
รายงานการประชุมประจำเดือน 
ขาราชการสำนักงานปศสุัตวจังหวัดตราด 

วันพฤหัสบดทีี ่29 เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 13.30 น. 
ณ  สำนักงานปศุสตัวจังหวัดตราด 

………………………………………… 
รายชื่อผูเขาประชุม 

1. นายประหยัด  เขงคา นายสัตวแพทยชำนาญการพิเศษ (ประธาน) 
2. นางสาวสุธาทิพย  สุขสำราญ นายสัตวแพทยชำนาญการ 
3. นายพรชัย  วิจิตธรรมภาณ ี นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ 
4. นายอยุทธ  รจนากูล ปศุสัตวอำเภอเขาสมิง 
5. นายนิกร  เหลาชัย ปศุสัตวอำเภอบอไร 
6. นายฤทธิรงค  ตั้งใจ ปศุสัตวอำเภอแหลมงอบ 
7. นายมนตรี  มงคลสวัสดิ์ ปศุสัตวอำเภอคลองใหญ 
8. นายพินิจ  สงัขรัตน ปศุสัตวอำเภอเกาะกูด 
9. นายวิโรจน  ชะลาลัย พนักงานผูชวยปศุสัตว 
     แทน หัวหนาดานกักกันสัตวตราด 
10. นางสาวภาณุมาส  พิรันดร เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 
11. นายสิริชัย  ดอกมาลี เจาพนักงานสัตวบาลปฏบิัติงาน 

เริ่มประชุมเวลา     13.30  น. 
  นายประหยัด เขงคา นายสัตวแพทยชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ปศุสัตว    

จังหวัดตราด ประธานในที่ประชุมกลาวเปดการประชุมดำเนินการตามระเบียบวาระการ
ประชุม  ดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระที่   1  เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของหัวหนาสวนราชการที่ต่ำกวาระดับกรม ครั้งที่ 
1/2564 
 กองการเจาหนาที่ ไดสรุปประมวลผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงานในรอบ
การประเมิน ครั้งที่ 1/2564 (วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564) เปนที่
เรียบรอยแลว ดังนี ้
ปศุสัตวจังหวัดตราด คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานเทากับ 96.56 คะแนน 
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การ
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ขอมูล

เกษตรกร 
 

(5) 
5.00 5.00 4.68 4.71 5.00 4.57 5 5 

 ทั้งนี้ ทานสามารถอุทธรณแกไขผลการประเมินได โดยจัดทำหนังสือพรอมเอกสาร
หลักฐานประกอบการอุทธรณสงไปยัง หนวยงานเจาภาพตัวชี้วัด ภายในวันที่ 30 เมษายน 
2564 หากพนกำหนดเวลาดังกลาวจะถือวาผลการประเมินถูกตองตรงกับขอเท็จจริงแลว 

มติที่ประชมุ รับทราบ ไมมีกลุมใดประสงคอุทธรณ 
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ระเบียบวาระที่   2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2564 วันที ่29 มนีาคม 2564 
ไดจัดทำรายงานการประชุมขาราชการสำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ครั้งที่  3/2564          
ในการประชุมเมื่อวัน จันทรที่  29 มีนาคม 2564  เสนอทาง e-mail ของสำนักงาน             
ปศุสัตวอำเภอทุกอำเภอและหัวหนาดานกักกันสัตวตราดและทาง website สำนักงาน        
ป ศุ สั ต ว จั ง ห วั ด ต ร า ด  http://pvlo-tra.dld.go.th/th/index.php/monly-report            
เพ่ือตรวจสอบความถูกตองและพิจารณารับรองฯ หากประสงคจะแกไขรายงานการประชุม
ดังกลาว แจงฝายเลขาฯ ภายในวันที่ 23 เมษายน 2564 นั้นปรากฏวาไมมีผูใดขอแกไข
รายงานการประชมุดงักลาว 

มติที่ประชุม รับทราบ รับรองรายงานการประชุม 
ระเบยีบวาระที่   3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่ผานมา 
วาระที่ 3.1 เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีผานมา 
มติที่ประชมุ   เขาในวาระ 

ระเบียบวาระที่   4  เรื่องเพ่ือทราบ  พิจารณา  และดำเนินการ 
วาระที่ 4.1 ดานกักกันสัตวตราด 

วาระที่ 4.1.1 รายงานการเขา – ออก สัตว และซากสัตว (เอกสารแนบ) 
มติที่ประชมุ   - หากมีการเขาและออก สัตว และซากสัตว ที่มีความผิดปกติ ขอใหดานกักกันสัตวตราด 

รายงาน หรือ เขียนกำกับมาในใบยาย และสงใหกลุมพัฒนาสุขภาพสัตว เพ่ือกลุมงานจะได
แจงตนทางใหแกไขและดำเนินการใหถูกตอง 
- ในกรณีที่หากมีการแกไขเอกสารใบยาย โดยการขีดฆาแลวเซ็นกำกับ หากดานกักกันสัตว
ตราดพบเห็น ขอใหถายเอกสาร และนำสงเพ่ือตรวจสอบความถกูตอง 

วาระที่ 4.2 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 
วาระที่ 4.2.1 การควบคุมปองกันโรคปากและเทาเปอยและโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย ปงบประมาณ 2564 

- การรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยในโคเนื้อ กระบือ แพะ แกะ 
และการทำลายเชื้อโรคในพ้ืนที่เสี่ยง รอบที่ 2 ประจำปงบประมาณ 2564 

- การเก็บตัวอยางในโรงฆาสุกรใหดำเนินการเก็บตัวอยางสงตรวจทุก 3 เดือน 
(พฤศจิกายน 2563 / กุมภาพันธ 2564 และพฤษภาคม 2564) จำนวน 50 ตัวอยาง             
เปาหมายเดือนกุมภาพันธ 2564 ไดแก อำเภอคลองใหญ ดำเนินการสงตัวอยางเรียบรอยแลว  
***สำหรับเปาหมายเดือนพฤษภาคม 2564 ไดแก อำเภอเขาสมิง*** 

มติที่ประชมุ   รับทราบ 
- โครงการฝกอบรมเกษตรกรฉีดวัคซีนและดูแลสุขภาพสัตว ประจำป 2564 ตามหนังสือ
จังหวัดตราด ที่ ตร 0008/ว 3690 ลงวันที่ 17 มีนาคม 2564 

มติที่ประชมุ รับทราบ 
วาระที่ 4.2.2  การเตรียมความพรอมรับมือการระบาดของโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) 

- สถานการณการระบาดของโรค ASF ในปจจุบัน 
- การดำเนินงานตามแผนเตรียมความพรอมรับมือโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกรและหลักเกณฑ
การเคลื่อนยายสุกรและหมูปา 
- แตงตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงระดับจังหวัด 

มติที่ประชุม    รับทราบ 
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วาระที่ 4.2.3 กิจกรรมควบคุมปองกันโรคพิษสุนัขบา 
- รายงานการติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการ สัตวปลอดโรคคนปลอดภัย   
จากโรคพิษสุนัขบา ตามพระปณิธาน ฯ (เอกสารแนบ) 

มติที่ประชุม    - ขอใหปศุสัตวอำเภอทุกอำเภอ รายงานขอมูล อปท ที่เปนปจจุบัน 
- ขอใหปศสุัตวอำเภอทุกอำเภอ เก็บตัวอยางหัว สุนัข – แมว ตามจำนวน อปท คือ อปท ละ 
1 ตัวอยาง และดำเนินการบันทึกลง e-operation ดวย 

วาระที่ 4.2.4   กิจกรรมปองกัน แกไข และเตรียมความพรอมโรคระบาดสัตวปก 
- กิจกรรมสำรวจสัตวปก ครั้งท่ี ๒ ประจำป ๒๕๖๔ 

 เพ่ือเก็บเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนปฏิบัติงานการเฝาระวังโรคในสัตวปก ขอใหปศุสัตว
อำเภอทุกอำเภอ และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของดำเนินการสงรายงานภายในวันท่ี ๑๕ มิถุนายน  
๒๕๖๔ 

มตทิี่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ 4.2.5 การออกใบอนุญาตคาสัตวและซากสัตว ( ร.๑๐ ) 
 - ขอใหปศุสัตวอำเภอชวยประชาสัมพันธผูคาสัตวและซากสัตวในพ้ืนที่มาขอใบอนุญาตคาสัตว
และซากสัตว ( ร.๑๐ ) ไดที่กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว 

 - ผลการดำเนินการออกใบอนุญาต ร.๑๐ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน  9   ใบ 
มติที่ประชุม รับทราบ 

วาระที่ 4.2.6 กิจกรรมขยายสัตวพันธุดีดวยเทคโนโลยีชีวภาพประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔                  
ปริมาณงาน การบริการผสมเทียม ปงบประมาณ  ๒๕๖๔ จังหวัดตราด เปาหมายท้ังป ๑๐๐ ตัว                     
แผนลูกเกิด ๖๐ ตัว 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 สรุป  ผลงานรวมใหบริการผสมเทียมกับสัตวของเกษตรกร  74  ตัว / 86  ครั้ง 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 
 

ที ่ กิจกรรม หนวยวัด 
ผลการปฏิบติังานประจำเดือน 

ผลงานเดือน ผลงานสะสม 

1. ใหบริการผสมเทียมกับสัตวของเกษตรกร
โคเนื้อ 
กระบือ             

 
ครั้ง /ตัว / ราย 
ครั้ง /ตัว / ราย 

 
๑๓ /๑๓ /๗ 

- 

 
๘๖ /๗๔ /๖๕ 

 
2. ตรวจทองหลังทำการผสมเทียมโคเนื้อ 

  รวมจำนวนฟารม 
  รวมจำนวนตัวท่ีตรวจทอง 
  รวมจำนวนตัวท่ีทอง 

 
    ราย     
     ตัว 
     ตัว 

 
๑๐ 
๑๒ 
 ๖ 

 
๕๗ 
๗๓ 
๔๑       

3. จำนวนลูกสัตวที่เกิดจากการให บริการ
ผสมเทียม 
- ลูกโคเนื้อ 

 
 

ตัว/ราย 

 
 

๕ / ๕ 

 
 

       ๕๒ / ๔๙ 
3. ทำทะเบียนประวัต ิ

- โคเนื้อ 
 

ตัว/ราย 
 

๑๑ / ๗ 
 

       ๔๕/๓๗ 
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วาระที่ 4.3 กลุมพฒันาคุณภาพสินคาปศุสตัว               

วาระที ่4.3.1  กิจกรรมมาตรฐานฟารม 
กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาขอใหปศุสัตวอำเภอทุกอำเภอแจงผูประกอบการฟารมสุกร

ในพื้นที่ใหทราบเรื่องมาตรฐานฟารมสุกรเปนมาตรฐานบังคับ โดยมีขอบขายการบังคับใชและ
ระยะเวลาปรับเปลี่ยนแบงเปน 2 ระยะ 

ระยะที่  1 สุกรขุนตั้งแต 1,500 ตัวข้ึนไปหรือแมสุกรตั้งแต 120 ตัว ขึ้นไป
ระยะเวลาปรับเปลี่ยน 90 วัน  

ระยะที่ 2 สุกรขุนตั้งแต 500-1,499 ตัวหรือแมสุกร 95-119 ตัว ระยะเวลาใน
การปรับเปลี่ยน 180 วัน 

นับจากวันที่ประกาศราชกิจจานุเบกษา 
หากไมปฏิบัติตามมีความผิดตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. 2551 

(กรณีมีการขายสุกรออกจากฟารม) ดังนี ้
ม.20 หากไมขออนุญาตเปนผูผลิต ผูสงออก ผูนำเขาสินคาเกษตรตามมาตรฐานบังคบัมีโทษปรับ

ไมเกินสามแสนบาท 
ม.27 หากไมขอรับรองมาตรฐานบังคับ GAP ปรับไมเกินหาแสนบาท 
ม.55 หากไมแสดงเครื่องหมายมาตรฐานบังคับโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

จึงขอใหทุกอำเภอประชาสัมพันธใหผูประกอบการเตรียมพรอมในการเขาสูมาตรฐานฟารมสุกร
บังคับ 

มติทีป่ระชุม รับทราบ 
วาระที่ 4.4   กลุมสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว 
วาระที ่4.4.1  รายงานความกาวหนาโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ 

ขอใหอำเภอ รายงานความกาวหนาโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ 
ปญหาอุปสรรค แนวทางการแกไข และผลการดำเนินการที่ไดดำเนินการกับเกษตรกร ที่ไมปฏิบัติ
ตามสัญญายืม และในรายที่ประเมินขายลูกแลวแตยังไมยอมสงเงินใหกับ ธคก. วาไดดำเนินการไปถึง
ขั้นตอนไหน ทั้งนี้ใหรายงานเปนประจำทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน เพ่ือจะไดรวบรวมรายงานใหเขต 
2 ทราบ เพ่ือเขต 2 พิจารณาดำเนินการตอไป 

ตามที่สำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ไดมีหนังสือ ท่ี ตร 0008/ว466 ลงวันที่ 12 มีนาคม 
2564 แจงใหปศุสัตวอำเภอ ดำเนินการแจงให เกษตรกรที่ผิดสัญญายืมโค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร
ตามพระราชดำริ ดำเนินการใหเปนไปตามระเบียบกรมปศุสัตว วาดวยการดำเนินโครงการธนาคาร
โค-กระบือ เพ่ือเกษตรกร ตามพระราชดำริ พ.ศ. 2556 โดยใหปศุสัตวอำเภอ ทำหนังสือทวงถาม 
เกษตรกร ที่ถึงกำหนด หรือเลยกำหนดท่ีจะตองสงคืนลูกโค-กระบือ ตัวที่ 1 ใหกับโครงการ ธคก. 
เพ่ือทำการประเมินขายและสงเงินคืน ธคก. หรือขยายลูกใหกับเกษตรกรรายใหม หรือกรณีผิด
สัญญายืมในกรณีอ่ืนๆ และเกษตรกรผูยืม และเจาหนาท่ีจากสำนักงานปศุสัตวอำเภอ ยังไมได
ดำเนินการใดๆ กรมปศุสัตว ขอใหเรงดำเนินการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบฯ  ทั้งนี้ขอใหรายงาน
ผลการดำเนินงานใหทราบ และหากเกษตรกรยังไมปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบฯหรือละเลยในการ
ปฏิบัติ สำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด มีความจำเปนตองรายงานใหสำนักงานปศุสัตวเขต 2 ผาน 
สำนักกฎหมาย  เพ่ือดำเนินการตามกฎหมายตอไป 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
 
 
 



 

 

-๕-
 

วาระที่ 4.4.2  ขอใหปศุสัตวอำเภอรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการสงเสริมการเลี้ยงสัตวและกิจการที่
เก่ียวเนื่อง ทุกวันพุธ ทุกสัปดาห สงใหสำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด เพ่ือสงใหกับสำนักงานปศุสัตว
เขต 2 ทราบ จนกวาจะเสร็จสิ้นโครงการ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
วาระที่ 4.4.3  ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและสงเสริมอาชีพดานปศุสัตว ตามโครงการพัฒนาศูนยเรียนรูการ

เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร ดานปศุสัตว (ตัวชี้วัดปศุสัตวจังหวัด) 
  ตามที่สำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ไดมีหนังสือที่  ตร 0008/ว888 ลงวันที่  15 
ธันวาคม 2563 มอบหมายใหสำนักงานปศุสัตวอำเภอ ประเมินผลโครงการศูนยเรียนรูการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร(ดานปศุสัตว) ที่ไดดำเนินการตั้งแตป 2561 – 2563 จำนวน 3 
ศูนย เพ่ือเปนศูนยเครือขาย ที่สามารถเปนแหลงเรียนรู ฯ โดยขอให จัดสงแบบประเมินผลโครงการ 
ฯ เปน File Word ภายในเดือนมกราคม 2564 นั้นอำเภอที่ยังไมไดสงแบบประเมิน คือ อำเภอเขา
สมิง  ขอใหอำเภอดังกลาวดำเนินการสงแบบประเมินฯ ดวย เนื่องจากเปนตัวชี้วัดภาคบังคับของปศุ
สัตวอำเภอ และสำนักงานปศุสัตวจังหวัดตองสงแบบประเมินฯ ใหสำนักงานปศุสัตวเขต 2 ตอไป 

     ตามที่สำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ไดมีหนังสือ ที่ ตร 0008/ ว 17074 ลงวันที่ 15 
ธันวาคม 2563 มอบหมายใหสำนักงานปศุสัตวอำเภอ ในพ้ืนที่รับผิดชอบประสานกับเกษตรกร
เจาของศูนย ศพก. เครือขาย(ดานปศุสัตว) ดำเนินการจัดหาปจจัยการผลิตตามวงเงินอุดหนุน ราย
ละ 5,300 บาท(หาพันสามรอยบาทถวน)ใหเสร็จเรียบรอยภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ 2564 
อำเภอที่ยังไมไดสงเอกสาร คือ อำเภอเกาะชาง ขอใหอำเภอดังกลาวดำเนินการสงเอกสารดวย  
เนื่องจากเปนตัวชี้วัดภาคบงัคับของปศุสัตวอำเภอ 

มติที่ประชุม   รับทราบ 

วาระที่ 4.5 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพฒันาปศุสัตว    
วาระที่ 4.5.1      การรายงานผลการปฏิบัตงิานตามตัวชี้วัดฯ ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e – Operation) 

  ในเดือนเมษายน 256๔ กรมปศุสัตวเปดระบบใหบันทึกขอมูล (โปรแกรมระบบเดิม) 
ตั้งแตวันท่ี ๒๓ จนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน 256๔ ขอใหเจาหนาท่ีระดับอําเภอและระดับจังหวัด 
ดําเนินการ บันทึกขอมูลรายงานผลการปฏิบัติงาน ตรวจสอบและยืนยันขอมูล , บันทึกผลการใช
จายงบประมาณตามกําหนดเวลาดังกลาวขางตนดวย ซึ่งกลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศฯ จะแจง
เตือนใน Application line Only Work_Trat ในชวงเวลาที่ตองดำเนินการเปนระยะๆ เชนเดิม 
  สำหรับโปรแกรมระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e – Operation) ระยะที่ ๒ (ระบบใหม)             
ที่กองแผนงานไดจัดอบรมใหกับเจาหนาที่ระดับจังหวัดและระดับอำเภอไปแลวนั้น จะเริ่มใช   และ
ใหรายงานผานระบบในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ และกลุมยุทธศาสตรฯ จะแจงใหทราบทาง 

Application line เมื่อใกลถึงกำหนดวันที่รายงานอีกครั้งหนึ่ง 
มติที่ประชมุ รับทราบ 

วาระที่ 4.5.2      กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศฯ ไดจัดทำคำของบประมาณ โครงการพัฒนาและเสริมสราง 
  ความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก (ภายใตกลุมแผนงาน/โครงการฟนฟูเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน

บนพ้ืนฐานของโอกาสและศักยภาพของทองถิ่น : ระดับพ้ืนที่) ตามคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 
242/2563 เมื่อวันท่ี 13 สิงหาคม 2563 จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปดวยกัน มีการ
กำหนดแนวทางการจัดทำขอเสนอแผน/โครงการ รวมทั่งกระบวนการกลั่นกรองขอเสนอแผนงาน/
โครงการภายใตแผนฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมข้ึนใหม สำหรับแผนงาน/โครงการท่ีเสนอจากพื้นท่ี 
ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน ผูดอยโอกาส และสวนราชการในพ้ืนที่ใหสามารถเสนอโครงการผาน
หนวยงานผูเสนอโครงการ ไดแก จังหวัด เพ่ือแกไขปญหาและฟนฟูเศรษฐกิจทองถ่ินและชุมชนบน 

 



 

 

-๖-

ภาณุมาส  พิรันดร 
(นางสาวภาณุมาส  พิรนัดร) 

ผูจดรายงานการประชุม 
 

 

  พื้นฐานของโอกาสและศักยภาพของทองถ่ินที่ไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค
โรนา 2019 สำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราดไดเสนอโครงการผานเกษตรและสหกรจังหวัดตราด 
จำนวน 1 โครงการ โครงการ สงเสริมการเลี้ยงไกไขในครัวเรือนเพ่ือลดรายจายเพ่ิมรายไดตามหลักป
รัญญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 194,500 บาท และเมื่อไดรับจัดสรรงบประมาณแลวตองใช
จายใหแลวเสร็จภายในเดือนธันวาคม 2564 

มติที่ประชมุ รับทราบ 

วาระที ่4.6 ฝายบริหารทั่วไป 
วาระที ่4.6.1 การเบิกจายงบประมาณประจำป พ.ศ. 2564 

สำนักงานปศุสัตวจังหวัดตราด ไดรับการจัดสรรงบประมาณประจำป  พ.ศ. 2564            
ในภาพรวม เปนเงิน 5,703,434 บาท (หาลานเจ็ดแสนสามพันสี่รอยสามสิบสี่บาทถวน) ณ วันที่ 
28 เมษายน 2564 ใบสั่งซื้อสั่งจาง (PO) จำนวน 30,000 บาท (สามหม่ืนบาทถวน) เบิกจาย
ทั้งสิ้น 4,100,871.80 บาท (สี่ลานหนึ่งแสนแปดรอยเจ็ดสิบเอ็ดบาทแปดสิบสตางค) คงเหลือ 
1,572,562.20 บาท (หนึ่งลานหาแสนเจ็ดหมื่นสองพันหารอยหกสิบสองบาทยี่สิบสตางค)       
คิดเปนรอยละ 72.42 

มติที่ประชุม   รับทราบ 
วาระที ่4.6.2 เรงรัดติดตามการจัดซื้องบลงทุน ปงบประมาณ 2564 

ตามหนังสือกรมปศุสัตว ที่ กษ 0603/ว 36803 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2563 กรมปศุสัตว
โอนจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบลงทุน คาครุภัณฑ ที่ดินและ
สิ่งกอสราง ผานระบบ GFMIS งวดที่ 1 ครั้งที่ 3 เต็มวงเงินที่หนวยงานไดรับจัดสรรงบประมาณ
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยขอใหเรงดำเนินการกอหนี้ผูกพันและเบิกจายใหแลวเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 2 (วันที่ 31 มีนาคม 2564) โดยเมื่อทำสัญญาดวยระบบมือแลวใหดำเนินการ
บันทึก บส.01 ในระบบ GFMIS ทันที และหากมีเงินเหลือจายจากการจัดซื้อ/จัดจาง ใหเสนอขอ
ความเห็นชอบผูวาราชการจังหวัดโอนเงินกลับสวนกลางทันที เพ่ือกรมปศุสัตวจะไดใชดำเนินการใน
รายทีเ่รงดวนตอไป 

รายละเอียดงบลงทุนดังเอกสารแนบ 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระที ่5 เรื่องปญหา  อุปสรรค  ขอเสนอแนะ  แนวทางแกไข (อำเภอ / กลุม / ฝาย) 

มติที่ประชมุ ไมมี 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืนๆ 
มติที่ประชุม   ไมมี 
 

      ปดประชุม   เวลา  15.30 น. 

      #########  

 
 
 
  

พรชัย  วิจิตธรรมภาณ ี
(นายพรชัย  วิจิตธรรมภาณี) 
 ผูตรวจรายงานการประชุม 


