหภาพยุโรป EU จะเขาตรวจประเมินในเดือน
มิถุนายน 2565 โดยพ้ืนท่ีเปาหมายสํานักงานปศุสัตวเขต 6 จํานวน 4 จังหวัด ไดแก พิษณุโลก 
พิจิตร นครสวรรค กําแพงเพชร เปาหมายการตรวจประเมิน คือ เปดไลทุง ไกหลังบาน (ฟารมสัตว
ปกหลังบานท่ีปรับระบบเขา GFM) ในภาคเชาจะดูขอมูลสถิติสัตว และภาคบายจะลงพ้ืนท่ี ดังนั้น 
ขอใหปศุสัตวอําเภอเมืองพิษณุโลก เตรียมพื้นท่ีเปาหมายจํานวน 2 ราย หรือเกษตรกรท่ีความสามารถ  

/ นําเสนอได พูดคลองแคลว... 



หนา 15 จาก 16 

 

นําเสนอได พูดคลองแคลว ฉะฉาน และจะจัดประชุมซอมแผนโรคไขหวัดนก และประชุมเตรียม
ความพรอมรับการประเมินดานสุขภาพสัตวปกจากผูแทนสหภาพยุโรป เพ่ือซักซอมความเขาใจและ
เตรียมความพรอมรับการตรวจประเมินจากผูแทนสหภาพยุโรป  ในวันท่ี 23 พฤษภาคม 2565    
ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก   

ประธาน ขอใหปศุสัตวอําเภอควบคุมการใชเวชภัณฑใหตรงตามเปาหมายและใหมีการบันทึกขอมูล
หลักฐานเก็บไว และขอใหประชาสัมพันธเร่ืองขาวสารของปศุสัตวในที่ประชุมประจําอําเภอ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.4 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว  
วิภาพรรณ  สายคําแตง  5.4.1 การพัฒนาโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐาน 

  1) การรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจโรคสัตว  
   การรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจโรคสัตว เปาหมาย อําเภอละ 3 แหง 
ประกอบดวย รายงานการตรวจโรคสัตว กอนฆา-หลังฆา (AM-PM) รายงานรับรองใหจําหนาย
เนื้อสัตว สงรายงานภายในวันท่ี 1 พฤษภาคม 2565 
  2) ติดตามการแกไขขอบกพรองการตรวจเพื่อตออายุโรงฆาสัตว 
โรงฆาสัตวท่ีตรวจตออายุโรงฆาสัตวแลวพบขอบกพรอง ใหจัดสงภาพการแกไขขอบกพรอง และ
แบบแปลนท่ีแกไขแลวเสร็จภายในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2565 

   3) แผนการตรวจเพื่อตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว  
    - คณะทํางานตรวจประเมินโรงฆาสัตวเพื่อตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว 

ที ่ วันที ่ อําเภอ จํานวน สถานทีน่ัดหมาย 
1 3 พฤษภาคม 65 ชาติตระการ 6 สนง.ปศอ. เวลา 9.00 น. 
2 5-6 พฤษภาคม 65 นครไทย 14 สนง.ปศอ. เวลา 9.00 น. 

รวม   20  

  - คณะกรรมการพิจารณาแผนงานการประกอบกิจการฆาสัตว ประจําจังหวัดพิษณุโลก 
สถานท่ีนัดหมาย : สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก เวลา 9.00 น. 

ที ่ วันที ่ โรงฆาสัตว ชนิดสัตว อําเภอ 
1 10 พฤษภาคม 65 เทศบาลนครพิษณุโลก สุกร/โค เมือง 

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

2 11 พฤษภาคม 65 เทศบาลบานใหม สุกร เมือง 
  เทศบาลตําบลบางระกํา สุกร บางระกํา 
  เทศบาลตําบลวังทอง สุกร วังทอง 

3 12 พฤษภาคม 65 บริษัท ฟารม 9 ไกฟูดส จํากัด ไกเนื้อ พรหมพิราม 
  เทศบาลตําบลวัดโบสถ สุกร/โค วัดโบสถ 

  4) หนังสือแจงผู ท่ี เกี่ยวของเขมงวดการประกอบกิจการฆาสัตวใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2559 

 

/ - แจงปศุสัตวอําเภอ… 
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  - แจงปศุสัตวอําเภอ : ขอใหเขมงวดการกํากับดูแล ติดตาม และเรงรัดโรงฆาสัตวใน
พื้นท่ีใหเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2559 
  - แจงผูประกอบการโรงฆาสัตว 103 แหง : เขมงวดการประกอบกิจการฆาสัตวให
เปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2559 
  - แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น 50 แหง : การประกอบกิจการฆาสัตวใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2559 
  - แจงองคกรปกครองสวนทองถิ่น 16 แหง : แจงรายช่ือผูประกอบกิจการฆาสัตวท่ี
ไมประสงคตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว   

                                           รายชื่อผูประกอบกิจการฆาสัตวท่ีไมประสงคตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประธาน   การตรวจโรงฆาสัตว ขอใหเปนตามขอกฎหมาย หากมีขอติดขัดใหรายงานตอคณะกรรมการ

ประชุมชุดใหญ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.5 ฝายบริหารทั่วไป  
ประธาน  5.5.1 การอยูเวร-ยาม สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ประจําเดือนพฤษภาคม 2565 
   เนื่องจากในเดือนพฤษภาคม 2565 มีวันหยุดตอเนื่องกันหลายวัน ผูวาราชการจังหวัด

พิษณุโลก จึงขอใหสวนราชการแจงขาราชการ ลูกจาง ในการปฏิบัติหนาท่ีอยูเวรรักษาการณและ
ตรวจเวรรักษาการณใหเขมงวด เพื่อเปนการเตรียมความพรอมมิใหเกิดเหตุการณใดขึ้นโดยเครงครัด  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืนๆ  
 - ไมมี - 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 

 
    
 ลงชื่อ                              ผูจดรายงานการประชุม                 ลงชื่อ                                ผูตรวจรายงานการประชุม 
  (นางสาวกรรณิการ  เครือสาน)                                                        (นางอุไร  อิ้มอนงค)    
         เจาพนักงานธุรการ                                                               พนักงานธุรการ ส 3                    


