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กลุ่มกฎหมำยและระเบยีบดำ้น

กำรปศสุตัว ์



กำรด ำเนินงำนเกีย่วกบัพระรำชบญัญตัหิรอื

กฎหมำยล ำดบัรอง

- พระราชบญัญตัโิรคระบาดสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๘

- พระราชบญัญตัคิวบคมุคณุภาพอาหารสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๘

- พระราชบญัญตัป้ิองกนัการทารณุกรรมและการจดัสวสัดิ

ภาพสตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๗

- พระราชบญัญตัสิถานพยาบาลสตัว ์พ.ศ. ๒๕๓๓ และฉบบั

ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ

- พระราชบญัญตัคิวบคมุการฆ่าสตัวเ์พือ่การจ าหน่าย

เนือ้สตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๙

- พระราชบญัญตัโิรคพษิสนัุขบา้ พ.ศ. ๒๕๓๕



พระราชบัญญัติ/กฎหมายล าดับรอง ฯลฯ จ านวน - ฉบับ

พระรำชบญัญตั/ิกฎหมำยล ำดบัรอง ฯลฯ รวมจ ำนวน -

ฉบบั

จ ำนวน - ฉบบั (แลว้เสรจ็)  

จ ำนวน - ฉบบั (อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร) 



ค าสั่งกรมปศุสัตว์, ประกาศกรมปศุสัตว์, ระเบียบกรมปศุสัตว์, 

ค าสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฯลฯ (รวมจ านวน ๑๔ ฉบับ)
จ ำนวน ๑๓ ฉบบั (แลว้เสรจ็) 

ตวัอย่ำงเชน่
(๑) ประกาศกรมปศสุตัวช์ะลอการน าเขา้หรอืน าผ่านราชอาณาจกัรซึง่สตัวปี์กหรอืซากสตัวปี์ก

จากสหราชอาณาจกัร พ.ศ. ๒๕๖๔  

(๒) รา่งประกาศกรมปศสุตัวช์ะลอการน าเขา้หรอืน าผ่านราชอาณาจกัรซึง่สตัวปี์กหรอืซากสตัว ์

ปีกจากสาธารณรฐัฝร ัง่เศส พ.ศ. ๒๕๖๔  

(๓) แตง่ตัง้คณะท างานตรวจสอบสถานประกอบการเพือ่ประเมนิการปฏบิตัติามมาตรการเพือ่

ป้องกนัการปนเป้ือนเช ือ้ไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ ในกระบวนการผลติอาหารสง่ออก

(๔) ขอปรบัปรงุค าสัง่คณะกรรมการพจิารณาก าหนดรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะวสัดคุรภุณัฑ ์

ประเภทวคัซนี 

(๕) รา่งค าสัง่แตง่ตัง้คณะท างานขึน้ทะเบยีนพนัธุส์ตัว ์



จ ำนวน ๑ ฉบบั (อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร)

ตวัอย่ำงเชน่

(๑) ระเบยีบกรมปศสุตัว ์วา่ดว้ยการสนับสนุนเคร ือ่งจกัรกลอาหาร

สตัว ์พ.ศ. ๒๕๖๔ 

และรา่งขอ้ตกลงการสนับสนุนเคร ือ่งจกัรกลอาหารสตัว ์กรมปศุ

สตัว ์



ตอบขอ้หำรอื จ ำนวน ๒ ฉบบั  

จ ำนวน ๒ ฉบบั (แลว้เสรจ็)

ตวัอย่ำงเชน่ 
(๑) ขอความอนุเคราะหพ์จิารณาขึน้ทะเบยีนพนักงานตรวจโรคสตัว ์ตาม พรบ. 

ควบคมุการฆ่าสตัว ์

เพือ่การจ าหน่ายเนือ้สตัว ์พ.ศ. ๒๕๕๙

(๒) รายการเงนิกนัไวเ้บกิเหลือ่มปี ๒๕๖๓ การจา้งออกแบบฐานขอ้มูลพนัธุ ์

ประวตักิระบอืออนไลน์

และการตลาดออนไลน ์ของศนูยว์จิยัและบ ารงุพนัธุส์ตัวพ์ะเยา



จ ำนวน ๗ ฉบบั (อยู่ระหวำ่งกำรด ำเนินกำร)

ตวัอย่ำงเชน่

๑. ระเบยีบกรมปศสุตัว ์วา่ดว้ยหลกัเกณฑก์ารใชจ้า่ยเงนิอดุหนุน 

ภายใตโ้ครงการต าบลมั่นคง มั่งคัง่ ยัง่ยนื ในจงัหวดัชายแดนภาคใต ้

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๒. ระเบยีบกรมปศสุตัว ์วา่ดว้ยการใชจ้า่ยเงนิอดุหนุนโครงการส่งเสรมิ

และพฒันาอาชพีเพือ่แกไ้ขปัญหาทีด่นิท ากนิของเกษตรกร 

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๓. รา่งประกาศกรมปศสุตัวช์ะลอการน าเขา้หรอืน าผ่านราชอาณาจกัร

ซึง่สตัวปี์กหรอืซากสตัวปี์กจากสาธารณรฐัฮงัการ ีพ.ศ. ๒๕๖๔



กำรประชมุ/รำยงำนกำรประชมุ/ชีแ้จง ฯ จ านวน 
๑๔ ฉบับ

จ ำนวน ๑๔ ฉบบั (แลว้เสรจ็)

ตวัอย่ำงเชน่

(๑) ขอเชญิประชมุคณะอนุกรรมการรณรงคเ์พิม่การบรโิภคไขไ่ก ่คร ัง้ที ่๑/

๒๕๖๔

(๒) ขอเชญิประชมุหารอืมาตรการป้องกนัโรคลมัปี สกนิ จากการน าเขา้โค

เนือ้จากประเทศเพือ่นบา้น

(๓) ขอเชญิเขา้รว่มประชมุการเตรยีมรา่งหลกัเกณฑแ์ละวธิดี าเนินงาน

โครงการอาหารเสรมิ(นม)

โรงเรยีนประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๔ คร ัง้ที ่๓/๒๕๖๔

(๔) ขอสง่รายงานการประชมุหารอืก าหนดนิยามวตัถดุบิอาหารสตัว ์

(๕) ขอเชญิประชมุผูบ้รหิารกรมปศสุตัว ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

คร ัง้ที ่๒



แจ้งเพื่อทราบ/อื่น ๆ จ านวน ๓๑ ฉบับ (แลว้เสรจ็)

ตวัอย่ำงเชน่

(๑) ขอสง่บนัทกึความเขา้ใจวา่ดว้ยความรว่มมอืดา้นการวจิยัและพฒันา

ระหวา่งกรมประมง

กรมปศสุตัว ์กรมสง่เสรมิการเกษตร มหาวยิาลยัเกษตรศาสตร ์

(๒) ผลการตรวจวเิคราะหค์ณุภาพตวัอย่างนมโรงเรยีน ภาคเรยีนที ่๒/๒๕๖๓ 

คร ัง้ที ่๒

(๓) ผลติภณัฑน์มโรงเรยีนไม่ผ่านเกณฑม์าตรฐาน

(๔) ขอความอนุเคราะหข์อ้มูลผลการด าเนินงานของหน่วยงาน

(๕) ขออนุมตัทิ าขอ้ตกลงความรว่มมอื (MOU) การทดสอบคณุภาพวคัซนี

โรคปากและเทา้เป่ือย

โค – กระบอื ต ารบัใหม่

(๖) การเสนอรา่ง พรบ. วชิาชพีการสตัวบาล พ.ศ. ....ในทีป่ระชมุสภา



กลุ่มคดปีกครอง



สอบขอ้เท็จจรงิควำมรบัผดิ

ทำงละเมดิ

ตอบขอ้หำรอื/สญัญำลำศกึษำ/ขอ้มูล

ข่ำวสำรของทำงรำชกำร

สอบขอ้เท็จจรงิเบือ้งตน้

กำรด ำเนินคดปีกครอง 



สอบขอ้เท็จจรงิเบือ้งตน้ (จ านวน ๓ เรื่อง)

อยู่ระหวา่งด าเนินการ ๓ เร ือ่ง 

สอบขอ้เท็จจรงิ

แลว้

เสรจ็

ระหวา่ง

ด าเนินการ

(เร ือ่ง)

๑.กรณีเพลงิไหมร้ถแทรกเตอร ์จงัหวดัมหาสารคาม - ๑

๒.รายงานความเสยีหายทางวาตภยั จงัหวดัตาก - ๑

๓.รายงานตรวจสอบภายใน ศนูยว์จิยัและพฒันาสตัวปี์ก - ๑



สอบขอ้เท็จจรงิควำมรบัผดิทำงละเมดิ (จ านวน 
11 กรณี)

- สรปุส านวน พรอ้มรายงานใหก้รมบญัชกีลาง

พจิารณาแลว้ 2 กรณี

- อยู่ระหวา่งสรปุส านวน 1 กรณี

- อยู่ระหวา่งการสอบสวนรวบรวมพยานหลกัฐาน 4

กรณี

-อยู่ระหวา่งตรวจสอบขอ้เท็จจรงิ เอกสารหลกัฐาน

เพือ่เสนอกรมฯแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบขอ้เท็จจรงิ

ความรบัผดิทางละเมดิ 4 กรณี

(เน่ืองจำกตดิสถำนกำรณ ์Covid 19 จงึไม่



สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด การด าเนินการ 

1 เจ้าหน้าที่น าเงินของทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว(สตส.)
สรุปส านวน พร้อมรายงานให้กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว
(ความเสียหายประมาณ ๒๙,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

2 วัคซีน FMD ของ สทช. สรุปส านวน พร้อมรายงานให้กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว
(ความเสียหายประมาณ ๒๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท)

3 น้ ายาฆ่าเชื้อหมดอายุ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ จันทบุรี อยู่ระหว่างสรุปส านวน/แก้ไขส านวนของคณะกรรมการฯ

4
การด าเนินงาน โครงการ ธคก. อ าเภอภยัคฆภูมพิิสัย จังหวัด
มหาสารคาม

สรุปส านวน พร้อมรายงานให้กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้ว
(ความเสียหายประมาณ ๕,๖๐๐,๐๐๐ บาท)
***ออกค าสั่งชดใช้แล้ว***
กรมบัญชีกลาง สอบถามเพิ่มเติม

5
การด าเนินงาน โครงการ ธคก. อ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม

อยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน

6 การด าเนินงาน โครงการ ธคก. อ าเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม อยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน



สอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด การด าเนินการ 

7
การด าเนินงาน โครงการ ธคก. อ าเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด

อยู่ระหว่างการสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน

8
การด าเนินงาน โครงการ ธคก. อ าเภอเมือง 
จังหวัดมหาสารคาม

อยุ่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐาน เพื่อเสนอกรมฯ
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

9
การด าเนินงาน โครงการ ธคก. อ าเภอหันคา 
จังหวัดชัยนาท

อยุ่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐาน เพื่อเสนอกรมฯ
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

10 การด าเนินงาน โครงการ ธคก. จังหวัดขอนแก่น
อยุ่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐาน เพื่อเสนอกรมฯ
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด

11 การด าเนินงาน โครงการ ธคก. จังหวัดอุบลราชธานี
อยุ่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐาน เพื่อเสนอกรมฯ
แต่งต้ังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด



กำรด ำเนินคดปีกครอง
(จ านวน 34 คด)ี

ด าเนินการแล้วเสร็จ 19 เรื่อง

อยู่ระหว่างด าเนินการ 15 เรื่อง



"คดีหมายเลขด าที่ ๑๒๖๖/๒๕๕๔ ระหว่างนายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา ผู้ฟ้องคดี กับ กรมปศุสัตว์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
กับพวกรวม ๓ คน   (ศาลปกครองกลาง)"

"ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ ๒๗๐๘/๒๕๕๕ ระหว่าง นางสาวพัชรินทร์ ปัญจสกุลวงศ์ ผู้ฟ้องคดี 
กับส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ผู้ถูกฟ้องคดี (ศาลปกครองกลาง  ได้เปลี่ยนผู้ฟ้องคดีเปน็บริษัท แม็คซิมั่ม เด็บ จ ากัด ผู้ฟ้องคดี)"

"คดีหมายเลขด าที่ ๑๓/๒๕๕๒ คดีหมายเลขแดงที่ ๒๖๒/๒๕๕๗ ระหว่าง นายอธิศักดิ์ เหล่าไทย ผู้ฟ้องคดี 
กับ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ถูกฟ้องคดี"

"ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ ๓๒๑๐/๒๕๕๕ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๒๗๒/๒๕๕๙ ระหว่างนางกมลมาศ 
หรือปิยาณี มุสิกวัตร ผู้ฟ้องคดี กับ กรมปศุสัตว์ ผู้ถูกฟ้องคดี"

"ศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขด าที่ บ.๕๔/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๒๙/๒๕๖๐ ระหว่างนายบุญญกฤช ป่ินประสงค์    
กับพวกรวมห้าคน ผู้ฟ้องคดี กับ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กับพวกรวมสองคน "



"ศาลปกครองพิษณุโลก คดีหมายเลขด าที่ บ.๓๗/๒๕๖๐ ระหว่างนายสุชาติ มูลสวัสดิ์ ผู้ฟ้องคดี กับ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่ ๑ อ.ก.พ. 
กรมปศุสัตว์ ที่ ๒ นายวีระพงษ์ บัวระกา ที่ ๓ ส.ต.สุพจน์ สร้อยสังวาลย์ ที่ ๔ และนายพจน์ สิชฌนุกฤกษฎ์ ที่ ๕  ผู้ถูกฟ้องคดี"

"ศาลปกครองระยอง คดีหมายเลขด าที่ บ.๕๒/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๒๕/๒๕๖๐ ระหว่าง นายพูนศักด์ิ มังกรแสงแก้ว ผู้ฟ้องคดี 
กับ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่ ๒ กรมปศุสัตว์ ที่ ๓ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดี"

"ศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขด าที่ บ.๓/๒๕๕๙ คดีหมายเลขแดงที่ บ.๓๐/๒๕๖๐ ระหว่าง นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ที่ ๑ 
นายวีระพงษ์ บัวระกา ที่ ๒ และนายสุชาติ มูลสวัสดิ์ ที่ ๓ ผู้ฟ้องคดี กับ อธิบดีกรมปศุสัตว์ที่ ๑ และ อ.ก.พ. กรมปศุสัตว์ ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี"

"ศาลปกครองกลาง  คดีหมายเลขด าที่ ๗๑๗/๒๕๕๘ คดีหมายเลขแดงที่ ๑๔๑๗/๒๕๕๘ บริษัท ซันฟีด จ ากัด"

"ศาลปกครองเพชรบุรี คดีหมายเลขด าที่ ๑๗๑/๒๕๕๙ ระหว่างนายมนัส แสงใส ผู้ฟ้องคดี กับอธิบดีกรมที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดี, "

"ศาลปกครองเพชรบุรี คดีหมายเลขด าที่ ๑๗๒/๒๕๕๙ ระหว่าง นางเชือน ใจเพ็ชร ผู้ฟ้องคดี กับ อธิบดีกรมที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดี,

"ศาลปกครองเพชรบุรี คดีหมายเลขด าที่ ๑๗๓/๒๕๕๙ ระหว่างนายชื้น สุขทน ผู้ฟ้องคดี กับอธิบดีกรมที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดี "



"ศาลปกครองเพชรบุรี คดีหมายเลขด าที่ ๑๗๔/๒๕๕๙ ระหว่าง นายประเสริฐ สังข์พุก ผู้ฟ้องคดี กับอธิบดีกรมที่ดิน ผู้ถูกฟ้องคดี“

"ศาลปกครองเพชรบุรี คดีหมายเลขด าที่ ๑๐๗/๒๕๕๙ ระหว่าง นายภัทรกร เชื้อชมภูภากร ผู้ฟ้องคดี กับ กรมปศุสัตว์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ 
และอธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒“

"ศาลปกครองระยอง คดีหมายเลขด าที่ ส๑/๒๕๕๗ ระหว่าง นายธนกฤต ทองเต็ม ที่ ๑ กับพวกรวม ๒๓ คน ผู้ฟ้องคดี กับ ปศุสัตว์จังหวัด
ชลบุรี ที่ ๔ ผู้ถูกฟ้องคดี "

"คดีหมายเลขด าที่ ๒๒๔,๒๒๖,๓๔๗,๖๕๒/๒๕๕๒ ระหว่าง นายสมคิด หอมเนตร กับพวกรวม ๖ คน ผู้ฟ้องคดี กับ รัฐมนตรีกระทรวง
อุตสาหกรรมที่ ๑ กับพวกรวม ๑๕ คน ผู้ถูกฟ้องคดี (อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๕)""คดีหมายเลขด าที่ บ.๓๕/๒๕๖๐ คดีหมายเลข
แดงที่ บ.๑๖/๒๕๖๒นายกรปณต ก้อนสันทัด กับ อธิบดีกรมปศุสัตว์ (ขอให้เพิกถอนค าสั่งยา้ยขา้ราชการ)“

"ศาลปกครองกลางได้มีค าสั่งเรียกให้ท าค าให้การ ในคดีหมายเลขด าที่ ๑๐๘๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๑ ระหว่าง บริษัท 
อินเตอร์เนชั่นแนล รีเสริช คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) ผู้ฟ้องคดี กับ กรมปศุสัตว์ ที่ ๑ และ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี "



"ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าท่ี ๒๓๗๙/๒๕๖๑ ระหว่าง บริษัท แพนฟู้ด จ ากัด ผู้ฟ้องคดี กับ หัวหน้าด่านกักสัตว์ลาดกระบัง ท่ี ๑ กรมปศุสัตว์ ท่ี ๒ 
ผู้ถูกฟ้องคดี "

"ศาลปกครองอุดรธานี คดีหมายเลขด าท่ี บ.๒/๒๕๖๒ ระหว่างนายสมพงษ์ พันธ์ุดี ผู้ฟ้องคดี กับ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๑ และ ปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ผู้ถูกฟ้องคดีท่ี ๒ (มอบอ านาจกรมปศุสัตว์)   "

"ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าท่ี ๑๖๑๒/๒๕๖๒ ระหว่าง สหกรณ์โคนมท่าม่วง จ ากัด ผู้ฟ้องคดี กับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่ี ๑ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและหสกรณ์ ท่ี ๒ คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ท่ี ๓ โครงการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มท่ี ๕ 
(เขตปศุสัตว์ท่ี ๗,๘ ๙) ท่ี ๕ ผู้ถูกฟ้องคดี โดยอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้รับมอบอ านาจจากผู้ถูกฟ้องดคีที่ ๒ และ ๔ "

"ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าท่ี บ.๒๑/๒๕๖๓ ระหว่างนายพงศกร ลักษณาวิบูลย์กุล ผู้ฟ้องคดี กับยังไม่ก าหนดผู้ถูกฟ้องคดี "

"ศาลปกครองอุบลราชธานี คดีหมายเลขด าท่ี ๑๓๗/๒๕๖๓ ระหว่าง บริษัท ธวัชฟาร์ม จ ากัด ผู้ฟ้องตคดี กับคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 
ท่ี ๑ (อปส.เป็นกรรมการและเลขานุการ) คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ท่ี ๒ (อปส.เป็นประธาน) ผู้ถูกฟ้องคดี "
"ศาลปกครองนครราชสีมาคดีหมายเลขด าท่ี ๑๐๗/๒๕๖๓ ระหว่าง บริษัท เขาใหญ่ เฟรชมิลค์ จ ากัด ผู้ฟ้องคดี กับคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็ก
และเยาวชน ท่ี ๑ (อปส.เป็นกรรมการและเลขานุการ) ผู้ถูกฟ้องคดี"



"ศาลปกครองระยอง คดีหมายเลขด าที่ ๙๕/๒๕๖๓ระหว่าง สหกรณ์โคนมวังน้ าเย็น จ ากัด ผู้ฟ้องคดี กับ
คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ที่ ๑ (อปส.เป็นกรรมการและเลขานุการ) ผู้ถูกฟ้องคดี"

"ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขด าที่ ๑๔๓๗/๒๕๖๓ระหว่าง นายพงศกร ลักษณาวิบูรย์กุล ผู้ฟ้องคดี 
กับ กรมปศุสัตว์ ที่ ๑ และคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสภาพสังคม การบริหารราชการแผ่นดิน
และการบังคับใช้กฎหมาย ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี "

"ศาลปกครองอุบลราชธานี คดีหมายเลขด าที่ ๒๓๐/๒๕๖๓ ระหว่าง นายผดุงศักดิ์ แดงด้อมยุทธ์ ผู้ฟ้องคดี        
กับอธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่ ๑ และ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี "

"ศาลปกครองอุบลราชธานี คดีหมายเลขด าที่ ๒๑๐/๒๕๖๓ ระหว่างนายปรีดา ชิตทรงสวัสด์ิ ผู้ฟ้องคดี 
กับ อธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่ ๑ และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ ๒ ผู้ถูกฟ้องคดี "



กลุม่คดทีัว่ไปและนิตกิรรมสญัญา



กลุ่มคดที ัว่ไปและนิตกิรรมสญัญำ
จ านวนงานทั้งหมด 52 เรื่อง

- คดีแพ่ง                                                             6 คดี 
- หารือข้อกฎหมาย                                                 4 เรื่อง
- มอบอ านาจให้ด าเนินโครงการตามงบประมาณของจังหวัด 4 เรื่อง
- การด าเนินการบังคับคดี                                          2 คดี
- คดีล้มละลาย(ขออายัดเงินเดือน)                               1 คดี
- ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบข้อเท็จจริง                     1 คดี
- ทั่วไป                                                              34 เรื่อง 



คดแีพ่ง
จ านวนคดีทั้งหมด 6 คดี 

- การด าเนินการเตรียมคดีกับพนักงานอัยการ กรณีกรมปศุสัตว์ถูกฟ้องเป็น
จ าเลยที่ 4 คดีรุกล้ าที่ดินโจทก์

- การด าเนินการอุทธรณ์ ๑ คดี (ส านวนอยู่ที่พนักงานอัยการ)

- จัดเตรียมเอกสารตามหมายเรียกพยานเอกสาร 1 คดี

- รายงานผลการช าระหนี้ตามค าพิพากษา 3 คดี



หำรอืขอ้กฎหมำย
จ านวนคดีทั้งหมด 4 เรื่อง

- หารือการชะลอการจ่ายเงินค่าจ้าง

- หารือรือการโอนครุภัณฑ์ให้หน่วยงานที่ไม่ใช่ส่วนราชการ

-หารือการพิจารณาจ่ายบ าเหน็จบ านาญ และตรวจสอบสถานะการลงโทษ
ทางวินัยและอาญา

- หารือการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา



มอบอ ำนำจ
จ านวนคดีทั้งหมด 4 เรื่อง

- หารือการชะลอการจ่ายเงินค่าจ้าง

- หารือการโอนครุภัณฑ์ให้หน่วยงานที่ไม่ใช่ส่วนราชการ

- มอบอ านาจจัดจ้างจัดจ้าง

- หารือการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมา



ทัว่ไป

จ านวนทั้งหมด 34 เรื่อง

- ตรวจสอบประวัติข้าราชการ / ลูกจ้าง / พนักงานราชการ
- อนุมัติร่างรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)
- เข้าร่วมประชุม
- ฯลฯ



ฝ่ายบรหิารทัว่ไป



ผลกำรเบกิจำ่ยในไตรมำสที ่๑
งบประมาณที่ได้รับ ๑,๒๑๙,๖๘๒.๐๐ บาท

ที่
ว/ด/ป

ที่รายงาน
ประเภทงาน

เบิกจ่ายสะสม อยู่ระหว่างก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ

1 21/12/2563 งบบุคลากร 528,680.00 62.67 - - 314,920.00 37.33

2 21/12/2563 งบด าเนินงาน 166,299.07 46.31 - - 192,782.93 53.69

3 21/12/2563 งบลงทุน 17,000.00 100.00 - - 0.00 0.00

4 21/12/2563 งบรายจ่ายอื่น 0.00 0.00 - - 0.00 0.00

รวม 711,979.07 58.37 - - 507,702.93 41.63

หมายเหต ุ: งานทีอ่ยู่ระหวา่งด าเนินการ คอื เร ือ่งการจ าหน่ายพสัด ุจ านวน ๗ รายการ อยู่ในขัน้ตอน

ขออนุมตัจิ าหน่าย

โดยวธิขีายทอดตลาด 


