
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่  11 / 2563 

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน 2563   วันที่  30  พฤศจิกายน  2563  เวลา 13.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

ผู้มาประชุม 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 

1. นายชาติชาย ยิ้มเครือ   ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  
2.  นางจุฑามาศ  สมไชย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  
3.  นายทวีป แสนจ าลา หวัหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  

4.   นายสุรชัย สีน้ าค า              หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ  

5.   นายพิทักษ์  เผ่าผา  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ  
6.   นายสมควร พฤกษชาติ       ปศุสัตว์อ าเภอป่าติ้ว  
7.  นายสถาพร จุลสัตย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองยโสธร  

8.  นายชินกร  ศรีเกษตร ปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย แทน 
9.   นายพงศ์นริศร์  สิทธิบุรี ปศุสัตว์อ าเภอค าเข่ือนแก้ว แทน 
10. นายเด่นพงษ์ ไทยลา ปศุสัตว์อ าเภอทรายมูล  
11.   นายวิฑูรย์ ละคร ปศุสัตว์อ าเภอไทยเจริญ  
12.   นายบรรลือ  กล่ าพูล  ปศุสัตว์อ าเภอกุดชุม  
13.   นายสมศักดิ์ ธรรมบุตร ปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง  
14.   นายศรากร ปิยวรานนท์       สัตวแพทย์ช านาญงาน  
15.   นายสุรศักดิ์ มณีปกรณ์         สัตวแพทย์ช านาญงาน  
16. นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ สัตวแพทย์ช านาญงาน  
17. นางสาววันเพ็ญ มณีมูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
18. นายไพรรี ไกยะรัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  
19. นายปัญญา มูลสาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

20. นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลศิ นักจัดการงานทั่วไป  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายด ารงศักดิ์ หงษ์ทะนี  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  

2. นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ          หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร  

  

 



เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดยโสธร 
ระเบียบวาระที่ 1    เร่ืองประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1. ข้อราชการจากผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร 
  - การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เรื่อง การตากข้าวบนพื้นถนนสาธารณะ           
โดยปัญหานี้จะให้ศูนย์ด ารงธรรมเป็นผู้รับผิดชอบ 
  - ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรจะมีการพบสื่อและประชาชน โดยวิธีการที่ผู้ว่าราชการฯ จะไปร่วมจัด
รายการ “ผู้ว่าราชการฯ พบสื่อ” 
  - ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกัน ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี โดยจังหวัดยโสธรตั้งเป้า เรื่อง ฝนทิ้ง
ช่วงและภัยแล้ง เพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน   
  - ผู้ว่าราชการฯ เน้นย้ าให้ทุกหน่วยงานในจังหวัดยโสธรดูแลธงชาติและธงตราสัญลักษณ์ ให้มีความ
เป็นระเบียบสวยงามอยู่เสมอ 
  - เนื่องจากช่วงเดือน ธันวาคม 2563 นี้ เป็นช่วงเทศกาลวันปีใหม่ ขอให้หน่วยงานร่วมกันสนับสนุน
ผลิตภัณฑ์ของเกษตรกรเพื่อเป็นการส่งเสริมและการสนับสนุนเกษตรกรในจังหวัดให้มีรายได้ เช่น ผลิตภัณฑ์กระเช้า    
ปีใหม่ O-TOP จังหวัดยโสธร ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ผ้าขาวม้าและหมอนขิด เป็นต้น 
  - เดือน ธันวาคม จังหวัดยโสธรจะมีการจัดเทศกาล “งานแห่ดาว” วันที่ 25 ธันวาคม 2563         
ณ อ าเภอไทยเจริญ จังหวัดยโสธร 
  -  จังหวัดยโสธรจะจัดงาน วันสถาปนาเมืองยโสธร ในวันที่ 1-7 มีนาคม 2564 ซึ่งภายในงานจะมี
การจัดพิธีบวงสรวง กิจกรรมเดินแบบชุดผ้าไทย ในโอกาสครบรอบ 250 ปี เมืองสิงห์ท่า จังหวัดยโสธร 
 2. ปปช. ให้หน่วยงานดูแลและก าชับเจ้าหน้าที่ในการใช้รถยนต์ของหน่วยงานราชการ โดย ก าชับให้
เจ้าหน้าที่ไม่ควรใช้รถยนต์ราชการเปรียบเสมือนรถประจ าต าแหน่งของตนเอง และไม่ควรจอดรถในที่อโคจร        
หรือสถานที่ที่ไม่เหมาะสม การใช้รถยนต์ราชการควรมีการขออนุญาตการใช้รถยนต์อย่างถูกต้อง 
 3. เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร ตามแผนพัฒนาจังหวัด ก.บ.ภ. ได้ก าหนดเปลี่ยนแปลงข้อความจาก   
ค าว่า วิสัยทัศน์ เป็นค าว่า เป้าหมายการพัฒนา และค าว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนา เป็นค าว่า ประเด็นการพัฒนา 
 4. วันที่ 9 ธันวาคม 2563 กิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (International Anti-Corruption Day)  
เวลา 08.30 น. ห้องประชุมข้าวหอมมะลิอินทรีย์  
 5. จังหวัดยโสธรจะจัดงาน “วันกีฬาแห่งชาติ” ซึ่งเป็นการแข่งกีฬาภายในหน่วยงานราชการจังหวัดยโสธร 
คร้ังที่ 14 ในวันที่ 19-25 ธันวาคม 2563 โดยมีประเภทกีฬาดังต่อไปนี้     
  - กีฬาฟุตบอลชาย 
  - กีฬาวอลเลย์บอลหญิง 
  - กีฬาเซปักตะกร้อชาย 
  - กีฬาแชรบ์อลหญิง 
  - กีฬาเปตอง 
  - กีฬากอล์ฟ 
  - กีฬาสนุกเกอร์ 
  - กีฬาพื้นบ้าน 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                             .   

 



ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 10/2563 ประจ าเดือน  ตุลาคม 2563 
                         วันที่  30 ตุลาคม 2563  
มติที่ประชุม                          รับรอง                                                                              .    

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

                                           - 
มติที่ประชุม ..................................................................................................................................................  
 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 

4.1 ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
ด่านกักกันสัตว์ยโสธรได้ท าตามนโยบายกรมปศุสัตว์ ว่าด้วยเรื่อง โรคระบาดในสัตว์ เช่น    

โรคปากและเท้าเปื่อยในโค โดยจ าเป็นต้องผ่านการตรวจเอกสารและสุขภาพโคจากสัตวแพทย์ของด่าน    
กักกันสัตว์ เช่น ดูตา ปาก และกีบ เพ่ือหาร่องรอยวิการของโรคปากและเท้าเปื่อย เพ่ือเป็นการป้องกันการน า
โรคระบาดเข้ามาในราชอาณาจักร 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                             .   

4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  1. ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด (ด้านการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์) 
   1.1 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart 
Farmer) วิธีด าเนินการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 50.01 ขึ้นไป และลงข้อมูลในระบบ e-Operation ให้ครบ 
(น้ าหนักร้อยละ 5) 
   1.2 ระดับความส าเร็จของการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ตามโครงการ
พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร วิธีด าเนินการ ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
และส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ตามแผน (ฝึกอบรม) มากกว่าร้อยละ 50 ของเป้าหมาย (น้ าหนักร้อยละ 5) 
   1.3 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของการผลิตสัตว์พันธุ์ดีโดยวิธีผสมเทียม (น้ าหนักร้อยละ 5)   
   - ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์แม่พันธุ์ที่รับการผสมเทียม เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 60% 
   - ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ตั้งท้องจากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 50% 
    - ร้อยละของปริมาณจ านวนสัตว์พันธุ์ดีที่ผลิตได้จากการผสมเทียม เปรียบเทียบกับ
เป้าหมาย ไม่น้อยกว่า 50% 
   1.4 ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ 
  วิธีด าเนินการ  1. ตรวจเยี่ยม ตรวจประเมิน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของเป้าหมาย ( 8 ฟาร์ม) 
           2. รายงานผลการด าเนินงานของแต่ละฟาร์ม ประจ าทุกเดือน 
   
 
 



  2. แผนฝึกอบรมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
      - ฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเลี้ยง        
ปศุสัตว์” โครงการ พัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) วันอังคารที่ 8 เดือน 
ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ ทุกอ าเภอ 
   1 เกษตรกรอ าเภอละ 10 คน 
   2. เจ้าของศูนย์/ปราชญ์ชาวบ้านเป็นวิทยากร 
   3 ส่งหลักฐานการฝึกอบรมให้ สนง. ปศจ.ยส. ภายในวันที่ 17 ธ.ค. 63  
        3.1 ใบลงทะเบียนเกษตรกร 
        3.2  กปศ.12ค่าจ้างเหมาท าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน     
     3.3 กปศ. 12 ค่าตอบแทนวิทยากร  
      -  กิจกรรมฝึกอบรมเชิ งปฏิบัติการเ พ่ิมศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ อินทรีย์ 
เป้าหมายเกษตรจ านวน 15 คน (บ้านกุดเสถียร อ.เลิงนกทา)  วันที่ 9 ธันวาคม 2563 หลักสูตร 1 วัน     
สถานที่ ฟาร์มไก่ไข่อินทรีย์ นางงามตา สีหาบุตร 46 หมู่ที่ 1 ต าบลก าแมด อ าเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร 
 หมายเหตุ อ าเภอเลิงนกทาคัดเลือกเกษตรกร อ าเภอกุดชุมจัดเตรียมสถานที่ฝึกอบรม อาหารว่าง
เครื่องดื่ม  อาหารกลางวัน และวิทยากร 
  3. รายงานประจ าเดือนกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
   3.1 โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ 1 (อ าเภอทรายมูล) เอกสาร 1 
   3.2 โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 (อ าเภอทรายมูล อ าเภอค าเขื่อนแก้ว           
อ าเภอมหาชนะชัย อ าเภอกุดชุม อ าเภอไทยเจริญ) เอกสาร 2  
   3.3 กิจกรรมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ (อ าเภอป่าติ้ว อ าเภอค าเขื่อนแก้ว 
อ าเภอค้อวัง อ าเภอมหาชนะชัย อ าเภอกุดชุม อ าเภอไทยเจริญ อ าเภอเลิงนกทา อ าเภอทรายมูล) เอกสาร 3  
   3.4 ติดตามลูกเกิดตัวที่  1 โครงการธนาคารโค-กระบือเพ่ือเกษตรกร ตาม
พระราชด าริ ทั้ง 9 อ าเภอ เอกสาร 4 
   3.5 โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง ทั้ง 9 อ าเภอ เอกสาร 5, 
6 และ 7 ทั้งนี้ให้รายงานให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดทราบภายในวันที่ 20 ของทุกเดือน 
  4. โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพปศุสัตว์เพ่ือแก้ไขที่ดินท ากินของเกษตรกร ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 (อ าเภอกุดชุม) 
   4.1 คัดเลือกเกษตรกรจากรายชื่อที่แนบมาพร้อมนี้  
   4.2 เกษตรกรต้องอยู่พ้ืนที่ของโครงการ 
   4.3 เกษตรกรต้องมีโรงเรือนไก่พ้ืนเมืองเดิมอยู่แล้ว หรือมีพ้ืนที่สร้างโรงเรือนและ
ต้องปฏิบัติ ตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด 
   4.4 จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่พ้ืนเมือง อย่างน้อยกลุ่มละ 15-20 คน  
   4.5 ส่งข้อมูลเกษตรกรให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 
  5. แผนโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ 
   - ครั้งที่ 1 วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ณ อบต.กุดน้ าใส อ าเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร 



   - ครั้งที่ 2 ช่วงไตรมาสที่ 2  ต าบลไผ่  อ าเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร             
   - ครั้งที่  3 วันที่  20 พฤษภาคม 2564 ณ โรงเรียนตระกูลประเทืองวิทยาคม         
ต าบลโนนทราย อ าเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 
   - ครั้งที่ 4 ช่วงไตรมาสที่ 4 ต าบลกุดกุง  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร   
  6. คัดเลือกผลงานนักเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ปีงบประมาณ 2564 
   ปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทาแจ้งโรงเรียน ตชด.บ้านศรีสวัสดิ์ ต าบลศรีแก้ว อ าเภอเลิงนกทา 
ส่งผลงาน  จ าวน 3 กิจกรรม (30 ธ.ค. 63) คือ เรียงความ วาดภาพ และจัดท าวิดีโอ  
   ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทาร่วมกับส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร คัดเลือก  
และรายงานส านักงานปศุสัตว์เขต 3 (5 มกราคม 2564) 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                             .   

  4.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร 
  1. แจ้งแผนงานพัฒนาการจัดการอาหารเลี้ยงโคเนื้อ 
          - ศูนย์ฯ มีเป้าหมายการพัฒนาการจัดการอาหารโคเนื้อ ในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโค
เนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 1 และระยะที่ 2 จ านวนเกษตรกร 20 ราย โดยการฝึกอบรม สาธิตการผลิตอาหารสัตว์
ลดต้นทุนที่เน้นการใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ 
  2. แจ้งแผนงานส่งเสริมการท าปศุสัตว์อินทรีย์ 
   - ศูนย์ฯ มีเป้าหมายส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ จ านวน 5 ราย จะมีการอบรม 
สาธิต การผลิตอาหารไก่ไข่อินทรีย์เพ่ือลดต้นทุนและเน้นการใช้วัตถุดิบในพ้ืนที่ จะเข้าร่วมอบรมพร้อมกับ
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด ในวันที่ 9 ธันวาคม 2563 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                             .   

  4.4 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
  1. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                             .   



  4.5 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
  1. สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



  2. โรคปากและเท้าเปื่อย 

 



                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 



  3. โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  4.ไข้หวัดนก 



 

 
 
 



  5. โรคพิษสุนัขบ้า ( 1 มกราคม – 25 พฤศจิกายน 2563 ) 
     5.1 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า  
       - สถานการณ์ในคน พบผู้เสียชีวิต 3 ราย (หนองคาย,สระแก้ว,ศรีสะเกษ) 
       - สถานการณ์ในสัตว์ 
             -  โรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด  ยังไมพ่บพ้ืนที่ที่มีการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า 
             - ส่งตัวอย่างตรวจเพื่อชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้าจ านวน 81 ตัวอย่าง ผลลบ 81 ตัวอย่าง 
       สถานการณ์ในคนระดับประเทศ  

        รายงานผลบวกโรคพิษสุนัขบ้าระดับประเทศสิบอันดับ คือ ชลบุรี 36 ตัวอย่าง สงขลา 21 ตัวอย่าง 
สุรินทร์ 18 ตัวอย่าง นครศรีธรรมราช 16 ตัวอย่าง อุบลราชธานี 15 ตัวอย่าง  ราชบุรี 13 ตัวอย่าง         
สระแก้ว 10 ตัวอย่าง  ปราจีนบุรี  10 ตัวอย่าง ระยอง 9 ตัวอย่าง พัทลุง 9 ตัวอย่าง  
                               สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 

(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2563 ถึง 25 พฤศจิกายน 2563) 
ในพ้ืนที่ประเทศไทย พบรายงานผลบวกของโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์ 206 ตัว คิดเป็นร้อยละ 3.15 ของตัวอย่าง
ทั้งหมด (6,539) ตัว จาก 77 จังหวัด พบสูงสุดใน จังหวัด ชลบุรี คิดเป็นร้อยละ 17.48 (36/206) ดังแผนภาพ 

แบ่งตัวอย่างจาก ระบบเฝ้าระวังเชิงรับ (การเก็บตัวอย่างเมื่อพบสัตว์สงสัย/ชันสูตร) จ านวน 177 ตัวอย่าง พบ
ผลบวกร้อยละ 39.16 (177/452) และเป็นตัวอย่างเฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 
28 ตัวอย่าง พบผลบวกร้อยละ 0.47 (28/6,000) จากสถานการณ์การเกิดโรคข้างต้น พบว่า ตรวจพบมากท่ีสุด
ใน สุนัข คิดเป็นร้อยละ 88.78 (182/205) 



ชนิดสัตว์ที่พบผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า 

ตั ว อย่ า งที่ พบผลตร วจ ในสุ นั ข - แมว  ที่ มี เ จ้ า ขอ ง ร้ อ ยละ
32.28(61/189) ไม่มีเจ้าของร้อยละ 39.68 (75/189) และไม่ทราบ
ว่ามีเจ้าของร้อยละ 28.04 (53/189)และพบว่า สุนัข-แมว ไม่ได้ฉีด
วัคซีนร้อยละ 28.19 (53/188)  ฉีดวัคซีนร้อยละ 11.70 (22/188) 
และไม่ทราบประวัติร้อยละ60.11 (113/18 

 

 

   5.2 เป้าการท าหมันสุนัข - แมวประจ าปีงบประมาณ 2564 (2,000 ตัว)  

 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                             .   



  4.6 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   
            1. แจ้งกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดรายบุคคล ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
   ตัวชี้วัดบังคับ : (1) ด้านงบประมาณ  - ปศจ./ปศ.พท.กทม.  ร้อยละ 10 
               กค. หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด 
                     : (2) ด้านการพัฒนาบุคลากร - ปศจ./ปศ.พท.กทม.  ร้อยละ 10 
                       กกจ. (กลุ่มพัฒนาบุคลากร) หน่วยงานเจ้าภาพฯ 
   ตัวชี้วัดบทบาทภารกิจ :  ปศุสัตวจั์งหวัด/ ปศุสัตว์พื้นทีก่รุงเทพมหานคร (ร้อยละ 80) 
   1. ด้านสุขภาพสัตว์ (ร้อยละ 20) สคบ. หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด 
   2. ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (ร้อยละ 15) สพส. หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด โดยมีตัวชี้วัด
บังคับ 3 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดเลือก 4 ตัวชี้วัด จาก 8 ตัวชี้วัด 
   3. ด้านการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ (ร้อยละ 20) กสส. สทป. และ สพพ. หน่วยงาน
เจ้าภาพตัวชี้วัด 
   4. ด้านงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ (ร้อยละ 15) กผง. หนว่ยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด 
        4.1 ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดท าได้จริงเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
         4.2 ร้อยละความส าเร็จของปริมาณผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอในพื้นที่
รับผิดชอบของปศุสัตว์จังหวัดท าได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอได้รับมอบหมายตาม
เอกสารงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
         4.3 ระดับความส าเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด 
   5.  ด้านการสร้างความรับรู้ (ร้อยละ 5) สลก. หนว่ยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด 
   6.  ด้านสารสนเทศ (รอ้ยละ 5) ศทส. หนว่ยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด 
  2. กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 2564

 

กิจกรรม เปา้หมาย งบประมาณ อ าเภอเปา้หมาย ระยะเวลาด าเนินการ
1.กิจกรรมโครงการสง่เสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 2564
1.1 พฒันาเจ้าหน้าที ่

เจ้าหน้าที ่9 ราย เจ้าหน้าทีป่ศุสัตว์อ าเภอๆละ 1 ราย 
รวม 9 ราย

23 - 25 ธ.ค. 63

1.2 พฒันาผู้น าเครือข่ายเศรษฐกจิพอเพยีงใหม ่ เกษตรกร 3 ราย ทรายมลู 1 ราย
กดุชุม 2 ราย

ม.ค.-64

1.3 พฒันาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่ายใหม่ เกษตรกร 3 กลุ่ม
ทรายมลู 1 กลุ่ม
เมอืงยโสธร 2 กลุ่ม

ม.ค.-64

1.4 พฒันาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่ายเดิม เกษตรกร 6 กลุ่ม ทรายมลู 2 กลุ่ม
กดุชุม 2 กลุ่ม
ป่าต้ิว 2 กลุ่ม

ม.ค. -64 - ก.พ. -64

1.5 จัดเวทีการมส่ีวนร่วม 3/5 ประสาน 18 คร้ัง/630 ราย ทรายมลู 6 คร้ัง 120 ราย
เมอืงยโสธร 4 คร้ัง 80 ราย
ค าเขื่อนแกว้ 4 คร้ัง 80 ราย
มหาชนะชัย 4 คร้ัง 80 ราย
ค้อวัง 4 คร้ัง 80 ราย
ป่าต้ิว 4 คร้ัง 80 ราย
เลิงนกทา 4 คร้ัง 80 ราย
กดุชุม 4 คร้ัง 80 ราย
ไทยเจริญ 2 คร้ัง 30 ราย

รอบที ่1 (ม.ค. -64 - ม.ีค. -64)
รอบที ่2 (เม.ย.. -64 - ม.ิย. -64)



 

 
  3. ตัวชี้วัดด้านพัฒนาบุคลากร (ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา) 
  กิจกรรม  โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  หลักสูตร                  
“งานเขียนเพ่ือการประชาสัมพันธ์องค์กร” 
  เป้าหมาย  ข้าราชการ 14 ราย และพนักงานราชการ 10 ราย 
    - หัวหน้ากลุ่มฝ่าย รวม 5 ราย 
    - ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ รวม 9 ราย 
    - พนักงานราชการทุกอ าเภอ รวม 9 ราย 
    - เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ รวม 1 ราย 
  4. การสมัครขอรับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจ าปี พ.ศ. 2564 (DLD Quality Awards 2021) 
   - รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจ าปีพ.ศ. 2564 (DLD Quality Awards 2021) เป็นรางวัล
อันทรงเกียรติที่กรมปศุสัตว์มอบให้แก่หน่วยงานในสังกัดที่มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการท างานและการให้บริการแก่
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่า สมควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่หน่วยงาน
อ่ืน  ๆและเป็นการยกย่องระดับคุณภาพการให้บริการไปสู่มาตรฐานสากล 
วัตถุประสงค ์    1. เพ่ือสร้างแรงจูงใจให้แก่บุคลากรและหน่วยงานภายในกรมปศุสัตว์ 
           2. เพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาปรับปรุงกระบวนงาน            
ในหน่วยงานอ่ืน  ๆ รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจ าปี พ.ศ.2564 แบ่งเป็น 5 ประเภท ดังนี้ 

- นวัตกรรมการบริการ 
- พัฒนาการบริการ 
- ขยายผลมาตรฐานการบริการ 
- บูรณาการข้อมูลเพ่ือการบริการ 
- การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 

ระดับของรางวัล  ระดับดีเด่น   ผลงานที่มีคะแนนรวม 85 คะแนนขึ้นไป 
                        ระดับดี  ผลงานที่มีคะแนนมากกว่า 75 คะแนน แต่ไม่ถึง 85 คะแนน 
ผลงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ ประจ าปี พ.ศ. 2563 
  - นวัตกรรมการบริการ  ระดับดีเด่น  ผลงาน  อีสมาร์ทพลัส โดย ส านักควบคุมและบ าบัดโรคสัตว์ 
  - ด้านพัฒนาการบริการ  ระดับดีเด่น  ผลงาน  พ่อพันธุ์โคนม Tropical Holstein, TH โดยส านัก
เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
  -  ด้านพัฒนาการบริการ  ระดับดี  ผลงาน “การเลี้ยงสัตว์ปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะ (Antimicrobial 
Resistance; AMR) โดยกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 

กิจกรรม เปา้หมาย งบประมาณ อ าเภอเปา้หมาย ระยะเวลาด าเนินการ

1.6 ส่งเสริมการเล้ียงสัตว์ประจ าถิน่ สร้างธนาคารชุมชน
ค่าพนัธ์สัตว์ประจ าถิน่ รายละ 1,000.- บาท
ค่าวัสดุส่งเสริมการท าอาหารจากวัสดุในท้องถิน่ รายๆละ 
1,000 ( วัสดุอปุกรณ์การหมกัท าเชือ้จุลินทรีย์ )

เกษตรกร 45 ราย

เกษตรกรอ าเภอๆละ 5 ราย

ธ.ค.-เม.ย.-64

1.7 พฒันาผู้น าเครือข่ายเศรษฐกจิพอเพยีงขัน้สูง เกษตรกร 6 ราย ทรายมลู 2 ราย
ป่าต้ิว 2 ราย
เมอืงยโสธร 2 ราย

ม.ค.-64



  - ด้านพัฒนาการบริการ  ระดับดี  ผลงาน  ศูนย์บริการอาหารไก่พ้ืนเมืองชุมชนตราด เอฟ ซี โดย สนง.
จังหวัดตราด 
  -  ด้านพัฒนาการบริการ  ระดับดี  ผลงาน  I-Service โดย  ส านักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
  5. โครงการปรับเปลี่ ยนพ้ืนที่ท านาไม่ เหมาะสม เพ่ือส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ 
กิจกรรม : ส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ในพ้ืนที่ไม่เหมาะสม 
เป้าหมาย : พ้ืนที่การผลิตไม่เหมาะสมได้รับการปรับเปลี่ยนมาท าการปศุสัตว์ 2150 ไร่ 
กิจกรรม : ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อและกระบือ 
  - การดูแลสุขภาพสัตว์ โค 2,010 ตัว กระบือ 80ตัว 
  - ลูกเกิด โค 1,407 ตัว กระบือ 56 ตัว 
  - การติดตามให้ค าแนะน า ปรึกษา และแก้ไขปัญหากลุ่มเกษตรกร โค 43 กลุ่ม กระบือ 2 กลุ่ม 
  - การติดตามให้ค าแนะน า ปรึกษา และแก้ไขปัญหากลุ่มเกษตรกร โค 402 ราย กระบือ 16 ราย 
  6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ ร่ วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาเจ้าหน้าที่ รั ฐขับเคลื่ อน             
เศรษฐกิจฐานราก ณ โรงแรมทองธารินทร์ จ.สุรินทร์ 

 



  7. ยอดเกษตรกรที่ปรับปรุงข้อมูล 

 
  8. ประชาสัมพันธ์เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดยโสธร ปีงบประมาน 2564 

 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                             .   

เป้าหมาย

 ปรับปรุง  รออนุมตัิ  รายใหม่  เลิกเล้ียง  มพิีกัด  มรีูปภาพ  % 

ยโสธร เมอืงยโสธร 6,300            4           3           4            0.06

ยโสธร ทรายมลู 2,115            286      28         36          13.52

ยโสธร กดุชมุ 7,935            1,261   24         21          15.89

ยโสธร ค าเข่ือนแกว้ 5,600            4           11         12          0.07

ยโสธร ปา่ติ้ว 2,735            66         4           58          2.41

ยโสธร มหาชนะชยั 4,235            45         10         38          1.06

ยโสธร ค้อวัง 2,800            2           1           1            0.07

ยโสธร เลิงนกทา 6,380            -       -        -         0.00

ยโสธร ไทยเจรญิ 2,800            3           -        1            0.11

ผลรวม 40,900                 1,671        81               171             4.09

จงัหวัด อ าเภอ
 ยอดเกษตรกรที่ปรับปรุง ข้อมลูเดือน 1 ตุลาคม 2563 - 23 พฤจกิายน 2564



  4.7 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
  1. การขออนุญาตน าสัตว์ปกีเข้ามาเลี้ยงใหม่ 
  ขอให้ทุกอ าเภอตรวจสอบเอกสารประกอบค าขอ อนุญาตน าสัตว์ปีกเข้ามาเลี้ยงใหม่  
   - ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (อภ.2) หรือหนังสืออนุญาต   
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
   - ใบอนุญาตฯจะต้องมีวันอนุญาตเหลืออย่างน้อยเท่ากับระยะเวลาในการเลี้ยงสัตว์ปีก (นับ
เวลาจากวันที่ ลงสัตว์ปีก จนถึงจับไก่หมดเล้า) 
   - บริษัท ซีพี (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) เลี้ยงประมาณ 25-40 วัน/รุน่ 
   - บริษัทก้าวหน้าอุตสาหกรรม จ ากัด เลี้ยงประมาณ 40-45 วัน/รุน่ 
  2. การต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว ์
  ให้ทุกอ าเภอแจ้งผู้ประกอบการขายอาหารสัตว์ ด าเนินการขอต่ออายุใบอนุญาตขายอาหารสัตว์ก่อน
วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
เอกสารประกอบค าขอ - ส าเนาบัตรประจ าประชาชน (รับรองส าเนาถูกต้อง) 
   - ใบอนุญาตฉบับเดิม (หากใบอนุญาตฉบับเดิม สูญหาย ให้ด าเนินการแจ้งความและน า      
ใบแจ้งความมาขอออกใบแทนให้เรียบร้อย ก่อนขออนุญาต)  
   - เอกสารการเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
    - ทะเบียนพาณิชย์ (กรณีย้ายร้าน) 
   - หากย่ืนค าขออนุญาตฯ (ไม่เกิน 30 วัน) หลังวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีโทษปรับไม่เกิน    
วันละ 200 บาท 
   - การย่ืนค าขอต่ออายุ หลังวันที่ 30 มกราคม 2564 จะกระท ามิได้ หากประสงค์จะขาย
อาหารสัตว์ต่อ ต้องมีความผิดตาม มาตรา 17 ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีโทษตามมาตรา 75 
จ าคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ (ความผิดครั้งแรกเปรียบเทียบปรับ 2,500 บาท) 
   - เม่ือจ่ายค่าปรับแล้วจึงจะสามารถขออนุญาตขายอาหารสัตว์ใหม่ได้ 

3. ตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้า ปงีบประมาณ 2564 รอบที่ 1 และรอบที่ 2

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 



 



 

 



 



 
   
 
 
 
 
 



  4. แผนเก็บตัวอย่างเดือน ธันวาคม 2563 

แผนการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ประจ า เดือน ธันวาคม 2563 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

กิจกรรมที่ 7  

ที ่ อ าเภอ กิจกรรม  /แหล่งเก็บ 

วันที่ส่ง 7 ธ.ค. 63 

รวม รายชื่อผู้เก็บ หมายเหตุ 
ประภทการเก็บ 

ชนิดเนื้อ(ตย.) 

โค สุกร ไก่ 
  กิจกรรมที่ 7       

  จากโรงฆ่าสัตว์       

1 เมืองยโสธร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยโสธร ประจ าต าบลส าราญ 

1 - - 1 นายนพดล  ตานุชนม์ กิจกรรมที่ 7 

2 เมืองยโสธร 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ยโสธร ประจ าต าบลทุ่งแต้ 

1 - - 1 นายนพดล  ตานุชนม์ กิจกรรมที่ 7 

3 เมืองยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร - 1 - 1 นายนพดล  ตานุชนม์ กิจกรรมที่ 7 

4 เมืองยโสธร ส.คูณทรัพย์ 1 - - 1 นายนพดล  ตานุชนม์ กิจกรรมที่ 7 

5 เมืองยโสธร 
วิสาหกิจชุมชน โครงการแปร

รูปปศุสัตว์ต าบลหนองคู 
1 - - 1 นายนพดล  ตานุชนม์ กิจกรรมที่ 7 

6 เมืองยโสธร 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูป   

ปศุสัตว์ครบวงจรต าบลเขื่องค า 
1 - - 1 นายนพดล  ตานุชนม์ กิจกรรมที่ 7 

7 เมืองยโสธร รุ่งอรุณไก่สด - - 1 1 นายนพดล  ตานุชนม์ กิจกรรมที่ 7 

8 เมืองยโสธร โรงฆ่าสัตว์ นีโน่ ยโสธร ๒ - - 1 1 นายนพดล  ตานุชนม์ กิจกรรมที่ 7 

9 เมืองยโสธร โรงฆ่าสัตว์ กิจเจริญไก่สด - - 1 1 นายนพดล  ตานุชนม์ กิจกรรมที่ 7 

10 เมืองยโสธร กุศลฟาร์ม - 1 - 1 นายนพดล  ตานุชนม์ กิจกรรมที่ 7 

รวม 5 2 3 10   

หมายเหตุ: แผนการเก็บ ผู้ด าเนินการเก็บ และ จ านวนตัวอย่างที่เก็บอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ 
 ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม 

 

การเก็บ ต.ย.เนื้อ เก็บ 2 ชิ้น เป็น  1 ตัวอย่าง ชิ้นละไม่ต่ ากว่า  400 กรัม  

 
 
 



กิจกรรมเชื้อดื้อยาสตัว ์ ก าหนดส่งวันท่ี 7 ธ.ค.63 

ที ่
อ าเภอ 

จากโรงฆ่าสัตว์และ
สถานท่ีจ าหน่าย 

โค สุกร ไก ่ รวม รายชื่อผู้เก็บ กิจกรรม 

1 เมืองยโสธร 
โรงฆ่าสัตว์ นีโน่ 
ยโสธร 2 

- - 1 1 นายนพดล  ตานุชนม ์ เชื้อดื้อยาสัตว ์

2 ค าเขื่อนแก้ว เอเชียไก่สด - - 1 1 นายพิทักษ์  วรรณทอง เชื้อดื้อยาสัตว ์

3 ป่าติ้ว 
ตลาดโลตัส สาขา
ป่าตี้ว 

- 1 - 1 นายสมควร  พฤกษชาติ เชื้อดื้อยาสัตว ์

4 กุดชุม 
ตลาดโลตัส สาขา
กุดชุม 

- - 1 1 นายบรรลือ กล่ าพลู เชื้อดื้อยาสัตว ์

5 ค้อวัง 
เทสโก้โลตสั เอ็กซ์
เพรส สาขาค้อวัง 
ยโสธร 

- 1 - 1 นายสมศักดิ์  ธรรมบุตร เชื้อดื้อยาสัตว ์

6 ไทยเจริญ 
องค์การบริหาร
ส่วนต าบลค าเตย 

- 1 - 1 นายวิทูรย์  ละคร เชื้อดื้อยาสัตว ์

รวม - 3 3 6    
หมายเหตุ: แผนการเก็บ ผูด้ าเนินการเก็บ และ จ านวนตัวอย่างที่เกบ็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยูก่ับ

ความเหมาะสม  
1. การเก็บ ต.ย.เนื้อสัตว์ เก็บ 1 ช้ิน เป็น 1 ตัวอย่าง น้ าหนักไม่ต่ ากว่า 500 กรัมขึ้นไป    
 

แผนการเก็บตัวอย่าง โครงการเนือ้สัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บรโิภค (ปศสุัตว์ OK) ประจ า เดือน ธันวาคม 2563  
ส านักงานปศุสตัว์จังหวัดยโสธร 

สถานท่ีจ าหน่ายเนื้อสัตว์ปศสุัตว์ OK 

ที ่ อ าเภอ กิจกรรม /แหล่งเก็บ 

วันท่ีส่ง 7 ธ.ค. 63 

รวม รายชื่อผู้เก็บ หมายเหต ุ
ประภทการเก็บ 
ชนิดเนื้อ (ตย.) 

โค สุกร ไก ่

1 เมืองยโสธร 
บริษัท วี.ซี.มิท  

ดิสทริบิวช่ัน จ ากัด 
- 1 - 1 นายนพดล  ตานุชนม ์ ปศุสัตว์ OK 

2 มหาชนะชัย เกศรินทร์หมูสด - 1 - 1 นายศราวุฒิ  สายหอม ปศุสัตว์ OK 
   -      

รวม 0 2  2   

หมายเหตุ: แผนการเก็บ ผูด้ าเนินการเก็บ และ จ านวนตัวอย่างที่เกบ็อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยูก่ับ
ความเหมาะสม 

 

การเก็บ ต.ย.เนื้อ เก็บ 3 ช้ิน เป็น  1 ตัวอย่าง ช้ินละไม่ต่ ากว่า  300 กรัม 2 ช้ิน 500 กรัม 1 ช้ิน  
  ช้ินท่ี 1  เก็บ 300 กรัม ตรวจ MA       

  ช้ินท่ี 2  เก็บ 300 กรัม ตรวจ จุลฯ       

  ช้ินท่ี 3  เก็บ 500 กรัม ตรวจ  
เบต้าอะโกนสิ 

      



  5. อบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ 
  สพส. แจ้งให้ทุกจังหวัดประสาน อปท. แจ้งรายชื่อ ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร     
“ พนักงานตรวจโรคสัตว์” ประเภทสุกร 1 หลักสูตร และประเภทสัตว์ปีก 1 หลักสูตร ขอให้ทุกอ าเภอประสาน 
อปท. หรือบุคคลอ่ืนๆ และแจ้งรายชื่อให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2563  ค่าใช้จ่าย  
ในการฝึกอบรม ผู้ประสงค์เข้ารับการฝึกอบรมต้องออกค่าใช้จ่ายเอง (เบื้องต้นประมาณ 20,000 บาท)  
  คุณสมบัติผู้เข้าอบรม  จบการศึกษาตามหลักสูตรดังต่อไปนี้ 
   - สัตวศาสตร์   
   - สัตวรักษ์ 
   - เทคนิคการสัตวแพทย์ 
   - วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
   - วิทยาศาสตร์การอาหาร 
   - สาธารณสุขศาสตร์ 
   - การพยาบาลสัตว์ 
   - ศาสตร์เกี่ยวข้องกับปศุสัตว์ 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                             .   
 

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา       
มติที่ประชุม                     -                                                                                       .   
 

 ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ 
                 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรจะมีการจัดงานเลี้ยงวันปีใหม่ ก าหนดการในวันที่          
22 ธันวาคม 2563 เริ่มตั้งแต่เวลา 15.00 น. กิจกรรม กีฬาภายในส านักงานฯ เช่น เก้าอ้ีดนตรี กินวิบาก 
เหยียบลูกโป่ง ปิดตาตีหม้อ ปิดตาแต่งหน้า และ เวลา 18.00 น. จัดงานเลี้ยงที่ร้านอาหารครัวบินหลา     
ภายในงานจะมีการแสดงของเจ้าหน้าที่และมีการจับสลากของขวัญวันปีใหม่ ประจ าปี 2564 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                             .   

เลิกประชุมเวลา 17.00 น . 
 

ลงชื่อ                                ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
                                                                     (นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ) 
       นักจัดการงานทั่วไป 

 
 

ลงชื่อ                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                     (นายทวีป แสนจ าลา) 

    เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 


