
รายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 
ครั้งที่ 1/2565 

 วันจันทร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ.2564 เวลา 09.30 น   
ณ  ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 

------------------------- 

ผู้มาประชุม 

1. นายสุนทร    รัตนจ ารูญ  ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 
2. นายนิธิศ   จิตนิยม   นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ 
3. นายบุญกัน            เขตแวงควง           นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
4. นายวัฒนา    แสงปัญญา         นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
5. นายวิริยะ   สุวรรณโชต ิ  ปศุสัตว์อ าเภอองครักษ์ 
6. นางจิรานุช   จันทร์ปิยวงศ์            ปศุสัตว์อ าเภอเมืองนครนายก 
7. นายชัยวัฒน ์  รักอิสสระ  สัตวแพทย์ช านาญงาน 
8. นางสาวสุกัญญา  กุลประดิษฐ์  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
9. นายฉัตรชัย  วงศ์สา   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
10. นางสาววิรัลพัชร์  อยู่อินทร์  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
11. นางสาวสุภาพร  ศรีม่วง   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
12. นางวัลย์ลดา  แย้มอรุณพัฒนา  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
13. นายสุริยา   จันนา   นักวิชาการสัตวบาล 
14. นางจิราวรรณ  เหล่าชัย   พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 
15. นางสาววันดี  จันทเพชระ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
16. นางจุรีรัตน์  อินทฤาชัย  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
17. นายสมชาย  จันทน์เทศ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
18. นายวัชระ  วิชชุชนินทร์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
19. นางสาวจุฑามาศ  บุญเกิด   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
20. นางสาวธันยพร  เจริญยิ่ง   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
21. นายเกษตรชัย   เรืองเดช   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
22. นางสาววาสนา  เปียค า   นักวิชาการสัตวบาล 
23. นายสุพรรณ   กฤษณะพุกต์  แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครนายก 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายสมเกียรติ  อยู่ปาน   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
2.  นางสาวสุวพิชญ์  โสมอินทร์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
3.  นายพงษ์ศักดิ์  จันทร์ประธาตุ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
4.  นางสุภาพร  พิมพ์พิสนท์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 

 
เริ่มประชุม เวลา  09.30 น.     

    เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุนทร รัตนจ ารูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิด   
การประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระก่อนการประชุม 
ไม่มี 

 
มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที ่1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.1 ระบบสารบรรณอิเล็กทอร์นิกส์  หากเป็นหนังสือด่วน ให้ด าเนินการปริ้นแล้วน ามา 
ลงรับที่งานสารบรรณฯ เพ่ือด าเนินการ  ให้ทันตามข้อสั่งการในหนังสือ ต่อไป 
       1.2 หน่วยบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน 
จังหวัดนครนายก ครั้งที่ 5 วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ณ วัดท่าประดิษฐ์ หมู่ที่ 8 ต าบลท่าเรือ อ าเภอปากพลี 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครนายก ครั้งที่ 1/2565 เมือ่วันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 (จ านวน 4 หน้า) 

มติที่ประชุม     รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพื่อทราบ 

   3.1 การด าเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน 
         ตามที่จังหวัดนครนายก มีหนังสือสั่งการให้ด าเนินการแก้ไขความเดือดร้อนของ
ประชาชนจากกรณีเนื้อสุกรมีราคาสูง พร้อมให้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ จึงขอให้กลุ่มงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการตาม 
ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด    

       3.2 เป้าหมายและผลการปฎิบัติงานที่ได้รับในระบบบริหารการปฎิบัติงาน (e-operation) 

         ฝ่ายบริหารทั่วไป 

    1.ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
รวมงบประมาณจังหวัดนครนายก  

 รายการ   งบที่ได้รับ   ใช้ไป   คงเหลือ  
 คิดเป็น %  

 ที่ใช้ไป  

 งบบุคคลากร     1,813,800.00     1,477,330.00       336,470.00              81.45  

 งบด าเนินงาน-ตชว.     2,196,043.00     1,291,631.51       904,411.49              58.82  
 งบด าเนินงาน-สาธารณูปโภค       140,600.00         89,338.81         51,261.19              63.54  

 งบลงทุน       189,500.00       149,500.00         40,000.00              78.89  

 เงินอุดหนุน                  -                    -                    -                    -    
 รวม     4,339,943.00     3,007,800.32     1,332,142.68              69.31  

 กันไว้เบิก ท าP/O แล้ว         40,000.00     1,292,142.68    

 รวมทั้งหมด     4,339,943.00     3,047,800.32     1,292,142.68              70.23  

     

   

 ณ วันที่  มกราคม 2565  
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                        กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
       รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด  ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ 

   1. ตัวชี้วัดที่ 1: ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดท าได้
จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ 2565 รายละเอียดตามเอกสาร RPT 107 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
       2. ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่
รับผิดชอบของปศุสัตว์จังหวัดท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอได้รับมอบหมายตาม 
เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565  รายละเอียดตามเอกสาร RPT 112 (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ) 
     

         กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
         1.ผลการปฎิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2565 ตามแผนงาน,โครงการและกิจกรรม 
ที่ได้รับในระบบบริหารการปฎิบัติงาน (e-operation) ประจ าเดือนธันวาคม 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
         2.การยื่นตรวจสอบและออกใบอนุญาตโรงฆ่า พร้อมตรวจติดตามให้ครบตามจ านวน 
15 แห่ง จะด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 
         3. แจ้งตรวจสถานที่จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ได้ด าเนินการจัดท าแผนตรวจสถานที่จ าหน่าย
เนื้อสัตว์ ร่วมกับอ าเภอ  
         กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

1. การอบรมอาสาปศุสัตว์ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้า เป้าหมาย 40 ราย ด าเนินการแล้ว
เสร็จภายในเดือน กุมภาพันธ์ 2565  

2. ค าสั่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ที่ 2/2565 เรื่อง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ
ป้องกันและเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกรในพ้ืนที่จังหวัดนครนายก(ASF War room) 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)  

3. แจ้งปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ ด าเนินการติดตามและประชาสัมพันธ์ให้ฟาร์มสุกรใน
พ้ืนทีเ่ข้าสูม่าตรฐาน GAP ด้วย 

         กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

         แจ้งแผนการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2565 ไตรมาศ 2 (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ)  

 3.3 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน 

            ด้วย กรมปศุสัตว์ ได้มีประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งประเภทวิชาการ ระดับช านาญการพิเศษ จ านวน 17 ต าแหน่ง สามารถดูรายละเอียดได้ที่ 
ข่าวประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 
     ไม่มี 

มติที่ประชุม รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 5   เรื่องอ่ืนๆ 
     ไม่มี 
 

ปิดประชุมเวลา   เวลา  12.00 น. 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  วัลย์ลดา       ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                                                            (นางวัลย์ลดา  แย้มอรุณพัฒนา)        
                                                            เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

 

 

 

(ลงชื่อ)  สุกัญญา     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                                            (นางสาวสุกัญญา กุลประดิษฐ์)        
                                                             เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

 

       


