คำสั่งสำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำ
ที่ ๑๓๙ / ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงำนจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ
โครงกำรไถ่ชีวิตโค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก
จังหวัดนครรำชสีมำ
ด้วยสำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำ จะดำเนินกำรจัดพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ โครงกำรไถ่ชีวิต
โค-กระบือ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษก จังหวัดนครรำชสีมำ ในวันที่
๒๑ ธันวำคม ๒๕๖๒ ณ วัดโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรำชสีมำ เพื่อให้กำรดำเนินงำนเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย และบรรลุวัตถุประสงค์ของกำรจัดงำน จึงแต่งตั้งคณะทำงำนประกอบด้วย
๑.คณะทำงำนฝ่ำยอำนวยกำร ประกอบด้วย
๑.นำยพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำ
ประธำนคณะทำงำน
๒.นำยสุบรรณ บุตรศรีภูมิ สัตวแพทย์อำวุโส
คณะทำงำน
๓.นำยประพันธ์ วินัยชำติศักดิ์ นำยสัตวแพทย์ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
๔.นำยรัชภูมิ เขียวสนำม นำยสัตวแพทย์ชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำน
๕.นำงวรวรรณ เหง้ำพรหมมินทร์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรอำวุโส
คณะทำงำน
๖.ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ
คณะทำงำน
๗.นำยมังกร บุญคำ นักวิชำกำรสัตวบำลชำนำญกำร
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่อำนวยกำร ติดต่อประสำนงำน กำกับดูแล กำรเตรียมงำนและกำรปฏิบัติงำนของ
คณะทำงำน ตลอดจนวำงแผนกำรดำเนินงำนให้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย
๒.คณะทำงำนฝ่ำยสถำนที่ ประกอบด้วย
๑.นำยปรีชำ อันชำนำญ ปศุสัตว์อำเภอโนนไทย
ประธำนคณะทำงำน
๒.นำยธนวัฒน์ ชมตะคุ ปศุสัตว์อำเภอคง
คณะทำงำน
๓.นำยอนุรักษ์ สังขรัตน์ ปศุสัตว์อำเภอพระทองคำ
คณะทำงำน
๔.นำยวชิรพล ศุกรภำค นักวิชำกำรสัตวบำลชำนำญกำร
คณะทำงำน
๕.นำยจักรกฤษณ์ ทองปอ นักวิชำกำรสัตวบำล
คณะทำงำน
๖.นำยปัญญำ ปทักขินัง นักวิชำกำรสัตวบำล
คณะทำงำน
๗.นำยปรีชำ ธรรมรักษ์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล
คณะทำงำน
๘.นำยถำวร สุขขำว เจ้ำพนักงำนสัตวบำล
คณะทำงำน
๙.นำยสุทัศน์ พันธุ์อุดม เจ้ำพนักงำนสัตวบำล
คณะทำงำน
๑๐.นำยถิรวัฒน์ ชมตะคุ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล
คณะทำงำน
๑๑.นำงสำวเกศินี ชมตะตุ ผู้ช่วยสัตวแพทย์
คณะทำงำน
๑๒.อำสำปศุสัตว์ อำสำผสมเทียมทุกคนในอำเภอโนนไทย
คณะทำงำน
๑๓.นำยอนุสรณ์ สุวรรณปักษ์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
/มีหน้ำที่

-๒มีหน้ำที่จัดเตรียมสถำนที่จัดพิธี ป้ำย, เวที ,ประดับธง , เต็นท์ ,ประดับผ้ำ,โต๊ะ ,เก้ำอี้และผ้ำ
คลุ ม , เครื่ อ งเสี ย ง , คอกสั ต ว์ , เครื่ อ งไทยธรรม , โต๊ ะ หมู่ บู ช ำ , อำสนะพระสงฆ์ , กรวยดอกไม้ ,
พระบรมฉำยำลักษณ์ , ดอกไม้ประดับ , ต้นไม้ประดับตกแต่งสถำนที่บริเวณจัดงำน หญ้ำสำหรับป้อนโค-กระบือ,
ประสำนงำนกับเจ้ำหน้ำที่ของวัด และอำนวยควำมสะดวกกำรจรำจรให้กับผู้มำร่วมงำน
๓.คณะทำงำนฝ่ำยสุขภำพสัตว์ ประกอบด้วย
๑.นำยกัณธสิทธิ์ กำรสรรพ์ นำยสัตวแพทย์ชำนำญกำร
ประธำนคณะทำงำน
๒.นำยชำยเขต มีประเทศ สัตวแพทย์อำวุโส
คณะทำงำน
๓.นำงสำวทัศนีย์ เวชพันธุ์ นำยสัตวแพทย์ปฏิบัติกำร
คณะทำงำน
๔.นำยขวัญชัย ผลฉิมพลี เจ้ำพนักงำนสัตวบำล
คณะทำงำน
๕.นำยครรชิต ถำดกระโทก พนักงำนขับรถยนต์
คณะทำงำน
๖.นำยรณกร ขำดี สัตวแพทย์อำวุโส
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ ตรวจสุขภำพสัตว์ กำรป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบำดสัตว์
รักษำพยำบำลสัตว์ และจัดเตรียมเวชภัณฑ์สำหรับใช้ในพิธีเพื่อมอบให้กับเกษตรกร
๔.คณะทำงำนฝ่ำยพิธีกำร ประกอบด้วย
๑.นำยบุญเลิศ นำมบัณฑิต ปศุสัตว์อำเภอห้วยแถลง
ประธำนคณะทำงำน
๒.นำยสมคิด พฤทธยำนันต์ สัตวแพทย์ชำนำญงำน
คณะทำงำน
๓.นำยชยพล สำระสมบัติ เจ้ำพนักงำนสัตวบำลชำนำญงำน
คณะทำงำน
๔.นำยอนุสรณ์ สุวรรณปักษ์ เจ้ำพนักงำนสัตวบำล
คณะทำงำน
๕.นำยสุชำติ ไชยวงศ์ สัตวแพทย์ชำนำญงำน
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
มี ห น้ ำ ที่ จั ด เตรี ย มและด ำเนิ น กำรตำมขั้ น ตอนพิ ธี ก ำร โดยให้ ป ระสำนงำนกั บ หน่ ว ยงำน
วัฒนธรรม , และประชำสัมพันธ์กำรจัดงำน
๕.คณะทำงำนฝ่ำยลงทะเบียน และรับบริจำค ประกอบด้วย
๑.นำยวินัย วงษ์ด่ำนเจริญ เจ้ำพนักงำนสัตวบำลอำวุโส
ประธำนคณะทำงำน
๒.นำยสุดใจ โตจันทึก เจ้ำพนักงำนสัตวบำลปฏิบัติงำน
คณะทำงำน
๓.นำงสุภทั รำ โตจันทึก พนักงำนธุรกำร
คณะทำงำน
๔.นำงศิริพร ปรำบมนตรี เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์
คณะทำงำน
๕.นำยวีรวิทย์ สุวรรณศรี เจ้ำพนักงำนสัตวบำล
คณะทำงำน
๖.นำงสำวกรรณิกำร์ บุตรคำ ผู้ช่วยงำนด้ำนสัตวบำล
คณะทำงำน
๗.นำงแสงทิพย์ ไชยงำม เจ้ำพนักงำนสัตวบำลชำนำญงำน
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่จัดเตรียมและดำเนินกำรรับลงทะเบียนผู้มำร่วมงำน รับบริจำคเงินจำกผู้มีจิตศรัทธำ
ในงำน จัดเตรียมใบอนุโมทนำบัตร ใบเสร็จรับเงินบริจำค จัดแสดงนิทรรศกำร ป้ำยผู้บริจำคสำหรับติดหน้ำคอกโคกระบือ ,คำกล่ำว ,ซองถวำยพระ พวงมำลัยสำหรับคล้องคอสัตว์ พำนข้ำวตอกดอกไม้
๖.คณะทำงำนฝ่ำยต้อนรับ อำหำร เครื่องดื่ม และโรงทำน ประกอบด้วย
๑.นำงวรวรรณ เหง้ำพรหมมินทร์ เจ้ำพนักงำนธุรกำรอำวุโส
ประธำนคณะทำงำน
๒.นำยกำรุณย์ ทิมพิทักษ์ เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีชำนำญงำน
คณะทำงำน
๓.นำงวิไลภรณ์ เชยชัยภูมิ เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
คณะทำงำน
๔.นำงกำไร อยู่หมื่นไวย เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีชำนำญงำน
คณะทำงำน
๕.นำงสุรีรัตน์ แดงดี เจ้ำพนักงำนธุรกำรชำนำญงำน
คณะทำงำน
/๖.นำงอุทัยวรรณ

-๓๖.นำงอุทัยวรรณ บรรจงจิตร เจ้ำพนักงำนกำรเงินและบัญชีชำนำญงำน
คณะทำงำน
๗.นำงสำววิจิตรำ พิทักษ์ พนักงำนพิมพ์ดีด ๔
คณะทำงำน
๘.นำงกนกพร อ่ำทองคำ นักจัดกำรงำนทั่วไป
คณะทำงำน
๙.นำงสำวอรพรรณ แจ้สูงเนิน
คณะทำงำน
๑๐.นำงสำววนิดำ มณฑำ ผู้ช่วยสัตวแพทย์
คณะทำงำน
๑๑.นำงรัตนำ ผ่องกุศล ผู้ช่วยสัตวแพทย์
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
มีหน้ำที่ต้อนรับแขกผู้มำร่วมงำน จัดเตรียมอำหำรว่ำง กำแฟ น้ำดื่มและผ้ำเย็น สำหรับประธำน
หัวหน้ำส่วนรำชกำร ผู้บริจำค ประสำนงำนและอำนวยควำมสะดวกให้กับเจ้ำภำพโรงทำนที่จะมำร่วมในพิธี
ขอให้คณะทำงำนทุกคนที่ได้รับกำรแต่งตั้ง ปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เพื่อให้กำรจัดพิธี
ไถ่ชีวิตโค-กระบื อ โครงกำรไถ่ชีวิตโค-กระบื อ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกำสมหำมงคลพระรำชพิธีบ รม
รำชำภิเษก จังหวัดนครรำชสีมำ ครั้งนี้ สำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ของกำรจัดงำน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ ตุลำคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นำยพศวีร์ สมใจ)
ปศุสัตว์จังหวัดนครรำชสีมำ

