
รายงานการประชุมข้าราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก 
ครั้งที่ 2/2565 

 วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 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. นางสาวจันทร์เพ็ญ  พาพันธ์   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
10. นางจุฑามาศ  ประภาพรรณพงศ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
11. นางสาวธนวรรณ  ณ ถลาง   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
12. นายวรุต   ชินประหัษฐ์  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
13. นางสาววิรัลพัชร์  อยู่อินทร์  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
14. นางสาวสุภาพร  ศรีม่วง   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
15. นางวัลย์ลดา  แย้มอรุณพัฒนา  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
16. นายสุริยา   จันนา   นักวิชาการสัตวบาล 
17. นางจิราวรรณ  เหล่าชัย   พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ 
18. นางสาววันดี  จันทเพชระ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
19. นางจุรีรัตน์  อินทฤาชัย  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
20. นายสมชาย  จันทน์เทศ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
21. นายวัชระ  วิชชุชนินทร์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
22. นางสาวจุฑามาศ  บุญเกิด   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
23. นางสาวธันยพร  เจริญยิ่ง   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
24. นายเกษตรชัย   เรืองเดช   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
25. นางสาววาสนา  เปียค า   นักวิชาการสัตวบาล 
26. นางสุภาพร  พิมพิสนท์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
27. นายสุพรรณ   กฤษณะพุกต์  แทนหัวหน้าด่านกักกันสัตว์นครนายก 

ผู้ไม่มาประชุม 
1.  นายฉัตรชัย  วงศ์สา   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
2.  นายสมเกียรติ  อยู่ปาน   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
3.  นายพงษ์ศักดิ์  จันทร์ประธาตุ  เจ้าพนักงานสัตวบาล 

 

เริ่มประชุม เวลา  09.30 น.     

    เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว นายสุนทร รัตนจ ารูญ ปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ประธานที่ประชุมได้กล่าวเปิด   
การประชุมและด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระก่อนการประชุม 
1. แนะน าข้าราชการใหม่  จ านวน 4 ท่าน ดังนี้ 

      1.1 นางสาวจันทร์เพ็ญ  พาพันธ์  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน  
            ปฏิบัติงานที ่ฝ่ายบริหารทั่วไป 
      1.2 นางสาวธนวรรณ  ณ ถลาง  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
             ปฏิบัติงานที่ กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
      1.3 นายวรุต  ชินประหัษฐ์  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
            ปฏิบัติงานที ่ปศุสัตว์อ าเภอเมืองนครนายก 
      1.4 นางจุฑามาศ  ประพาพรรณพงศ์  นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
            ปฏิบัติงานที ่กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 1  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   เรื่องจากการประชุมกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2565 
ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 

      1. วาระจังหวัดนครนายกประเด็น หน้าบ้านน่ามอง การลด คัดแยกขยะ และน้ าเสีย 
ในพ้ืนที่ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก มีด าริให้มีการขับเคลื่อนวาระจังหวัดนครนายก 
ประเด็นที่ 9 หน้าบ้านน่ามอง การลด คัดแยกขยะและน้ าเสีย โดยให้เริ่มต้นจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ สถานที่ราชการ 
ก่อนขยายไปสู่ภาคประชาชน และได้สั่งการมอบหมายให้ขับเคลื่อนฯ ประเด็นที่ 9 หน้าบ้านน่ามอง การลด คัดแยก
และน้ าเสีย อย่างต่อเนื่อง 

      2. ให้ปฏิบัติตามกฏหมายจราจรอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
 2.1 ก าหนดให้รถจักรยานยนต์ และรถยนต์ทุกประเภทให้ขับรถทางเดียว  

ห้ามขับรถย้อนศร (ยกเว้นกรณีวันหยุดราชการที่มีการปิดประตูทางออก)  ห้ามจอดรถในพ้ืนที่ห้ามจอด กรณีที่มี 
การจอดรถยนต์ที่หมดอายุการใช้งาน ให้เร่งด าเนินการเคลื่อนย้ายออกจากศาลากลางจังหวัด เนื่องจากอาจเป็นวัตถุ 
ที่ผู้ไม่ประสงค์ด ีใช้ก่อเหตุความวุ่นวายได ้

 2.2 ให้ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน รวมถึงประชาชนทั่วไปสวมหมวกนิรภัย
ทุกครั้งที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักยานยนต์ ภายในบริเวณศาลากลางจังหวัดนครนายก 

 2.3 มอบหมายให้ที่ท าการปกครองจังหวัดนครนายก จัดเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร
รักษาดินแดนตรวจการขับขี่รถจักรยานยนต์ ภายในบริเวณศาลากลาง หากพบข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน  
ไม่สวมหมวกนิรภัย ให้ที่ท าการปกครองจังหวัดนครนายก แจ้งรายชื่อให้ผู้บังคับบัญชาทราบเพ่ือพิจารณาลงโทษ  
ทางวินัย ส าหรับประชาชนทั่วไปให้จอดรถหรือจูงไป 

 2.4 ถ้าผู้ใดไม่ปฏิบัติตามกฏหมายจราจร ให้ที่ท าการปกครองจังหวัดนครนายก
แจ้งเจ้าหน้าที่ต ารวจด าเนินการตามกฏหมายจราจร ต่อไป 

 ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการแจ้งบุคลากรถือปฏิบัติตามที่ได้สั่งการ ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะแจ้ง
ให้ส่วนราชการตักเตือน 

 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 2   รับรองรายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครนายก ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 7  มีนาคม 2565 (จ านวน 4 หน้า) 

มติที่ประชุม     รับรอง 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องเพื่อทราบ 

      3.1  ฝ่ายบริหารทั่วไป 
    1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 
                   3.2 การปฎิบัติงานที่ได้รับในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) 

               3.2.1 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
       รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด  ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ 

 1. ตัวชี้วัดที่ 1: ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดท าได้จริง
เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับ ตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามเอกสาร RPT 107 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 
    2. ตัวชี้วัดที่ 2 : ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์อ าเภอในพ้ืนที่
รับผิดชอบของปศุสัตว์จังหวัดท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอได้รับมอบหมายตาม
เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รายละเอียดตามเอกสาร RPT 112 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 3.2.2 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว ์
            1. ผลการปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามแผนงาน, โครงการและ
กิจกรรมที่ได้รับในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-operation) ประจ าเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (รายละเอียดตาม
เอกสารแนบ) 
            2. การติดตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน แจ้งให้อ าเภอด าเนินการติดตาม
ให้ครบตามเป้าหมายที่ก าหนดพร้อมทั้งรายงานผลการติดตาม ในระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (e-operation) ด้วย 

 3.2.3 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
             1.การเก็บตัวอย่าง Surface Swab ให้ด าเนินการเก็บตัวอย่างให้ครบตามเป้าหมาย 
พร้อมทั้งถ่ายรูปภาพด้วย 

   2.แจ้งก าหนดการคัดเลือกและตรวจติดตาม GFM ให้อ าเภอร่วมด าเนินการออก
ตรวจและติดตามในทุกครั้งด้วย 

   3.การเคลื่อนย้ายไก่เนื้อ (AI) ให้ใช้ได้รุ่นต่อรุ่นเท่านั้น 
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 3.2.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
แจ้งแผนการอบรม และประชุมตามโครงการ กิจกรรม ในเดือนมีนาคม 2565

เพ่ือให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนด  

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4   เรื่องเพื่อพิจารณา 

   ไม่มี 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระที่ 5   เรื่องอ่ืนๆ 

 ไม่มี 
 

ปิดประชุมเวลา   เวลา  12.00 น. 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  วัลย์ลดา      ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นางวัลย์ลดา  แย้มอรุณพัฒนา) 
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์        

                                                             

 

 

(ลงชื่อ)  สุภาพร      ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
(นางสาวสุภาพร  ศรีม่วง) 

       เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน        
 

       


