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รายงานการประชุม 
 ประจําเดือนขาราชการสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก  

คร้ังที่ 7/2565 ประจําเดือนกรกฎาคม ๒๕๖5  
วันศุกร ที่ 5 สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา 09.30 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. นายชูวิทย  หงษสามสิบเจ็ด  ปศุสัตวอําเภอพรหมพิราม  
 10. นายอภิรักษ  อินทรสัตยพงศ ปศุสัตวอําเภอชาติตระการ  
 11. นายศักดิ์ชัย  มวงศรี  ปศุสัตวอําเภอบางระกํา 
 12. นายสุรศักดิ์  ตั้งสุดใจ ปศุสัตวอําเภอบางกระทุม 
 13. นายสฤษดิ์  ศรีภิรมย เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน รักษาราชการแทน ปศุสัตวอําเภอเนินมะปราง 
 14. นายบรรทัด  มะลิวัลย นักวิชาการสัตวบาลชํานาญการ 
 15. นางสาวจิตชนก  คิ้มวงษษา นายสัตวแพทยชํานาญการ 
 16. นางสาวกุสินรา  สัตยานุกูล นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
 17. นายธิติคุณ  บุตรคําโชติ นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
 18. นางสาวกมลพรรณ  พลับผล  นายสัตวแพทยปฏิบัติการ 
 19. นายอภิวัชร  จินะราช นายสัตวแพทยปฏิบัติการ  
 20. นายศรันชัย  คีรีรัตน นายสัตวแพทยปฏิบัติการ  

ผูเขารวมประชุม 
 1. นางสาวธมลวรรณ  ศรีบรรเทา นายสัตวแพทยชํานาญการ รักษาราชการแทน ปศุสัตวอําเภอวังทอง 
 2. นายบรรพต  คําสี สัตวแพทยชํานาญงาน 
 3. นายวีระพงษ  อารีรักษ สัตวแพทยชํานาญงาน  
 4. นายวิทยา  วารีนิยม เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
 5. นายสุภาษิต  ระภาเพศ เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 
 6. นางสาวน้ําออย  ปานมี เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
 7. นางอุไร  อิ้มอนงค พนักงานธุรการ ส 3 
 8. นางสาวกรรณิการ  เครือสาน เจาพนักงานธุรการ  

ผูไมมาประชุม 
 1. นายรังสรรค  เงินวิลัย ปศุสัตวอําเภอวังทอง (ลาอุปสมบท) 

 
/ เร่ิมประชุมเวลา… 
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เร่ิมประชุมเวลา  09.30 น.  
นายสุริพล  มาบุญชวย ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ประธานในการประชุม ไดกลาวเปดการประชุม
และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

เร่ืองกอนวาระการประชุม ก. มอบโลรางวัลเกษตรกรดีเดน (อาชีพเลี้ยงสัตว) ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2565 
 - รางวัลเกษตรกรดีเดน (อาชีพเล้ียงสัตว) ใหแก นายจันที  ชมพูมี บานเลขท่ี 144 หมูท่ี 3 
ตําบลไทรยอย อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ไดรับรางวัลชมเชย โดยมี ปศุสัตวอําเภอ     
เนินมะปราง เปนผูรับโลรางวัลแทน เพ่ือนําไปมอบใหแกเกษตรกรในวาระการประชุมประจําอําเภอ
ตอไป  

ระเบียบวาระที่ 1  เร่ืองที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1. คําส่ังกรมปศุสัตว ท่ี 637/2565 ลงวันท่ี 20 กรกฎาคม 2565 เร่ือง เล่ือนระดับขาราชการ
พลเรือนสามัญ ไดแก นางสาวน้ําออย  ปานมี ตําแหนง เจาพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน            
กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว ใหดํารงตําแหนงเจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน      
ในตําแหนงเลขท่ีและสังกัดเดิม  
2. คําส่ังกรมปศุสัตว ท่ี 614/2565 ลงวันท่ี 12 กรกฎาคม 2565 เร่ือง ยายขาราชการพลเรือน
สามัญ ไดแก นายอภิรักษ  อินทรสัตยพงศ ปศุสัตวอําเภอชาติตระการ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
พิษณุโลก ใหไปดํารงตําแหนงปศุสัตวอําเภอบานดานลานหอย สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุโขทัย 
3. โครงการแสงนําใจไทยท้ังชาติ เดิน ว่ิง ปน ปองกันอัมพาต คร้ังท่ี 8 เฉลิมพระเกียรติ ระหวาง
วันท่ี 21 – 30 ตุลาคม 2565 โดยผูสนใจสามารถสมัครเขารวมไดท่ีแอปพลิเคชั่น THAI RUN 
ไดตั้งแตบัดนี้จนถึงวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 
4. โครงการรวมใจเปนหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 เนื่องในโอกาสการสถาปนากระทรวงมหาดไทย 
ครบ 130 ป ในป พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนํารายไดหลังหักคาใชจาย สงมอบใหมูลนิธิ
รวมจิตตนอมเกลาฯ เพ่ือเยาวชน ในพระราชินูปถัมภ สําหรับเปนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน 
นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีความประพฤติดี แตขาดแคลนทุนทรัพย  
5. สถานการณโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพิษณุโลก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/ 6. โครงการดานการเกษตร... 
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6. โครงการดานการเกษตรและสหกรณท่ีสําคัญของจังหวัดพิษณุโลก ท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
พิษณุโลกเสนอขอตั้งงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2567 
 - โครงการพัฒนาตอยอดองคความรูดานการผลิตและการตลาดกระบือจังหวัดพิษณุโลก 
งบประมาณ 1,356,480 บาท 
 - โครงการพัฒนาตอยอดองคความรูดานการผลิตและการตลาดสัตวอัตลักษณจังหวัดพิษณุโลก 
งบประมาณ 912,580 บาท 
 - โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและมาตรฐานการผลิตไกพ้ืนเมือง จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ 
1,756,290 บาท 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เร่ืองรับรองรายงานการประชุม ประจําเดือนมิถุนายน 2565 (คร้ังที่ 6/2565)  
ฝายบริหารท่ัวไป สรุปรายงานการประชุม ฯ ครั้งที่ 6/2565  เมื่อวันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565    
เวลา 13.30 น. ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก และเผยแพรทางเว็บไซตสํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก http://pvlo-phs.dld.go.th เรียบรอยแลว 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม คร้ังที่ 6/2565  เมื่อวันพุธ ที่ 29 มิถุนายน 2565 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังกอน  
 - ไมมี - 

ระเบียบวาระที่ 4 เร่ืองเพ่ือพิจารณา 
 - ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 5 เร่ืองที่เสนอใหที่ประชุมทราบและติดตามงาน 
 5.1 สํานักงานปศุสัตวอําเภอรายงานผลการปฏิบัติงาน และปญหาอุปสรรค  
  5.1.1 สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองพิษณุโลก 
   1) โครงการท่ียังดําเนินการไมแลวเสร็จ (อยูระหวางการดําเนินการตามแผน) 

    - โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญดานปศุสัตวกลุมผูเล้ียงโคเนื้อ
ตําบลดอนทอง 
   - โครงการยกระดับการเล้ียงสัตวใหมีระบบปองกันโรคและเล้ียงสัตวท่ีเหมาะสม 
   - การการเฝาระวังโรคระบาดในสุกร 
   - การเฝาระวังโรคระบาดในสัตวปก 
   - ติดตามการแตงตั้งพนักงานตรวจโรคสัตวประจําโรงฆาสัตว 

   2) ขอเสนอแนะ 
   - กรณีท่ีเปนการเก็บตัวอยางตามโครงการตางๆ เพ่ือสงตรวจทางหองปฏิบัติการ 
ขอใหแจงรหัสโครงการท่ีใชในการสงตัวอยางดวย เพื่อลดความผิดพลาดในการกรอกขอมูล 
   - การดําเนินการโครงการตางๆ ควรช้ีแจงวัตถุประสงคของโครงการ และขั้นตอน
การดําเนินงานใหชัดเจน เพ่ือคัดเลือกเกษตรกรใหตรงตามวัตถุประสงค และดําเนินงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

/ 5.1.2 สํานักงานปศุสัตว... 
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  5.1.2 สํานักงานปศุสัตวอําเภอชาติตระการ  
   1) โครงการท่ียังดําเนินการไมแลวเสร็จ 

  - โครงการรักษน้ําเพ่ือพระแมของแผนดิน (ลุมน้ําภาค) บานรักชาติ หมูท่ี 14 
ตําบลบอภาค อําเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เกษตรกรเปาหมาย 10 ราย คงเหลือการสง
มอบปจจัยการผลิต (ไกไขพรอมอาหาร) คาดวาจะแลวเสร็จ    
  2. ปญหาอุปสรรค  
  - น้ํามันเชื้อเพลิง 
  - สภาพพื้นท่ีเปนภูเขา 

           5.1.3 สํานักงานปศุสัตวอําเภอนครไทย  
   1) โครงการท่ียังดําเนินการไมแลวเสร็จ 
   - ระบบการปองกันโรคและการเล้ียงท่ีเหมาะสม GFM  
    ดําเนินการแลว ดังนี้ ไกพื้นเมือง 7 แหง สุกร 2 แหง 

   การดําเนินงานท่ียังไมแลวเสร็จ ดังนี้ ไกพ้ืนเมือง 3 แหง โคเนื้อ 2 แหง กระบือ 
1 แหง ตออายุสัตวปกพื้นเมือง 6 แหง กําหนดแลวเสร็จภายในวันท่ี 25 สิงหาคม 2565 
  - กิจกรรมเฝาระวังแซลโมเนลลาฯ 
   การดําเนินงานท่ียังไมแลวเสร็จ ดังนี้ ฟารมไกพันธ 1 แหง (ศูนยวิจัยฯ) กําหนด
แลวเสร็จภายในวันท่ี 25 สิงหาคม 2565 
  - กิจกรรมเสริมสรางภูมิคุมกันโรคในสัตวปกและการรณรงคทําความสะอาดและ
ทําลายเชื้อโรคในพื้นท่ีเส่ียง  
   การดําเนินงานท่ียังไมแลวเสร็จ ดังนี้ ฟารมมาตรฐานไกพันธุ 1 แหง กําหนดแลว
เสร็จภายในวันท่ี 25 สิงหาคม 2565 
  - กิจกรรมการเฝาระวังโรคสัตวปกในฟารมGFM /ไกพื้นเมือง ไกชนและเปดไลทุง 
   การดําเนินงานท่ียังไมแลวเสร็จ ดังนี้ สัตวปกพื้นเมืองหรือไกชนปองกันโรค(กช.4) 
1 แหง สัตวปกเล้ียงหลังบาน ตําบลเส่ียง 1 แหง กําหนดแลวเสร็จภายในวันท่ี 25 สิงหาคม 2565 
  2) ปญหาอุปสรรค  
  - น้ํามันเชื้อเพลิง 

  5.1.4 สํานักงานปศุสัตวอําเภอเนินมะปราง 
  1) การแตงตั้งพนักงานตรวจโรคสัตวประจําโรงฆาสัตวขององคการบริหารสวนทองถิ่น
กําหนดใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 7 สิงหาคม 2565 คาดวาจะแลวเสร็จภายใน วันท่ี 5 สิงหาคม 
2565  
  2) การอบรมจัดตั้งกลุม แปรรูปผลิตภัณฑจากไกพ้ืนเมือง กําหนดใหแลวเสร็จภายใน 
วันท่ี 15 สิงหาคม 2565 คาดวาจะแลวเสร็จภายใน วันท่ี 11 สิงหาคม 2565  
  3) จัดทําคลิปวีดีโอการสงเสริมกิจกรรมดานปศุสัตว กําหนดสงวันท่ี 24 สิงหาคม 
2565 คาดวาจะแลวเสร็จภายในวันท่ี 22 สิงหาคม 2565  

  5.1.5 สํานักงานปศุสัตวอําเภอบางกระทุม 
  1) โครงการเสริมสรางภูมิคุมกันโรคในสัตวปกและรณรงคทําความสะอาดและทําลาย
เชื้อโรคในพื้นท่ีเส่ียง ดังนี้ ฟารมสัตวปกรายยอย เปา 2ล00 แหง ผลงาน 2,330 แหง คาดวาจะ
แลวเสร็จภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 2565  
 

 
/ 2) โครงการเฝาระวังโรค… 
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  2) โครงการเฝาระวังโรคในสัตวปกสถานท่ีเล้ียงสัตวปกพ้ืนเมืองหรือไกชนท่ีมีระบบ
ปองกันโรค ดังนี้ เก็บตัวอยาง cloacal swab เปา 132 ตัวอยาง ผลงาน 78 ตัวอยาง อยูระหวาง
จัดทําแผนเก็บตัวอยางคาดวาจะแลวเสร็จภายในวันท่ี 30 สิงหาคม 2565  
  3) รับรองสถานท่ีเล้ียงใหมีระบบการปองกันโรคและการเล้ียงสัตวท่ีเหมาะสม (GFM) 
ดังนี้  
   - จํานวนเกษตรกรท่ีไดรับการรับรองใหมสถานท่ีเล้ียงสัตวท่ีเหมาะสม (GFM) ดังนี้ 
สัตวปกพ้ืนเมือง เปา 10 ฟารม ผลงาน 7 ฟารม อยูระหวางย่ืนเอกสารภายใน 20 สิงหาคม 
2565 
   - จํานวนเกษตรกรรายยอยท่ีไดรับการประเมินความเส่ียงตอโรคอหิวาตแอฟริกาใน
สุกรในระดับเส่ียงสูง-สูงมาก ท่ีไดรับการเฝาระวังทางอาการ ดังนี้ จํานวนคร้ังในการเขาตรวจติดตาม
ประเมินความเส่ียงในเกษตรกรรายยอย (เปาหมายตรวจติดตามรายละ 2 คร้ังตอป) เปา 159 คร้ัง 
ผลงาน 108 และจํานวนเกษตรกรผูเล้ียงสุกรท่ีไดรับการขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงขอมูลในระบบ    
E-smart+ เปา 437 ราย ผลงาน 310 ราย อยูในระหวางดําเนินการสํารวจฟารมท่ีเหลือใหแลว
เสร็จภายใน 26 สิงหาคม 2565 
   - ควบคุมประชากรสัตวโดยการผาตัดทําหมัน (โดยกรมปศุสัตว) ดังนี้ สุนัขเพศผู 
เปา 15 ตัว ผลงาน 8 ตัว สุนัขเพศเมีย เปา 23 ตัว ผลงาน 12 ตัว แมวเพศผู เปา 4 ตัว ผลงาน 
2 ตัว แมวเพศเมีย เปา 8 ตัว ผลงาน 4 ตัว ดําเนินการประสานผาตัดทําหมันสุนัข-แมวจรจัด ในวัด 
2 แหง ชวงเวลาดําเนินการระหวางวันท่ี 15 - 26 สิงหาคม 2565 

          
 5.2 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว  
กมลพรรณ  พลับผล  5.2.1 การพัฒนาโรงฆาสัตวใหไดมาตรฐาน 
   การรายงานผลการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจโรคสัตว ประกอบดวย รายงานการ

ตรวจโรคสัตวกอนฆา-หลังฆา ขอใหสงรายงานภายในวันท่ี 1 ของเดือนถัดไป และรายงานรับรองให
จําหนายเนื้อสัตว ขอใหสงรายงานภายในวันท่ี 1 ของเดือนถัดไป กําหนดสงตั้งแตสิงหาคม 2565 
เปนตนไป เลขพนักงานตรวจโรคสัตวท่ีออกในเอกสารและการลงขอมูลในไฟล AMPM และ รน.      
ใหดําเนินการใชเลขใหมตามท่ีกรมฯ ประกาศ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

กมลพรรณ  พลับผล  5.2.2 รวบรวมขอมูลตนทุนการผลิตน้ํานมดิบ 
   กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตวไดทําหนังสือแจงสํานักงานปศุสัตวอําเภอบางระกํา

และอําเภอพรหมพิราม เร่ือง การเก็บรวบรวมขอมูลตนทุนการผลิตน้ํานมดิบของเกษตรกรผูเล้ียง  
โคนมท่ีสงน้ํานมใหศูนยรวบรวมน้ํานมดิบในพ้ืนท่ี กําหนดสงขอมูลภายในวันท่ี ๕ ของทุกเดือน    
เพ่ือรวบรวมและนําสงใหสํานักงานปศุสัตวเขต ๖ ตอไปเก็บรวบรวมขอมูลตนทุนการผลิตน้ํานมดิบ
ของเกษตรกรผูเล้ียงโคนม 

มติที่ประชุม รับทราบ 

กมลพรรณ  พลับผล  5.2.3 การประชุมพิจารณาโรงฆาสัตวเพ่ือตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฆาสัตว 
   ประชุมพิจารณาผลการตรวจประเมินโรงฆาสัตวเพ่ือตออายุใบอนุญาตประกอบกิจการ

ฆาสัตว ในวันพุธท่ี 10 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. เปนตนไป ณ หองประชุมสํานักงาน     
ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก  

มติที่ประชุม รับทราบ 
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กมลพรรณ  พลับผล  5.2.4 ข้ันตอนในการเปนพนักงานตรวจโรคสัตว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   กําหนดสงสําเนาการแตงตั้งพนักงานตรวจโรคสัตวประจําโรงฆาสัตว ใหกลุมพัฒนา

คุณภาพสินคาปศุสัตว ภายในวันท่ี 15 สิงหาคม 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

/ หนังสือคําส่ัง... 
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มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.3 กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
ศิริวรรณ  มวงทอง  5.3.1 การดําเนินการตามตัวช้ีวัด โครงการระบบสงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญดาน

ปศุสัตว ประจําปงบประมาณ 2565 
   แปลงใหญท่ีดําเนินการในปงบประมาณ 2563 (แปลงใหญกลุมผูเล้ียงโคเนื้อตําบลดอนทอง, 

แปลงใหญวิสาหกิจชุมชนกลุมกระบือหนองไผ และแปลงใหญกลุมอนุรักษและพัฒนาควายไทย
อําเภอบางกระทุม) ตามตัวชี้วัดยอย 4 ดาน ดังนี้ 

   1) รอยละของตนทุนการผลิตท่ีลดลง ไมนอยกวารอยละ 19.97 
   2) รอยละของผลผลิตสินคาเกษตรท่ีเพิ่มขึ้น ไมนอยกวารอยละ 35.98 
   3) รอยละของแปลงท่ีไดราคาผลผลิตเพิ่มขึ้น ไมนอยกวารอยละ 19.12 
   4) รอยละของแปลงใหญท่ีไดรับการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการผลิต ไมนอยกวา

รอยละ 28.24 
   โดยกําหนดใหรายงานผลการดําเนินงานฯ ภายในวันท่ี 19 กันยายน 2565 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

/ 5.3.2 การฝกอบรมโครงการ… 
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ศิริวรรณ  มวงทอง  5.3.2 การฝกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและศูนยเรียนรูตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

   สํานักงานปศุสัตวอําเภอพิจารณาคัดเลือกเกษตรกร อําเภอละ 10 ราย เขารับการฝกอบรม 
ระหวางวันท่ี 15 – 22  สิงหาคม  2565 ณ ศูนยเรียนรูกองพันทหารปนใหญท่ี 104 คายสมเด็จ
พระเอกาทศรถ อําเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ตามรายละเอียด ดังนี้ 

   - วันจันทรท่ี 15 สิงหาคม 2565 เกษตรกร อ.เมืองพิษณุโลก มีรถรับ-สง ณ สํานักงาน
เกษตรอําเภอเมืองพิษณุโลก เวลา 08.15 น. 

   - วันอังคารท่ี 16 สิงหาคม 2565 เกษตรกร อ.บางกระทุม มีรถรับ-สง ณ ท่ีวาการ
อําเภอบางกระทุม เวลา 08.00 น. 

   - วันพุธท่ี 17 สิงหาคม 2565 เกษตรกร อ.พรหมพิราม มีรถรับ-สง ณ ท่ีวาการ
อําเภอพรหมพิราม เวลา 08.00 น. 

   - วันพฤหัสบดีท่ี 18 สิงหาคม 2565 เกษตรกร อ.บางระกํา มีรถรับ-สง ณ ท่ีวาการ
อําเภอบางระกํา เวลา 08.00 น. 

   - วันศุกรท่ี 19 สิงหาคม 2565 เกษตรกร อ.วังทอง มีรถรับ-สง ณ ท่ีวาการอําเภอ   
วังทอง เวลา 08.00 น. 

   - วันจันทรท่ี 22 สิงหาคม 2565 เกษตรกรจาก อ.วัดโบสถ มีรถรับ-สง ณ ท่ีวาการ
อําเภอวัดโบสถ เวลา 08.00 น.  

มติที่ประชุม รับทราบ 

บรรทัด  มะลิวัลย  5.3.3 แผน/ผลการดําเนินงานโครงการตามพระราชดําริ 
  1) โครงการรักษน้ํา เพ่ือพระแมของแผนดิน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัด
พิษณุโลก (กําหนดสงมอบเดือนสิงหาคม 2565 สนับสนุนไกไข 5 ตัว พรอมอาหารปรับสภาพ) 

 

 

 

 
 
 

  2) โครงการเขื่อนแควนอยบํารุงแดน อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดพิษณุโลก      
(กําหนดสงมอบเดือนสิงหาคม 2565 สนับสนุนไกไข 5 ตัว พรอมอาหารปรับสภาพ) 

 
 
 

 

 
   

 / 3) โครงการพัฒนาเด็ก... 
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 3) โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร จังหวัดพิษณุโลก  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   - รร.ตชด.บานลาดเรือ วัสดุการเกษตร 4 รายการ (กาํหนดสงมอบเดือนสิงหาคม 2565) 
  - รร.ตชด.บานรักไทย ขอสนับสนุนอาหาร 
  - เกษตรกร บานรักไทย ขอสนับสนุนอาหาร 

                                

                                                   คาวัสดุการเกษตร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

/ 4) โครงการสงเสริม... 

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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  4) โครงการสงเสริมการเล้ียงสัตวในพื้นท่ีเฉพาะ จังหวัดพิษณุโลก (ส้ินสุดโครงการ)  
  
 
 
 

 

 
 

  5) โครงการพัฒนาเกษตรกรรมย่ังยืน กิจกรรมสงเสริมเกษตรทฤษฎีใหม (เหลืองบจาง
เหมาบริการ 10,000 บาท สําหรับงานออกบูทของเกษตรกร) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               การจัดซื้อวัสดุการเกษตร          
                                            
 

 

 

 

 

 

 

 
      - สงมอบและสงแบบรับวัสดกุารเกษตรแลว ไดแก นครไทย และชาติตระการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 

/ 5.3.4 โครงการธนาคารโค-กระบือ… 

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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บรรทัด  มะลิวัลย  5.3.4 โครงการธนาคารโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดําริ จังหวัดพิษณุโลก 
   1) ขอมูลทะเบียนสัตว ณ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2565 

 

 

 

 

 
 
 

2) การขออนุมัติจําหนายลูกโค ตัวท่ี 1 เพศผู 

 

 

 

 

 

   3) การขออนุมัติขยายลูกโค 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 113 81 39 120 113 81 39 120 0 0 0 0 113 81 39 120

นครไทย 22 20 22 42 22 20 22 42 0 0 0 0 22 20 22 42

บางกระทุม 132 119 39 158 132 119 39 158 1 2 1 3 133 121 40 161

พรหมพิราม 82 35 74 109 82 35 74 109 0 0 0 0 82 35 74 109

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

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

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

478 395 254 649 478 395 254 649 4 6 1 7 482 401 255 656

สัญญาใหม

รวม

แบบฟอรมสรุปขอมูลทะเบียนสัตวโครงการธนาคารโค - กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ

26 กรกฎาคม 2565

ยืมเพื่อการผลิต รวมยืมเพื่อการผลิต พอพันธุ รวมทั้งหมด

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

ขออนุมัติจําหนายลูกโค-กระบือ ตัวที่ 1 เพศผู 3 ตัว พรหมพิราม  
ขออนุมัติจําหนายลูกกระบือ ตัวที่ 1 เพศผู 2 ตัว เมืองพิษณุโลก  
ขออนุมัติจําหนายลูกโค ตัวที่ 1 เพศผู 2 ตัว วังทอง      
ขออนุมัติจําหนายลูกโค ตัวที่ 1 เพศผู 5 ตัว บางกระทุม      
ขออนุมัติจําหนายลูกโค ตัวที่ 1 เพศผู 3 ตัว บางกระทุม      
ขออนุมัติจําหนายลูกกระบือ ตัวที่ 1 เพศเมีย 1 ตัว บางกระทุม  
ขออนุมัติจําหนายลูกโค ตัวที่ 1 เพศผู 1 ตัว บางระกํา       
ขออนุมัติจําหนายลูกโค ตัวที่ 1 เพศผู 1 ตัว บางระกํา    
ขออนุมัติจําหนายลูกโค ตัวที่ 1 เพศผู 1 ตัว บางระกํา      
ขออนุมัติจําหนายลูกโค ตัวที่ 1 เพศผู 1 ตัว บางระกํา  
ขออนุมัติจําหนายลูกโค ตัวที่ 1 เพศผู 1 ตัว วัดโบสถ  

ุ ู   ู
ขออนุมัติจําหนาย สงเงินคาลูก

รายการ อําเภอ

สนง.ปศอ. สนง.ปศจ. สนง.ปศข.

ขออนุมัตินําลูกโคกระบือขยายใหรายใหม 4 ราย พรหมพิราม  
ขออนุมัตินําลูกกระบือขยายใหเกษตรกรรายใหม 3 ราย เมืองพิษณุโลก  
ขออนุมัตินําลูกโคกระบือขยายใหเกษตรกรรายใหม 3 ราย วังทอง   
ขออนุมัตินําลูกโคขยายใหเกษตรกรรายใหม 2 ราย บางกระทุม  
ขออนุมัตินําลูกโคขยายใหเกษตรกรรายใหม 4 ราย บางกระทุม  
ขออนุมัตินําลูกโคขยายใหเกษตรกรรายใหม 1 ราย บางระกํา   

ุ ู   
ขออนุมัติจําหนาย

รายการ อําเภอ

สนง.ปศอ. สนง.ปศจ. สนง.ปศข.

ขอมอบกรรมสิทธิ์ กรณี 5 ป 4 ราย พรหมพิราม  
ขอมอบกรรมสิทธิ์ กรณี 5 ป  1 ราย เมืองพิษณุโลก  

อําเภอรายการ
ขออนุมัติจําหนาย
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   5) การดําเนินการอื่นๆ  

 
  

 

 

6) รายการรอดําเนินการ (คงคาง) ณ วันท่ี 26 กรกฎาคม 2565 

 

  

  7) ผลการดําเนินการตามการแจงเตือนของสํานักงานปศุสัตวเขต 6 รอบเดือน
มิถุนายน 2565  

    - กําลังดําเนินการและดําเนินการแลวเสร็จ 10 รายการ จากการแจงเตือน 41 
รายการ คิดเปนรอยละ 24.4 

 
 
 

 

 

 

 

มติที่ประชุม รับทราบ 

บรรทัด  มะลิวัลย 5.3.5 โครงการตามตัวช้ีวัดปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก 
   1) โครงการศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ดานปศุสัตว  

 

 

 

 

 
 
 

/ - กรมปศุสัตวโอนงบ… 

สนง.ปศข. สนง.ปศจ. สนง.ปศอ.

ขอสงแบบแสดงความจํานงเกษตรกรรายใหม 15 ราย พรหมพิราม  
ขออนุมัติเปลี่ยนเกษตรกรคูสัญญา 1 ราย บางระกํา  

รายการ อําเภอ
ขออนุมัติจําหนาย
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   - กรมปศุสัตวโอนงบประมาณการจัดทําวีดีโอประชาสัมพันธศูนยเครือขาย ศพก. 
ดานปศุสัตวดีเดนระดับจังหวัด (นายปน ครามสระนอย ศพก.ดานปศุสัตวอําเภอบางกระทุม) 
5,000 บาท กําหนดดําเนินการในวันท่ี 1 สิงหาคม 2565 

   2) โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปร่ือง Smart Farmer จังหวัดพิษณุโลก 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

   - ไดรับเอกสารการประเมินครับถวนแลว กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว           
จะดําเนินการรายงานผลการประเมินใหสํานักงานปศุสัตวเขต 6 แลว รอตรวจสอบการรายงาน 
ใน e operation 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 
 5.4 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว 
ชาตรี  เจริญพร  5.4.1 ระดับรอยละความสําเร็จของปริมาณผลผลิตฯ รอบที่ 2/2565 

ระดับคะแนน คาเปาหมายผลงาน จํานวนกจิกรรม 
0 ดําเนินการได 0 – 50.99% 3 
1 ดําเนินการได 51 – 60.99 % 0 
2 ดําเนินการได 61 – 70.99% 0 
3 ดําเนินการได 71 – 80.99 % 2 
4 ดําเนินการได 81 – 90.99 % 0 
5 ดําเนินการได 91 % ขึ้นไป 25 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

/ 5.4.2 ประชุมทบทวน… 

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 
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ชาตรี  เจริญพร  5.4.2 ประชุมทบทวนการใชงานระบบบริหารการปฏิบัติงาน e-Operation  
  กําหนดการประชุมในวันอังคารท่ี 18 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. ผานระบบ 
Zoom Conference ณ หองประชุมสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก กลุมเปาหมาย : สํานักงาน
ปศุสัตวจังหวัดและสํานักงานปศุสัตวอําเภอเขต 5 และ เขต 6 และใหผูเขาประชุมจัดเตรียม
คอมพิวเตอรสําหรับการเขาระบบฯ ลงทะเบียน : ผาน QR Code ภายในวันท่ี 31 สิงหาคม 2565 

มติที่ประชุม รับทราบ    

ชาตรี  เจริญพร  5.4.3 การปรับปรุงฐานขอมูลทะเบียนเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวป 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ชาตรี  เจริญพร 5.4.4 ผลการดําเนินงานตัวช้ีวัดการสรางความรับรูความเขาใจแกประชาชน รอบที่ 2/2565 

อําเภอ/กลุม/ฝาย จํานวนเรื่องที่เผยแพร เดือนมิถุนายน 2565 
สนง.ปศุสัตวอําเภอเมืองพิษณุโลก 11 
สนง.ปศุสัตวอําเภอชาติตระการ 2 
สนง.ปศุสัตวอําเภอนครไทย - 
สนง.ปศุสัตวอําเภอเนินมะปราง 19 
สนง.ปศุสัตวอําเภอบางกระทุม 60 
สนง.ปศุสัตวอําเภอบางระกํา 23 
สนง.ปศุสัตวอําเภอพรหมพิราม 41 
สนง.ปศุสัตวอําเภอวังทอง - 
สนง.ปศุสัตวอําเภอวัดโบสถ - 
กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศฯ 1 
กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 1 
กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว - 
กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว - 
ฝายบริหารทั่วไป 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
มติที่ประชุม รับทราบ 

ชาตรี  เจริญพร  5.4.5 ผลการประเมินความคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ป 2565 

   - ประเภทจังหวัด (ราชการสวนภูมิภาค) จังหวัดพิษณุโลก คะแนนประเมิน 91.83 
ระดับ A ผานการประเมิน ลําดับท่ี 53 จาก 76 จังหวัด ไมผานการประเมิน ไดแก นราธิวาส 
กาญจนบุรี ราชบุรี 

   - ประเภทสวนราชการระดับกรมหรือเทียบเทากรมปศุสัตว คะแนนประเมิน 93.03 
ระดับ A ผานการประเมิน ลําดับท่ี 54 จาก 146 หนวยงาน 

มติที่ประชุม รับทราบ 

 / 5.5 กลุมพัฒนาสุขภาพ... 



หนา 16 จาก 17 

 

 5.5 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
ธีระ  นววิภาพันธ  5.5.1 สถานการณโรคระบาดสัตว 

  1) โรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (ASF) พบโรคในพื้นท่ี 30 จังหวัดของประเทศไทย และ
ในพื้นท่ีสํานักงานปศุสัตวเขต 6 พบในจังหวัดกําแพงเพชร และพิจิตร  
  2) โรคลัมป สกิน (LSD) รอบเดือนกรกฎาคม 2565 พบโรคใน 4 จังหวัด ไดแก แพร 
ปทุมธานี สระบุรี สงขลา  
  3) โรคพิษสุนัขบา ท่ีผานพบโรคใน 3 จังหวัด ไดแก ชลบุรี สมุทรปราการ บุรีรัมย  

มติที่ประชุม รับทราบ 

ธีระ  นววิภาพันธ  5.5.2 การจัดสรรวัคซีน งบปองกันโรค จํานวน 2 ชนิด  
  1) วัคซีนโรคลัมป สกิน (ชนิดเช้ือตายท่ีกรมปศุสัตวผลิต) จํานวน 1,000 โดส จะใช
กรณีการเคล่ือนยายสัตว ซึ่งจัดสรรตามจํานวนการเคล่ือนยาย ไดแก นครไทย ชาติตระการ บางกระทุม 
พรหมพิราม วัดโบสถ อําเภอละ 150 โดส สวนเหลือจัดเก็บไวท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก 
จํานวน 250 โดส แตหากอําเภอมีความตองการใช สามารถเบิกไดท่ีกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
(ขอกําหนดวัคซีนของกรมปศุสัตว เร่ิมทําวัคซีนคร้ังแรกท่ีอายุ 4 เดือน กระตุนเข็ม 2 อีก 1 เดือน 
และฉีดทุก 6 เดือน หากสัตวเคยทําวัคซีนมากอน สามารถฉีดไดอีก 1 คร้ัง เพื่อเปนการกระตุน) 
  2) วัคซีนอหิวาตสุกร ซึ่งจะหมดอายุในเดือนกันยายน 2565 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว
จัดสรรใหอําเภอตามขอมูลฟารม GFM สุกร ในพื้นท่ีแตละอําเภอ  

มติที่ประชุม รับทราบ 

 5.6 ฝายบริหารทั่วไป  
ชาตรี  เจริญพร  5.6.1 การประเมินผลการเรียนรูและติดตามผลการนําไปใชใหเกิดประโยชนของการ

พัฒนาบุคลากรผูใตบังคับบัญชา  
   ตามท่ีสํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ไดแจงแผนการพัฒนาระดับความสําเร็จใน

การพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ตามตัวชี้วัดรอบการประเมินท่ี 2/2565 โดยการเรียน e-learning 
จํานวน 2 หลักสูตร สําหรับขาราชการและพนักงานราช เขารับการเรียนใหแลวเสร็จภายในวันท่ี 
30 มิถุนายน 2565 ไปแลวนั้น จึงขอใหสงแบบประเมินผลการเรียนรูและติดตามผลการนําไปใช
ใหเกิดประโยชนของการพัฒนาใหฝายบริหารท่ัวไป ภายในวันท่ี 11 สิงหาคม 2565 (แบบฟอรม
ไดจัดสงใหทาง e-mail กลุม/ฝาย และอําเภอเรียบรอยแลว) 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ชาตรี  เจริญพร  5.6.2 ประชาสัมพันธรวมเปนเจาภาพเทศนมหาชาติ 13 กัณฑ ในพรรษา โครงการกองบุญ
เพ่ือกลุมเปราะบางกับงานสาธารณสงเคราะหในจังหวัดพิษณุโลก  
 ระหวางวันท่ี 26 กรกฎาคม – 18 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 – 15.00 น.        
ณ ศาลาการเปรียญวัดโพธ์ิทอง ตําบลบางระกํา อําเภอบางระกํา จังหวัดพิษณุโลก เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา ทานใดประสงครวมทําบุญ สามารถสงเงินไดท่ี คุณอุไร  อิ้มอนงค 
ฝายบริหารท่ัวไป    

มติที่ประชุม รับทราบ 

 

/ ระเบียบวาระท่ี 6… 



หนา 17 จาก 17 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เร่ืองอ่ืนๆ  
 - ไมมี - 

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


