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รายงานการประชุม 
 ประจําเดือนขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก  

คร้ังที่ 6/2565 ประจําเดือนมิถุนายน ๒๕๖5  
วันพุธ ที่ 29 มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา 13.30 น. 

ณ หองประชุมสํานักงานปศุสตัวจังหวัดพิษณุโลก อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณโุลก 
 
ผู้มาประชุม 
 1. นายสุริพล  มาบุญช่วย ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก  
 2. นางสาววิภาพรรณ  สายค าแต่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
 3. นายนริศ  โภชนจันทร์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองพิษณุโลก 
 4. นายอรรถชา  ณ เชียงใหม่ ปศุสัตว์อ าเภอนครไทย 
 5. นายพงษ์ศักดิ์  เผือกพ่วง ปศุสัตว์อ าเภอวัดโบสถ์ 
 6. นายรังสรรค์  เงินวิลัย ปศุสัตว์อ าเภอวังทอง  
 7. นายชูวิทย์  หงษ์สามสิบเจ็ด  ปศุสัตว์อ าเภอพรหมพิราม  
 8. นายอภิรักษ์  อินทร์สัตยพงศ์ ปศุสัตว์อ าเภอชาติตระการ  
 9. นายศักดิ์ชัย  ม่วงศรี  ปศุสัตว์อ าเภอบางระก า 
 10. นายสุรศักดิ์  ตั้งสุดใจ ปศุสัตว์อ าเภอบางกระทุ่ม 
 11. นายสฤษดิ์  ศรีภิรมย์ เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน รักษาราชการแทน ปศุสัตว์อ าเภอเนินมะปราง 
 12. นางสาวจิตชนก  คิ้มวงษ์ษา นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
 13. นางสาวกุสินรา  สัตยานุกูล นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
 14. นายธิติคุณ  บุตรค าโชติ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
 15. นายอภิวัชร  จินะราช นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ  
 16. นายศรันชัย  คีรีรัตน์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
 17. นายบรรทัด  มะลิวัลย์ นักวิชาการสัตว์บาลช านาญการ  

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายบรรพต  ค าสี สัตวแพทย์ช านาญงาน 
 2. นายบรรทัด  มะลิวัลย์ นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
 3. นางสาวธมลวรรณ  ศรีบรรเทา นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
 4. นางอุไร  อ้ิมอนงค ์ พนักงานธุรการ ส 3 
 5. นางสาวกรรณิการ์  เครือสาน เจ้าพนักงานธุรการ  

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายชาตรี  เจริญพร หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ (ติดราชการ) 
 2. นางสาวศิริวรรณ  ม่วงทอง หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (ติดราชการ) 
 3. นายธีระ  นววิภาพันธ์ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ (ติดราชการ) 
  4. นางสาวกมลพรรณ  พลับผล  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ (ติดราชการ) 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น.  
นายสุริพล  มาบุญช่วย ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ประธานในการประชุม ได้กล่าวเปิดการประชุม
และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

 
/ เร่ืองก่อนวาระ… 
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เรื่องก่อนวาระการประชุม - ไม่มี -  

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
1. กรมปศุสัตว์ ได้มีค าสั่งกรมปศุสัตว์ แต่งตั้ง รองอธิบดี จ านวน 2 ท่าน ได้แก่  
 - นายสัตวแพทย์ประภาส  ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1  
 - นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
2. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพิษณุโลก  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. นโยบายการขับเคลื่อนกัญชา จังหวัดพิษณุโลก  
 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ.2565 จะมีผล
บังคับตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2565 และมีผลให้ทุกส่วนของกัญชา กัญชง ไม่เป็นยาเสพติด
ประเภท 5 ยกเว้นสารสกัดที่มีสาร THC เกิน 0.2% และเมื่อประกาศฯ ดังกล่าว มีผลบังคับ 
ประชาชนที่จะปลูกกัญชาจะต้องแจ้งผ่านแอปพลิเคชัน “ปลูกกัญชา กัญชง” และการน าไปใช้เชิง
พาณิชย์ต้องขออนุญาตจาก อย. ทุกราย หากปลูกในครัวเรือน หากน าช่อไปเป็นสารสกัดต้องมีค่า  
THC ต้องไม่เกิน 0.2% และร้านอาหารที่มีใช้สารสกัดกัญชาต้องติดปูายแจ้งลูกค้า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ แนวทางการส่งเสริม... 
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/ 4. แผนการด าเนนิการ… 
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4. แผนการด าเนินการกิจกรรมโครงการจิตอาสาพัฒนา : “พิษณุโลกเมืองสะอาด” PHITSANULOK CLEAN  
& TIDY ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
5. การอยู่เวรยามในวันหยุดราชการ ประเดือนกรกฎาคม 2565 ขอให้คุณอุไร  อิ้มอนงค์ ควบคุมดูแล
และก าชับให้ผู้อยู่เวรและผู้ตรวจเวรปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัดและมอบหมายให้ฝุายบริหารทั่วไป 
ท าหนังสือถึงการไฟฟูาส่วนภูมิภาคประเมินและตรวจสอบสภาพสายไฟฟูาภายในส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแก้ไขปัญหาไฟฟูา  
6. ผ้าอัตลักษณ์จังหวัดพิษณุโลก  
 - ใช้ผ้าทอลายดอกปีบสีม่วงอ่อน หรือม่วงเข้ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - ใช้ตัวอักษรส าหรับท าเข็มเกล็ด แบบที่ 4 
 
 
 
 

 
 
 

/ 7. ตามค าสั่งกรมปศสุัตว์… 



หน้า 5 จาก 18 
 

7. ตามค าสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 526/2565 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2565 เลื่อน นางสาวศิริวรรณ  ม่วงทอง 
ต าแหน่งนักวิชาการสัตวบาลช านาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ให้ด ารงต าแหน่ง
นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ ในต าแหน่งเลขที่และส่วนราชการเดิม โดยไม่มีผลก่อนวันที่ 
29 พฤศจิกายน 2564  
8. ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก มีค าสั่ง ที่ 035/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
ติดตามโครงการตามแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2565 จ านวน 2 โครงการ ดังนี้  1) โครงการ
พัฒนายกระดับมาตรฐานการผลติและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ไก่ด าแบบครบวงจรจังหวัดพิษณุโลก 
งบประมาณ 734,000 บาท  2) โครงการพัฒนาชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองสู่นวัตวิถีที่ยั่งยืนต้นแบบ 
งบประมาณ 1,000,000 บาท ดังนี้ 
 3.1) นายชาตรี  เจริญพร   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ  ประธานกรรมการ 
 3.2) นายนริศ  โภชนจันทร์    ปศุสัตว์อ าเภอเมืองพิษณุโลก   กรรมการ 
 3.3) นายชูวิทย์  หงษ์สามสิบเจ็ด  ปศุสัตว์อ าเภอพรหมพิราม   กรรมการ 
 3.4) นายศักดิ์ชัย  ม่วงศรี   ปศุสัตว์อ าเภอบางระก า   กรรมการ 
 3.5) นางสาวศิริวรรณ  ม่วงทอง   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ  กรรมการและเลขานุการ  

  ให้คณะกรรมการฯ ตรวจติดตามผลการด าเนินโครงการฯ และรายงานผลให้ปศุสัตว์จังหวัด
พิษณุโลกทราบ ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2565  
9. เนื่องจากยังพบการระบาดของโรคลัมปี สกิน (LSD) ในหลายจังหวัดของประเทศไทย ดังนั้น 
ขอให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์แจ้งการพบโรคระบาด LSD ในไลน์กลุ่มส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
พิษณุโลกด้วย เพื่อให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทราบและเตรียมการเฝูาระวังโรค   

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุม ประจําเดือนมิถุนายน 2565 (ครั้งที่ 6/2565)  
ฝุายบริหารทั่วไป สรุปรายงานการประชุม ฯ ครั้งที่ 6/2565  เมื่อวันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565    
เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ส านักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก http://pvlo-phs.dld.go.th เรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 6/2565  เมื่อวันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งก่อน  
 - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 - ไม่มี - 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบและติดตามงาน 
 5.1 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
ธมลวรรณ  ศรีบรรเทา  5.1.1 สถานการณ์โรคระบาดในสัตว์ปีก  
   ปัจจุบันพบสัตว์ปีกปุวยตายจ านวนมาก จึงขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเฝูาระวังโรค

และหากอ าเภอใดต้องการที่จะ Shop ไก่ ให้รวบรวมยอดและแจ้งยอดมาที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
ก่อน เพื่อที่จังหวัดจะด าเนินการขออนุมัติจากปศุสัตว์เขต 6 ก่อน ก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงาน   

มติที่ประชุม รับทราบ 

/ 5.1.2 การส ารวจม้า... 

http://pvlo-phs.dld.go.th/
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ธมลวรรณ  ศรีบรรเทา  5.1.2 การสํารวจม้า ลา ล่อ ม้าลาย 
  การส ารวจม้า ลา ล่อ ม้าลาย ในพื้นที่ทุกอ าเภอ เพื่อที่น ามาลงทะเบียน IDEquine 
และต่อไปนี้ กรณีที่ไม่ม้าของสมาคม ไม่ใช่ม้าทหาร หากจะมีการเคลื่อนย้ายต้องได้รับการฝังไมโครชิพ 
และท าสมุดประจ าตัวท้าทุกตัวก่อนมีการเคลื่อนย้าย และเนื่องจากกรมปศุสัตว์ไม่ได้จัดสรร          
ไมโครชิพมาให้จังหวัดส ารองไว้ ดังนั้น อ าเภอใดที่จะมีการเคลื่อนย้ายม้าให้รีบแจ้งจังหวัดก่อน      
เพื่อจะขอล็อคไมโครชิพกับกรมปศุสัตว์ไว้ให้ ซึ่งขณะนี้มีอยู่ที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ จ านวน 2 อัน  
เนื่องกรมไม่มีการให้ขอเพื่อ Stock ไมโครชิพ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ธมลวรรณ  ศรีบรรเทา  5.1.3 โครงการเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า 
  งบประมาณของโครงการเฝูาระวังโรคพิษสุนัขบ้า ค่าเบี้ยเลี้ยง จ านวน 11,200 บาท 
เปูาหมายเก็บตัวอย่าง จ านวน 61 ตัวอย่าง สามารถเบิกเบี้ยเลี้ยงได้ รายละ 200 บาท และอ าเภอ
ที่ยังไม่ได้เก็บตัวอย่างส่ง ได้แก่ อ าเภอวัดโบสถ์  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ธมลวรรณ  ศรีบรรเทา  5.1.4 โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน 
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  

  กิจกรรมออกหน่วยผ่าตัดท าหมัน ประจ าเดือน กรกฎาคม 2565 ดังนี้ 
  1) วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 : พิธีเปิดเวลา 08.30 น. ณ องค์การบริหารส่วน
ต าบลพันชาลี อ าเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนต าบล    
พันชาลี เป็นผู้รับผิดชอบจัดงาน ประกอบด้วย พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ในส่วนของส านักงาน      
ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จะออกให้บริการหน่วยผ่าตัดท าหมัน เปูาหมายสุนัข-แมว จ านวน 80 ตัว 
และการให้ความรู้แก่ประชาชน ส่วนการฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ทางเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลพันชาลี จะเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ (แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง) 
 2) วันที่ 7 – 8 กรกฎาคม 2565 : เวลา 08.30 น. ณ วัดบ้านแยง อ าเภอนครไทย 
จังหวัดพิษณุโลก เปูาหมายสุนัข-แมว จ านวน 160 ตัว และฉีดวัคซีนปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ธมลวรรณ  ศรีบรรเทา  5.1.5 โครงการฝึกอบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาสาปศุสัตว์ด้านโรค    
พิษสุนัขบ้า  
   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ได้จัดอบรมพัฒนาศักยภาพให้แก่อาสาปศุสัตว์
เรียบร้อยแล้ว ได้แก่ อ าเภอเมืองพิษณุโลก อ าเภอนครไทย และอ าเภอพรหมพิราม และกรมปศุสัตว์
มีหนังสือ ขอให้อาสาที่ได้รับการอบรมท าแบบประเมินผ่าน QR Code ซึ่งทางกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
จะท าหนังสือแจ้งอ าเภออีกครั้งหนึ่ง  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.2 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
วิภาพรรณ  สายคําแต่ง  5.2.1 การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน 

  การรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประกอบด้วย รายงานการ
ตรวจโรคสัตว์ ก่อนฆ่า-หลังฆ่า และรายงานรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ก าหนดส่งรายงานภายใน
วันที่ 1 ของเดือนถัดไป 

/ มติที่ประชุม... 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

วิภาพรรณ  สายคําแต่ง  5.2.2 การรวบรวมข้อมูลต้นทุนการผลิตน้ํานมดิบ 
  กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ได้ท าหนังสือแจ้งส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบางระก า
และอ าเภอพรหมพิราม เรื่อง การเก็บรวบรวมข้อมูลต้นทุนการผลิตน้ านมดิบของเกษตรกรผู้เลี้ยง  
โคนมที่ส่งน้ านมให้ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่  ก าหนดส่งข้อมูลภายในวันที่ ๕ ของทุกเดือน    
เพื่อรวบรวมและน าส่งให้ส านักงานปศุสัตว์เขต ๖ ต่อไป   

มติที่ประชุม รับทราบ 

วิภาพรรณ  สายคําแต่ง  5.2.3 การพัฒนาฟาร์มมาตรฐาน (GAP) 
  1) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการควบคุมและปูองกันเหตุร าคาญหรือ
ผลกระทบที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ์ เลี้ยง และการ
อนุบาลสุกร พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

วิภาพรรณ  สายคําแต่ง  5.2.4 ตัวชี้วัดการปฏิบัติงานปศุสัตว์อําเภอ 

 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

/ 5.3 กลุ่มส่งเสริม… 
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 5.3 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
บรรทัด  มะลิวัลย์  5.3.1 ตัวชี้วัดปศุสัตว์อําเภอ รอบที่ 2/2565 ด้านการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

บรรทัด  มะลิวัลย์  5.3.2 โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 
  คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร มีมติโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 
ดังนี้ 
  1) ปรับเปลี่ยนห้วงเวลาการช าระหนี้โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 จาก
สิ้นเดือนกรกฎาคม เป็นสิ้นเดือนกันยายนของปีที่ครบก าหนดช าระ (ปี พ.ศ. 2564- 2567)  
  2) ปรับจ านวนเงินส่งคืนแต่ละงวดของโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 ของ
กรมปศุสัตว์ พร้อมยกเว้นค่าเบี้ยปรับ งวดที่ 1 และงวดที่ 2 ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2564 ถึง 30 
กันยายน 2565 ดังนี้ 

งวดที ่
แผนการส่งชําระเงินคืน แผนการส่งชําระเงินคืน (ใหม่) 

ระยะเวลา จํานวนเงิน ระยะเวลา จํานวนเงิน 
1 31 ก.ค. 2564 225,000,000 (25%) 30 ก.ย. 2564 87,513,000 (10%) 
2 31 ก.ค. 2565 225,000,000 (25%) 30 ก.ย. 2565 218,782,500 (25%) 
3 31 ก.ค. 2566 225,000,000 (25%) 30 ก.ย. 2566 262,539,000 (30%) 
4 31 ก.ค. 2567 225,000,000 (25%) 30 ก.ย. 2567 306,295,500 (35%) 

/ แนวทางการด าเนนิการ... 
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 แนวทางการด าเนินการ : กรมปศุสัตว์มีหนังสือแจ้งให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแก้ไข
สัญญากู้ยืมเงินโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 2 กับองค์กรเกษตรกร และกลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว์ ได้สอบถามกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ว่าหากเกษตรกรไม่ประสงค์
จะแก้ไขสัญญากู้ยืมเงินสามารถท าได้หรือไม่ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์แจ้งว่าให้องค์กร
เกษตรกรจัดท ารายงานมติขององค์กรเกษตรกรเพื่อจัดส่งรายงานกรมปศุสัตว์ต่อไป 

ประธาน เกี่ยวข้องกับสํานักงานปศุสัตว์อําเภอนครไทยและสํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางระกํา หากมีความ
ประสงค์จะแก้ไขสัญญากู้เงิน ขอให้ส่งมติการประชุมมาให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
เพื่อจะได้รายงานองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบ 

บรรทัด  มะลิวัลย์  5.3.3 แผน/ผลการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําร ิ
  1) โครงการรักษ์น้ า เพื่อพระแม่ของแผ่นดิน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัด
พิษณุโลก (อยู่ระหว่างรองบประมาณเพิ่มเติมเดือนมิถุนายน 2565+สนับสนุนไก่ไข่ 5 ตัว พร้อม
อาหารปรับสภาพ) 

 

 

 

 

 

  2) โครงการเขื่อนแควน้อยบ ารุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  จังหวัดพิษณุโลก      
(อยู่ระหว่างรองบประมาณเพิ่มเติมเดือนมิถุนายน 2565+สนับสนุนไก่ไข่ 5 ตัว พร้อมอาหารปรับ
สภาพ) 

 
 
 

 

 
   

  

 

 
 
 

/ 3) โครงการพัฒนาเด็ก... 
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 3) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดพิษณุโลก  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  - รร.ตชด.บ้านลาดเรือ    วัสดุการเกษตร 4 รายการ (งบประมาณมาแล้ว) 
  - รร.ตชด.บ้านรักไทย    ขอสนับสนุนอาหาร 
  - เกษตรกร บ้านรักไทย   ขอสนับสนุนอาหาร 

                                 ค่าวัสดุการเกษตร 14,000 บาท ณ ปัจจุบัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  4) โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ จังหวัดพิษณุโลก (อยู่ระหว่างรอ
งบประมาณเพิ่มเติม และเหลือการตรวจติดตาม)  

  
 
 
 

 

 
    

/ 5) โครงการพัฒนา... 
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/ 2) การขออนุมัติ... 

   5) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                              การจัดซื้อวัสดุการเกษตร          

                                            
 

 

 

 

 

 

 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 

บรรทัด  มะลิวัลย ์  5.3.4 โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ จังหวัดพิษณุโลก 
   1) ข้อมูลทะเบียนสัตว์ ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2565 

 

 

 

 

 

 

วัสดกุารเกษตร หน่วย จ านวน
เมืองพิษณโุลก ไกไ่ข่ ตัว 36
พรหมพิราม แร่ธาตุกอ้น กอ้น 160
บางกระทุม่ ไกไ่ข่ ตัว 24

อาหารไกไ่ข่ กโิลกรัม 150
บางระก า อาหารไกไ่ข่ กโิลกรัม 450
ชาตติระการ เป็ดไข่ ตัว 31

อาหารเป็ดไข่ กโิลกรัม 120
วัดโบสถ์ อวนตาข่าย มว้น 44
วังทอง อวนตาข่าย มว้น 33

อาหารไกไ่ข่ กโิลกรัม 110
เนินมะปราง อวนตาข่าย มว้น 45
นครไทย ไกพ่ืน้เมอืง ตัว 100

อาหารไกพ่ืน้เมอืง กโิลกรัม 60
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   2) การขออนุมัติจ าหน่ายลูกโค ตัวที่ 1 เพศผู้ 

 

 

 

 

  

   3) การขออนุมัติขยายลูกโค ตัวที่ 1 เพศเมีย 

 

 

 

 

   4) การขอมอบกรรมสิทธิ์ 

 

 

 

 

   5) ส่งเลขที่สัญญา 

 
  

 

 

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

 

 

 / 7) ผลการด าเนนิการ... 

สนง.ปศข. สนง.ปศจ. สนง.ปศอ.
ส่งเลขท่ีสัญญา 5 สัญญา พรหมพริาม   

ส่งเลขท่ีสัญญา 8 สัญญา เมอืงพษิณุโลก   

ส่งเลขท่ีสัญญา 1 สัญญา บางระก า   

ส่งเลขทีส่ัญญา

รายการ อ าเภอ
ขออนุมัตจิ าหน่าย
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   7) ผลการด าเนินการตามการแจ้งเตือนของส านักงานปศุสัตว์เขต 6 รอบเดือน
มีนาคม 2565  

    - ก าลังด าเนินการ 46 รายการ จากการแจ้งเตือน 76 รายการ คิดเป็นร้อยละ 
60.5 

 
 
 

 

 

 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

บรรทัด  มะลิวัลย ์  5.3.5 โครงการมอบกรรมสิทธิ์และไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565  

  กรมปศุสัตว์จัดกิจกรรมไถ่ชีวิตโค - กระบือ จ านวน 190 ตัว เริ่มด าเนินการตั้งแต่วันที่ 
1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2565 โดยให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ด าเนินการ ดังนี้ 
  1) จัดพิธีมอบกรรมสิทธิ์โค – กระบือ จังหวัดละ 1 ครั้ง ประกอบด้วยค่าใช้จ่าย ดังนี้ 
ค่าจัดพิธีและนิทรรศการ จ านวน 25,000 บาท และค่าอาหารและเครื่องดื่ม จ านวน 25,000 
บาท (เปูาหมาย : เกษตรกร แขกผู้มีเกียรติ และเจ้าหน้าที่ อัตรารายละ 100 บาท) 
 2) มอบกรรมสิทธิ์โค - กระบือเป็นกรณีพิเศษ (ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2565) 
ได้แก่ ส่งมอบลูกตัวที่ 1 แล้ว สัญญาไม่น้อยกว่า 3 ปี และยกเว้นโครงการพิเศษ (รายละ 5 ตัว) 
และทางกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ได้ตรวจสอบข้อมูลในทะเบียนสัตว์  จ านวนเกษตรกรที่
สามารถมอบกรรมสิทธิ์ได้เลย มีดังนี้ 
  - อ.เมือง จ านวน 36 ราย 
  - อ.บางกระทุ่ม จ านวน 37 ราย 
  - อ.พรหมพิราม จ านวน 9 ราย 
  - อ.เนินมะปราง จ านวน 1 ราย 
  - อ.วังทอง จ านวน 7 ราย 
  - อ.ชาติตระการ จ านวน 1 ราย 
  - อ.บางระก า จ านวน 3 ราย  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 

/ 5.3.6 โครงการตามตัวชี้วัด... 
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บรรทัด  มะลิวัลย์   5.3.6 โครงการตามตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก 
   1) โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ด้านปศุสัตว์  

 

 

 

 

 

 

   - กรมปศุสัตว์โอนงบประมาณการจัดท าวีดีโอประชาสัมพันธ์ศูนย์เครือข่าย ศพก. 
ด้านปศุสัตว์ดเีด่นระดับจังหวัด(นายปิ่น ครามสระน้อย ศพก.ด้านปศุสัตว์อ าเภอบางกระทุ่ม) 5,000 บาท 
ก าหนดด าเนินการในวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 

   2) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

   - ได้รับเอกสารการประเมินครับถ้วนแล้ว กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์           
จะด าเนินการรายงานผลการประเมินให้ส านักงานปศุสัตว์เขต 6 ภายในเดือนกรกฎาคม 2565 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
/ 5.4 กลุ่มยุทธศาสตร์… 
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 5.4 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
บรรพต  คําสี  5.4.1 ระดับร้อยละความสําเร็จของปริมาณผลผลิตฯ รอบที่ 2/2565 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมายผลงาน จํานวนกิจกรรม 
0 ด าเนินการได้ 0 – 50.99% 3 
1 ด าเนินการได้ 51 – 60.99 % 0 
2 ด าเนินการได้ 61 – 70.99% 3 
3 ด าเนินการได้ 71 – 80.99 % 1 
4 ด าเนินการได้ 81 – 90.99 % 7 
5 ด าเนินการได้ 91 % ขึ้นไป 19 

มติที่ประชุม รับทราบ 

บรรพต  คําสี  5.4.2 การปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

/ 5.4.4 ผลการด าเนนิงาน... 
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บรรพต  คําสี 5.4.4 ผลการดําเนินงานตัวชี้วัดการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน รอบที่ 2/2565 

อําเภอ/กลุ่ม/ฝ่าย จํานวนเรือ่งที่เผยแพร่ เดือนมิถนุายน 2565 
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอเมืองพิษณุโลก 5 
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอชาติตระการ 1 
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอนครไทย 2 
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอเนินมะปราง - 
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอบางกระทุ่ม 94 
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอบางระก า 18 
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอพรหมพิราม 56 
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอวังทอง - 
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอวัดโบสถ์ 6 
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ 2 
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว ์ 2 
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ - 
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ - 
ฝุายบริหารทั่วไป - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.5 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
อุไร  อ้ิมอนงค ์ 5.5.1 ตัวชี้วัดฝ่ายบริหารทั่วไป รอบการประเมินที่ 2/2565  

  1) ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละความส าเร็จของการใช้จ่ายงบประมาณ น้ าหนักผลงาน ร้อยละ 
10 ส าหรับหัวหน้ากลุ่ม/ฝุาย เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับ
คะแนน 

ค่าเปา้หมาย/รายละเอยีดการดําเนินงาน 
รอบการประเมินที ่1 รอบการประเมินที ่2 

การเบิกจ่ายเงนิ การใช้จ่ายเงิน การเบิกจ่ายเงนิ การใช้จ่ายเงิน (เบิกจ่าย+PO) 
1 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 51.00 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 52.00 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 94.00 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 96.00 
2 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 52.00 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 54.00 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 95.00 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 97.00 
3 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 53.00 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 56.00 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 96.00 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 98.00 
4 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 54.00 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 58.00 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 97.00 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 99.00 
5 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 55.00 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60.00 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 98.00 ไม่น้อยกวา่ร้อยละ 100.00 

/ 2) ตัวชี้วัดที่ 2... 
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  2) ตัวชี้วัดที่ 2 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา น้ าหนักผลงาน ร้อยละ 
10 ส าหรับหัวหน้ากลุ่ม/ฝุาย เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอยีดการดาํเนนิงาน 
1 มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ทั้ง 2 กลุ่มเปูาหมาย คือ ข้าราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 100  

ของข้าราชการทั้งหมด และพนักงานราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 100 ของพนักงานราชการทั้งหมด โดยร่วมกัน
วางแผนระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม ทั้งวิธีฝึกอบรม และวิธีการอื่น ๆ ที่ไม่ใช่การ
ฝึกอบรม ได้แก่ การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ/การเรียน E-learning/การสอนงาน/การหมุนเวียนงาน และการ
มอบหมายงาน เป็นต้น 

2 มีการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาบุคลากรให้บุคลากรในสังกัดทุกคนเข้า ใจและรับทราบอย่าง
ทั่วถึง ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 

3 มีการน าแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามเปูาหมายที่ก าหนด 
4 มีการประเมินผลการเรียนรู้และติดตามผลการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากร 
5 มีการรายงานผลการพัฒนาตามแผนที่ก าหนด และเผยแพร่ถ่ายทอดวิธีการด าเนินการและผลส้มฤทธิ์ของการ

พัฒนาที่เป็นรูปธรรม สามารถเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอื่น ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันภายใน 
กรมปศุสัตว์ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 

  3) ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความส าเร็จในการพัฒนาตนเอง น้ าหนักผลงาน ร้อยละ 10 
ส าหรับผู้ใต้บังคับบัญชาข้าราชการและพนักงานราชการทุกคน เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอยีดการดาํเนนิงาน 
1 มีการวางแผนพัฒนาตนเอง โดยร่วมกันวางแผนระหว่างผู้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม 
2 ส่งแผนการพัฒนาตนเอง พร้อมก าหนดวิธีการพัฒนาตนเอง 
3 มีผลการพัฒนาอย่างน้อย 1 วิธี/หลักสูตร 
4 มีการประเมินผลการเรียนรู้และติดตามผลการน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากร 
5 มีการรายงานและน าผลการพัฒนาตนเองมาถ่ายทอดและปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นแบบอย่างให้

หน่วยงานอื่น ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันภายในกรม  ปศุสัตว์ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 

  4) ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความส าเร็จในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์กร น้ าหนัก
ผลงาน ร้อยละ 10 บังคับเฉพาะผู้ใต้บังคับบัญชาข้าราชการและพนักงานราชการ เกณฑ์การให้
คะแนน ดังนี้  

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอยีดการดาํเนนิงาน 
1 ร่วมปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายต่ ากว่า 50% ของงานที่ได้รับมอบหมาย 
2 ร่วมปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายมากกว่า 50% ของงานที่ได้รับมอบหมาย 
3 ร่วมปฏิบัติงานในกิจกรรมที่ได้รับมอบหมายมากกว่า 70% ของงานที่ได้รับมอบหมาย 
4 ร่วมปฏิบัติงานดังกล่าวในฐานะเจ้าภาพตามข้อ 3 ด้วยจิตอาสาให้งานประสบความส าเร็จตามเปูาหมาย 
5 ร่วมปฏิบัติงานตามข้อ 3 และ 4 และปฏิบัติตนสมควรเป็นแบบอย่าง 

   

 

 

/ 5) ตัวชี้วัดที่ 5... 
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  5) ตัวชี้วัดที่ 5 ระดับความส าเร็จงานสารบรรณน้ าหนักผลงาน ร้อยละ 10 (วัดปศุสัตว์
อ าเภอทุกอ าเภอ) เกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้ 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดําเนินงาน 
1 มีการจัดท าทะเบียนรับ-ส่งหนังสือราชการ 
2 - จัดท าสมุดลงรับหนังสือภายนอก รวมทั้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) 

- จัดท าสมุดออกเลขส่งหนังสือราชการ 
3 เสนอและติดตามหนังสือท่ีประทับตรา ด่วนท่ีสุด ด่วนมาก ด่วน และมีก าหนดระยะเวลาด าเนินการให้แล้วเสร็จทันที 

หรือให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา 
4 ส่งหนังสือถึงหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง (ต้นฉบับ) และทางระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้องภายในก าหนด 
5 มีการจัดเก็บหนังสือท่ีเสร็จเรียบร้อยแล้ว ลงแฟูมให้เป็นระบบระเบียบ สามารถสืบค้นและตรวจสอบได้ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

อุไร  อ้ิมอนงค ์  5.5.2 การประเมินผลการเรียนรู้และติดตามผลการนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของการ
พัฒนาบุคลากร 

   ตามที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ได้แจ้งแผนการพัฒนาระดับความส าเร็จใน
การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ตามตัวชี้วัดรอบการประเมินที่ 2/2565 โดยการเรียน e-learning 
จ านวน 2 หลักสูตร ส าหรับข้าราชการและพนักงานราช เข้ารับการเรียนให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 
30 มิถุนายน 2565 ไปแล้วนั้น จึงขอให้ส่งแบบประเมินผลการเรียนรู้และติดตามผลการน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ของการพัฒนา ภายในวันที่ 12 กรกฏาคม 2565 (รายละเอียดจะจัดส่งให้ทาง   
e-mail) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

อุไร  อ้ิมอนงค ์  5.5.3 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรเจดีย์ 
(บํารุง  ฐานุตฺตโร ป.ธ.7) อดีตเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนธาตุวรมหาวิหาร และอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะ
ภาค 5  
 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ ในวัน
พฤหัสบดี ที่ 14 กรกฏาคม 2565 เวลา 19.00 น. ณ ศาลาพิบูลธรรม วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร (วัดใหญ่) แต่งกายด้วยชุดสุภาพไว้ทุกข์  

ประธาน ขอเชิญทุกท่านร่วมทําบุญ และเชิญทุกท่านเข้าร่วมสวดพระอภิธรรมศพ เน้นปศุสัตว์อําเภอเมือง
พิษณุโลก ปศุสัตว์อําเภอพรหมพิราม ปศุสัตว์อําเภอบางระกํา ปศุสัตว์อําเภอวัดโบสถ์ และ     
ปศุสัตว์อําเภอบางกระทุ่ม  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ  
 - ไม่มี - 

เลิกประชุมเวลา 16.30 น. 
    

ลงชื่อ                              ผู้จดรายงานการประชุม                 ลงชื่อ                                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
  (นางสาวกรรณิการ เครือสาน)                                                        (นางอุไร  อ้ิมอนงค์)    
        เจ้าพนักงานธุรการ                                                               พนักงานธุรการ ส 3                    


