
สาํนักงานเลขานุการกรม



แผนงานและกิจกรรม ไตรมาส 2

2) จัดทําไดอาร่ี ประจําป 2562

1) การประชุมขับเคลื่อนการทํางานของกรมปศุสัตว

ในสวนภูมิภาค

3) กําหนดการตักบาตรทําบุญวันขึ้นปใหม



1) การประชุมขับเคลื่อนการทํางานของกรมปศุสัตว

ในสวนภูมิภาค

คร้ังท่ี 1)  ณ โรงแรมเวียงอินทร์ จงัหวดัเชียงราย 

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม 310 คน

คร้ังท่ี 2)  ณ โรงแรมลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จงัหวดัสงขลา

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม 253 คน

ระหวา่งวนัท่ี 13-15 ม.ค. 62

ระหวา่งวนัท่ี 20-22 ม.ค. 62



1) การประชุมขับเคลื่อนการทํางานของกรมปศุสัตว

ในสวนภูมิภาค

คร้ังท่ี 3)  ณ โรงแรมบูติค ซิต้ี พทัยา จงัหวดัชลบุรี

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม 357 คน

คร้ังท่ี 4)  ณ โรงแรมนภาลยั จงัหวดัอุดรธานี

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม 272 คน

ระหวา่งวนัท่ี 3-5 ก.พ. 62

ระหวา่งวนัท่ี 27-29 ม.ค. 62

คร้ังท่ี 3-5 อาจจะมีการ

กาํหนดการออกไปเน่ืองจาก

งบประมาณไม่เพียงพอ



1) การประชุมขับเคลื่อนการทํางานของกรมปศุสัตว

ในสวนภูมิภาค

คร้ังท่ี 5)  ณ โรงแรมสีมาธานี จงัหวดันครราชสีมา

จาํนวนผูเ้ขา้ร่วม

ประชุม 246 คน

ระหวา่งวนัท่ี 11-13 ก.พ. 62



2) จัดทําไดอาร่ี ประจําป 2562

1. ไดรั้บความร่วมมือ จาก กอง/สาํนกั

- การเผยแพร่ข่าวสารความรู้ดา้นปศุสตัว์

- การจดัหาโฆษณา สนบัสนุน

2. จาํนวนผลิต 2,300 เล่ม

3. จาํหน่ายราคาเล่มละ 100 บาท



ปกหนา้ ปกหลงั





















3) กําหนดการตักบาตรทําบุญวันขึ้นปใหม

วันศุกรที่ 4 มกราคม 2562 ณ กรมปศุสัตว และศูนยราชการกรมปศุสัตว จังหวัดปทุมธานี

เวลา ๐6.3๐ น. - ขาราชการ เจาหนาที่ กรมปศุสัตว และผูเขารวมงานพรอมกัน

ณ หนาตึกอาํนวยการ กรมปศุสัตว พญาไท

- พิธีไหวส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ ประจํากรมปศุสัตว

เวลา 07.15 น. - ประธานในพิธีนั่งประจําที่ ณ บริเวณพิธี

- เจาหนาที่นิมนตพระสงฆ 9 รูป ข้ึนสูอาสนะสงฆ

- ประธานในพิธีจุดธูปเทียน บชูาพระรัตนตรัยหนาโตะหมูบชูา

- เจาหนาที่นําไหวพระ

- เจาหนาที่อาราธนาศีล

- พระสงฆ 9 รูป เจริญพระพุทธมนต

- ประธานในพิธี ถวายเครื่องไทยธรรม

- พระสงฆอนุโมทนา

- ประธานในพิธี กรวดน้ํา

เวลา ๐๘.00 น. - พิธีทําบุญตกับาตร (ขาวสาร อาหารแหง) พระสงฆ 9 รูป

เวลา 08.30 น. - อธิบดกีรมปศุสัตวกลาวอวยพร เนื่องในวันข้ึนปใหม พ.ศ. 2562 

แกขาราชการ และเจาหนาที่กรมปศุสัตว

ช่วงเชา้



เวลา 13.30 น. - ประชุมผูบริหารกรมปศุสัตว ณ หองประชุมสํานกัตรวจสอบคณุภาพสินคาปศุสัตว  

ศูนยราชการกรมปศุสัตว จังหวัดปทุมธานี (กองแผนงานจะมีหนังสือประสาน อกีครั้งหนึง่)

เวลา 16.30-21.00 น. 

- งานเล้ียงสังสรรค เนื่องในโอกาสข้ึนปใหม พ.ศ.2562 ณ ศูนยราชการกรมปศุสัตว 

จังหวัดปทุมธานี

หมายเหตุ   :   การแตงกายชุดผาไทย

ช่วงบ่าย

วันศุกรที่ 4 มกราคม 2562 ณ กรมปศุสัตว และศูนยราชการกรมปศุสัตว จังหวัดปทุมธานี

3) กําหนดการตักบาตรทําบุญวันขึ้นปใหม

ช่วงเยน็



แผนผงัจดังาน



ห้องพิธีสงฆ์



พิธีทาํบญุตกับาตร



ขอขอบคุณ
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