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เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 

วาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสรวิศ ธานีโต) : แจ้งให้ที่ประชุมทราบดังนี้ 
 1. หลังส ิ ้นเดือนมีนาคม 2564 จะเหลือเวลาการทำงานอีกเพียง 2 ไตรมาส ประกอบกับ              
ช่วงเดือนเมษายนมีวันหยุดราชการหลายวัน ขอให้ทุกท่านทบทวนการทำงานที่ผ่านมาด้วย และขอขอบคุณท่าน    
รอธ.เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ที่ได้จัดประชุมเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เพื่อติดตามและกำกับดูแลงานของกรมปศุสัตว์ สำหรับการเบิกจ่ายของกรมปศุสัตว์ปีที่ผ่านมาอยู่ในอันดับต้น ๆ  ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขณะนี้ถือว่าอยู่ในระดับปานกลาง ในช่วงนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เริ่มดีขึ้น ขอให้ทุกท่านดูแลงานในหน่วยงานของตนเอง หากหน่วยงานใด มีการ
ประกวดราคารอบที่ 2 หรือรอบที่ 3 ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง การดำเนินงานต้องโปร่งใสเป็นธรรม เนื่องจาก         
มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบเป็นจำนวนมาก หากมีการร้องเรียน หัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ ต้องรับผิดชอบ 
 2. การบริหารทรัพยากรบุคคลจะพยายามบรรจุบุคลากรให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคให้มากที่สุด 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ทำให้กรมฯ ไม่สามารถ
ดำเนินการสอบบรรจุบุคลากรได้ ภายในเดือนมีนาคมจะเร่งบรรจุบุคลากรให้หน่วยงานส่วนภูมิภาค ซึ่งมีข่าวดีว่า 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้กรมปศุสัตว์ จำนวน 30 อัตรา 
ขอขอบคุณท่านกฤษฎา บุญราช ที่ท่านไปตรวจเยี ่ยมสำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ที่ห้อง LAB พบว่า 
นักวิทยาศาสตร์เป็นพนักงานราชการ จึงให้ดำเนินการเพิ่มอัตรากำลังของข้าราชการ ขอบคุณนางพัชรี ทองคำคูณ 
ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู ้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่ และกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ที่ไป 
defend ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้ง รองนายกรัฐมตรี นายวิษณุ เครืองาม       
ซ่ึงสนับสนุนให้มีการบรรจุบุคลากรไปที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ขณะนี้ได้ประกาศรับสมัครงานตำแหน่ง
นักวิทยาศาสตร์และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่เว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์แล้ว หน่วยงานใดที่มีบุคลากรไม่เพียงพอ       
ให้ปรึกษากองการเจ้าหน้าที่  
 3. หากหน่วยงานต้องการขอใช้งบประมาณเพื ่อปรับปรุงสำนักงาน ให้ทำหนังสือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณได ้ในการนี้ กองแผนงานและกองคลัง ได้มีการเร่งรัดการใช้งบประมาณเหลือจ่าย จึงต้องเร่ง
ดำเนินการเพราะงบประมาณมีจำนวนจำกัด ซึ ่งจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม ทั ้งนี ้ ในการ
ประชุมสัมมนาโครงการขับเคลื่อนงานตามนโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่ละภาค 
หน่วยงานในพื้นที่สามารถเสนอปัญหาอุปสรรคได้ จากการไปประชุมฯ ที่จังหวัดกระบี่ ได้รับทราบปัญหาอุปสรรค
ในพ้ืนที่นั้น ๆ แล้ว 
 4. การปฏิบัติงาน ทุกท่านต้องรู้หน้าที่ของตนเอง เน้นการทำงานเชิงรุก และตรวจสอบให้เข้มข้น
อย่างต่อเนื่อง กรมปศุสัตว์มีงานตามภารกิจ 4 ด้าน โดยงานด้านสุขภาพสัตว์ การป้องกันควบคุมโรคเป็นเรื่อง
สำคัญ ขอให้ สำนัก/กอง ปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัด ดูแลและบริหารจัดการในพื้นที่ของตนเอง อธิบดีและ   
รองอธิบดีจะดูแลในภาพรวม และบริหารจัดการให้หน่วยงานส่วนภูมิภาคได้รับความสะดวกมากท่ีสุด หากมีปัญหา 
อธิบดีกรมปศุสัตว์จะนำเรียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด้วยตนเอง การควบคุมโรคต้องใช้ความรู้
ความสามารถของหน่วยงานเครือข่ายของตนเองในการแก้ไขปัญหา ซึ่งได้มอบหมายให้ รอธ.ชัยวัฒน์ โยธคล กำกับ
ดูแล การป้องกันควบคุมโรค ต้องรู้เร็ว สงบเร็ว บริหารความเสี่ยงในพื้นที่ของตนเอง แต่ละหน่วยงานมีจุดแข็ง
จุดอ่อนต่างกัน หากเกิดโรคเพราะเหตุสุดวิสัยพอยอมรับได้ แต่หากเกิดจากการละเลย จะพิจารณาใช้อำนาจ
ทางการปกครอง 
     - โรคไข้หวัดนก (Avian Influenza) ต้องเฝ้าระวังให้ดี เนื่องจากต่างประเทศยังมีการแพร่ระบาด 
ขอให้ปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด รายงานผลและเฝ้าระวังตามมาตรการที่ EU กำหนด 
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     - โรคอหิวาต ์แอฟริกาในสุกร (African Swine Fever : ASF) ได ้ร ับอนุม ัต ิงบประมาณแล้ว              
อยู่ระหว่างดำเนินการ การทำงานตรงนี้เพ่ือประโยชน์ของประเทศชาติ และส่วนรวม ให้ปศุสัตว์เขตและปศุสัตว์จังหวัด
ที่เกี่ยวข้องรับทราบว่าเป็นนโยบายของนายกรัฐมนตรี  
     - โรคลัมปีสกิน (lumpy skin disease) ต้องเฝ้าระวัง และทำความเข้าใจวิการของโรค  
หากมีข้อสงสัยให้แจ้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ใกล้เคียง ขณะนี้มีการระบาดในประเทศพม่า ต้องดำเนินการ
ป้องกันโรค เนื่องจากมีโคกักที่ประเทศพม่า รอเข้ามาในประเทศไทยจำนวนหนึ่ง มอบหมาย รอธ.ชัยวัฒน์ โยธคล      
หามาตรการป้องกัน และบริหารความเสี่ยง 
     - โรคพีพีอาร์ในแพะ (Peste des Petits Ruminants : PPR) เกิดในสัตว์เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก 
ซึ่งอาจจะมีการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์แปลก ๆ เข้ามาในประเทศ จึงได้มีการประกาศให้ เพิ่มสัตว์ชนิดแปลก ๆ 
ทั้งหมด เพ่ือให้ควบคุมโรคได้ครอบคลุมมากขึ้น เพราะสัตว์เหล่านี้สามารถนำโรคมาติดต่อได้  
     - โรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) ได้นำเข้าวัคซีน Monovalent แล้ว 
หากม้าในพ้ืนที่ใด ยังไม่ได้รับวัคซีน ให้เร่งดำเนินการฉีดวัคซีนภายในเดือนกรกฎาคม 2564 ขอให้ปศุสัตว์จังหวัด
กำกับและดูแลลูกม้าที่เกิดใหม่ด้วย 
     - โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) สถานการณ์การเกิดโรคลดลง แต่ยังไม่หมดไปจากประเทศ ขณะนี้ 
ได้ขยายการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ถึงปี 2568 และระดับโลก ขยาย
ถึงปี 2573 กรมปศุสัตว์ต้องทำงานภายใต้การบูรณาการ ปศุสัตว์จังหวัดต้องไปช่วยกระตุ้นให้ส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการตามกฎหมายของท้องถิ่น การข้ึนทะเบียนสุนัขยังมีปัญหา ต้องหาวิธีจัดการกับสุนัขจรจัด โดยการผ่าตัด
ทำหมัน มีเป้าหมาย 200,000 – 300,000 ตัว มีบางท่านสงสัยว่าทำไมกรมปศุสัตว์ไม่ตั้งเป้าหมาย การทำหมัน
เป็น 1 ล้านตัว จึงอธิบายว่า หมอ 1 คน สามารถทำหมันได้ 20 ตัวต่อวัน หากทำหมัน 1 ล้านตัว ต้องใช้ระยะ
เวลานาน 
     ด้านมาตรฐาน กรมปศุสัตว์มีหนังสือแจ้งทุกจังหวัด ให้ดำเนินโครงการปศุสัตว์ OK แล้ว ซึ่งหลาย
จังหวัดยังไม่ได้ดำเนินการ ขอให้ปศุสัตว์เขตช่วยดูแลและติดตาม หากมีมาตรฐานที่ดี สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้   
ทำให้สินค้าปศุสัตว์มีข้อมูลอ้างอิงแหล่งผลิตได้ โดยกรมปศุสัตว์มีกระบวนการผลิตหลายแบบ ไม่ได้มีมาตรฐาน
เพียงอย่างเดียว จากการที่ EU บล็อคไม่ให้กรมปศุสัตว์ขึ้นบัญชีรายชื่อโรงงานมาตรฐาน ล่าสุดมีหนังสือจาก EU     
ให้กรมฯ สามารถขึ้นบัญชีรายชื่อโรงงานมาตรฐานเองได้ โดยมีข้อแม้ว่าต้องรักษามาตรฐานให้ได้ สำนักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ต้องกำกับดูแลการรับรองโรงงานอย่างเข้มงวด หากโรงงานใดไม่มี
มาตรฐาน ไม่ให้ขึ้นบัญชีรายชื่อไว้ เพราะหาก EU มาตรวจสอบ จะก่อให้เกิดปัญหาในภายหลัง  
  ด้านผลิตและส่งเสริมการปศุสัตว์ ได้มีการแก้ไขปัญหาในหลายเรื่องให้ดีขึ้น เช่น โครงการโคบาล
บูรพา กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ได้ลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อสอบถาม
ปัญหาอุปสรรค และหาแนวทางการแก้ไขแล้ว สำหรับเรื่องอาหารสัตว์พระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับทราบและให้กำลังใจแกเ่จ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ ทั้งนี้ 
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จะขอตราพระราชทานเหมือนกรมปศุสัตว์ ส่วนโครงการพัฒนา
เทคโนโลยีนวัตกรรมเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ด้านปศุสัตว์ (Motor pool) ได้ผลการตอบรับที่ดี มีเกษตรกรมาใช้
บริการพอสมควร 

มติที่ประชุม :  รับทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ดังนี้ 
1) ให้ทุกหน่วยงาน ตรวจสอบผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเอง 

กรณีการจัดซื้อจัดจ้าง ต้องโปร่งใส เป็นธรรม หากมีการร้องเรียน หัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ ต้องรับผิดชอบ 
  2) หากหน่วยงานในพื้นท่ี มีความประสงค์จะขอใช้งบประมาณ  เพื่อปรับปรุงและพัฒนาสำนักงาน 
ให้เร่งเสนอเรื่องมาท่ีกรมปศุสัตว์ เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด โดยจะพิจารณาตามความจำเป็น  และเหมาะสม 
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  ๓) งานด้านสุขภาพสัตว์ ขอให้สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์เขต 
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ดูแลและบริหารจัดการ เนื่องจากเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้น ต้องบริหารความเสี่ยง และใช้
เครือข่ายช่วยแก้ไขปัญหา ต้องรู้เร็ว สงบเร็ว หากละเลย จะใช้อำนาจทางการปกครอง  
  ๔) ให้ปศุสัตว์เขต เร่งรัด ติดตาม ให้ทุกจังหวัดจัดทำโครงการปศุสัตว์ OK เนื่องจากเป็นประโยชน์ในการ
อ้างอิงที่มาของสินค้าปศุสัตว์ได้ 
  ๕) ให้สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ เข้มงวดในการตรวจรับรองโรงงาน 
เพ่ือรักษามาตรฐานของ EU ไว้  
  ๖) ให้ปศุสัตว์เขตและปศุสัตว์จังหวัด เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก (Avian Influenza) ตามมาตรการที่ 
EU กำหนด 
  ๗) ให้ปศุสัตว์เขตและปศุสัตว์จังหวัด เฝ้าระวัง และทำความเข้าใจวิการของโรคลัมปี สกิน หาก
สงสัยให้แจ้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ใกล้เคียง  
  ๘) มอบหมาย รอธ.ชัยวัฒน์ โยธคล บริหารความเสี่ยงโรคลัมปี สกิน กรณีมีโคกักอยู่ที่พม่า รอเข้า
มาในประเทศไทย 
  ๙) ให้ปศุสัตว์จังหวัด กำกับดูแลโรคกาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse Sickness) ให้ดี 
โดยเฉพาะลูกม้าท่ีเกิดใหม่ 
  ๑๐) ให้ปศุสัตว์จังหวัด เน้นย้ำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า ต้องช่วยกัน
ทำงาน เนื่องจากมีกฎหมายของท้องถิ่น 

วาระที่ ๒   เรื่องรับรองรายงานการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2  
เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564  

  ตามที่กรมปศุสัตว์ จัดให้มีการประชุมผู้บริหารกรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2  
เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา ๐9.0๐ น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ตึกอำนวยการ ชั้น 1 กรมปศุสัตว์ นั้น 
กองแผนงาน ได้สรุปมติข้อสั่งการที่ประชุมและแจ้งเวียนให้ผู้บริหารทราบ เมื่อวันพุธที ่17 กุมภาพันธ์ 2564 และ
แจ้งเวียนหนังสือสรุปรายงานการประชุมให้ผู้บริหารรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันศุกร์ที ่19 กุมภาพันธ์ ๒๕๖4 โดย
มีผู้ขอแก้ไขรายงานการประชุม ดังนี้ 

- ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม) ขอแก้ไขรายงาน   
การประชุม หน้าที่ 3 บรรทัดที่ 23 ข้อความเดิม จำนวน 4 ทีม แก้ไขเป็น จำนวน 10 ทีม 

- ผู้อำนวยการกองคลัง (นางเย็นจิต ทองยงค์) ขอแก้ไขรายงานการประชุม หน้าที่ 8 บรรทัดที่ 28 
ข้อความเดิม ต้องเบิกจ่ายให้ได้ แก้ไขเป็น ต้องใช้จ่ายให้ได้  
 ทั้งนี้ กองแผนงาน ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว  

มติที่ประชุม : รับทราบ และรับรองรายงานประชุม  

วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 3.1 ความก้าวหน้าโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจาก
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (เงินกู้) โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
 ผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา) : รายงานว่า
โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นโครงการบูรณาการในภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   
ได้รับงบประมาณจากเงินกู้เพ่ือแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ และสังคม ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เจ้าภาพหลัก คือ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินกิจกรรม
ส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ด้านปศุสัตว์ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
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กระบวนการเรียนรู้การเกษตรปศุสัตว์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่แก่เกษตรกร    
ในโครงการให้มีอาหารและอาชีพ และเพ่ือส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรด้านการเกษตร พืช สัตว์ จุลินทรีย์ 
ในท้องถิ่นแก่เกษตรกรในโครงการ ให้เกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร 
พื้นที่เป้าหมาย 75 จังหวัด (ยกเว้น กรุงเทพฯ และกาฬสินธุ์) มีเป้าหมายเกษตรกร 24,241 ราย งบประมาณ 
(เงินกู้) รวมทั้งสิ้น 35,634,270 บาท เป็นค่าวัสดุการเกษตรรายละ 1,470  บาท ความก้าวหน้าของโครงการ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบหมาย กรมปศุสัตว์ดำเนินการ 2 ระยะ เป้าหมายเกษตรกร 24,241 ราย 
ระยะแรก คัดเลือกเกษตรกรเรียบร้อยแล้ว 20,583 ราย อยู่ระหว่างสำรวจความต้องการของเกษตรกร ระยะที่สอง 
เกษตรกร 3,658 ราย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะแจ้งให้กรมปศุสัตว์ทราบจำนวนเกษตรกรในรายจังหวัด
เพิ่มเติมต่อไป ทั้งนี้ กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ได้จัดทำคู่มือ และส่งมอบจังหวัดเรียบร้อยแล้ว 
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ กองคลังได้สรุปและแจ้งเวียนเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 แล้ว ทั้งนี้ ได้แจ้งสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดสำรวจข้อมูลความต้องการของเกษตรกรรอบแรก จำนวน 20,583 ราย และจะรายงานให้กรมปศุสัตว์ทราบ 
ภายในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ส่วนแนวทางความต้องการของเกษตรกร ซึ่งสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสำรวจความ
ต้องการของเกษตรกร มี 2 แนวทาง เพื ่อเป็นตัวเลือกให้กับเกษตรกรในวงเงิน  1,470 บาทต่อราย ดังนี้              
(1) เกษตรกรที่มีความต้องการสนับสนุนปัจจัยการผลิต เช่น พันธุ์สัตว์ อาหารสัตว์  โดยจะเน้นสนับสนุนสัตว์ปีก   
เป็นหลัก (2) เกษตรกรที่มีความพร้อมด้านพันธุ์สัตว์อยู่แล้ว ต้องการสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์การผลิตอาหารสัตว์ 
เช่น จุลินทรีย์ กากน้ำตาล วัตถุดิบในการผลิต โดยจะสนับสนุนปัจจัยอุปกรณ์ในการทำอาหารเพื่อลดต้นทุน 
เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดเป็นวิทยากรในการลงไปสาธิตแก่เกษตรกร สำหรับปัญหา และอุปสรรคที่พบ ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื ่อวันที ่ 8 กรกฎาคม 2563 เป้าหมายเกษตรกร 64 ,144 ราย งบประมาณที ่ได้ร ับโอน 
94,144,680 บาท และเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 คณะรัฐมนตรี มีมติปรับลดเป้าหมายเกษตรกรเหลือ 
24,241 ราย โดยสำนักงบประมาณ แจ้งขอดึงงบประมาณทั้งหมดกลับ และจะโอนงบประมาณตามจำนวน
เกษตรกรที่ปรับลดตามมตคิณะรัฐมนตรี ให้กรมปศุสัตว์อีกครั้ง ซ่ึงสำนักงบประมาณยังรอความชัดเจนจากสำนักงาน       
สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรมบัญชีกลาง และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้  ได้จัดทำ       
แนวทางการบริหารความเสี่ยงของโครงการในคู่มือการดำเนินงานโครงการแล้ว สำหรับแนวทางโอนงบประมาณ   
ลงภูมิภาค จะเป็นไปตามหนังสือด่วนที่สุดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักเกณฑ์ในการเบิกจ่าย กองคลังได้
สรุปและแจ้งเวียนแล้ว เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 ตามที่ได้กล่าวข้างต้น โดยโอนงบประมาณตามเป้าหมาย
เกษตรกรในวงเงิน 1,470 บาทต่อราย เข้าสู่คลังจังหวัด สำนักงานปศสุัตว์จังหวัดต้องเปิดบัญชีภายใต้โครงการเงินกู้ฯ 
และดำเนินการเบิกเงินจากคลังจังหวัดเพื่อเข้าบัญชี และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามความต้องการของเกษตรกร 
โดยยึดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แนวทางการแก้ไขระหว่างรองบประมาณ 
ขอให้ปศุสัตว์จังหวัดสำรวจ จัดเตรียมข้อมูล และความพร้อมของเกษตรกร บางจังหวัดสามารถเจาะจงเป้าหมายได้ 
เมื่อได้รับงบประมาณ สามารถดำเนินงานได้ทันที เพราะงบประมาณไม่ถึง 500,000 บาท จากการสำรวจเบื้องต้น 
อาจมีบางจังหวัดโอนงบประมาณไป 2 รอบ เนื่องจากมีการเพ่ิมเป้าหมาย ซ่ึงต้องตรวจสอบอีกครั้ง 
 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสุรเดช สมิเปรม) : กล่าวว่า ขอให้กองแผนงาน กองคลัง และปศุสัตว์เขต 
ช่วยตรวจสอบอีกครั้ง ในกิจกรรมส่งเสริมองค์ความรู้และสนับสนุนปัจจัยการผลิตในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่  
ด้านปศุสัตว์ ว่าความชัดเจนของงบประมาณ ขณะนี้อยู่ข้ันตอนใด 
 รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ ) : กล่าวว่า ตามที ่ได้ปรึกษากับ  
กองแผนงาน และกองคลัง เงินที่โอนมา ถ้าเป็นไปได้ให้เสนอกับสำนักงบประมาณ ตัดโอนกลับเฉพาะส่วนที่เกิน 
เหลือเฉพาะงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน 35.6 ล้านบาท ที่กรมปศุสัตว์สามารถใช้ได้ ควรจะดึงกลับเฉพาะ
ส่วนที่เกิน จึงขอนำเรียนอธิบดี เพ่ือหารือกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
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 ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายเชาวฤทธิ์  บุญมาทิต) : ชี้แจงว่า อยู่ในขั้นตอนดึงงบประมาณ
กลับคืนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่เป็นเจ้าภาพหลัก เบื้องต้นกรมบัญชีกลางได้ประสานสำนักงบประมาณ        
แจ้งหน่วยงานให้ดึงงบประมาณกลับส่วนกลางทั้งหมด ซึ่งกรมปศุสัตว์ยังไม่ได้โอนไปที่ใด แต่สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ใช้เงินแล้วบางส่วน โดยเมื่อ 2 เดือนที่ผ่านมา ได้รับแจ้งจากสำนักงบประมาณให้ดำเนินงาน 
ตามกรอบวงเงินงบประมาณที่ปรับลด ซึ่งได้หารือกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ และกองคลัง ทราบว่า
ต้องมีหนังสือแจ้งก่อน เพราะเป็นเงินโอนไปต่างจังหวัด สำนักงบประมาณทำหน้าที่แค่โอนเงิน เจ้าของงบประมาณ 
คือ สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เจ้าภาพโครงการ คือ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์       
ทำให้กรมปศุสัตว์ต้องรอ 
 อธิบดีกรมปศุส ัตว์ (นายสรวิศ ธานีโต) : แจ้งว ่า การประชุมผู ้บร ิหารกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์ เมื ่อวันที ่ 15 มีนาคม 2564 มีการติดตามการขับเคลื ่อนงานนโยบายฯ หากมีปัญหาให้เสนอ
กระทรวงฯ เพ่ือพิจารณา เพราะหลาย ๆ เรื่อง กรมปศุสัตว์พยายามขับเคลื่อน แต่บางเรื่องกรมปศุสัตว์ต้องช่วยเหลือ
ตนเอง เช่น เรื่องอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี รอบที ่2 ซ่ึงตามความจริงเมื่อเสนอเรื่องขึ้นไป
แล้ว ต้องเป็นสํานักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการ เรื่องเหล่านี้ต้องเสนอปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ทราบถึงปัญหาอุปสรรค โครงการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทราบว่ามีปัญหาในการดำเนิน
โครงการมีความล่าช้า เหลือเวลาเพียง 6 เดือน ให้กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษติดตามอย่างใกล้ชิด และ
รายงานกระทรวงฯ ทราบต่อไป 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ ติดตามความคืบหน้า ในการ
โอนงบประมาณโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ และปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิด เนื่องจากสำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพ หากพบปัญหา ให้รายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ 

 3.2 ความก้าวหน้าโครงการจัดทำศูนย์บัญชาการสถานการณ์ด้านปศุสัตว์ 
 ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายไพโรจน์ ธำรงโอภาส) : รายงาน
ความก้าวหน้า การจัดซื้อจัดจ้างด้านอุปกรณ์/เครื่องมือ ของศูนย์บัญชาการสถานการณ์ด้านปศุสัตว์  ดังนี้ (๑) เมื่อ
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 คณะกรรมการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างได้เปิดซองข้อเสนอ พบว่า  มีผู้สนใจยื่น
ข้อเสนอจำนวน 2 ราย (๒) คณะกรรมการพิจารณาผล ได้ประกาศยกเลิกเมื่อวันที่  4 มีนาคม 2564 เนื่องจาก    
ผู้ยื่นข้อเสนอ ยื่นเอกสารประกอบที่เป็นสาระสำคัญไม่ครบถ้วน วันที่ 5 มีนาคม 2564 ได้ประกาศประชาพิจารณ์ 
และร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งกำหนดไว้ 3 วันทำการ คาดว่าวันที่ 11 มีนาคม 2564 จะประกาศ
ประกวดราคาด้วยวิธ ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ยื ่นข้อเสนอและเสนอราคา ภายในวันที่            
22 มีนาคม 2564 และวันที่ 23 มีนาคม 2564 จะเปิดซองข้อเสนออีกครั้ง โดยเป็นเรื่องของกระบวนการที่ต้อง
ทำให้ถูกต้อง ซึ่งได้รับความกรุณาจากฝ่ายพัสดุ กองคลัง ที่ช่วยให้คำแนะนำในเรื่องของการดำเนินการต่าง ๆ ด้วย 
สำหรับการจัดหาสถานที่เพื่อจัดทำศูนย์บัญชาการสถานการณ์ด้านปศุสัตว์ จากการประชุมเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 
2564 หลังเสร็จสิ้นการประชุมผู้บริหารกรมฯ คณะทำงานโดย รอธ.ชัยวัฒน์  โยธคล, รอธ.สุรเดช สมิเปรม และ
เลขานุการกรม ได้พิจารณาเลือกห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นห้องศูนย์บัญชาการฯ 
โดยขยายพื้นที่ด้านข้าง วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 ฝ่ายก่อสร้างและบำรุงรักษา ได้วัดแบบการปรับปรุงห้อง
ดังกล่าว โดยกำหนดวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ต้องขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านด้วย 
  ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต) : กล่าวว่า เนื่องจากสถานที่ยังไม่พร้อม 
Timeline ในการดำเนินงานระหว่างการปรับปรุงสถานที่กับระหว่างการจัดซื้อจัดจ้างระบบ จะมีการดำเนินการ
อย่างไร 
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  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายไพโรจน์ ธำรงโอภาส) : กล่าวว่า 
การจัดซื้อจัดจ้างและติดตั้ง ใช้เวลา 180 วัน ส่วนเรื่องการปรับปรุงสถานที่ ขณะนี้รอการรับรองแบบ และได้มีการ
จัดหาผู้เสนอราคามา 3 ราย ตามระเบียบแล้ว และการขยายปรับปรุงพ้ืนทีอ่ยู่ในกรอบเวลาที่จะดำเนินการได้ทัน 
  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์) : กล่าวว่า เนื่องจากอาคารวิจิตรพาหนการ
ชั้นบนมีน้ำขังและมีการรั่วซึมของน้ำตลอดเวลา ฝากให้ฝ่ายช่างดูเรื่องบริเวณพื้นและโครงสร้างด้วย เนื่องจาก
อาคารมีอายุมากกว่า 10 ปี และให้พิจารณาวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เพิ่มปริมาณน้ำหนักมากจนเกินไป หากทำแล้วเกิดมี
อันตรายร้ายแรง อาจส่งผลกระทบอย่างสูง 
 อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสรวิศ ธานีโต) : ขอให้นำข้อสังเกตของ รอธ.เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์       
ไปพิจารณาด้วย 

มติที่ประชุม :  รับทราบ และมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และสำนักงานเลขานุการ
กรม นำข้อสังเกตของ รอธ.เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เรื่องอาคารวิจิตรพาหนการ ชั้น ๗ มีน้ำซึม และโครงสร้าง
อาคารมีอายุมากกว่า ๑๐ ปี ไปประกอบการพิจารณา ปรับปรุงห้องศูนย์บัญชาการสถานการณ์ด้านปศุสัตว์ ด้วย 

 3.3 ความก้าวหน้าการจัดซื้อครุภัณฑ์ “ชุดอุปกรณ์วางยาสลบสัตว์ระยะไกล รุ่นลำกล้องยาว 
ขับดันลูกดอกด้วยแรงอัดลม”  

 ผู้อำนวยการสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ (นายบุญญกฤช ปิ่นประสงค์) : รายงานว่า
สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ได้สอบถามบริษัทผู้ขาย พบว่าไม่สามารถขายชุดอุปกรณ์วางยาสลบสัตว์
ระยะไกล รุ่นลำกล้องยาว ขับดันลูกดอกด้วยแรงอัดลม ตามวงเงินที่เสนอได้ เนื่องจาก spec ที่เสนอค่อนข้างสูง 
และจากการสอบถามปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัดพบว่าเงินงบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอ แม้มีความจำเป็นที่
จะต้องใช้ครุภัณฑ์ดังกล่าวในการเพ่ิมประสิทธิภาพสำหรับการจับสัตว์จรจัด แต่จากการวิเคราะห์แล้วถ้ายังมีการ
จัดซื้อชุดอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อให้มีประสิทธิภาพเต็มที่ ต้องเพิ่มเงินต่อหน่วยไม่ต่ำกว่า 80,000 บาท ซึ่งอาจ
กระทบต่อแผนงานอื่นได้ จึงเห็นควรเสนอสำนักงบประมาณโอนคืนเงิน หรือปรับเปลี่ยนมาซื้อชุดหีบเย็น โดยชุด
หีบเย็นที่จัดซื้อในปีงบประมาณ 2564 ได้ดำเนินการจัดซื้อและส่ง spec ไปยังสำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงาน   
ปศุสัตว์จังหวัด ได้มีการจัดซื้อแล้ว 191 เครื่อง แต่ในความเป็นจริง จำเป็นต้องใช้ทุกอำเภอ โดยชุดหีบเย็นทั้ง 
191 เครื่อง จำแนกเป็นสำนักงานปศุสัตว์เขต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด ได้จังหวัดละ     
2 เครื่อง หากเปลี่ยนมาซื้อชุดหีบเย็นแล้วต้องเพ่ิมเงินอีก 380,000 บาท เพ่ือจัดซื้อเพ่ิมเติมให้สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัด เพื่อกระจายไปยังสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต่อไป และจากการสอบถามไปยังสำนักงบประมาณ ทราบว่า
หากมีความจำเป็นก็สามารถจัดซื้อได้ สำหรับ spec ที่ส่งไปครั้งแรก เป็นปืนยิงยาสลบสัตว์ใหญ่ ถ้าหากจะเปลี่ยน 
spec ให้ทำหนังสือไปยังสำนักงบประมาณ  
  ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต) : กล่าวว่า พระราชบัญญัติโอนงบประมาณ
รายจ่าย ยังไม่มีความชัดเจน ตามปกติหากยกเลิกต้องรายงานว่าหมดความจำเป็น แต่ถ้าจะเปลี่ยนไปซื้ออย่างอ่ืน 
ยังไม่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไร เนื่องจากขณะนี้ยังหา spec ที่ส่งไปสำนักงบประมาณไม่เจอ ทำให้การหารือกัน
ของทางกองแผนงานและสำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ ไม่ตรงกัน จึงเห็นควรให้ผู้อำนวยการสำนัก
ควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ และผู้ที่เก่ียวข้อง หารือร่วมกัน 
  ผู้อำนวยการกองคลัง (นางเย็นจิต ทองยงค์) : กล่าวว่า หากทำเรื่องไปสำนักงบประมาณ ต้อง
ชี้แจงเหตุผล ความจำเป็น หากจะเพิ่มวงเงิน ซึ่งเกินร้อยละ 10 ต้องเร่งเสนอเรื่อง โดยผ่านคณะกรรมการ spec 
ของกรมปศุสัตว์ และต้องทำรายละเอียดเปรียบเทียบระหว่างของเดิมและของใหม่ 
  อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสรวิศ ธานีโต) : กล่าวว่า การเสนอของบประมาณในปีต่อไป ต้องทำด้วย
ความละเอียด และรอบคอบ ถ้ายังไม่มีช่วงเวลาที่ชัดเจนในการคืนเงิน ให้ปรึกษาผู้เกี่ยวข้อง และหาข้อสรุปที่ดีที่สุด 
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มติที่ประชุม :  กรณีที่พระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย ยังไม่มีความชัดเจน ให้สำนักควบคุม ป้องกันและ
บำบัดโรคสัตว์ ไปหารือผู้เกี่ยวข้อง หาแนวทางในการดำเนินงานที่ดีที่สุด 

วาระท่ี 4  เรื่องเพื่อทราบ 
4.1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 5 เดือน

(ตุลาคม 2563 – กุมภาพันธ์ 2564)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง (นางเย็นจิต ทองยงค์) : รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕64  

ณ วันที่ 8 มีนาคม ๒๕๖4 เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 35.78 ใบสั่งซื้อ/สัญญา ร้อยละ 5.58 รวมแล้วได้ ร้อยละ 41.36 
โดยเป้าหมายไตรมาส 2 ต้องใช้จ่ายให้ได้ ร้อยละ 54 ซึ่งขาดอยู่ ร้อยละ 12.64 สำหรับงบลงทุนได้รับ 1,329 
รายการ เป็นจำนวนเงิน 650.0949 ล้านบาท ก่อหนี้และเบิกจ่าย จำนวน 1,044 รายการ เป็นจำนวนเงิน 
407.3518 ล้านบาท คงเหลือ 242.7431 ล้านบาท คงเหลือที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จำนวน 285 รายการ        
เป็นจำนวนเงิน 204.7911 ล้านบาท จำแนกเป็น (1) รอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จำนวน 86 รายการ   
เป็นจำนวนเงิน 1.9100 ล้านบาท (2) สรุปประกาศผู้ชนะ/สรุปผลจัดซื้อ/ลงนามสัญญา/รอผลการอุทธรณ์ 
จำนวน 199 รายการ เป็นจำนวนเงิน 202.8811 ล้านบาท โดยคาดว่ารายการที่ไม่สามารถก่อหนี้ได้ทัน ภายใน
วันที่ 31 มีนาคม 2564 รวมแล้วทั้งสิ้น 112 รายการ เป็นจำนวนเงิน 63.2155 ล้านบาท โดยสาเหตุจำแนก
เป็น (1) มีการยกเลิกการจัดซื้อ/จ้าง (2) แก้ไข spec มีการร้องเรียนอุทธรณ์ (3) แบบ spec หรือ ปร 4/5 ล่าช้า 
(4) รอราคากลางจาก องค์การบริหารส่วนตำบล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (5) รอการหารือกับ
กรมบัญชีกลาง โดยทั้งหมดต้องรอการติดต่อกลับมาจึงจะดำเนินการต่อได้ ซึ ่งปัจจุบันมีเงินคงเหลือจากการ   
จัดซื้อจัดจ้าง เป็นจำนวนเงิน 37.9520 ล้านบาท 

 ทั้งนี้ มีหลายหน่วยงานที่ยังเบิกจ่ายและก่อหนี้ผูกพันรวมกัน ต่ำกว่าร้อยละ 54  และมากกว่า     
ร้อยละ 54 เพียงเล็กน้อย แยกเป็น หน่วยงานภายใต้การกํากับของอธิบดีกรมปศุสัตว์ คือ กองสารวัตรและกักกัน 
เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 51.85 หน่วยงานภายใต้การกํากับของ รอธ.สมชวน รัตนมังคลานนท์ คือ กองสวัสดิภาพสัตว์
และสัตวแพทย์บริการ เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 34.77 แต่มีก่อหนี้ผูกพัน ร้อยละ 9.81 หน่วยงานภายใต้การกํากับของ 
รอธ.สุรเดช สมเิปรม คือ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 44.86 กองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ 
เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 50.72 หน่วยงานภายใต้การกํากับของ รอธ.เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เบิกจ่ายได้เกินร้อยละ 
54 ทุกหน่วยงาน หน่วยงานภายใต้การกํากับของ รอธ.ชัยวัฒน์ โยธคล คือ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการ
สื่อสาร เบิกจ่ายได้ ร้อยละ 13.66 สําหรับหน่วยงานภายในพื้นที่เขต 1 – 9 ที่ยังเบิกจ่ายไม่ถึงร้อยละ 54 มีหลาย
หน่วยงานที่แจ้งว่า จะสามารถเบิกจ่ายได้ครบตามเป้าหมาย และมีบางหน่วยงานที่แจ้งว่าไม่สามารถเบิกจ่ายได้ครบ
ภายใน วันที่ 31 มีนาคม 2564 ฝากปศุสัตว์เขต ช่วยเร่งรัดติดตามด้วย  
  รายการกันไว้เบิกเหลื่อมปี มีรายการที่คงค้างเบิกจ่าย เช่น กองการเจ้าหน้าที่ (โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลบุคลากร จำนวน 2 งวด) กองแผนงาน (ระบบพัฒนาบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ระยะที ่2 
จำนวน 1.6 ล้านบาท) สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (ระบบพัฒนาบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ (LIMS) จำนวน     
2 งวด) สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ (เครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF และ FM จำนวน 24,000 บาท) สำนักพัฒนา
อาหารสัตว์ (อาคารปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ จำนวน 3 งวด) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี (ก่อสร้าง
อาคารสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ จำนวน 7 งวด) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง(ก่อสร้างอาคารสำนักงานปศุสัตว์
อำเภอเขานิเวศน์ จำนวน 3 งวด) ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช (รถฟาร์มแทรกเตอร์) ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา (ปรับปรุงโรงเก็บเมล็ดพันธุ์พืช จำนวน 700 ,000 บาท และปรับปรุงอาคาร        
ที่ทำการ) ซึ่งต้องเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 หากดำเนินการไม่ทันจะต้องขอขยายกันไว้
เบิกเหลื่อมปี ซึ่งกองคลังจะติดตามอีกครั้ง 
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 ทั้งนี้ กองคลังได้นำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563     
ขึ้นบนเว็บไซต์กองคลังแล้ว สามารถทำการพิมพ์ออกมาได้ วิธีการเรียกรายงาน สามารถเรียกดูได้เหมือนวิธีการ
เรียกดูใบสลิปเงินเดือน 
  ปศุสัตว์เขต 1 (นายประภาส ภิญโญชีพ) : กล่าวว่า ในส่วนของสำนักงานปศุสัตว์เขต 1 รอทำ
สัญญาครุภัณฑ์ 1.4 ล้านบาท สัญญาจัดซื้อเวชภัณฑ์ 3 ล้านบาท และค่าจ้างเหมาบริการ 5 ล้านบาท ซึ่งรวม
ทั้งหมดจะสามารถทำได้ตามเป้า คิดเป็นร้อยละ 80 ของเป้าหมาย และในส่วนของสถานีทดสอบสมรรถภาพและ
ฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมสระบุรี ยังติดเรื่องของการออกแบบก่อสร้าง ซ่ึงเตรียมทำการชี้แจง 
  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ (นายไสว นามคุณ) : กล่าวว่า ในส่วนของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาโคเนื ้อ และศูนย์ว ิจ ัยและพัฒนากระบือ รออุทธรณ์ภายใน 7 วัน สามารถทำสัญญาได้ทันภายใน                 
วันที่ 31 มีนาคม 2564 
  ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ (นายณรงค์ เลี้ยงเจริญ) : กล่าวว่า สถานี
ทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่ คาดว่าจะทำสัญญาไม่ทัน เพราะงบประมาณรวมทั้งสิ้น      
14 ล้านบาท เป็นงบก่อสร้าง 10 ล้านบาท ถ้าทำสัญญาก่อสร้างไม่ทัน จะทำให้การเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย 
  รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์) : ให้กองคลัง เชิญสำนัก/กอง ที่ยังค้าง
การเบิกจ่าย มาหารือถึงแนวทาง การขยายเวลากันไว้เบิกเหลื่อมปี 

 อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสรวิศ ธานีโต) : กล่าวว่า ในรายการกันไว้เบิกเหลื่อมปี มอบหมายให้
กองคลังประสานกับสำนัก/กอง ที่มีปัญหาโดยตรง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป สำหรับการประชุม
ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ที่จัดขึ้นทุกเดือน เป็นการขับเคลื่อนนโยบายผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ของกรมปศุสัตว์ แต่ในภาพของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้อยู่ในลำดับต้น ๆ ซึ่งขณะนี้ของกรมปศุสัตว์อยู่ใน
ลำดับที่ 6 

มติที่ประชุม :  รับทราบ และมอบหมายให้กองคลัง ประสานกับหน่วยงานที่มีรายการกันไว้เบิกเหลื่อมปี และคาดว่า
จะเบิกจ่ายไม่ทันภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ มาหารือแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

  4.2 ผลการดำเนินงานปี 2564 รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) และ 
การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมปศุสัตว์ 
  ผู้แทนกองแผนงาน (นางมณีรัตน์ งานพิพัฒน์มงคล) : รายงานผลการดำเนินงานในระบบบริหาร
การปฏิบัติงาน (e-Operation) ปี 2564 รอบ 5 เดือน (ตุลาคม 2563 - กุมภาพันธ์ 2564) ซึ่งมีกิจกรรมที่ผล
การดำเนินงานต่ำกว่าเกณฑ์ประเมิน ร้อยละ 41.67 ดังนี้ (1) กิจกรรมมหกรรมปศุสัตว์ เป้าหมายจำนวนผู้เข้าร่วม
งานมหกรรมปศุสัตว์ จำนวน 3,450 ราย ยังไม่มีผลการดำเนินงาน (2) กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป้าหมาย
จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (สุกร) จำนวน 65 ,000 ตัว ดำเนินการได้ 15,586 ตัว   
คิดเป็นร้อยละ 23.98 (3) กิจกรรมส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ เป้าหมายจำนวนพื้นที่ปศุสัตว์อินทรีย์ที่เข้าสู่
กระบวนการตรวจสอบรับรอง จำนวน 600 ไร่ ดำเนินการได้ 7.14 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.19 (4) กิจกรรมส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม่ เป้าหมายเกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านปศุสัตว์ จำนวน 52,200 ราย ดำเนินการได้ 
5,278 ราย คิดเป็นร้อยละ 10.05 และ (5) กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ เป้าหมายพื้นที่
การเกษตรแปลงใหญ่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาด้านปศุสัตว์ จำนวน 200 แปลง ดำเนินการได้ 17 แปลง      
คิดเป็นร้อยละ 8.50 
 กิจกรรมที่ผลการดำเนินงานสูงกว่าเป้าหมาย ดังนี้ (1) กิจกรรมอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน 
เป้าหมายจำนวนโรงเรียนที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพนมโรงเรียน จำนวน 8,325 โรงเรียน ดำเนินการได้ 
8,198 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 98.47 และ (2) กิจกรรมปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร เป้าหมายจำนวน
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เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเกษตรกร จำนวน 3,000,000 ราย ดำเนินการได้ 2,911,879 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 97.06 
 ทั้งนี้ ขอความร่วมมือหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้ 
 1. สำนัก/กอง ที่เป็นเจ้าภาพ โครงการ/กิจกรรม ตรวจสอบผลการดำเนินงานในระบบพัฒนาบริหาร
การปฏิบัติงาน (e-Operation) ทุกเดือน หากไม่ถูกต้องให้แจ้งกองแผนงาน ขอแก้ไขภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป 
 2. ปศุสัตว์เขต มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการดำเนินงานของจังหวัด อำเภอ และศูนย์ฯ  
สถานี ในพื้นที่ ทุกงานโครงการทั้งงบปกติ และงบฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 สำหรับการพัฒนาระบบพัฒนาบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ระยะที่ 2 ซึ ่งมีกำหนด       
ส่งมอบงานงวดสุดท้าย วันที่ 18 มีนาคม 2564 แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการส่งมอบและจัดอบรมได้ตามแผน จากเดิม จะอบรมการใช้ระบบเดือน
กุมภาพันธ์ 2564 ทดสอบการใช้ระบบเดือนมีนาคม 2564 และใช้ระบบจริงเดือนเมษายน 2564 ซึ่งได้มีการ
หารือกันในเบื้องต้น คาดว่าบริษัทจะส่งมอบและจัดอบรมได้สัปดาห์ที่สองของเดือนเมษายน 2564 ทดสอบการใช้
ระบบได้สัปดาห์ที่สี่ของเดือนเมษายน 2564 และใช้ระบบจริงในเดือนพฤษภาคม 2564 
 ผู้แทนกองแผนงาน (นางสาวนพเก้า กะตากูล) : รายงานความก้าวหน้าการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกรมปศุสัตว์  วงเงิน จำนวน 7,808.6903 ล้านบาท โดยจัดทำ
รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ปี พ.ศ. 2565 เพิ่มเติม ให้กับสำนักงบประมาณเป็นระยะแล้ว ขณะนี้ สำนัก
งบประมาณได้พิจารณาเสนอคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ต่อคณะรัฐมนตรี               
ในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2564 เพื่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ในวันอังคารที่ 16 มีนาคม 2564 ซึ่งกอง
แผนงานไดป้ระสาน สำนัก/กอง ให้ส่งเอกสารประกอบการขอตั้งคำของบลงทุนปี 2565 ให้ครบถ้วน หาก สำนัก/กอง 
ใดยังส่งเอกสารประกอบการตั้งคำของบลงทุน 2565 ไม่ครบถ้วน ขอให้เร่งดำเนินการจัดส่งเอกสารให้กองแผนงาน 
โดยด่วน ประกอบด้วย (1) Spec (2) ใบเสนอราคา (3) แบบ ปร.4/ปร.5/ปร.6 (4) แบบรูปรายการ และ (5) เอกสาร
อนุญาตให้ใช้ที่ดิน ในส่วนของรายการที่ยังส่ง Spec ไม่ครบถ้วน จำนวน 3 กิจกรรม 6 รายการ ดังนี้ 

1. กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและขันสูตรโรคสัตว์ รายการเครื่องกําเนิดไฟฟ้า ขนาด 500 
กิโลวัตต์ ตําบลวังทอง อําเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก หน่วยงานที่รับผิดชอบ  คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ         
สัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก งบประมาณ 450,000 บาท เอกสารที่ยังไม่ส่งให้กองแผนงาน 
ได้แก่ แบบ ปร.4, ปร.5, และ ปร.6 

2. กิจกรรมการพัฒนาการผล ิตปศุส ัตว์  จำนวน 4 รายการ ได ้แก่ (1) รายการปร ับปรุง
ห้องปฏิบัติการผลิตน้ำเชื้อ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อพันธุ์ลำพญากลาง 
งบประมาณ 500,000 บาท เอกสารที่ยังไม่ส่งให้กองแผนงาน ได้แก่ แบบ ปร.4, ปร.5, ปร.6 และแบบแปลน 
(2) รายการโรงเรือนแม่พันธุ์ พร้อมซองบังคับ หน่วยงานที่รับผิดชอบ ได้แก่ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชวีภาพ
ขอนแกน่ และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ งบประมาณ 5,600,000 บาท เอกสารที่ยังไม่ส่ง
ให้กองแผนงาน ได้แก่ แบบ ปร.4, ปร.5, ปร.6 และแบบแปลน (3) โรงเก็บเสบียงสัตว์ หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ 
ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่ งบประมาณ 2,500,000 บาท เอกสารที่ยังไม่ส่งให้ 
กองแผนงาน ได้แก่ แบบ ปร.4, ปร.5, และ ปร.6 (4) รั้วตาข่ายเอ็กซ์ล็อค ความสูง 1.50 เมตร ความยาว 600 เมตร 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกสัตว์พ่อพันธุ ์ผสมเทียมเชียงใหม่ งบประมาณ 
300,000 บาท เอกสารที่ยังไม่ส่งให้กองแผนงาน ได่แก่ แบบ ปร.4, ปร.5, และ ปร.6 
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3. กิจกรรมความหลากหลายทางชีวภาพปศุสัตว์ รายการอาคารรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพ 
ขนาด 242 ตารางเมตร หน่วยงานที่รับผิดชอบ คือ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 
จังหวัดขอนแก่น งบประมาณ 5,700,000 บาท เอกสารที่ยังไม่ส่งให้กองแผนงาน คือ แบบแปลน 

        ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต) : รายงานเพิ่มเติมว่า มีบางกิจกรรมที่ยังมี   
ผลการปฏิบัติงานต่ำกว่าเป้าหมาย ยกตัวอย่าง กิจกรรมงานตำบลมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
กิจกรรมจัดการสวัสดิภาพสัตว์ จำนวนสัตว์ที่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคสัตว์ (Rabies) กิจกรรมการพัฒนา
สุขภาพสัตว์ จำนวนสัตว์ที ่ได้รับบริการเสริมสร้างภูมิคุ ้มกันโรคสัตว์ (วัคซีนรวมป้องกันโรคในสัตว์ปีก ND+IB) 
เป้าหมายไตรมาสละ 20 ล้านตัว โดยไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่ 2 ยังดำเนินการได้ไม่ถึง 20 ล้านตัว ซึ่งมีแนวโน้ม
ว่าทุกไตรมาสจะดำเนินการได้ไม่ถึงตามเป้าหมาย หากงบประมาณปีถัดไปลดลง ควรจัดซื้อลดลง กิจกรรมคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพ่ือแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
ของเกษตรกร และแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 ของจังหวัด จำนวน 7 โครงการ 

        ในส่วนของคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 ของกรมปศุสัตว์ หน่วยงานที่ยังส่ง Spec  
ไม่ครบถ้วน จำนวน 6 รายการ บางรายการยังไม่ส่ง Spec เลย ส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งก่อสร้าง ขอความกรุณาให้
สำนัก/กอง รีบจัดส่งโดยด่วน ซึ่งทั้ง 6 รายการ คาดว่าจะได้รับการพิจารณาในงบประมาณรายจ่ายประจำปี 
2565 และในสัปดาห์หน้า หากไม่มีการปรับเปลี ่ยนอาจจะเข้ามติคณะรัฐมนตรี  คงจะทราบวงเงินที ่ได้รับ        
ส่วนงบลงทุน หากทราบรายการจะแจ้งหน่วยงานทราบโดยด่วนที่สุด หากสำนัก/กองใด มีรายการฉบับร่างอยู่    
เมื่อทราบว่าอยู่ในรายการที่เสนอขอจริง ขอให้เร่งรัดส่ง เพ่ือเตรียมความพร้อม 

        อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสรวิศ ธานีโต) : ขอให้ผู้บริหารกรมปศุสัตว์ช่วยตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
ในระบบพัฒนาบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) ในส่วนที่ต่ำกว่าเป้าหมายและสูงกว่าเป้าหมาย ซึ่งบางเรื่อง   
อาจยังไม่ถึงกำหนดการดำเนินงาน หากถึงเวลาดำเนินการ ควรมีผลการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นบ้าง สำหรับบางเรื่อง
อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยกตัวอย่าง การฝึกอบรม       
ซ่ึงเป็นเหตุผลทีส่ามารถใช้ชี้แจงได้ 

มติที่ประชุม :  รับทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1) ให้สำนัก/กอง ตรวจสอบผลการดำเนินงานในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation) เป็น
ประจำทุกเดือน หากไม่ถูกต้องให้แจ้งกองแผนงาน เพ่ือขอแก้ไขภายในวันที่ 3 ของเดือนถัดไป  
 2) ให้ปศุสัตว์เขต มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลการดำเนินงานของหน่วยงานในพ้ืนที่ ทั้งงานที่
ได้รับงบปกติและงบเงินกู้  
 3) ให้ทุกหน่วยงาน เร่งรัดผลการดำเนินงานในส่วนที่ยังไม่เป็นไปตามแผน 
 4) ให้สำนัก/กอง เร่งจัดส่งเอกสารประกอบการเสนอตั้งคำของบลงทุน ปี 2565 ให้กองแผนงานโดยดว่น 

วาระท่ี 5 เรื่องอ่ืน ๆ 
  5.1 ความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงระบบทะเบียนใบอนุญาตอาหารสัตว์และวัตถุอันตราย   
ด้านการปศุสัตว์ ระยะท่ี 3 

 ผู้อำนวยการกองควบคุมอาหารและยาสัตว์ (นายรักไทย งามภักดิ์)  : รายงานความก้าวหน้า
โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนใบอนุญาตอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระยะที่ 3  โดยปรับปรุง
ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายการปศุสัตว์ที่ใช้งานในปัจจุบัน ให้รองรับใบอนุญาต 
ใบแจ้ง ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนและใบรับรอง ในรูปแบบดิจิทัล ทัง้นี้ ได้พัฒนาระบบอัตโนมัติเพ่ือช่วยเหลือในการ
ตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ (Automation service) ในการพิจารณาออกใบอนุญาต ใบแจ้ง ใบสำคัญการขึ้นทะเบียน
และใบรับรอง และพัฒนาระบบการลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัล (e-Signature) ใน PC และ Smart phone 
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สำหรับการออกใบอนุญาต ใบแจ้ง ใบสำคัญการขึ้นทะเบียนและใบรับรอง งบประมาณที่ได้รับ 2,451,000 บาท 
ระยะเวลาการดำเนินการ 8 เดือน ขั ้นตอนการทำงานของระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และ       
วัตถุอันตรายการปศุสัตว์ มีดังนี้ (1) ผู้รับบริการยื่นหนังสือแจ้งผ่านระบบ (2) ระบบอัตโนมัติช่ วยเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบ (3) ชำระเงินผ่านระบบ e-Payment (4) ผู้มีอำนาจลงนามรายมือชื่อดิจิทัล (PC/Notebook/ Smart 
phone) (5) ผู้รับบริการรับไฟล์ใบอนุญาตดิจิทัลผ่านระบบ 

 สำหรับระบบที่ได้พัฒนาใหม่ คือ ระบบอัตโนมัติเพื ่อช่วยเหลือในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ 
(Automation service) และระบบการลงนามด้วยลายมือชื่อดิจิทัล (e-Signature) ได้ลงนามสัญญา เมื่อวันที่         
8 มกราคม 2564 มีงวดงาน 4 งวด ทั้งนี้ ได้ส่งงวดงานที่ 1 ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 ขณะนี้คณะกรรมการ
ตรวจรับอยู่ระหว่างพิจารณาตรวจรับงานงวดที่ 1 เป็นเงิน 360,000 บาท โดยระบบจะแล้วเสร็จ ส่งงานงวดที่ 4
ภายในวันที่ 5 กันยายน 2564 ระบบจะเปิดใช้งานเต็มรูปแบบในวันที่ 1 ตุลาคม 2564  

 วิวัฒนาการของระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ด้านอาหารสัตว์และวัตถุอันตรายการปศุสัตว์  ได้เริ่ม
ให้บริการทางด้านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพ่ืออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหารสัตว์ วัตถุอันตราย
ด้านการปศุสัตว์ ดังนี้ 

 - ปี 2551 เริ่มยื่นขอรับบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ใบอนุญาตการนําเข้า และขายอาหารสัตว์) 
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ และอนุมัติในรูปแบบกระดาษ 

 - ปี 2559 ได้ขยายการบริการให้ครอบคลุมทุกกิจกรรม ด้านการนำเข้า-ส่งออก การผลิต ขาย 
ทะเบียน การรับรองการออก Health Certificate ของอาหารสัตว์ และวัตถุอันตราย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและ
อนุมัติผ่านระบบ ชำระเงินผ่านระบบ e-Payment เชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมศุลกากร 
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ เป็นต้น 

 - ปี 2564 ได้พัฒนาระบบอัตโนมัติเพื่อช่วยเหลือในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ (Automation 
service) ระบบการลงนามด้วยลายมือชื ่อดิจิทัล (e-Signature) ใน PC และ Smart phone และใบอนุญาต
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic license) 

 ข้อดี คือ บริการรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบย้อนกลับได้ การบริการในรูปแบบไร้กระดาษ 
(Paperless) ลดขั้นตอน และระยะเวลา โดยอาศัยเทคโนโลยีทางดิจิทัล เป็นเครื่องมือในการดำเนินงาน เพ่ือก้าวสู่
การเป็น “ดิจิทัลไทยแลนด์” ทั้งนี้ ขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะหารือกับสำนักกฎหมายและศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร เรื่องระเบียบการใช้ e-Signature ซึ่งต้องมีระเบียบของกรมฯ รองรับ และ
รูปแบบการใช้ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ สำหรับระบบ e-Payment ลดการใช้เงินสดและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ 
คาดว ่าจะขยายไปยังส ่วนภูม ิภาค ขอหาร ือกับกองคลังเร ื ่อง ช ่องทางของ ระบบ e-Payment นอกจาก
ธนาคารกรุงไทย จะขยายไปธนาคารอื่น ๆ รวมถึงเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่าง ๆ เช่น 7-Eleven Big C Tesco Lotus      
ซ่ึงเป็นการบริการภาครัฐที่ต้องพัฒนาต่อไป 

 อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสรวิศ ธานีโต) : กล่าวว่า โครงการปรับปรุงระบบทะเบียนใบอนุญาต
อาหารสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระยะที่ 3 เป็นระบบที่ดี การบริการประชาชนเป็นเรื ่องสำคัญ      
ช่วยอำนวยความสะดวกของประชาชน สามารถขอรับรางวัลเลิศรัฐได้ ถ้าหากเปิดระบบให้ปศุสัตว์จังหวัดและ    
ปศุสัตว์อำเภอ ดำเนินงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะทำให้ลดภาระงานลงได้ ขอให้ทุกสำนัก/กอง ช่วยคิด หรือปรับ
รูปแบบการทำงานให้เป็นระบบดิจิทัล เพ่ือช่วยในเรื่องความโปร่งใส และลดขั้นตอนในการทำงาน กองสารวัตรและ
กักกันดำเนินการยื่นขอใบอนุญาตผ่านระบบ National Single Window (NSW) โดยให้สำนักควบคุม ป้องกันและ
บำบัดโรคสัตว์มาเชื่อมโยงข้อมูลซึ่งกันและกัน หากดำเนินการได้แบบนี้ กรมปศุสัตว์จะก้าวสู่การเป็น “ดิจิทัล     
ไทยแลนด์” 
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มติที่ประชุม :  รับทราบ และมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 ๑) ให้กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ประสานสำนักกฎหมายพิจารณาจัดทำระเบียบกรมปศุสัตว์  
ในการใช้ e-Signature และศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเเละการสื่อสาร เรื่องรูปแบบการใช้ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ 
 ๒) ให้กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ หารือกับกองคลัง ในการขยายช่องทางของระบบ e-Payment 
นอกเหนือจากธนาคารกรุงไทย อาจขยายไปธนาคารอื่น ๆ รวมถึงเคาน์เตอร์เซอร์วิสต่าง ๆ เช่น  7-Eleven, 
Big C และ Tesco Lotus เป็นต้น 
 ๓) ให้ทุกหน่วยงาน คิดรูปแบบการทำงานผ่านระบบดิจิทัล เพื ่อช่วยอำนวยความสะดวกต่อ
ผู้รับบริการ ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใส และลดขั้นตอนในการทำงาน นำพากรมปศุสัตว์ก้าวสู่การเป็น “ดิจิทัล
ไทยแลนด์”      

              5.2 รายงานความก้าวหน้าการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 
 รักษาราชการแทนหัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (นายสมเกียรติ กรอบแก้ว) : กล่าวว่า  
การสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 23 ธันวาคม 2563 – 23 กุมภาพันธ์ 2564         
มีผลงานสมัครจำนวน 1,608 ผลงาน แบ่งเป็น รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 315 ผลงาน รางวัล
บริการภาครัฐ 819 ผลงาน และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม 474 ผลงาน  
 ส ่วนการพิจารณาผลงานที ่สม ัครร ับรางว ัลค ุณภาพกรมปศุส ัตว ์ประจำปี พ.ศ. 2564  
มีหน่วยงานส่งผลงาน จำนวน 40 หน่วยงาน 54 ผลงาน ประกอบด้วยส่วนกลาง จำนวน 21 หน่วยงาน 32 
ผลงาน และส่วนภูมิภาค จำนวน 19 หน่วยงาน 22 ผลงาน ทั้งนี้ ได้มีการประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน
รางวัลคุณภาพกรมปศุสัตว์ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 25864 และครั้งที่ 
2/2564 เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดยผลงานที่ได้รับการคัดเลือก ส่งสมัครรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 
2564 ประเภท รางวัลบริการภาครัฐ ได้แก่ (1) พัฒนาวิธีการตรวจโรค ASF (รู้ผลไว ป้องกันได้ ไทยปลอดโรค) 
โดยสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (2) เป็ดบางปะกงกับการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ (3) ยกระดับเกษตรกรสู่ผู้ประกอบการมืออาชีพ โดยกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์     
(4) หน่วยเพิ่มประสิทธิภาพฟาร์มโคนม ในรูปแบบ smart normal โดยสำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ 
(5) ศูนย ์บร ิการเคร ื ่องจ ักรกลและอุปกรณ์ด ้านปศุส ัตว ์  ( Motor Pool) โดยสำน ักพ ัฒนาอาหารส ัตว์                    
(6) “อีมูฟพลัส” ระบบการตรวจสอบใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ผ่านด่านอัตโนมัติ บนสมาร์ทโฟน 
โดยกองสารวัตรและกักกัน (7) โครงการธนาคารไก่พื้นเมือง เพื่อเกษตรกร โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา      
(8) ห้องเรียนศาสตร์พระราชา วิชาโคนม “ศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดการศึกษา การเลี้ ยงโคนมในโรงเรียน” โดย
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร และ (9) การตรวจประเมินสถานประกอบการเพื่อการส่งออก (Human Food 
และ Pet Food) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19) โดยการตรวจประเมินระยะไกล 
(Remote Audit) โดยสำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ สำหรับประเภทรางวัลการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ (1) ท่าตะเกียบโมเดล-รักษ์คน ช้าง ป่า ต่อยอดพัชรสุธาคชานุรักษ์ โดยกองงาน
พระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (2) เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ โดยสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ (3) การควบคุมโรค
พิษสุนัขบ้าภายในเขตเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า แบบมีส่วนร่วม โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ       
(4) การยกระดับอาชีพการเลี้ยงไก่เนื้อเกษตรกรจังหวัดชัยภูมิสู่ความยั่งยืน โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ     
และ (5) การพัฒนาธุรกิจชุมชนของเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดน่าน โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน 
 ผลการประเมินรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 ประจำปี พ.ศ. 2564 ได้มีการ
ประกาศผลรอบที่ 1 เมื ่อวันที ่ 5 มีนาคม 2564 โดยมีหน่วยงานภาครัฐส่งเข้าร่วมประเมิน จำนวน 164 
หน่วยงาน ผ่านรอบท่ี 1 จำนวน 74 หน่วยงาน ซึ่งในข้ันตอนที่ 1 การประเมินตนเองของกรมปศุสัตว์ คือ ผลจาก
การประเมินตนเองจากหน่วยงาน 478.39 คะแนน และผลการประเมินตนเองจากผู้ตรวจ 430.87 คะแนน 
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ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ต้องส่งผลการดำเนินการให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ภายในวันที่ 9 เมษายน 
2564 โดยจะขอความร่วมมือจากหน่วยงานช่วยสนับสนุนข้อมูล เพื ่อให้กลุ ่มพัฒนาระบบบริหารรวบรวม        
เพ่ือจัดทำข้อมูลส่งต่อไป 
  อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสรวิศ ธานีโต) : กล่าวชื่นชมทุกหน่วยงานที่ส่งผลงาน และเชิญชวนให้  
ทุกหน่วยงานจัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ซึ่งวันที่สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการจะเข้ามา site 
visit ขอให้แจ้งให้ผู้บริหารทราบด้วย 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

    5.3 ความก้าวหน้างานด้านผลิตและส่งเสริมการปศุสัตว์ 
                   รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสรุเดช สมิเปรม) : รายงานความก้าวหน้างานด้านผลิตและส่งเสริม
การปศุสัตว์ ดังนี้ 
  1) การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ตามโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่อง
แก่เกษตรกร (MOU กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) ปัจจุบันได้รับอนุมัติ 26 จังหวัด 132 
กลุ่ม แบ่งออกเป็น โคขุน 108 กลุ่ม แพะขุน 18 กลุ่ม โคนมแม่พันธุ์ 5 กลุ่ม และกระบือ 1 กลุ่ม ขอให้ปศุสัตว์เขต 
และปศุสัตว์จังหวัดเร่งดำเนินการ 
  2) โครงการโคบาลบูรพา ปัจจุบันมีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 2,500 
ราย ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ลงไปร่วมดำเนินการทุกคน จากการตรวจสอบพบปัญหา คือ เกษตรขายโคแม่พันธุ์    
ทำให้จำนวนโคแม่พันธุ์ลดลง สุขภาพของโคที่ได้รับมอบ และเกษตรกรนำโคไปเลี้ยงในพื้นที่อื ่น ทั้งนี้ได้แจ้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และดำเนินการแก้ไขปัญหาแล้ว  
  3) โครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด (เงินกู้โควิด) อยู่ใน
ขั้นตอนตรวจสอบแปลงการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมแล้ว 65 ราย ยังไม่เข้าร่วม 27 ราย
เนื่องจากขาดความชัดเจน เรื ่องจดทะเบียนนิติบุคคล ขอให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปร ะสานกรม
ส่งเสริมการเกษตรและกรมส่งเสริมสหกรณ์ หาความชัดเจนเพ่ือแจ้งเกษตรกรที่สนใจต่อไป 
 อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสรวิศ ธานีโต) : กล่าวว่า ในเรื่องการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ตาม
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เกี่ยวเนื่องแก่เกษตรกร (MOU กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร) ขอขอบคุณร ัฐมนตร ีช ่วยว ่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ( นายประภ ัตร โพธส ุธน)  
ที่ช่วยผลักดันโครงการเพ่ือเกษตรกรได้สำเร็จ ขอให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ อัพเดตข้อมูลสถานะต่าง ๆ 
ขึ้นเว็บไซต์เพื่อให้ปศุสัตว์จังหวัดได้ติดตาม และอัพเดตข้อมูลได้ เรื่องโคบาลบูรพา ขอขอบคุณปศุสัตว์เขต 2  
ปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว และหน่วยงานต่าง ๆ ที่ลงไปช่วยดูแล และเรื่องแปลงใหญ่ ต้องใช้เวลาสักพัก เนื่องจากเป็น
การปรับทั้งระบบให้ครบวงจร ไม่ใช่การนำแปลงเล็ก ๆ มาต่อกัน 

มติที่ประชุม : ๑) ให้ปศุสัตว์จังหวัด เร่งดำเนินการโครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ และกิจการที่เก่ียวเนื่อง 
  ๒) ให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัด ติดตามโครงการยกระดับ
แปลงใหญ่ฯ (เงินกู้) กรณีพบปัญหาให้นำเรียนอธิบดีทราบ 
  ๓) ให้กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ Update ข้อมูลผลการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ       
ขึ้นเว็บไซต์ เพ่ือให้ปศุสัตว์จังหวัดสามารถติดตาม หรือ Update ข้อมูลเพิ่มเติมได้ 

    5.4 ประชาสัมพันธ์กิจกรรมจิตอาสา “การบริจาคปัจจัยและสิ่งของจำเป็นให้กับมูลนิธิช่วยคน
ปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยในบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร” ปี พ.ศ. 2564 
   ผู ้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ (นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา)  : แจ้ง
ประชาสัมพันธ์เรื ่องกิจกรรมจิตอาสา “การบริจาคปัจจัยและสิ ่งของจำเป็นให้กับมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อน        
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แห่งประเทศไทยในบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร” ปี พ.ศ. 2564 ในวันที่ 9 มีนาคม 2564 โดยกรมปศุสัตว์
มอบผู้อำนวยการกองงานพระราชดำริและกิจกรรมพิเศษ และผู้แทนสำนัก/กอง เข้าร่วมกิจกรรม ณ มูลนิธิช่วยคน
ปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทยฯ เวลา 13.30 น. 

มติที่ประชุม : รับทราบ 

      5.5 งานสำคัญต่าง ๆ 
  ผู้อำนวยการกองแผนงาน (นายเชาวฤทธิ์ บุญมาทิต) : แจ้งว่า สำนักงบประมาณได้อนุมัติจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไตรมาสที ่ 3 และไตรมาสที ่ 4 ตามหนังสือสำนัก
งบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 65 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 สำหรับใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในไตรมาส 
ที่ 3 และไตรมาสที่ 4 โดยหน่วยรับงบประมาณไม่ต้องยื่นขออนุมัติเงินจัดสรร ดังนี้ (1) งบประมาณรายจ่าย      
ในลักษณะงบลงทุน ไม่ว่าจะเบิกจ่ายในงบรายจ่ายใด ที่เป็นรายการปีเดียว จัดสรรให้เพียงพอสำหรับใช้จ่ายหรือ      
ก่อหนี้ผูกพัน ในไตรมาสที่ 3 (2) งบประมาณรายจ่าย สำหรับรายการก่อหนี้ผู กพันข้ามปีงบประมาณ ทั้งที่เป็น
รายการก่อหนี้ผูกพันเดิม และรายการก่อหนี้ผูกพันใหม่ที่เริ่มต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จัดสรรให้ตามความ
จำเป็นที่จะต้องจ่ายตามภาระผูกพัน ในไตรมาสที่ 3 (3) งบประมาณรายจ่ายนอกเหนือจากกรณีตามข้อ 1 และ   
ข้อ 2 จัดสรรให้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน แต่ไม่เกินร้อยละ 75 ของเงินงบประมาณ
รายจ่าย แต่ละแผนงาน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ (4) กรณี
ที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องขอรับอนุมัติเงินจัดสรรเกินกว่าที่กำหนดในข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ให้ยื่น
คำขออนุมัต ิเง ินจัดสรรต่อสำนักงบประมาณโดยต้องแสดงความพร้อมในการใช้จ ่ายหรือก่อหนี ้ผ ูกพัน                
เพ่ือประกอบการพิจารณาเป็นกรณีไป การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง ที่เกินจากสำนักงบประมาณกำหนด เช่น การจัดซื้อ
วัคซีนป้องกันโรค Rebies ที ่ต ้องใช้งบประมาณจำนวนมาก ให้สำนักควบคุม ป้องกันและบำบัดโรคสัตว์             
แจ้งกองคลังทราบด้วย 
 ผู้อำนวยการกองคลัง (นางเย็นจิต ทองยงค์) : แจ้งว่า กรณีการจ้างเหมาบริการบุคคลที่จะหมด
สัญญา ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2564 ให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการทำสัญญาให้แล้วเสร็จก่อน หากล่าช้าจะทำให้
การจ้างงานไม่ต่อเนื่อง 

             ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ (นายวิวัฒน์ ไชยชะอุ่ม) : แจ้งว่า กลุ่มที่ได้รับ    
รางวัลชนะเลิศ จังหวัดอุบลราชธานี พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 4 คือกลุ่มกระบือ เกษตรกรดีเด่นประจำปี 2564 ที่อำเภอ
บ้านสร้าง จังหวัดปราจีน พ้ืนที่ปศุสัตว์เขต 2 

            ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ (นายไสว นามคุณ) : แจ้งว่า การคัดเลือกเครือข่ายดีเด่น ต้อง
ดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันสถาปนากรมปศุสัตว์ 
 อธิบดีกรมปศุสัตว์ (นายสรวิศ ธานีโต) : กล่าวว่า ในนามอธิบดีกรมปศุสัตว์ ขอแสดงความยินดี
กับทุกท่านที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ซึ่งเป็นเกียรติแก่วงศ์ตระกูล แนะนำให้        
ทุกท่านไปทำบุญเพื่อเสริมมงคล ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 ผู้บริหารส่วนกลางที่ได้รับสายสะพาย ท่านรัฐมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุธน) เชิญรับประทานอาหารร่วมกัน สำหรับ
รายละเอียดสอบถามท่าน รอธ.สุรเดช สมิเปรม   
 การรักษาเสถียรภาพของราคาสินค้า เช่น สุกร ไก่ ไข่ไก่ ขอให้ปศุสัตว์เขต และปศุสัตว์จังหวัด    
ช่วยกำกับดูแล เนื่องจากการเคลื่อนย้ายสินค้า อาจกระทบราคาของแต่ละภูมิภาค  
 การเชิดชูข้าราชการดีเด่นคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 3 ท่าน ได้แก่ (1) นายอิทธิพล เผ่าไพศาล 
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอาหารสัตว์ (2) นางปิยะนาถ พุมดวง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ กองการ
เจ้าหน้าที่ และ (3) นายกำชัย จิตสิงห์ นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สำนักงานปศุสัตว์เขต 8 ทั้ง 3 ท่านจะได้รับ
เกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติและเข็มเชิดชูครุฑทองคำ ซึ่งหน่วยงานอื่นอาจจะได้รับในรอบหน้า 
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