
รายงานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 
วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เวลา ๐9.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ 
........................................................................ .. 

ผู้มาประชุม 
1. นายสรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
2. นายสมชวน รัตนมังคลานนท์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
3. นายสุรเดช สมิเปรม รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
4. นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
5. นายชัยวัฒน์ โยธคล รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ 
6. นายประภาส  ภิญโญชีพ ปศุสัตว์เขต 1 
7. นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
8. นายวุฒิพงษ์ อินทรธรรม หัวหน้ากลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ 
9. นายเลิศชัย จินตพิทักษ์สกุล ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
10. นายโสภัชย์ ชวาลกุล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
11. นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ 
12. นางพัชรี ทองคำคูณ ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ 
13. นายจาตุรนต์ พลราช ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ 
14. นายยุทธนา  ชัยศักดานุกูล ผู้อำนวยการกองสารวัตรและกักกัน 
15. นายณรงค์  เลี้ยงเจริญ ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
16. นายไสว นามคุณ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
17. นายอิทธิพล เผ่าไพศาล ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ 
18. นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ 
19. นายวัชรพล โชติยะปุตตะ ผู้อำนวยการกองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 
20. นายวรฉัตร วิรัชลาภ แทน ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย 
21. นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต ผู้อำนวยการกองแผนงาน 
22. นางเย็นจิต ทองยงค ์ ผู้อำนวยการกองคลัง 
23. นายพงษ์พันธ์ ธรรมมา ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ 
24. นายไพโรจน์ ธำรงโอภาส ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
25. นายรักไทย งามภักดิ์ ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ 
26. นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา เลขานุการกรม 
27. นายสมเกียรติ กรอบแก้ว รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 
28. นางสาวจิราพร  พฤกษศรี หัวหน้ากลุ่มตรวจสอบภายใน 
29. นายอำพล วริทธิธรรม ผู้อำนวยการกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
30. นายสมเกียรติ พันธ์ศรี ผู้อำนวยการกองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 30 คน 
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เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

วาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสรวิศ ธานีโต) : แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
 1. เนื่องจากเหลือเพียง 1 เดือน ใกล้จะสิ้นไตรมาสที่ 2 แล้ว ขอให้ทุกหน่วยเบิกจ่ายสำรวจ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณว่าเป็นอย่างไร ดำเนินการถึงไหนแล้ว มีปัญหาอุปสรรคอะไร 
และให้จัดประชุมขับเคลื่อนเร่งรัดการดำเนินงาน และการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผน  

2. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และรัฐมนตรีช่วยฯ ทั้ง 4 ท่าน ได้มอบนโยบาย  
ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกรมปศุสัตว์ คือ  

1) การควบคุมโรคระบาดทั้งในสัตว์และในพืช โดยในปี 2563 มีโรคระบาดอุบัติใหม่ และโรค
ที่มาจากที่อ่ืน ซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก รวมถึงการ 
ตั้งงบประมาณในปี 2565 ด้วย จึงขอให้ปศุสัตว์เขตและปศุสัตว์จังหวัด ให้ความสำคัญในการควบคุมโรคระบาดสัตว์
เป็นพิเศษ ทั้งโรคที่เกิดขึ้นในอดีตและปัจจุบัน เนื่องจากเป็นนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

2) เรื่องมาตรฐาน โดยสินค้าที่มีคุณภาพต้องปราศจากโรคและปราศจากสารตกค้าง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก ให้ปศุสัตว์เขตและปศุสัตว์จังหวัด ให้ความใส่ใจในเรื่อง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ต้องมีคุณภาพปราศจากโรค โดยเฉพาะสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK หากจังหวัดใดที่ยังไม่มี หรือ
มีน้อยให้ปศุสัตว์จังหวัดเร่งดำเนินการ 

3) โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่ม เกษตรทฤษฎีใหม่ ขณะนี้ภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
อยู่ในขั้นตอนการจัดทำคู่มือและคัดเลือกเกษตรกรแล้ว ขอให้ปศุสัตว์จังหวัดเร่งขับเคลื่อนโครงการด้วย ซึ่งกองงาน
พระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ได้เตรียมความพร้อมไว้แล้ว 

4) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด นอกจากงบปกติ  
จะมีงบเงินกู้จำนวน 185 แปลง ให้ปศุสัตว์จังหวัดตรวจสอบเป้าหมายและเร่งขับเคลื่อนโครงการ หากมีปัญหา  
ให้แจ้งกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะมีการประชุม
ติดตามผลการดำเนินงานเป็นประจำทุกเดือน 

3. การบริการประชาชน ให้สำนักงานทุกแห่งจัดระบบการให้บริการประชาชน โดยให้เจ้าหน้าที่ 
ทุกระดับ (ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ) รับรู้ข้อมูลพ้ืนฐาน สามารถตอบคำถามและให้บริการ
ประชาชนในเบื้องต้นได้  

มติที่ประชุม : รับทราบ  

วาระที ่๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งท่ี 1 
เม่ือวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564  

 ตามที่กรมปศุสัตว์ จัดให้มีการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1  
เมื่อวันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา ๐9.0๐ น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ 
นั้น กองแผนงาน ได้สรุปมติข้อสั่งการที่ประชุมและแจ้งเวียนให้ผู้บริหารทราบ เมื่อวันพุธที่ 20 มกราคม 2564 
และแจ้งเวียนหนังสือสรุปรายงานการประชุมให้ผู้บริหารรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มกราคม 
๒๕๖4 ทั้งนี้ ไม่มีการแก้ไขรายงานการประชุม  

มติที่ประชุม : รับทราบ และรับรองรายงานการประชุม 
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วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 ความก้าวหน้าโครงการโคบาลบูรพา  
 ปศุสัตว์เขต 2 (นายวรวิชญ์ วราอัศวปติ) : รายงานความก้าวหน้าของโครงการ ณ วันที่ 9 
กันยายน 2563 มีลูกเกิดทั้งหมด 2,532 ตัว ไม่รวมการผสมจริงและการผสมเทียมในปี 2560 มีการจำหน่าย
ลูกเกิด จำนวน 449 ตัว เป็นเงิน 10,716,708 ล้านบาท จากการติดตามงาน ตรวจเยี่ยมเกษตรกร จำนวน 
847 ราย มีแม่โคครบ จำนวน 504 ราย มีแม่โคไม่ครบ จำนวน 343 ราย เนื่องจากตายระหว่างเลี้ยง ขายบางส่วน 
และขายทั้งหมด มีการขยายผลโครการฯ 6 อำเภอ แยกเป็นโคเนื้อ จำนวน 1,010 ตัว แพะ จำนวน 421 ตัว 
โดยปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน มีดังนี้ (๑) ด้านบุคลากร ยังบรรจุไม่ครบ โดยในจังหวัดสระแก้ว มีอัตราว่าง
จำนวน 5 อัตรา ส่วนใหญ่เป็นหัวหน้ากลุ่มฯ ขอให้กรมปศุสัตว์พิจารณาด้วย สำหรับนายสัตวแพทย์ 2 ท่านที่ไป
ทำงานในส่วนของ HHU ได้มีการประสานกับทางสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์แล้วว่า ควรหาคนมาทำงาน
ให้เป็นกิจจะลักษณะ เพ่ือให้นายสัตวแพทย์ได้ไปทำงานที่อำเภอและตรงวัตถุประสงค์ (๒) เรื่องยานพาหนะ ได้มี
การหารือกับทางปศุสัตว์จังหวัดแล้ว ขณะนี้ใช้จักรยานยนต์เพราะขอรถยนต์ไม่ได้ ซึ่งได้มีการประสานกับ
ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์แล้ว (3) เนื่องจากเป็นโครงการต่อเนื่อง คณะกรรมการระดับ
กรมฯ ควรพิจารณาเรื่องระยะเวลาการปิดโครงการ เพ่ือลดปัญหาจำนวนสัตว์กับเจ้าหน้าที่ไม่สัมพันธ์กัน ทั้งนี้    
ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 จะหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอีกครั้ง โดยมีท่าน รอธ.สุรเดช สมิเปรม เป็น
ประธานการประชุม และ (4) เกษตรกรมีการจำหน่ายสัตว์หลายราย ซึ่งยังหาความชัดเจนไม่ได้ว่า เงินส่วนนี้จะ
บริหารจัดการอย่างไร ขอให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ช่วยพิจารณาเรื่องรายได้จากการจำหน่ายสัตว์
ดังกล่าว ว่าจะนำมาจัดสรรอย่างไรได้บ้าง 
 ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ (นายพงษ์พันธ์  ธรรมมา) : กล่าวว่า เรื่องอัตรากำลังของจังหวัด
สระแก้วที่ยังว่างอยู่ ได้มีการประกาศรับสมัครแล้ว แต่ตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มฯ ไม่มีคนสมัคร ซึ่งทางกองการ
เจ้าหน้าที่จะพยายามหาให้ ในส่วนตำแหน่งอ่ืนที่ยังว่าง กำลังสอบสัมภาษณ์อยู่ 
 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสุรเดช สมิเปรม) : กล่าวว่า โครงการโคบาลบูรพา กรมฯ ได้อนุมัติ
งบประมาณ 400,000 บาท เพ่ือจัดทีมงาน จำนวน 10 ทีม เข้าไปช่วยแก้ไขปัญหา ตรวจสอบ ติดตามให้
โครงการสำเร็จลุล่วงไปตามวัตถุประสงค์ ไม่ใช่ เป็นการไปจับผิดหรือฟ้องร้องเกษตรกร ขอให้ทำความเข้าใจกับ
เกษตรกรด้วย โดยมีภาคส่วนที่ร่วมดำเนินการคือ กรมปศุสัตว์ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสหกรณ์ ทั้งนี้ ได้มีการขอ
งบประมาณจากกองทุนสงเคราะห์เกษตกรฯ มากกว่า 3 ล้านบาท เพ่ือนำมาดำเนินการเพ่ิม ฝากให้ปศุสัตว์เขต
ช่วยติดตามด้วย โดยกรมปศุสัตว์ จะออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเรื่องที่เกษตรกรได้รับโคไม่ครบ ซึ่ง
ไดม้อบหมายให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ยกร่างคำสั่งเสนออธิบดีกรมปศุสัตว์ลงนาม 
 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์) : กล่าวว่า สิ่งที่สื่อมวลชนนำเสนอ       
มีไม่ครบถ้วน ปศุสัตว์เขต 2 ชี้แจงมากกว่านี้ แต่มีการตัดต่อออกมาสั้นๆ ทำให้ข้อมูลไม่ครบ สำหรับเรื่องที่
เกษตรกรยืนยันว่าได้โคไม่ครบ แต่ให้เกษตรกรเซ็นต์รับไปก่อน ซึ่งเป็นเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จ ควรมีการ
ติดตามข้อเท็จจริงที่เกิดข้ึน และต้องมีการดำเนินการกับบริษัทจัดหาโคด้วย เพ่ือให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย 
 อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสรวิศ ธานีโต) : กล่าวว่า โครงการนี้เกิดขึ้นเมื่อปี 2560 เป็นโครงการ  
ที่กรมปศุสัตว์ช่วยเหลือเกษตรกรที่มีปัญหาภัยแล้งซ้ำซาก โดยเฉพาะ 3 อำเภอในจังหวัดสระแก้ว จำนวน 6,000 ราย 
รวมถึงการเลี้ยงแพะด้วย ปัญหาที่พบคือ การเลี้ยงโคอาจไม่ประสบผลสำเร็จเหมือนกันทุกคน เพราะอาจมีความ 
ไม่เหมาะสมของพ้ืนที่ ดังนั้นขอให้ทุกคนเข้าใจว่า ในการทำงานทุกโครงการของกรมปศุสัตว์ มุ่งหวังให้เกษตรกร   
มีรายได้ท่ีสูงขึ้น ส่วนปัญหาอุปสรรคต่างๆ ก็ต้องค่อยปรับแก้กันไป 
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 ขอขอบคุณปศุสัตว์เขต 2 ที่ดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง การทำโครงการในลักษณะนี้ต้องมีการ
ดูแลตลอด ต้องคิดให้รอบคอบ จังหวัดสระแก้ว มีโคเพ่ิม 30,000 ตัว และมีลูกที่จะเกิดขึ้นมาอีก การทำงานของ
กรมปศุสัตว์ที่ผ่านมา ต้องขอบคุณท่านปศุสัตว์จังหวัด ซึ่งมีการตอบคำถามในรายการเปิดปมได้ชัดเจนมาก และ
ท่าน รอธ.สุรเดช สมิเปรม ได้มีการประสานงานตลอดด้วย ฝากให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พิจารณา
บริหารจัดการโคท่ีเพ่ิมข้ึนในโครงการ กรณีท่ีมีการจำหน่ายและยังไม่จำหน่าย จะดำเนินการอย่างไร ทั้งการส่งเสริม 
ขยายผลโครงการ การชำระเงินคืน และการวิเคราะห์โครงการในเชิงเศรษฐศาสตร์ด้วย  สำหรับเรื่องยานพาหนะ 
เรื่องรถยนต์ หากขาดแคลนจริงๆ ทางกองสารวัตรและกักกัน สามารถให้ยืมได้ และขอให้ติดตามงานโครงการนี้ด้วย 
เพราะเป็นโครงการต่อเนื่องและจะต้องมีการขยายผลโครงการ ทั้งนี้ ขอให้ทุกคนชี้แจงไปในแนวทางเดียวกันว่าเป็น
โครงการที่ดี ทางกรมปศุสัตว์จะช่วยเหลือเกษตรกร บางเรื่องก็จำเป็นต้องทำ หากเกษตรกรนำโคไปจำหน่ายหมด 
เกษตรกรรายอ่ืนจะไม่มีโอกาสรับโคต่อ จึงต้องทำตามหน้าที่ ไม่ใช่รังแกประชาชน  

มติที่ประชุม :  รับทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 
 ๑) ให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พิจารณาบริหารจัดการโคที่เพ่ิมขึ้นในโครงการ กรณีที่มี

การจำหน่าย และยังไม่จำหน่าย จะดำเนินการอย่างไร ทั้งการส่งเสริมขยายผลโครงการ การชำระเงินคืน และการ
วิเคราะห์โครงการในเชิงเศรษฐศาสตร์ 

 ๒) ให้ปศุสัตว์เขต ๒ ช่วยติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานโครงการโคบาลบูรพาด้วย 

 3.2 ความก้าวหน้าโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เงินกู้) 
 - โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (นายวิวัตน์ ไชยชะอุ่ม) : กล่าวว่า เมื่อวันที่ 15 
กันยายน 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด 
เพ่ือให้เกษตรกรยกระดับการพัฒนาด้านการผลิต ด้านคุณภาพและมาตรฐาน และด้านการตลาด โดยมีกรมส่งเสริม
การเกษตรเป็นเจ้าภาพ เป้าหมายรวม 5,250 แปลง ซึ่งเป็นงบประมาณเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟู 
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ปีงบประมาณ 2564  
รวม 13,904,500,000 บาท (งบดำเนินงาน 26,380,000 บาท งบอุดหนุน 13,878,120,000 บาท) เป็น
แปลงด้านปศุสัตว์ 185 แปลง งบประมาณ รวม 489 ,003,400 บาท (งบดำเนินงาน 555 ,000 บาท
งบอุดหนุน 488,448,400 บาท) โดยแปลงหนึ่งจะได้รับเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ทั้งนี้ มีขั้นตอนการดำเนินงาน คือ 
(1) วันที่ 11 มกราคม 2564 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์/กองแผนงาน บันทึกข้อมูลในระบบ EMENSER 
เพ่ือรับการจัดสรรงบประมาณในระบบ GFMIS (2) เดือนมกราคม - มีนาคม 2564 กลุ่มแปลงใหญ่ทบทวน
รายละเอียดโครงการ/แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยกลุ่มแปลงใหญ่ ปศุสัตว์จังหวัด และปศุสัตว์
อำเภอ (3) เดือนมกราคม - เมษายน 2564 คณะกรรมการระดับอำเภอ พิจารณาเห็นชอบแผนการดำเนินงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ผ่านการทบทวนแล้วก่อนเสนอคณะกรรมการระดับจังหวัด (4) เดือนมกราคม - 
เมษายน 2564 คณะกรรมการระดับจังหวัด พิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ของแปลง ที่ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการระดับอำเภอแล้ว (5) เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2564 ปศุสัตว์
จังหวัดรวบรวมข้อมูลแปลงที่คณะกรรมการระดับจังหวัดอนุมัติหรือส่งกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์        
เพ่ือขอรับการจัดสรรงบประมาณจากกรมปศุสัตว์ (6) เดือนมกราคม - พฤษภาคม 2564 กองส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ เสนอกรมฯ โอน จัดสรรงบประมาณตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ให้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด (7) เดือนมกราคม - มิถุนายน 2564 ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอจัดทำ
บันทึกข้อตกลงใบเสร็จรับเงินกับกลุ่มแปลงใหญ่ พร้อมหนังสือถึงธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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และโอนเงินให้กลุ่มแปลงใหญ่ หน่วยงานที่เป็นเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ ในพ้ืนทีธ่นาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตรกลุ่มแปลงใหญ่ (8) เดือนมกราคม - กันยายน 2564 กลุ่มแปลงใหญ่ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (9) เดือนมกราคม - กันยายน 2564 ปศุสัตว์จังหวัดและปศุสัตว์อำเภอติดตาม   
ให้คำแนะนำ และกำกับการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณของกลุ่มแปลงใหญ่ตลอดระยะเวลา
โครงการ รวบรวมให้กรมปศุสัตว์ทราบทุกเดือน (10) เดือนมกราคม - กันยายน 2564 กลุ่มแปลงใหญ่จัดทำ
รายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ตามที่สำนักงานตรวจบัญชีในพ้ืนที่แนะนำพร้อมบันทึกการรับจ่าย และอ่ืนๆ ใน
ระบบบัญชีของกรมฯ (11) เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพ้ืนที่ตรวจสอบ
บัญชีโครงการและเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีโครงการของกลุ่มแปลงใหญ่ (12) เดือนกรกฎาคม - กันยายน 
2564 สรุปการใช้จ่ายงบประมาณและประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ เสนอกรมส่งเสริมการเกษตร 
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและกรมปศุสัตว์ ซึ่งกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ร่วมกับกอง/สำนักท่ีเกี่ยวข้อง
ตรวจสอบ 185 แปลง โดยงบประมาณส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์ พันธุ์สัตว์ สิ่งก่อสร้าง เครื่องจักรกล
การเกษตร จึงขอให้สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ที่มีหน่วยงานอยู่ในพ้ืนที่หรือมีหน่วยงานอยู่
ใกล้เคียง ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปให้คำแนะนำเกษตรกร ทั้งนี้ เกษตรกรเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้าง โดยผ่านกระบวนการที่มี
คณะกรรมการตามระเบียบของทางราชการ ทั้งนี้ทุกแปลงต้องทบทวนแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ รวมทั้งต้องจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ  
 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์) : กล่าวว่า เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 
2564 ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร ครั้งที่ 
1/2564 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณเ์ป็นประธาน มีสาระสำคัญ คือ  
 1. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน) ได้กําหนดยุทธศาสตร์ และ
แนวทางนโยบายหลักสําหรับการขับเคลื่อนงานภาคเกษตรให้ประสบผลสําเร็จ ดังนี้ ๕ ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 
(1) ตลาดนำการผลิต (2) เทคโนโลยีเกษตร 4.0 (3) 3’S (Safety-Security-Sustainability) (4) บริหารเชิงรุก
แบบบูรณาการโมเดล “เกษตร-พาณิชย์ทันสมัย” (5) เกษตรกรรมยั่งยืนตามแนวทางศาสตร์พระราชา  
 แนวทางนโยบายหลัก ๑๕ ด้าน ประกอบด้วย (1) ตลาดนำการผลิต (2) การสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่สถาบันเกษตรกรและเศรษฐกิจฐานราก (3) การส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และ Start up    
(4) การส่งเสริมเกษตรพันธสัญญา (5) การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) (6) การพัฒนาระบบ  
โลจิสติกส์ด้านการเกษตร (7) การบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ (8) การบริหารจัดการพ้ืนที่ เกษตรกรรม      
(9) การส่งเสริมศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (10) การประกันภัยพืชผล (11) การส่งเสริม
เกษตรกรรมยั่งยืน (12) การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน (13) การวิจัยและพัฒนาภาคเกษตรของ
ประเทศไทย (14) การพัฒนาฐานข้อมูล Big Data และ (15) การประกันรายได้ของเกษตรกร 
 2. แนวทางการขับเคลื่อนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แก่
แนวทางดําเนินงานหลักใน 3 ด้าน คือ (๑) ภารกิจเร่งด่วนเพ่ือขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และนโยบายให้บรรลุเป้าหมาย 
(2) ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้เกษตรกร และ (3) วางรากฐานการทำงานของกระทรวงรองรับความ
ปกติใหม่ (New Normal) 
 3. ผลการดําเนินงานตามภารกิจสําคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีข้อสั่งการ ดังนี้ 

๑) โครงการ ๑ ตําบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่  
- ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้การสนับสนุนการดําเนินงาน

โครงการ ๑ ตําบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งมีกลไกการบริหารงานจากทุกภาคส่วน  
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 - ให้หน่วยงานที่ร่วมดําเนินการเร่งรัดการปฏิบัติงานและการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไป
ตามแผนที่กําหนด และดำเนินการอย่างโปร่งใส 
 2) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด  

 - ให้หน่วยงานเจ้าของสินค้าแปลงใหญ่ เร่งทบทวนกิจกรรม/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ  
ให้เสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 และดําเนินการในระบบ eMENSCR ให้แล้วเสร็จ  

- ให้ทุกหน่วยรับงบประมาณเกษตรแปลงใหญ่เร่งรัดการดำเนินงาน และรายงานผลการ
ดำเนินงานด้วย 

 - เร่งรัดการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ และเป็นที่
ปรึกษาให้แก่เกษตรกร และให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรจัดทำเอกสารสรุปผลของการจดทะเบียนนิติบุคคล
เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับทราบ  

 3) โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
 - ให้สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทำฐานข้อมูลสำนักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ จัดทําแนวทางการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริโดยให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้
ให้กบัหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชาสัมพันธ์ และจัดเวทีขยายเครือข่ายความร่วมมือ 

 - ให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กำหนดตัวชี้วัดภาพรวม 
 4. การกําหนดแผนการปฏิบัติงานตามแนวทางการขับเคลื่อนงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของ
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๒๓ ประเด็น หน่วยงานเจ้าภาพได้ส่งแผนขับเคลื่อนภาคเกษตรให้สํานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร โดยมีรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กํากับ ดูแล และให้คําแนะนําในแต่ละเรื่อง ซึ่งมอบให้หน่วยงาน
เจ้าภาพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทําภาพรวมการขับเคลื่อนประเด็นที่รับผิดชอบ ส่งสํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 และให้หน่วยงานเจ้าภาพรายงานความก้าวหน้าผลการดําเนินงาน 
ส่งสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทุกวันที่ 5 ของเดือน โดยครั้งแรกรายงานวันที่ 5 มีนาคม 2564 

5. มาตรการการลดพื้นที่ปลูกข้าว มีข้อสั่งการ ดังนี้  
 1) ให้กรมการข้าวเสนอแผนการดําเนินงานที่ เกี่ยวข้อง เช่น ยุทธศาสตร์ข้าวไทยภายใต้
คณะกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติ (นบข.) แผนข้าวครบวงจร เป็นต้น และเสนอเป้าหมายลดพ้ืนที่
การปลูกข้าว 
 2) ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริม
สหกรณ์ เสนอแผนงาน/โครงการเพ่ือลดพ้ืนที่ปลูกข้าว เพ่ือส่งเสริมการผลิตสินค้าอ่ืนที่มีตลาดรองรับ หรือสินค้า
เกษตรที่มีมูลค่าสูงทดแทนการปลูกข้าว 
 3) มอบรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายระพีภัทร จันทรศรีวงศ์) จัดประชุมหารือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจัดทําแผนงาน/โครงการ นําเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณา ภายใน
เดือนกุมภาพันธ์ 2564 เพ่ือนําเสนอต่อคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) พิจารณาต่อไป 
  อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสรวิศ ธานีโต) : กล่าวว่า การดำเนินงานโครงการเงินกู้จะมีการ
ตรวจสอบ ขอให้จังหวัดดำเนินการด้วยความรอบคอบ ตามระเบียบ โปร่งใส อย่าเห็นแก่ประโยชน์ของใคร และ
ขอให้จังหวัดที่ได้รับโอนงบประมาณแล้ว เร่งรัดการเบิกจ่าย ฝากปศุสัตว์เขตติดตามด้วย และขอให้เตรียมพร้อม 
กรณีเกษตรกรไปจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
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  ผู้อำนวยการกองคลัง (นางเย็นจิต ทองยงค์) : แจ้งว่า งบเงินกู้ของกองงานพระราชดำริและ
กิจกรรมพิเศษ กรมปศุสัตว์ได้รับเงินประจำงวดแล้ว 94.29 ล้านบาท ซึ่งต่อมาได้ถูกปรับลดเหลือ 35.63 ล้านบาท 
แต่ขณะนี้เงินยังอยู่ที่กรมปศุสัตว์เต็มจำนวน ยังไม่ถูกดึงกลับ ทั้งนี้ ได้โอนงบประมาณในส่วนที่จังหวัดเสนอขอ    
ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแล้ว ตั้งแต่เดือนธันวาคม ดังนี้ จังหวัดนนทบุรี 668,000 บาท จังหวัดพิษณุโลก 
1,734,000 บาท จังหวัดฉะเชิงเทรา 1,780,000 บาท จังหวัดนครนายก 545,000 บาท จังหวัดชุมพร 
1,112,000 บาท และจังหวัดแม่ฮ่องสอน 5,950,8000 บาท  
  ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต) : แจ้งว่า งบประมาณโครงการ 1 ตำบล 
1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ สภาพัฒน์ฯ ได้ทำหนังสือถึงสำนักงบประมาณแล้ว ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2564 
ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนของสำนักงบประมาณ ดำเนินการในลักษณะเบิกหักผลักส่ง จากนั้นจะแจ้งไปที่กรมบัญชีกลาง
ดึงเงินจากระบบ GFMIS ส่วนกรณี 6 จังหวัด 7 โครงการ ที่จัดสรรงบประมาณไปแล้ว ประมาณ 21 ล้านบาท  
จะมีการตรวจสอบโดยการสุ่มตรวจ 3 ส่วน คือ คู่มือ วิธีการปฏิบัติงาน ว่าเป็นไปตามคู่มือหรือไม่ และการประเมินผล 

มติที่ประชุม :  รับทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 
1) ให้ปศุสัตว์เขต กำชับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ศึกษารายละเอียดโครงการยกระดับแปลงใหญ่ฯ  

ให้เข้าใจเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามท่ีรัฐบาลได้ตั้งใจอนุมัติงบประมาณให้ 
2) ให้ปศุสัตว์จังหวัด ดำเนินโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูฯ ด้วยความรอบคอบ โปร่งใส   

อย่าเห็นแก่ประโยชน์ของผู้ใด 
๓) ให้ปศุสัตว์เขต ติดตามให้ปศุสัตว์จังหวัดที่ได้รับงบประมาณโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือฟ้ืนฟูฯ 

เร่งรัดการเบิกจ่ายด้วย  

วาระท่ี 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 การจัดหาสถานที่สำหรับจัดตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์ด้านปศุสัตว์  
 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายไพโรจน์ ธำรงโอภาส) : กล่าวว่า 
วัตถุประสงค์ของโครงการจัดทำศูนย์บัญชาการสถานการณ์ด้านปศุสัตว์ คือ (1) เพ่ือจัดทำศูนย์บัญชาการสถานการณ์
ด้านปศุสัตว์ในภารกิจกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินและสำคัญด้านปศุสัตว์  และ (2) เพ่ือเป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการ
สนับสนุนภารกิจการวิเคราะห์ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านปศุสัตว์     
รายชนิดสัตว์ ซึ่งโครงการนี้จะรองรับ 5G โดยสามารถติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงข้อมูลจากต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น     
ซึ่งกรมปศุสัตว์ของบประมาณปี 2564 โครงการจัดทำศูนย์บัญชาการสถานการณ์ด้านปศุสัตว์ 2 รายการ ได้แก่  
(1) งานปรับปรุงห้องควบคุมเพ่ือรองรับการบริหารจัดการระบบศูนย์บัญชาการสถานการณ์ด้านปศุสัตว์จำนวน 
1.90 ล้านบาท และ (2) ครุภัณฑ์โครงการฯ จำนวน 9.23 ล้านบาท แต่ได้รับจัดสรรงบประมาณเฉพาะรายการ
ครุภัณฑ์โครงการฯ จำนวน 9.23 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาการดำเนินงาน ดังนี้ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 
ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ยื่นข้อเสนอ
และเสนอราคา วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดเปิดซองข้อเสนอ วันที่ 5 มีนาคม 2564 คณะกรรมการ
พิจารณาผลประกาศผู้ชนะการประมูล และวันที่ 19 มีนาคม 2564 ลงนามทำสัญญา 
  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายชัยวัฒน์ โยธคล) : แจ้งว่า เรื่อง ศูนย์บัญชาการสถานการณ์ปศุสัตว์  
มีความสำคัญในการติดตามสถานการณ์ของโรคระบาด ราคาสินค้า ข้อมูลจากหลายหน่วยงาน จำเป็นต้องนำมา
วิเคราะห์ ซึ่งในอนาคต การเคลื่อนย้ายต่างๆจะมีการมอนิเตอร์ด้วยการติด GPS และดึงข้อมูลจากระบบต่างๆ     
มาประมวลผลให้เกิดประโยชน์แก่ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ จึงขอให้พิจารณาขนาดของห้องที่จะทำเป็นศูนย์บัญชาการ
สถานการณ์ปศุสัตว์ เนื่องจากต้องมีพ้ืนที่สำหรับเจ้าหน้าที่ทำงานด้วย ทั้งนี้ จะเร่งประชุมหารือร่วมกันระหว่าง 
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานเลขานุการกรม ภายในสัปดาห์นี้ 
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  ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต) : แจ้งว่า จากการประชุมเร่งรัดและ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประเด็นการจัดต้ังศูนย์ฯ ไม่มีความชัดเจนเรื่องสถานที่ในการติดตั้ง ทำให้การจัดซื้อ
จัดจ้าง ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจากผู้ประกอบการไม่ทราบสถานที่เป็นแบบใด ไม่สามารถกำหนดราคาได้ 
จึงไม่มายื่นประมูล  
  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายเศรษฐเกียติ กระจ่างวงษ์) : เสนอให้ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสาร และสำนักงานเลขานุการกรม ประชุมร่วมกัน โดยมี รอธ.ชัยวัฒน์ โยธคล เป็นประธาน และควร
คำนวนวัสดุที่ต้องใช้ ขนาดห้อง หากต้องก่อสร้างใหม่ต้องใช้งบเท่าไหร่ สามารถต่อเติมได้หรือไม่ แต่ถ้าจะปรับปรุง
ห้องประชุมเดิม ซึ่งเป็นอาคารเก่า อาจกระทบต่อโครงสร้างของตัวอาคารได้ 
  เลขานุการกรม (นางสาวเยาวนิตย์ บุรีรักษา) : แจ้งว่า จากการตรวจสถานที่แล้ว เสนอให้ใช้
ห้องประชุมของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นห้องควบคุมการบริหารจัดการระบบศูนย์บัญชาการ
สถานการณ์ด้านปศุสัตว์ 
  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสุรเดช สมิเปรม) : เสนอให้ปรับปรุงห้องประชุมของศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร โดยการขยายห้องประชุมใหม่ และขอให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
จัดทำข้อมูลรายละเอียดในการติดตั้งอุปกรณ์ ให้ทางเลขานุการกรมทราบ ทั้งนี้  ตึกอำนวยการ กรมปศุสัตว์ ได้ขึ้น
ทะเบียนกับกรมศิลปากรแล้ว หากจะปรับปรุงต้องแจ้งกรมศิลปากรพิจารณาเห็นชอบด้วย 
  อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสรวิศ ธานีโต) : กล่าวว่า ห้องประชุมของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่ อสารมีความเหมาะสมแล้ว ให้ ศูนย์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสารประสานสำนักงาน 
เลขานุการกรม ในเรื่องการปรับปรุงก่อสร้างห้องประชุมของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามที่  
รอธ.เศรษฐเกียติ กระจ่างวงษ์ ให้ข้อเสนอแนะมา 

มติที่ประชุม :  รับทราบ และมอบหมาย รอธ.ชัยวัฒน์ โยธคล ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสถานที่ 
ในการจัดตั้งศูนย์บัญชาการสถานการณ์ด้านปศุสัตว์ และแนวทางในการดำเนินงาน โดยรายงานผลเสนอกรมฯ 
ผ่านกองแผนงาน ทราบด้วย 

วาระท่ี 5 เรื่องเพื่อทราบ 
 5.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 4 เดือน  
(ตุลาคม 2563 – มกราคม 2564)  

 ผู้อำนวยการกองคลัง (นางเย็นจิต ทองยงค์) : รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕64  
ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 28.39 ใบสั่งซื้อ/สัญญา ร้อยละ 4.26 โดยเป้าหมายไตรมาส 1 
ต้องใช้จ่ายให้ได้ ร้อยละ 32 และเป้าหมายไตรมาส 2 ต้องใช้จ่ายให้ได้ ร้อยละ 54 สำหรับงบลงทุนได้รับ 1,329 
รายการ เป็นจำนวนเงิน 650.0949 ล้านบาท ก่อหนี้และเบิกจ่าย จำนวน 900 รายการ เป็นจำนวนเงิน 
284.0516 ล้านบาท คงเหลือที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 429 รายการ เป็นจำนวนเงิน 339.0418 ล้านบาท 
จำแนกเป็น (1) รอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 200 รายการ เป็นจำนวนเงิน 27.2540 ล้านบาท      
(2) อยู่ระหว่างดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 27 รายการ เป็นจำนวนเงิน 55.4066 ล้านบาท (3) สรุป
ประกาศผู้ชนะ/สรุปผลจัดซื้อ/ลงนามสัญญา/รอผลการอุทธรณ์ จำนวน 202 รายการ เป็นจำนวนเงิน 
256.3812 ล้านบาท โดยจะต้องก่อหนี้ให้ทันภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ถ้าไม่ทันอาจจะมีผลโดน พ.ร.บ.
โอนงบประมาณได้ และมีเงินคงเหลือจากการจัดซื้อ/จ้าง เป็นจำนวนเงิน 27.0015 ล้านบาท 
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 ทั้งนี้ มีหลายหน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันรวมกัน ต่ำกว่าร้อยละ 32 และมากกว่า     
ร้อยละ 32 เพียงเล็กน้อย แยกเป็น หน่วยงานภายใต้การกํากับของอธิบดีกรมปศุสัตว์ คือ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ 
เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 26.78 หน่วยงานภายใต้การกํากับของ รอธ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ คือ กองสวัสดิภาพสัตว์
และสัตวแพทย์บริการ เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 27.73 แต่มีก่อหนี้ผูกพัน ร้อยละ 8.46 หน่วยงานภายใต้การกํากับ    
ของ รอธ.สุรเดช สมิเปรม คือ สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 14.17 หน่วยงานภายใต้การกํากับของ 
รอธ.เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เบิกจ่ายได้เกินร้อยละ 32 ทุกหน่วยงาน หน่วยงานภายใต้การกํากับของ       
รอธ.ชัยวัฒน์ โยธคล คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 10.32 สําหรับหน่วยงาน
ภายในพ้ืนที่เขต 1 – 9 ที่ยงัเบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ 32 ฝากปศุสัตว์เขต ช่วยเร่งรัดติดตามด้วย  
  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์) : กล่าวว่า ให้ผู้อำนวยการกองส่งเสริม
และพัฒนาการปศุสัตว์ เร่งรัดเรื่องตู้ฟักไข่อัตโนมัติในพ้ืนที่ สำหรับจังหวัดที่ไม่ต้องการ ให้เร่งโอนเงินคืน เพ่ือขอ
อนุมัติสำนักงบประมาณเปลี่ยนพ้ืนที่ดำเนินการ หรือนำเงินไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน  ส่วนเรื่องรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ยังเหลืออีก 1 รายการ คือ ชุดอุปกรณ์วางยาสลบสัตว์ระยะไกล  
รุ่นลำกล้องยาวฯ มีข้อเสนอ ดังนี้ (1) ของบประมาณเพ่ิมเพ่ือจัดซื้อให้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
(2) ขอปรับลดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งต้องชี้แจงต่อสำนักงบประมาณ และ (3) ขอสำนักงบประมาณ 
นำเงินส่วนนี้ไปใช้ประโยชน์ส่วนอ่ืน โดยสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ ต้องพิจารณาว่ายังมีความ
จำเป็นต้องใช้หรือไม่ และขอให้ทุกหน่วยงานเร่งก่อหนี้ผูกพันให้เร็วที่สุด โดยเฉพาะโรงพ่นน้ำยาฯ 8 แห่ง และให้สำนัก
พัฒนาพันธุ์สัตว์กำชับคณะกรรมการในการตรวจสอบพันธุ์สัตว์ให้ถูกต้องตาม spec 
  ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์) : กล่าวว่า  
มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ ชุดอุปกรณ์วางยาสลบฯ ในพ้ืนที่ และจากการตีความทางกฎหมาย ชุดอุปกรณ์วางยาสลบฯ    
ไม่ถือว่าเป็นปืนที่ต้องขึ้นทะเบียน  

 ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต) : กล่าวว่า คนที่เคยทำเรื่องการจัดซื้อ 
ชุดอุปกรณ์วางยาสลบฯ ควรมาประชุมเพ่ือหาข้อสรุป ส่วนเรื่องงบลงทุนให้หน่วยงานเร่งดำเนินการทำ PO      
เข้าระบบ และแจ้งทุกหน่วยงานเรื่องการขอเงินเหลือจ่าย ให้เสนอเรื่องผ่านต้นสังกัดของแต่ละหน่วยงาน และ
เตรียมรายละเอียดให้ครบ 

 อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสรวิศ ธานีโต) : กล่าวว่า การจัดซื้อพันธุ์สัตว์ในแต่ละศูนย์/สถานี  
มีการบริหารแบบกองทุน หากศูนย์/สถานีมีการบริหารที่ดี จะสามารถนำเงินกองทุนมาพัฒนาศูนย์/สถานีได้  
เพ่ือบริการประชาชนให้มากขึ้น ทั้งนี้ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ต่าง ๆ สามารถเสนอแนะข้อคิดเห็น เรื่องความ
ต้องการของเกษตรกร หรือให้ปศุสัตว์เขตและปศุสัตว์จังหวัด สำรวจความต้องการของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าไป
ส่งเสริมอาชีพ ว่ามีความประสงค์ขอรับบริการจากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ในเรื่องใด โดยแจ้งให้สำนักพัฒนา
พันธุ์สัตว์ทราบด้วย ส่วนเรื่องของอาหารสัตว์ นอกจากบริการประชาชนกรณีภัยพิบัติแล้วยังมีโครงการพัฒนา
เทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor Pool) ขอให้ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด 
สำรวจกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ว่ามีความต้องการเครื่องมืออะไรบ้าง โดยให้สำนักพัฒนาอาหารสัตว์แต่ละพ้ืนที่
บริหารจัดการ ทั้งนี้ ให้ปศุสัตว์จังหวัด นำโครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ 
(Motor Pool) เสนอเข้าวาระในการประชุมกรรมการจังหวัดด้วย เพ่ือประชาสัมพันธ์โครงการ    
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มติทีป่ระชุม :  รับทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 
1) ให้ทุกหน่วยงาน เร่งรัดการเบิกจ่าย และดูแลหน่วยงานภายใต้การกำกับ เบิกจ่ายให้เป็นไปตาม

เป้าหมายด้วย 
2) ให้ปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัด สำรวจความต้องการของกลุ่มเกษตรกรที่เข้าไปส่งเสริมอาชีพว่า 

มีความประสงค์ขอรับบริการจากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ในเรื่องใด โดยแจ้งให้สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ทราบด้วย 
๓) เรื่อง Motor pool ให้ปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัด สำรวจความต้องการใช้เครื่องมือของกลุ่ม

เกษตรกร โดยแจ้งให้สำนักพัฒนาอาหารสัตว์แต่ละพ้ืนที่ทราบ เพ่ือจัดลำดับการใช้งาน 

๔) ให้ปศุสัตว์จังหวัด เสนอโครงการพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ 
(Motor Pool) เข้าวาระการประชุมของกรมการจังหวัดด้วย 

๕) ให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เร่งรัดการจัดซื้อตู้ฟักไข่อัตโนมัติในพ้ืนที่ หากจังหวัดใด   
ไม่ต้องการ ให้เร่งโอนเงินคืนกรมปศุสัตว์ เพ่ือจะได้ขออนุมัติสำนักงบประมาณเปลี่ยนพ้ืนที่ดำเนินการ หรือนำเงิน
ไปใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน 

๖) ให้ทุกหน่วยงานเร่งทำ PO เข้าระบบ หากมีเงินเหลือจ่ายให้เร่งส่งคืนกรมปศุสัตว์ สำหรับ
หน่วยงานที่ต้องการขอใช้เงินเหลือจ่าย ให้เสนอเรื่องผ่านหน่วยงานต้นสังกัด และเตรียมรายละเอียดให้ครบ  

๗) รายการชุดอุปกรณ์วางยาสลบสัตว์ระยะไกล ขับดันลูกดอกด้วยแรงอัดลม ให้ สคบ. ไปหารือ
ผู้เกี่ยวข้อง หาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น 

 5.2 ผลการดำเนินงานปี 2564 รอบ 4 เดือน (ตุลาคม 2563 – มกราคม 2564) และการ
จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกรมปศุสัตว์ 

 ผู้แทนกองแผนงาน (นางมณีรัตน์ งานพิพัฒน์มงคล) : รายงานผลการดำเนินงานในระบบบริหาร
การปฏิบัติงาน (e-Operation) ปี 2564 รอบ 4 เดือน (ตุลาคม 2563 - มกราคม 2564) ซึ่งมีกิจกรรมที่ผลการ
ดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์ประเมิน ร้อยละ 33.33 ดังนี้ (1) กิจกรรมพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและ
อุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor pool) เป้าหมายเกษตรกรได้รับบริการศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตรด้านปศุสัตว์ จำนวน 
4,200 ราย ดำเนินการได้ 544 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.95 (2) กิจกรรมศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed 
Center) เป้าหมายเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่ภาคเหนือได้รับการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต จำนวน 100 ราย 
ดำเนินการได้ 4 ราย คิดเป็นร้อยละ 4 (3) กิจกรรมงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป้าหมายจำนวนเกษตรกรได้รับการ
พัฒนาและส่งเสริมด้านปศุสัตว์ จำนวน 1,500 ราย ดำเนินการได้ 40 ราย คิดเป็นร้อยละ 2.67 (4) กิจกรรม
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ เป้าหมายเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ จำนวน 52,200 ราย 
ดำเนินการได้ 2,222 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.23 และ (5) กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์ เป้าหมายจำนวนสัตว์      
ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ จำนวน 1 ล้านตัว ดำเนินการได้ 0.13 ล้านตัว คิดเป็นร้อยละ 13.23 
สำหรับการแก้ปัญหาเรื่องการรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์  (Rabies) สืบเนื่องจาก      
ปี 2563 พบปัญหาจัดซื้อวัคซีนล่าช้า ทำให้ผลงานต่ำกว่าเป้าหมาย ปี 2564 กองแผนงานได้หารือกับสำนัก
งบประมาณแล้ว กรมปศุสัตว์ยังสามารถให้บริการได้โดยใช้วัคซีนที่จัดซื้อในปี 2563 จึงจะนำผลงานที่จัดซื้อ      
ในปี 2563 มารายงานดังนั้น ขอให้หน่วยงานบันทึกผลงานด้วย 
 กิจกรรมที่ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ดังนี้ (1) กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้า    
ปศุสัตว์ เป้าหมายสถานประกอบการสินค้าปศุสัตว์ที่ได้รับบริการตรวจประเมินมาตรฐาน จำนวน 47,875 แห่ง 
ดำเนินการได้ 40,381 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 84.35 (2) กิจกรรมอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน เป้าหมายจำนวน
โรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน จำนวน 8,325 โรงเรียน ดำเนินการได้ 6,265 โรงเรียน      
คิดเป็นร้อยละ 75.26 และ (3) กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เป้าหมายจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่
ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร จำนวน 3,000,000 ราย ดำเนินการได้ 1,520,022 ราย คดิเป็นร้อยละ 50.67 
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 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ 
 1. กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดส่งเป้าหมายตามตัวชี้วัดขาวคาดแดง แยกเป็นรายจังหวัด
ให้กองแผนงานลงข้อมูลในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ให้ครบถ้วน ได้แก่ (1) กิจกรรมส่งเสริม
การเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ เป้าหมาย 200 แปลง ขณะนี้กองแผนงานได้รับเป้าหมายเพียง 135 แปลง และ   
(2) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร เป้าหมาย 1,000 ราย  
(ยังไม่ได้รับเป้าหมายทั้ง 1,000 ราย) 
 2. สำนัก/กอง ที่เป็นเจ้าภาพ โครงการ/กิจกรรม ตรวจสอบผลการดำเนินงานในระบบพัฒนาบริหาร
การปฏิบัติงาน (e-Operation) ทุกเดือน หากไม่ถูกต้องให้แจ้งกองแผนงาน ขอแก้ไขภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป 
 3. ปศุสัตว์เขต มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการดำเนินงานของจังหวัด อำเภอ และศูนย์ฯ 
สถานี ในพ้ืนที ่

 ผู้แทนกองแผนงาน (นางสาวนพเก้า กะตากูล) : รายงานความก้าวหน้าการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมปศุสัตว์ จัดส่งคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 ให้กับสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงบประมาณ ขณะนี้ สำนักงบประมาณได้พิจารณา    
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ซ่ึงกองแผนงานได้ประสาน สำนัก/กอง ให้จัดส่ง
รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือประกอบการพิจารณา สำหรับคำขอ
งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของกรมปศุสัตว์ จำนวน 7,808.6903 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 1,967.9867 
ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ 3.69) หาก สำนัก/กอง ใดยังส่งเอกสารประกอบการตั้งคำของบลงทุน ปี 2565       
ไม่ครบถ้วน ขอให้เร่งดำเนินการจัดส่งเอกสารให้กองแผนงาน โดยด่วน ประกอบด้วย (1) Spec (2) ใบเสนอราคา 
(3) แบบ ปร.4/ปร.5/ปร.6 (4) แบบรูปรายการ และ (5) เอกสารอนุญาตให้ใช้ทีดิ่น 
 ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มีข้ันตอนและกจิกรรมดังนี้  (1) วันที่ 
26 – 27 พฤษภาคม 2564 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่าง พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 1 (2) เดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม 2564 พิจารณางบประมาณภาพรวมทั้ง
ประเทศ/กระทรวง/กรม/แผนงานบูรณาการ (3) วันที่ 11 – 13 สิงหาคม 2564 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระท่ี 2 – 3  

 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ (นายอิทธิพล เผ่าไพศาล) : ชี้แจงว่า กิจกรรมพัฒนา
เทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor pool) มีผลการดำเนินงานเพ่ิมอีก 1,500 ราย 
และกิจกรรมศูนย์บริการอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์ (Feed Center) มีผลการดำเนินงานเพ่ิมอีก 50 ราย ทั้ งนี้            
จะรายงานผลการดำเนินงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) รอบประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564  

 ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม) : ชี้แจงว่า กิจกรรมงาน
ตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน อยู่ระหว่างประสานเป้าหมายเกษตรกรกับ กอ.รมน.ภาค 4 เพ่ือดำเนินการฝึกอบรม สำหรับ
กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
ของเกษตรกร ได้รับเป้าหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูล 

 ผู้แทนกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (นางสาวกาญจนา ธรรมรัตน์) : ชี้แจงว่า กิจกรรม
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ มีผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หากสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย 
คาดว่าในเดือนมีนาคม 2564 จะสามารถดำเนินการฝึกอบรมได้ 
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 ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์ (นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์) : ชี้แจงว่า 
กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์ ปี 2564 จัดซื้อวัคซีน Rabies ล่าช้า ได้หารือกับสำนักงบประมาณแล้ว สามารถ
นำวัคซีนที่จัดซื้อในปี 2563 มาดำเนินการฉีดวัคซีนในปี 2564 ได้ และช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน 2564              
จะดำเนินการจัดซื้อวัคซีน Rabies ปี 2564 ทั้งนี้ พบปัญหาว่า ราคาวัคซีน Rabies ปรับราคาข้ึน 1 โด๊ส 23 บาท 
และขอให้ปศุสัตว์เขตเร่งดำเนินการจัดซื้อหีบเย็น (Vaccine cold box) เนื่องจากกระทรวงสาธารณสุขมีแผน    
ในการจัดซื้อหีบเย็น เพ่ือใช้สำหรับเก็บรักษาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วยเช่นกัน 

 ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์  (นายรักไทย งามภักดิ์ ) : ชี้แจงว่า สืบเนื่องจาก
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ระบุวันหมดอายุของใบอนุญาตร้านขายอาหารสัตว์ คือ 
วันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี ตรงกับไตรมาส 1 ซึ่งมีมากกว่า 20,000 แห่ง จึงทำให้ผลการดำเนินงานสูง 

 ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ (นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ) : ชี้แจงว่า เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) มีประกาศหยุดโรงเรียน คณะกรรมการ
อาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชนจึงได้ประสานกับปศุสัตว์จังหวัด ติดตามและดำเนินการสุ่มตรวจว่าเด็กนักเรียน     
ไดด้ื่มนมหรือไม ่จงึทำให้ผลการดำเนินงานสูง 
 ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต) : กล่าวว่า สำนักงบประมาณจะพิจารณา    
คำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 9 มีนาคม 2564 และวันที่ 16 มีนาคม 2564 
จะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี หาก สำนัก/กอง ใดยังส่งเอกสารประกอบการตั้งคำของบลงทุน ปี 2565    
ไม่ครบถ้วน ขอให้เร่งดำเนินการจัดส่งเอกสารให้กองแผนงานโดยด่วน ทั้งนี้ หากงบดำเนินงานภาพรวมถูกปรับลด
ร้อยละ 20 ประมาณ 200,000 ล้านบาท ทุกสำนัก/กอง จะถูกปรับลดร้อยละ 20 ด้วย อาจจะตั้งคณะกรรมการ 
เพ่ือพิจารณาในการปรับลดงบประมาณของสำนัก/กอง 

 อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสรวิศ ธานีโต) : กล่าวว่า หากสำนักงบประมาณส่งสัญญาณมา ขอหารือ
ระหว่างอธิบดีและรองอธิบดีทั้ง 4 ท่าน ขอให้หน่วยงานส่วนภูมิภาครับทราบว่า กว่าที่กรมปศุสัตว์จะได้
งบประมาณมาดำเนินการนั้น ไม่ใช่ง่าย ๆ งบดำเนินงานอาจจะถูกปรับลด 200,000 ล้านบาท แนวโน้มอาจจะ
ลดลงอีก หน่วยงานใดที่ยังไม่คืนงบประมาณเหลือจ่าย หรือส่งคืนมาในช่วงปลายปี ขอให้เร่งดำเนินการ ไม่เช่นนั้น 
หน่วยงานของท่านจะได้รับงบประมาณล่าช้า ทำให้ใช้จ่ายไม่ทัน 

มติที่ประชุม :  รับทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ๑) ให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จัดส่งเป้าหมายตามตัวชี้วัดขาวคาดแดง แยกเป็นราย
จังหวัด ของกิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ และกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหา
ที่ดินทำกินของเกษตรกร ให้กองแผนงานลงในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ให้ครบถ้วน 
 ๒) ให้สำนัก/กอง ตรวจสอบผลการดำเนินงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) เป็น
ประจำทุกเดือน หากไม่ถูกต้องให้แจ้งกองแผนงาน ขอแก้ไขภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป  
 ๓) ให้ปศุสัตว์เขต มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพ้ืนทีด้่วย   
 ๔) ให้ทกุหน่วยงาน เร่งรัดผลการดำเนินงานในส่วนที่ยังไม่เป็นไปตามแผน 
 ๕) ให้สำนัก/กอง เร่งจัดส่งเอกสารประกอบการเสนอตั้งคำของบลงทุน ปี 2565 ให้กองแผนงานโดยด่วน 
 ๖) ให้หน่วยงาน เร่งคืนเงินเหลือจ่าย เพ่ือไม่ให้กระทบต่อหน่วยงานที่ขอใช้ ได้รับเงินล่าช้า จนทำ
ให้เบิกจ่ายไม่ทัน 
 ๗) ให้ปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัด เร่งจัดซื้อหีบเย็น (Vaccine cold box) เนื่องจากกระทรวง
สาธารณสุข มีแผนในการจัดซื้อหีบเย็น เพ่ือใช้สำหรับเก็บรักษาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) 
ด้วยเช่นกัน 
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 5.3 มาตรฐานการเลี้ยงไก่ไข่แบบไมใ่ช้กรง 
 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (นายโสภัชย์ ชวาลกุล) : กล่าวว่า 
การเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage free) โดยการรับรองมาตรฐานฟาร์ม (GAP) ที่ออกระเบียบจากกรมปศุสัตว์   
มีลักษณะที่ เพ่ิมเติมจาก GAP คือ เป็นการเลี้ยงแบบอิสระ มีพ้ืนที่ ให้ไก่ไข่แสดงพฤติกรรมแบบธรรมชาติ  
จัดพ้ืนที่วางไข่ให้เป็นสัดส่วน โดยจะมีสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเป็นผู้ตรวจประเมิน มีคณะกรรมการรับรอง  
ตามระเบียบมาตรฐานฟาร์ม (GAP) และปศุสัตว์เขตเป็นผู้ออกใบรับรอง ซึ่งใบรับรองมีอายุ 3 ปี โดยปี 2564  
มีผู้ประกอบการที่พร้อมขอรับการรับรองจำนวน 7 แห่ง ในพ้ืนที่ปศุสัตว์ เขต 1  2 และ 7 ทั้งนี้ ระเบียบกรมปศุสัตว์ 
มีผลบังคับใช้ วันที่ 11 มกราคม 2564  
 Action Plan Cage Free 2021 สำหรับมาตรฐานฟาร์ม Cage free มีการดำเนินการ ดังนี้        
(1) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 ปิดรับข้อคิดเห็น หลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมิน และแบบฟอร์มการ
ตรวจประเมินมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่ไม่ใช้กรง Cage free (2) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 จัดประชุมผู้ตรวจประเมิน 
และคณะกรรมการรับรอง 77 จังหวัด 9 เขต (3) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ขออนุมัติใช้หลักเกณฑ์การตรวจ
ประเมินมาตรฐานฟาร์มไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง Cage free และ (4) วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เริ่มให้การรับรอง
มาตรฐาน Cage free ซึ่งปีหน้าจะมีโครงการ premium egg โดยจะเริ่มดำเนินการในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ 
จังหวัดชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ทั้งนี้ มีการจัดกิจกรรมความร่วมมือระหว่างกรมปศุสัตว์และภาคเอกชน เช่น 
กิจกรรมประชาสัมพันธ์มาตรฐานการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง และกิจกรรมประกวดตราสัญลักษณ์การรับรอง
มาตรฐานการเลี้ยงไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง  
 อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสรวิศ ธานีโต) : แจ้งว่า ประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับจากการเลี้ยง  
ไก่ไข่แบบไม่ใช้กรง คือ ราคาไก่ไข่สูงขึ้น จึงแจ้งให้ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด รับทราบ ซึ่งขณะนี้กรมปศุสัตว์ 
ได้จัดประชุมผู้ตรวจประเมิน และคณะกรรมการรับรองแล้ว และจะเริ่มให้การรับรองมาตรฐาน Cage free  
ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 

มติที่ประชุม :  รับทราบ และมอบหมายให้ปศุสัตว์เขตและปศุสัตว์จังหวัด รับทราบว่ากรมปศุสัตว์ได้จัดประชุม
ผู้ตรวจประเมิน และคณะกรรมการรับรองแล้ว โดยจะเริ่มให้การรับรองมาตรฐาน Cage free ตั้งแต่วันที่ 18 
กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 

 5.4 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) ของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   
 ผู้แทน กองการเจ้าหน้าที่ (นายนฤชา แก้วอุดมวัชระ) : นำเสนอ การประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมปศุสัตว์ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จากสถานการณ์โลก ดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชัน (Corruption Perceptions 
Index 2020 : CPI 2020) โดยประเทศไทยอยู่ลำดับที่ 104 จาก 180 ประเทศ ตกจากปีที่แล้ว (ปี 2019   
ได้ลำดับที่ 101) โดยได้ 36 คะแนน จาก 100 คะแนน ในระดับอาเซียนประเทศไทยอยู่ที่ลำดับ 5 ผลการประเมิน 
ITA ปี 2563 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  กรมปศุสัตว์อยู่ในลำดับที่ 9 ซึ่งผลการประเมินประกอบด้วย     
(1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)  
ได้ 77.97 คะแนน (2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency 
Assessment: EIT) ได้ 82.76 คะแนน และ (3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 
and Transparency Assessment: OIT) ได้ 89.20 คะแนน รวมทั้งสิ้น ITA ได ้83.90 คะแนน อยู่ในระดับเกรด B  
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 จากการประเมินของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในแต่ละด้าน 
เรียงลำดับจากคะแนนมากไปถึงน้อย ดังนี้ 
 - ตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต ได ้93.75 คะแนน โดยเครื่องมือ OIT 
 - ตัวชี้วัด คุณภาพการดำเนินงาน ได ้87.18 คะแนน โดยเครื่องมือ EIT 
 - ตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่ ได ้85.25 คะแนน โดยเครื่องมือ IIT 
 - ตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล ได ้84.64 คะแนน โดยเครื่องมือ OIT 
 - ตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได ้82.62 คะแนน โดยเครื่องมือ EIT 
 - ตัวชี้วัด การใช้อำนาจ ได ้80.44 คะแนน โดยเครื่องมือ EIT 
 - ตัวชี้วัด การปรับปรุงการทำงาน ได ้78.47 คะแนน โดยเครื่องมือ IIT 
 - ตัวชี้วัด การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได ้76.24 คะแนน โดยเครื่องมือ IIT 
 - ตัวชี้วัด การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได ้74.73 คะแนน โดยเครื่องมือ IIT 
 - ตัวชี้วัด การใช้งบประมาณ ได ้73.18 คะแนน โดยเครื่องมือ IIT 
 ทั้งนี้ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ โดยผู้ตรวจราชการฯ สมชวน รัตนมังคลานนท์  
ได้มอบหมายเจ้าหน้าที่วิเคราะห์ สรุปประเมินผล ตามแนวทางที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนด ประเด็นที่เกี่ยวข้องด้านต่าง ๆ จัดทำเป็นมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและจริยธรรมของ
กรมปศุสัตว์ เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงาน พัฒนางาน และเพ่ือเตรียมรับการประเมินของหน่วยงาน 
 การขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 
ประจำปี 2564 ดังนี้ 
 1. การวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของคะแนน ITA ที่ได้รับในปี 2563 ได้แก่ จุดแข็ง คือ การเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) การเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการครบถ้วนสมบูรณ์ และง่ายต่อการเข้าถึง และจุดอ่อน 
คือ (1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ความรับรู้แผนการใช้จ่ายงบประมาณ การตรวจสอบ 
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ อยู่ในระดับน้อย และ (2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) 
ความรับรู้การปรับปรุงการทำงาน การมีส่วนร่วม และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ อยู่ในระดับน้อย 
 2. ดำเนินการตามนโยบาย/ข้อสั่งการ ซึ่งนโยบายของอธิบดีกรมปศุสัตว์ ประกอบด้วย (1) นโยบาย
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตของกรมปศุสัตว์ MOU การป้องกันและต่อต้านการทุจริต (2) ยกระดับคะแนนการ
ประเมิน ITA ปี 2564 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 (3) นโยบาย No Gift Policy (4) การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านการทุจริต 
มอบหมายให้ทุกส่วนราชการดำเนินการวิเคราะห์ หน่วยงานว่ามีกระบวนงานใดมีความเสี่ยงต่อการทุจริต  
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีข้อสั่งการให้หน่วยงานที่มีภารกิจด้านการพิจารณาอนุญาต/อนุมัติ คัดเลือก
กระบวนงานส่งให้กระทรวงเสนอต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยกอง/
สำนัก ได้ส่งชื่อกระบวนงานมาเรียบร้อยแล้ว อยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเครื่องมือในการประเมินความเสี่ยง         
(5) มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน เป็นตัวชี้วัดที่กำหนด
เพ่ือให้เกิดความเสมอภาคในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (6) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในกรมปศุสัตว์ และ (7) สั่งการกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัด โดยได้มีการจัด
กิจกรรมวันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของกรมปศุสัตว์ ปี 2564 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 มีการ
แสดงออกในเชิงสัญลักษณ์ การมอบรางวัลให้แก่ผู้ประพฤติตนชอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รางวัลยกย่องผู้มี
คุณธรรมจริยธรรมดีเด่น และประกาศนียบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการประเมินระดับคุณธรรมความโปร่งใส   
ในการดำเนินงานระดับหน่วยงานในกรมปศุสัตว์ 
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 3. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นประธาน  
รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสุรเดช สมิเปรม เป็นรองประธาน และผู้อำนวยการสำนัก/กองที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการ  
ซึ่งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ของกรมปศุสัตว์ มีมติให้หน่วยงานดำเนินการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน มาตรการส่งเสริม
คุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน และประเมินระดับคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานระดับหน่วยงาน
ผ่านโครงการยกย่องหน่วยงานใสสะอาด 
 4. การประชุมชี้แจงหน่วยงาน เพ่ือทำความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน การเตรียมความพร้อมการตอบ
ข้อซักถาม IIT EIT OIT และประเมินผล เพ่ือให้ได้เป้าหมาย มากกว่า ร้อยละ 90 โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะ
จัดประชุมเพ่ือรับฟังเกณฑ์การประเมิน ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อประชุมเรียบร้อยแล้ว จะมีการ
จัดประชุมเพ่ือชี้แจงแนวทางการประเมินต่อไป โดยคาดว่าจะมีการประเมินช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 
 ทั้งนี้ กองการเจ้าหน้าที่ ได้ดำเนินการนำนโยบายและข้อสั่งการแปลงสู่การปฏิบัติ ดำเนินการตาม
มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในกรมปศุสัตว์ โดยสามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพ่ิมเติมได้ที่
เว็บไซต์ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กรมปศุสัตว์ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ anticorruption.dld.go.th หรือ 
โทร 0 2653 4444 ต่อ 2134 
 อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสรวิศ ธานีโต) : กล่าวว่า ขอเน้นเรื่องการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ซึ่งหน่วยงานอาจจะยังไม่เข้าใจ แต่เดิมสำนักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นผู้รับผิดชอบ ต่อมาคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  
รับมาดำเนินการต่อในปี 2563 กรมปศุสัตว์ได้ผลการประเมิน ITA เกรด B หากต้องการเลื่อนไปเกรด A เจ้าหน้าที่ 
กรมปศุสัตว์ทุกคนต้องให้ความสำคัญกับการทำงาน หากดูตัวชี้วัดคะแนนในด้านการใช้งบประมาณ การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนค่อนข้างน้อยแสดงว่าผู้ตอบอาจยังไม่มีความเข้าใจ จึงขอให้  
สำนัก/กอง  ชี้แจงและทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการประเมิน ตัวชี้วัดที่ยังได้รับคะแนนในระดับน้อยจะต้อง
นำมาพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น ทั้งนี้ แจกคู่มือให้สำนัก/กอง คนละเล่มขอให้นำไปขยายต่อไปยังเจ้าหน้าที่ คาดหวังว่า     
ปี 2564 จะได้คะแนน ITA มากกว่า ร้อยละ 90 ซ่ึงจะให้มีการเปิดเผยคะแนนของแต่ละสำนัก/กอง ด้วย 
 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสุรเดช สมิเปรม) : กล่าวว่า อธิบดีกรมปศุสัตว์ มอบหมายให้กำกับ
ดูแลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  ให้เป็นไปตามเป้าหมาย คือ 
มากกว่าร้อยละ 90 ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่จะต้องสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ปฏิบัติต่อไป 
 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสมชวน รัตนมังคลานนท์) : กล่าวว่า เรื่องการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมปศุสัตว์ อาจเป็นความเข้าใจของผู้ตอบ ขอให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง 
ส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ทำความเข้าใจและให้ความสำคัญกับการตอบการประเมิน 
 ผู้แทนกองการเจ้าหน้าที่ (นายนฤชา แก้วอุดมวัชระ) : แจ้งว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะจัด
ประชุมเพ่ือรับฟังเกณฑ์การประเมินในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 เมื่อประชุมเรียบร้อยแล้ว กองการเจ้าหน้าที่ 
จะมีการเชิญสำนัก/กอง มารับฟังแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ในสัปดาห์ถัดไป และทางคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) จะให้
หน่วยงานส่งหลักฐานจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก ในช่วงเดือนมีนาคม 2564 สำหรับ 
การประเมนิการรับรู้จะเป็นช่วงเดือนพฤษภาคม 2564 



1I~~'\J'a~"Il1l: 1'UVl'al'U bb'Gl~lIeJ'UVlmCJ1 VI~'U1V11JVln"v'l1J,.JtJ,nw ~'1~l'lm'Gll'1bb'Gl~[l~mf) ~bb-;;)'1ua ~vllf)lll1
q 'tI q 'U

b'ih hn'U b~lV1ih~m CJhJVI'lh CJ'Il'W b~eJ'I nlJ'\JJ~ b~'Wf)ru5JJ:W bb'Gl~ml:W 1 '\J~'11?! 1'WnlJ(?\'l bU'W'Il'W"IleJ\lVI'l.11CJ'Il'W,

d .::!.I ~

dl'a~Vl b b'aB~B'W ~

m'afld'UfI:Wbb61~b~l'ad'~ 1'afl 611R'ru, ...
B5'U~mll'\JI'16Y(,d ('WlfJ61'a11'1 51inVl) : bb~'11Vf~'\JJ~'U:WVlJl'Ub~:Wb~:W~\ld, q

(9) bJfl1otrVl'r~'Wn (Avian Influenza) 'Uru~d~b1CJ~'Wl:W~n1J~lvll'GllCJ~Vl1bb~1 1V1'\JVl1~(?11b'1J(?1
q

'\JVl1~(?11~\lVl1~ bb'Gl~~1'Wnnn'W~(?11 b~lJ~1\11Vf~ ~\ld 1rX~nlJ~\lnlJVll\1 Line hJbb~l,
~) bJfleJ~11~bbeJ"i'l~nl1'W?lnJ (African Swine Fever: ASF) ~\lflru~1~:W'W(?1~1rXihj~eJ'W~~b~'W

, ~ q

'U~ b'UCJu ~ 1 '1J€I 1 VItJ Vl1~ (?11b'1J(?1 u ~ \I~ \IfI ru ~ n J J :wn 1 J b~ €I ~o 1 bU 'Wn 1 J b~ €I \Id 1 ~ CJ~ tJ Vl1~ (?11~ \IVl1 ~ ~ 1 :wbtJ 'W, ,
flru~mJ:Wn1JrXltJ

m) 1 JfI~:wtJ?ln'W (lumpy skin disease) '1Jru~d'a~'U1~1'W'\JJ~bVlVl1'\f>ld.h '1JeJ1V1~1'Wnnn'W~(?11

bbbl'U'U1CJbb~'W(?1~1'lJ(?1nrhn'U~ ua bb'Gl~b~lJ~1\1eJ~11 Vlbn~ 1Jf)
'U

cs:) bJfI.w.weJ1{1'Wbb'V'i~ (Peste des Petits Ruminants: PPR) 1V1~1'Wnnn'W~(?11 boV:w,n(il1'Wn1J

(?1Jl-;;)?leJ'UnlJ'l11b oVl~(?11-;;)ln~l\1tJJ~bVlf'l b~eJ\I-;;)lneJ1-;;)'l111 Jf) boVl:Wlu 'V'iJb'WtJJ~ bVlVl1M

cr) bJAn1'VlbJAbbeJ"i'l1f111'WiJl (African Horse Sickness) -;;)lnn11tJ1~'U:WAru~m1:Wn11-;;)~1i,
lA~'Wbb 'U'U Monovalent type I '1Jru~d1rXb?l'WeJneJ\I bbf..J'W\ll'Wb~eJ~(il~eJlf)~'Wbb~l '1JeJ1 VI~'W~~bf)mn(il bJAb(?1~CJ:W

f)ll:W'V'i~eJ:W -;;)~~eJ\I~~lf)~'W1 Vlbb~lb?!~-;;)[ll CJ1'Wb~eJ'Wi1'Wlf):W b~eJ hJ1 VlbnVll 1f)8 n '1Jru~d?ll:Wl1blAl'UA:W hJ1 VI,
bnVlbJAbb~l bf1e)'U (9)00 l'W

b) bJAV1'\j?!I1'1Jth (Rabies) 'V'i'U"'h 1'WtJd1A6Zl'W~11Albb'V'i\l~'W '1JeJ1V1~'W~bb~\leJ\lf1mtJnmeJ'I,
I V cd v

?ll 'WVl€I \Inun11'Um CJ

1I~~'\J'a~'U1I: 1'UVl11'U,

n" if........ "1 jc.;;<~ C'" ')
~ ./ /

('Wl\1?111 n~'\jrul i b"1iCJJD'lJ'lJ1)

I1ni bAJ1~~'W lCJ'Ul mb61~ bbf..J'W"1l1'Wl'lJnlJ

~"il (ilJl tJ\ll'W f11 JtJJ~'U:W
'U ,

('Wl\1:wru1(?1'l1 \ll'WV1~~'l1:W\lA61)

ifni bf)Jl~~'W lCJ'U1CJua ~bbf..J'W"1l1'Wl'lJf11J

~(?1Jl"ilJ1CJ\ll'WnlJtJJ~"Il:W
'U ,


