
หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ทะเบียนรับ ภายนอก

๐๗/๐๑/๒๕๖๔ปน๐๐๐๘/ ๐๐๒๒

ขออนุมัติขอยกเว้นการมีตราเครื่องหมาย
และอักษรชื่อแสดงสังกัดในรถยนต์ส่วน
ราชการ หมายเลขทะเบียน กต๒๖๐๐
ปัตตานี)

๑๑๔๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

ชติญา บัวหลวง

๑๐:๔๘

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๑/๒๕๖๔สป๐๐๒๒.๓/ว ๖

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลจากหน่วย
ราชการ และรัฐวิสาหกิจ เพื่อประกอบ
การวาง/ปีับปรุงผังเมืองรวม
สมุทรปราการ

๒๐๒๙ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ ชติญา บัวหลวง

๑๓:๓๕

กองคลัง, กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๔/๐๑/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๓

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ปรับปรุงครั้งที่ ๑)

๒๗๔๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.กุยบุรี จ.
ประจวบฯ

ชติญา บัวหลวง

๑๔:๒๐

กองคลัง ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๑/๒๕๖๔สฎ ๐๐๐๘/๔๓

ขอส่งเอกสารเพิ่มเติม การรับโอนพัสดุ
(ระหว่างกรม)

๒๙๙๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

ชติญา บัวหลวง

๑๓:๕๑

กองคลัง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๓/๐๑/๒๕๖๔พท ๐๐๐๘/๔๑

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนกง
หรา และผังเมืองรวมชุมชนบางแก้ว
จังหวัดพัทลุง

๓๐๕๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ฝ่าย
บริหารทั่วไป

ชติญา บัวหลวง

๑๔:๒๐

กองคลัง ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๑/๒๕๖๔ลย๐๐๐๘/ ๙๓๓

รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีบ้านพักข้าราชการ สำนักงาน

๓๒๑๑ ศาลากลางจังหวัดเลย ชติญา บัวหลวง

๑๑:๕๒

กองคลัง ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปศุสัตว์อำเภอภูกระดึงที่ถูกเพลิงไหม้

๑๘/๐๑/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(จบ)/ ๒๓

ส่งข้อมูลการวางและจัดทำผังเมืองรวม
ชุมชนนายายหอม จังหวัดจันทบุรี

๓๒๘๓ ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี ชติญา บัวหลวง

๑๔:๒๐

กองคลัง ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๔/๐๑/๒๕๖๔พบ๐๐๐๘/ ๑๐๐

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนแก่ง
กระจาน และผังเมืองรวมชุมชนบ้าน
แหลม จังหวัดเพชรบุรี

๓๔๓๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

ชติญา บัวหลวง

๑๑:๔๑

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๑/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๑/ ๐๒๘

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเขา
พนมรุ้ง จังหวัดกระบี่

๓๔๓๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุสัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

ชติญา บัวหลวง

๑๔:๒๐

กองคลัง ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๑/๒๕๖๔สท ๐๐๐๘/๑๐๒

ขออนุมัติรับบริจาคมิเตอร์ไฟฟ้า จาก
นายจีรวัฒน์ ใจสงคราม เพื่อใช้ประจำ
สนง.ปศอ.ทุ่งเสลี่ยม อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโข
โทย (เสนอ กปร.)

๔๓๒๔ สนง.ปศจ.สุโขทัย ชติญา บัวหลวง

๑๕:๔๕

กลุ่มประสานราชการ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๑/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๒๔

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนไช
ยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๔๔๔๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
สุราษฎร์ธานี

ชติญา บัวหลวง

๑๔:๒๐

กองคลัง ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๘/๐๑/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๗๘๔

การดำเนินการเพื่อรองรับและขับเคลื่อน
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
หลักเกณฑ์การจัดทำร่างกฎหมายและ
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.
ศ.๒๕๖๒

๔๗๖๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

ชติญา บัวหลวง

๑๑:๒๔

สำนักกฏหมาย ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๒/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๑๙๙

ขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ (กระบือพ่อพันธุ์
ครุภัณฑ์ของกองส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์) จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท

๕๘๑๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม

ชติญา บัวหลวง

๑๔:๓๘

สำนักกฏหมาย ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๑/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๑/ ๐๒๘

การอายัดเงินเดือน และเงินอื่นใดที่
จำเลยมีสิทะิได้รับ (นายมงคล ศรีกอนติ)

๖๓๕๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันะุ์สัตว์
เชียงใหม่

ชติญา บัวหลวง

๑๔:๔๓

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๒/๒๕๖๔นว๐๐๐๘/ ๐๓๑๘๕

รายงานผลการตรวจสอบ รับ - จ่าย
พัสดุประจำปี ๒๕๖๓ (๑ ต.ค. ๒๕๖๒ -
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ มุครุภัณฑ์เพิ่มเติม ๑๐
รายการ)

๖๘๘๑ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชติญา บัวหลวง

๑๐:๕๐

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๑๑๙๐

ร่างกฎกระทรวงการจัดเก็บข้อมูลของ
สัตว์ที่เข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ และเนื้อสัตว์ที่
ออกจากโรงฆ่าสัตว์พ.ศ. ... และร่าง
กฎกระทรวงกำหนดชนิดของสัตว์ที่ต้อง
อยู่ในการกำกับดูแลการประกอบกิจการ
ฆ่าสัตว์  พ.ศ. ... รวม ๒ ฉบับ

๗๐๔๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

ชติญา บัวหลวง

๑๔:๐๒

สำนักกฏหมาย ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๒/๒๕๖๔สท๐๐๐๘/ ๑๘๘

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ม.ค. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๔,๘๐๐ บาท)

๗๔๙๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๒

กองคลัง ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๒/๒๕๖๔ลพ๐๐๐๘/ ๖๒๖

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณี

๗๕๕๖ ศาลากลางจังหวัดลำพูน ชติญา บัวหลวง

๑๔:๒๘

กองคลัง ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

พัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๖๓ (๑ ต.ค.
๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๐
รายการ)

๑๕/๐๒/๒๕๖๔สพ.สภ.๐๐๘๘/๒๕๖๔

ขอความเห็นชอบข้อบังคับ
สัตวแพทยสภา ว่าด้วยแบบและ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้น
ทะเบียนการออกหนังสือและการออกใบ
แทนหนังสือแสดงวุฒิอื่นในวิชาชีพการ
สัตวแพทย์ของผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพ
การสัตวแพทย์ชั้นหนึ่ง พ.ศ.๒๕๖๔

๗๖๔๕ สำนักงานสัตวแพทยสภา ชติญา บัวหลวง

๑๓:๒๗

สำนักกฏหมาย ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๑/๒๕๖๔มท๐๗๑๔.๓/ว ๑๒๒๙

การวางและจัดผังเมืองรวมชุมชนโคกสูง
จ.สระแก้ว

๗๗๐๗ กรมโยธาธิการและผังเมือง ชติญา บัวหลวง

๑๓:๓๕

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔ลบ๐๐๐๘/ ๕๕๗

ขอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง
กรณีพัสดุชำรุด ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔

๗๗๕๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

ชติญา บัวหลวง

๑๕:๒๕

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๒/๒๕๖๔ยล๐๐๐๘/ ๒๙๗

ขอความเห็นชอบขอโอนทรัพย์สินกลุ่ม
จังหวัดภาคใต้ชายแดน (เพิ่มเติม)

๗๗๖๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา ชติญา บัวหลวง

๑๓:๕๑

กองคลัง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๑/๒๕๖๔มท๐๗๑๔.๓/ว ๑๒๒๘

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนค่าย
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

๗๗๗๗ กรมโยธาธิการและผังเมือง ชติญา บัวหลวง

๑๓:๓๕

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๑/๒๕๖๔มท๐๗๑๔.๓/ว ๑๒๓๒

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนไช
ยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๗๗๗๙ กรมโยธาธิการและผังเมือง ชติญา บัวหลวง

๑๑:๔๑

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๑/๒๕๖๔มท๐๗๑๔.๓/ว ๑๒๓๓

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเขา
สมิง จังหวัดตราด

๗๗๘๗ กรมโยธาธิการและผังเมือง ชติญา บัวหลวง

๑๑:๔๑

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๑/๒๕๖๔มท๐๗๑๔.๓/ว ๑๒๓๑

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๗๗๘๘ กรมโยธาธิการและผังเมือง ชติญา บัวหลวง

๑๑:๔๑

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๑/๒๕๖๔มท๐๗๑๔.๓/ว ๑๒๓๐

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนลำ
สนธิ จังหวัดลพบุรี

๗๗๙๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง ชติญา บัวหลวง

๑๓:๓๕

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๒/๒๕๖๔ยส๐๐๐๘/ ๑๙๖๔

ขออนุมัติรื้อถอนและจำหน่ายสิ่งปลูก
สร้างชำรุด

๗๘๐๒ ศาลากลางจังหวัดยโสธร ชติญา บัวหลวง

๑๐:๑๑

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๑๔๙๗

การรายงานความคืบหน้าในการดำเนิน
การตามข้อเสนอของโครงการศึกษา
วิเคราะห์ ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับและกระบวนงานที่เกี่ยวกับการ
อนุญาต เพื่อลดขั้นตอนการดำเนินการ
และการอนุญาตที่ไม่จำเป็นหรือเป็น
อุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการ
ดำเนินธุรกิจของประชาชน

๘๒๙๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

ชติญา บัวหลวง

๐๙:๕๖

กองแผนงาน ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๘๗๑๘/๒๕๖๔

ส่งเช็คเพื่อชำระค่าปรับบางส่วนฉบับที่
๖๙ ( เช็คเลขที่ ๑๐๓๔๑๘๗๐ )

๘๗๑๘ บริษัท ไบโอลาสโก้ จำกัด ชติญา บัวหลวง

๑๔:๐๗

สำนักกฏหมาย ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔สร๐๐๐๘/ ๒๕๘๐

รายงานผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ประจำ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (จำนวน ๑ ชุด)

๘๘๑๒ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ ชติญา บัวหลวง

๑๕:๒๕

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔รย๐๐๐๘/ ๓๐๑๖

ขอความเห็นชอบดำเนินการจำหน่าย
พัสดุชำรุด เวื่อมสภาพ ปีงบประมาณ พ.
ศ. ๒๕๖๓ (จำนวน ๘ รายการ)

๘๘๖๔ ศาลากลางจังหวัดระยอง ชติญา บัวหลวง

๑๓:๕๑

กองคลัง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔พบ๐๐๐๘/ ๒๙๐๕

รายงานผลการตรวจสอบหารข้อเท็จจริง
(พัสดุชำรุด จำนวน ๒๘ รายการ)

๘๘๖๖ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ชติญา บัวหลวง

๑๐:๑๑

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔ยธ ๐๕๐๘/๓๗๕๕

ขออายัดเงินเดือนและเงินอื่นใดที่จำเลย
มีสิทธิได้รับ หมายเลขแดงที่ ล.
๗๓๖/๒๕๖๑ ระหว่างธนาคารกรุงไทย
จำกัด กับนายสถาพร  ชุมศรี ที่ ๑ ่นาย
สมชาย  วงษ์เอี่ยม ที่ ๒

๘๘๖๘ กองบังคับคดีล้มละลาย ๖ กรม
บังคับคดี

ชติญา บัวหลวง

๑๐:๓๔

สำนักกฏหมาย ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔ชร๐๐๐๘/ ๔๘๒๐

ขอความเห็นชอบจำหน่ายพัสดุชำรุด
ประจำปี ๒๕๖๓ (จำนวน ๖ รายการ)

๘๘๙๘ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย ชติญา บัวหลวง

๑๕:๒๕

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๘๙๕๓/๒๕๖๔

ขออุทธรณ์ผ่อนผันการนำสินค้าเข้าเขต
ปลอดอากร ของ บ.เมอร์ลิน โฟรเซ่น

๘๙๕๓ MERLIN FROZEN FOOD CO,
LTD

ชติญา บัวหลวง

๑๕:๕๕

สำนักกฏหมาย ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ฟู้ด จก.

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๖/๖๗

ขออนุมัติปรับลด-เพิ่มงบดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรม
พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ ปรับครั้งที่ ๔

๙๐๘๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๔/๙๐

ขอปรับเปลี่ยนงบประมาณประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ กิจกรรม
พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์

๙๐๘๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๒/๒๕๖๔ลป ๐๐๐๘/๑๒๐๐

รายงานผลการดำเนินงาน ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๗

๙๐๘๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๘

กองสารวัตรและกักกัน ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔ค.ต.ป.กษ.ว ๘/๒๕๖๔

การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
โครงการของคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลประจำกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ระหว่างวันที่ ๑๐-
๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๙๐๘๖ คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจำกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

อทิตา พรมดี

๐๙:๒๘

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๐๘๗/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๙๐๘๗ บริษัท คิงเบลโปรดิวเซอร์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๓๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/ว๒๒๐

ขอส่งรายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ พร้อมเอกสารแนบจำนวน ๑
เล่ม

๙๐๘๘ กองผลิตภัณฑ์(ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม)

วาริน พงษ์รื่น

๐๙:๓๗

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๐๘๙/๒๕๖๔

ขอยื่นการรับรองระบบ HACCP เพื่อส่ง
ออกไปยังประเทศญี่ปุ่น นิวซีแลนด์
ออสเตรเลีย

๙๐๘๙ บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน)

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๐๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๐๙๑/๒๕๖๔

พิจารณาการรวมการตรวจเพื่อต่ออายุ
ระบบ HACCP GMP และ EST.๑๓๓

๙๐๙๑ บริษัท ไมเนอร์ แดรี่/ไมเนอร์ ชีส
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๒๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔อว ๖๕๐๑.๑๖๐๔.๑/ว.๐๓๓

เชิญเข้าร่วมการประชุมพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยย่อย เรื่อง การประเมิน
ความสูญเสียอาหารผลิตภัณฑ์ไก่เนื้อและ
ไข่ไก่ เฟส ๑.๒ ในวันอัคารที่ ๒ มีนาคม
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ
ห้องประชุมสำนักงานเลขนุการ ชั้นลอย
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

๙๐๙๒ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน
กลยุทธ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
คณะสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๔๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๑๓๗

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานการผลิต
พันธุ์สัตว์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๙๐๙๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๔๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๐/ว ๐๗๑

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธุ์ เรื่อง
ขายทอดตลาด (จำหน่ายโคเนื้อพันธุ์
พื้นเมือง จำนวน ๕๖ ตัว)

๙๐๙๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ จ.
นครศรีฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๔๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๒/๒๕๖๔AS ๐๐๓.๑/๒๑

ขอความอนุเคราะห์เพื่อตรวจสอบและ
ให้การรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก
เดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๙๐๙๕ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน)

อทิตา พรมดี

๑๐:๕๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๐๙๖/๒๕๖๔

การส่งตัวอย่างตรวจโควิด กรณีโรงงาน
ไม่ได้มีการส่งออก

๙๐๙๖ บริษัท ไก่ดำมหากิจ จำกัด อทิตา พรมดี

๑๑:๐๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๐๙๗/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
(ผลิตภัณฑ์ Pet Food) ในวันที่ ๑ ถึง
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ หรือจนกว่าครบ
ตามจำนวนการส่งออก

๙๐๙๗ บริษัท โกลเด้นไพร้ซ์ แคนนิ่ง จำกัด อทิตา พรมดี

๑๑:๐๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๑๕๖๘

ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการควบคุม
ฝุ่นละออง ลดมลพิษทางอากาศ

๙๐๙๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๑:๐๓

สำนักงานเลขานุการกรม ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๒/๒๕๖๔อว ๐๖๔๙.๐๓/๑๖๘

การจัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์คณะ
เทคโนโลยีการเกษตร

๙๐๙๙ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๑๑:๐๓

อธิบดี ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๒.๐๑/ว ๓๗๐

ขอส่งเอกสารการประเมินผลโครงการยก
ระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตร ปี
๒๕๖๒ จำนวน ๑ เล่ม

๙๑๐๐ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อทิตา พรมดี

๑๑:๐๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔จ.๑๙๗/๒๕๖๔

ขอเชิญร่วมลงโฆษณา และร่วม
ถวายพระพรชัยมงคลฉบับพิเศษ

๙๑๐๑ นิตยสารตำรวจชุมชนสัมพันธ์ มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๑๑:๐๖

อธิบดี ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๑๐๒/๒๕๖๔

ขออนุญาตเปิดผลิตในวันอาทิตย์

๙๑๐๒ บริษัท บี ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเต
อร์เนชั่นแนล จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๑๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๑๐๓/๒๕๖๔

แจ้งขออนุญาตขยายกำลังการผลิตไก่สูง
สุดต่อวัน

๙๑๐๓ บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเต
อร์เนชั่นแนล จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๑๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๗/๐๒/๒๕๖๔LFP ๐๑-๐๓/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจ
ประเมินโรงงานเพื่อการส่งออก
สาธารณรัฐสิงคโปร์

๙๑๐๔ บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร
จำกัด (เฟอร์เทอร์)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๒๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๐๓๙๕

ขอส่งเอกสารเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ
ประเมินผลงานสำหรับ ตน.ประเภท
วิชาการระดับชำนาญการ (ขอรับเงิน
ประจำตำแหน่ง) ของ น.ส.สุภาวดี เลียง
ชัยศิริ

๙๑๐๕ สนง.ปศจ.ขอนแก่น พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๓๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๔/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๑๐๖/๒๕๖๔

ขอรับหนังสือค้ำประกันธนาคาร สัญญา
ที่ สลก จม ๙/๒๕๖๐ (ซ่อมแซมผนังทาสี
ภายนอกอาคาร วงเงิน ๓๘,๒๙๓, บาท)

๙๑๐๖ ห้างหุ้นส่วนจำกัด บ้านโป่ง เพ้นท์ส ดรุณี คำรอด

๑๑:๓๖

สำนักงานเลขานุการกรม ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๖๘๙

ขอส่งเอกสารขอรับการคัดเลือกเข้ารับ
การประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำ
ตำแหน่ง ของ นายอดุลย์เดช บุ่งหวาย

๙๑๐๗ สนง.ปศจ.ร้อยเอ็ด พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๔๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๑๖๐๗

ขอแจ้งเวียนคู่มือแนวทางการจัดหา
ระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)
สำหรับหน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ กทม.
(ยกเว้นหน่วยงานกรุงเทพมหานคร)
(เสนอ ก.ก่อสร้างฯ)

๙๑๐๘ สป.กษ.กองกลาง โทร.๐๒-๒๘๑-
๕๙๕๕ ต่อ ๑๐๔

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๕๗

กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔พท ๐๐๐๘/๓๔๙

ขอสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่าย
เพิ่มเติม รวมเป็นเงิน ๒๕๐,๘๐๐ บาท
(เสนอ กปร.)

๙๑๐๙ สนง.ปศจ.พัทลุง ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๒๘

กลุ่มประสานราชการ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔ตร๐๐๐๘/ ๓๐๒

ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ปฎิบัติหน้าที่
ในระบบ KTB Corporate Online (นาย
ประหยัด เข่งค้า)

๙๑๑๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๐๒

กองคลัง ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๐๕๙

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่
KTB Corporate Online (นางวัฒนาวร

๙๑๑๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๐๘

กองคลัง ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

รณ มรรคสันต์)

๒๒/๐๒/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๒๘๙

การติดตามผลการดำเนินงานโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และกิจการที่เกี่ยว
เนื่องฯ จำนวน ๓ ฉบับ

๙๑๑๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก อทิตา พรมดี

๑๓:๐๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๑๑๓/๒๕๖๔

ขอออกเอกสาร To Whom it may
concern และ

๙๑๑๓ บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๓๔๖

ขอโอนวัสดุคงคลัง (จำนวนเงินรวม
๔๘๙,๙๐๐.๐๐ บาท)

๙๑๑๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป) อ.เมือง จ.สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๑

กองคลัง ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๕/๑๒๑

ขออนุมัติคัดจำหน่ายโคป่วย (โคพันธุ์ตาก
หมายเลข ๕๑๐๙๗ TAK)

๙๑๑๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ.
เมือง จ.ตาก

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๑๑๖/๒๕๖๔

ขอติดตั้งเครื่องจักร ไลน์ผลิตสินค้า

๙๑๑๖ บริษัท สปริงคิทเช่น จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔นศ ๐๐๐๘/๓๕๕

เร่งรัดความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้าน
ปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔

๙๑๑๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครศรีธรรมราช

อทิตา พรมดี

๑๓:๑๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๐๖๐

ขอแจ้งข้อมูลของผู้ปฏิบัติหน้าที่ในระบบ

๙๑๑๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๔

กองคลัง ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

KTB Corporate Online (นางพรรณ
ทิวา โยงไธสง)

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๑๒๒

รายงานผลการดำเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต เรื่อง กระบวนการ
คัดและจำหน่ายสัตว์ ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๙๑๑๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๔๗๕

สำรวจเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ที่ประสงค์เข้า
ร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๙๑๒๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา

อทิตา พรมดี

๑๓:๑๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๑๒๗

รายงานยอดสัตว์ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๙๑๒๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๓๐

รายงานสถานการณ์ราคาสินค้าปศุสัตว์
เฉลี่ย ระดับเขตปศุสัตว์ (รอบที่ ๓
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔)

๙๑๒๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๓:๑๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๑๒๘

การปรับกระบวนงานกิจกรรมเครือข่าย
สัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๑๒๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๓๙๖

รายงานข้อมูลการดำเนินงาน ปัญหา

๙๑๒๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๓:๑๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

อุปสรรค โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้าง
อาชีพระยะที่ ๒

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๑๒๙

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๑๒๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔พล๐๐๐๘/ ๓๑๕

ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออม
ทรัพย์และกระแสรายวัน ("เงินอุดหนุน
ทั่วไป โครงปรับเปลี่ยนพื้นที่สำหรับปลูก
พืชอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.
ศ. ๒๕๖๓ จังหวัดพิษณุโลก")

๙๑๒๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๘

กองคลัง ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๑๓

ขอส่งแบบรายงานทะเบียนโคเนื้อราย
ฟาร์ม โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ
ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒

๙๑๒๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๓:๑๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๑๓๐

ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลการปรับปรุง
พันธุ์ (e-Breeding) ระยะ ๒ ในระบบ
รายงานอัจฉริยะ (Business
Intelligence) ชนิดสัตว์ปีก ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๑๒๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๓๘๒

ขอแก้ไขบัตรประกันภัยอาสาปศุสัตว์
นายมีชัย  แสงจินดา

๙๑๒๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี อทิตา พรมดี

๑๓:๒๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๘)/ ๓๐๐

ขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน กรมปศุสัตว์เป็น
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ต่ำกว่าเกณฑ์)
จำนวน ๑ รายการ (มูลค่ารวม
๓,๘๐๐.๐๐ บาท)

๙๑๓๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๐

กองคลัง ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๑๓๑

รายงานการใช้งานระบบฐานข้อมูลการ
ปรับปรุงพันธุ์ (e-Breeding) ระยะ๒
และระบบรายงานอัจฉริยะ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๑๓๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๒/๒๕๖๔มส ๐๐๐๘/๒๒๖

ขอนำส่งรายชื่อเกษตรกรเข้าร่วม
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
จำนวน ๒ กลุ่ม

๙๑๓๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

อทิตา พรมดี

๑๓:๒๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๑๓๓

รายงานการใช้น้ำเชื้อแช่แข็งโคนม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๑๓๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๖/ ๑๒๓

ขอส่งเอกสารทะเบียนคุมทรัพย์สินโรง
พ่นยาฆ่าเชื้อโรค (จำนวน ๖ รายการ
มูลค่ารวม ๓๘๓,๖๗๐.๐๐ บาท)

๙๑๓๔ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๓

กองคลัง ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๗๒๖

ขออนุมัติคัดเลือกเกษตรกรเข้าร่วม
กิจกรรม สนับสนุนปัจจัยการผลิต ปรับ

๙๑๓๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย อทิตา พรมดี

๑๓:๒๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ระบบการเลี้ยงสัตว์ปีกเข้าสู่ระบบ GFM
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๑๓๕

ีรายงานแผนการปรับปรุงการให้บริการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๙๑๓๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๑๓๗

ส่งองค์ความรู้ (KM) จำนวน ๒ เรื่อง

๙๑๓๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๙๙

ขอส่งบันทึกคำรับรองผู้เบิก โครงการ
สร้างความมั่นคงด้านอาหารโคนม รอง
รับการเปิดเสรีทางการค้า (FTA) ปีที่ ๑

๙๑๓๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครราชสีมา อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๕

กองคลัง ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๑๓๙

ขอยกเลิกจากการเป็นฟาร์มเครือข่าย
สัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์  ของนายทอง
จันทร์ ลาสอาด

๙๑๓๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๑๔๑

สุ่งสรุปบันทึกข้อร้องเรียน รอบ ๖ เดือน
(รอบเดือนมีนาคม ๒๕๖๔)

๙๑๔๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔นศ๐๐๐๘/ ๓๔๘

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (จำนวน ๒
รายการประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.

๙๑๔๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครศรีธรรมราช (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๘

กองคลัง ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕๖๔)

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๑๒๔

รายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ นายชายแดน อินทร์พะเนาว์

๙๑๔๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๖๒๐

รายงานผลการวิเคราะห์คาดการณ์ผลก
ระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง ปี
๒๕๖๓/๖๔ จำนวน ๑๒ จังหวัด

๙๑๔๓ สำนักงานแผนงานและโครงการ
พิเศษ

อทิตา พรมดี

๑๓:๒๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๑๔๐

ส่งผลรายงานการประเมินตัวชี้วัดการ
ตรวจเยี่ยมฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรม
ปศุสัตว์ รอบการประเมินครั้งที่
๑/๒๕๖๔

๙๑๔๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๗๓๖

ส่งแบบฟอร์มแจ้งการส่งคืนเงิน เงิน
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรฯ โครงการพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA

๙๑๔๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย อทิตา พรมดี

๑๓:๓๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๓๐

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ม.ค. ๒๕๖๔)

๙๑๔๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๓

กองคลัง ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๐๖๕

ขอรับสนับสนุนเงินงบประมาณงบลงทุน
(เหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาร พ.ศ.

๙๑๔๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
อำนาจเจริญ

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๓

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕๖๔ รวมเป็นเงิน ๔๖๒,๑๐๐ บาท

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๒๘

ส่งเอกสารประกอบการของงบประมาณ
รายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้าน
ปศุสัตว์

๙๑๔๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
มหาสารคาม อ.เชียงยืน จ.
มหาสารคาม

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๔

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๓/๖๓๓

ขออนุมัติเบิกเบี้ยประชุมคณะ
อนุกรรมการต้นทุนการผลิตไก่ไข่และ
ไข่ไก่ จำนวนเงิน ๑๓,๒๕๐ บาท

๙๑๔๙ คณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิตไก่
ไข่และไข่ไก่ สำนักงานเศรษฐกิจการ
เกษตร

อทิตา พรมดี

๑๓:๔๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(สก)/๑๐๓

ขอส่งเอกสารหมายเลข ๑-๔ และ
เอกสารประกอบการคัดเลือกบุคคลที่จะ
เข้ารับการประเมินผลงาน

๙๑๕๐ ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๗/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๑๕๑/๒๕๖๔

ขอคัดค้านการประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding)

๙๑๕๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองเกษตร
พัทลุง

มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๑๓:๕๐

อธิบดี ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๑๕๒/๒๕๖๔

ขออนุญาตออก H/C หลังเรือออก
จำนวน ๑ ฉบับ

๙๑๕๒ บริษัท ไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๕๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๑๕๓/๒๕๖๔

ขอชี้แจงสาเหตุการส่งกลับของผู้นำเข้า

๙๑๕๓ บริษัท เพ็ท โฟกัส จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๑๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๒/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/๓๓๔

โครงการโคบาลบูรพา  จังหวัดสระแก้ว
จำนวน ๙๖ ตัว

๙๑๕๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว อทิตา พรมดี

๑๔:๑๘

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๑๔๐๐/ว ๓๗๐

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ
"ประเทศไทยกับศูนย์พัฒนาชนบทแบบ
ผสมผสานสำหรับภูมิภาคเอเชียและแปซิ
ฟิก (Centre on Integrated Rural
Development for Asia and the
Pacific: CIRDAP)" (ในวันที่ ๒ มี.ค.
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ผ่าน
ระบบ Zoom Cloud Meetings
(Meeting ID: ๙๒๐ ๕๙๘๙ ๗๑๙๒
Passcode: ๙๖๗๒๕๖)

๙๑๕๕ สนง.เลขาธิการคณะกรรมการ
ประสานงานกับองค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติฯ

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๒๓

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๓/๖๓๒

ขออนุมัติเบิกเบี้ยประชุมคณะ
อนุกรรมการต้นทุนการผลิตสุกร จำนวน
เงิน ๑๑,๒๕๐ บาท

๙๑๕๖ คณะอนุกรรมการต้นทุนการผลิต
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

อทิตา พรมดี

๑๔:๒๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๐๒๑No. SE ๒๐๒๑-๐๐๖

Waiver requirement for breeding
Texel sheep imported from
France on the ๒๘th February
๒๐๒๑.

๙๑๕๗ AMBASSADE DE FRANCE EN
THAILANDE

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๒๖

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔สอ.กษ.๙๓๐/ ๒๕๖๔

เก็บเงินค่าหุ้นและเงินงวดชำระหนี้ (มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวน ๒ ราย  นางอุษา สร้อย

๙๑๕๘ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จำกัด

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๗

กองคลัง ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

สอน รวมเป็นจำนวนเงิน ๑๙,๓๘๐.๐๘
บาท ฯลฯ)

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๑๗๐๓

ขอหารือแนวทางการจัดซื้ออาหารเสริม
(นม)โรงเรียน

๙๑๕๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๔:๒๘

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔นย๐๐๐๘/ ๒๗๔

ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน กปศ.๑๔ (จำนวน
๕๐ เล่ม)

๙๑๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๑

กองคลัง ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๔ ฉช/๒๐๕

ขอความอนุเคราะห์ Shapefile รูป
แปลงเกษตรกรรมดิจิทัล เพื่อจัดทำ
แผนที่เกษตรกรรมของจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

๙๑๖๑ สำนักงานเกษตรและสหกร์จังหวัด
ฉะเชิงเทรา กลุ่มสารสนเทศการ
เกษตร

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๓๒

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/ว ๘๗๕

การจัดพิธีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
ประจำปี ๒๕๖๓ (ในวันที่ ๔ - ๖ มี.ค.
๒๕๖๔ ณ หอประชุม ชูชาติ กำภู
สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรม
ชลประทานปากเกร็ด จ.นนทบุรี) กษ.ขอ
ปรับกำหนดการและรายชื่อผู้ที่แจ้งความ
ประสงค์จะเข้าร่วมพิธีฯ

๙๑๖๒ สป.กษ. กกจ. พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/๓๓๕

ขอส่งข้อมูลการขอขึ้นทะเบียนกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ จำนวน ๒ กลุ่ม

๙๑๖๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร อทิตา พรมดี

๑๔:๓๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กจ ๐๐๐๘/๔๐๙

ส่งรายชื่อเกษตรกรที่ผ่านการคัดเลือก
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ
เกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
จำนวน ๑๒ ราย

๙๑๖๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี อทิตา พรมดี

๑๔:๓๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๐/ว ๓๕๖

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารโครงการหลักสูตรฝึกอบรมนัก
บริหารระดับสูง กษ. (เมื่อวันที่ ๓ ก.พ.
๒๕๖๔)

๙๑๖๕ สป.กษ. สถาบันเกษตราธิการ พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๓)/ ๗๔๑

ขออนุมัติโอนครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์การ
เกษตร รายการ เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อแบบ
ใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด ๕
แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อฮอนด้า
จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์
๑๐๐๐๐๐๐๔๒๐๒๑ มูลค่ารวม
๒๑,๗๙๕.๙๐ บาท)

๙๑๖๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๕

กองคลัง ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๑๖๗/๒๕๖๔

ขอเอกสาร Health Certificate จาก
กรมปศุสัตว์

๙๑๖๗ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สินอุดมเกษตร
ภัณฑ์

อทิตา พรมดี

๑๔:๓๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๑๖๙๗

ขอความร่วมมือใช้งานเอกสารที่ลงนาม
ด้วยลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Digital
Signature)

๙๑๖๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๓๗

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๐/ว ๑๐๗๔

ตรวจสอบข้อมูลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงาน
ขอความกรุณาแจ้งผลดำเนินการให้ผู้ร้อง
ทราบโดยตรง และสำเนาแจ้ง สป.กษ.
ทราบต่อไป

๙๑๖๙ สป.กษ.สำนักบริหารกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรฯ

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ชบ)/ ๕๑๙๖

โอนเงินกลับส่วนกลาง กรมปศุสัตวื
(จำนวน ๙ รายการ เป็นเงิน ๕๙๘,๖๐๐
บาท)

๙๑๗๐ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๘

กองคลัง ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔สพ ๐๐๐๘/๐๓๘๒

การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
รายบุคคลของผู้บริหาร รอบการประเมิน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๙๑๗๑ สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/๕๓๗

รายงานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน
เว็บไซต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๑๗๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๓๙

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔อย๐๐๐๘/ ๓๒๗๖

รายงานผลการจำหน่ายพัสดุชำรุด (ได้
เงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท)

๙๑๗๓ ศาลากลางจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๑

กองคลัง ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๓๓๑

ขอส่งเอกสารประกอบการพิจารณา
คัดเลือก เพื่อประเมินผลงานตำแหน่ง
วิชาการ ระดับชำนาญการ ของ น.ส.บุญ

๙๑๗๔ สนง.ปศจ.ชัยนาท (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๔๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ธิดา อยู่ประจำ

๒๓/๐๒/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๓๗๖

รายงานผลการจัดซื้อจัดหาระบบ
คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๓

๙๑๗๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๔๑

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔ชร๐๐๐๘/ ๕๑๘๖

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์สัตว์ (โอนโคเนื้อ
ให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
จำนวน ๑ ตัว )

๙๑๗๖ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๔

กองคลัง ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๐๙

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัด
ซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล)
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐
ซี.ซี. หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
๙๐ กิโลวัตต์ (กลุ่มประสานฯ)

๙๑๗๗ สนง.ปศข.๕ ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๔๔

กลุ่มประสานราชการ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๙/ว ๑๗๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่
๒/๒๕๖๔

๙๑๗๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๔๔

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๑๔๒๒

ขอรับการสนับสนุนเงิน งปม.ค่าปรับปรุง
ห้องน้ำ สนง.ปศจ.เชียงใหม่ (กลุ่ม
ประสานฯ)

๙๑๗๙ สนง.ปศจ.เชียงใหม่ พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๔๖

กลุ่มประสานราชการ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/สข ๐๖๕

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ (ค่าครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ รายการ เครื่องเขย่าผสม
สารละลายในไมดครเพลทชนิดเขย่าได้ ๔
เพลท จำนวน ๑ เครื่อง ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๓๓,๕๐๐
บาท)

๙๑๘๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคใต้ตอนล่าง จ.สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๖

กองคลัง ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๐๘๙

รายงานการใช้จ่ายเงินรายได้จากการ
จำหน่าย ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ระหว่าง
เดือน พฤศจิการยน - ธันวาคม ๒๕๖๓

๙๑๘๑ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
เชียงใหม่)

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๔๗

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔พช ๐๐๐๘/๓๔๑

ขอจัดส่งรายงานการประชุมประจำเดือน
ม.ค.๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๙๑๘๒ สนง.ปศจ.เพชรบูรณ์ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๔๘

กลุ่มประสานราชการ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔มส๐๐๐๘/ ๑๕๒๓

รายงานผลการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
กรร๊พัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๖๓ (จำนวน
๓๑ รายการ)

๙๑๘๓ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๐

กองคลัง ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔ตง ๐๐๐๘/๒๕๓

ขอสนับสนุนงบประมาณ จำนวนเงิน
๒๐๐,๑๖๐ บาท (เสนอ กปร.)
(ฉบับเมล)

๙๑๘๔ สนง.ปศจ.ตรัง (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๕๑

กลุ่มประสานราชการ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔นฐ ๐๐๐๘/๓๐๓๒

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่าย จำนวน
เงิน ๑๕,๕๐๐ บาท (เสนอ กปร.)

๙๑๘๖ สนง.ปศจ.นครปฐม (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๕๓

กลุ่มประสานราชการ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

(ฉบับเมล)

๑๖/๐๒/๒๕๖๔อว ๘๗๐๕.๑/๑๙๐

ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงาน

๙๑๘๗ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัย
ศรีนคริทรโรฒ

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๕๔

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กบ ๐๐๐๘/๒๒๘

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่าย (งบ
ดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ าท

๙๑๘๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ อทิตา พรมดี

๑๔:๕๖

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔นฐ ๐๐๐๘/๓๐๓๑

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่าย (จำนวน
เงิน ๗,๕๐๐ บาท) (เสนอ กปร.)
(ฉบับเมล)

๙๑๘๙ สนง.ปศจ.นครปฐม (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๕๗

กลุ่มประสานราชการ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๑๗๕

ขอส่งรายงานการปฏิบัติราชการระดับ
โครงการ/ผลผลิต ประจำเดือน ตามแบบ
รายงาน RPT ๓๐๑ ในระบบบริหารการ
ปฏิบัติงาน (e-Operation)

๙๑๙๐ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปทุมธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๕๗

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๑๐๐/๙๔๕

เพื่อพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาการ
โจมตีอุตสาหกรรมมะพร้าวเรื่องการใช้
แรงงานลิง

๙๑๙๑ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

อทิตา พรมดี

๑๔:๕๘

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔นน ๐๐๐๘/ว ๐๒๔

รายงานการประชุมประจำเดือน สนง.ป
ศจ.น่าน (ประจำเดือน ม.ค.๒๕๖๔)

๙๑๙๒ สนง.ปศจ.น่าน ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๕๘

กลุ่มประสานราชการ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

(เสนอ กปร.)

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๑๗๔

ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
นายกันยวิชญ์ กันจินะ

๙๑๙๓ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปทุมธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๐๐

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔อต ๐๐๐๘/๒๓๗

ส่งสำเนาเอกสาร ปร.๔ ปร.๕ และรูป
แบบรายการ(แบบแปลน) ที่ได้ดำเนิน
การแก้ไขแล้ว

๙๑๙๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ อทิตา พรมดี

๑๕:๐๐

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๒๕๙

แจ้งแก้ไขเอกสาร ปร.๔ ปร.๕ และแบบ
รูปรายการ (แบบแปลน)

๙๑๙๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี อทิตา พรมดี

๑๕:๐๑

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๑๗๘

ขอส่งเอกสารวางฎีกาเบิกค่าจ้างเหมา
บริการ จำนวน ๑ ราย ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๙๑๙๖ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปทุมธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๐๒

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๑๗๗

ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๑
อัตรา

๙๑๙๗ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปทุมธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๐๔

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๑๙๘/๒๕๖๔

แจ้งแล้วเสร็จ ติดตั้ง เครื่อง IQF ใหม่ ใน
พื้นที่ ไลน์ผลิตที่ ๑ High Risk- โรงงาน
ผลิตที่ ๑

๙๑๙๘ บริษัท แมคคีย์  ฟู้ด เซอร์วิสเซล
(ประเทศไทย) จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๐๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔SCC๒๑/GVCT๒๓๗

แจ้งยื่นขอเอกสาร Health certificate
หลังเรือออก

๙๑๙๙ บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด
(มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๐๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๒๐๐/๒๕๖๔

ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาผลและ
การยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

๙๒๐๐ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เมืองเกษตร
พัทลุง

มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๑๕:๐๘

อธิบดี ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔นร ๐๑๐๘/๖๔๐

แจ้งผลคำวินิจฉัย นางสาวอมร  ภาโส

๙๒๐๑ คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การ
บริหารราชการ

อทิตา พรมดี

๑๕:๑๓

สำนักกฏหมาย ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๓.๐๑/ว ๓๕๙

รายงานสรุปสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์
ฉบับผู้บริหาร (Executive Summary)
ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๓

๙๒๐๒ คณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการ
เกษตรระดับประเทศ สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร

ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๑๔

อธิบดี ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กต ๐๘๐๕/๙๒

ขอความอนุเคราะห์เอกสารเพิ่มเติม
สำหรับการขอรับเอกสิทธิ์และความ
คุ้มกันขององค์กรโรคระบาดสัตว์ระหว่าง
ประเทศ

๙๒๐๓ กระทรวงการต่างประเทศ อทิตา พรมดี

๑๕:๑๕

สำนักกฏหมาย ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๒๐๔/๒๕๖๔

รายงานแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล
(เปลี่ยน ร.พ.) (รวม ๑ ราย นางสาวรมิ
ตา สีเหล็กแดง)

๙๒๐๔ สำนักงานประกันสังคม วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๖

กองคลัง ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๒/๒๕๖๔FPCS๐๒๘/๒๕๖๔

แจ้งขอเอกสาร HEALTH
CERTIFECATE

๙๒๐๕ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๑๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๒๐๖/๒๕๖๔

รายงานแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล
(เปลี่ยน ร.พ.) (รวม ๑ ราย นายรัฐพงศ์
พงษ์สวัสดิ์)

๙๒๐๖ สำนักงานประกันสังคม วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๗

กองคลัง ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔คตปท ๐๑๔/๒๕๖๔

แจ้งขอออกเอกสาร HEALTH
CERTIFECATE

๙๒๐๗ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๑๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๒๐๘/๒๕๖๔

คดีหมายเลขดำที่ ๒๕๓/๒๕๖๓ ระหว่าง
นายกฤชฐา  หรือสงคราม นาควิจิตร กับ
อธิบดีกรมปศุสัตว์ ที่ ๑ กับพวกรวม ๔
คน

๙๒๐๘ สำนักงานศาลปกครองนครสวรรค์ อทิตา พรมดี

๑๕:๒๑

สำนักกฏหมาย ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๓/ ๑๐๐

ขอส่งรายละเอียดข้อมูลประกอบการหัก
เงินเดือนฯ กองทุนเงินให้กู้ยิมเพื่อการ
ศึกษา (จำนวน ๑ แผ่น)

๙๒๐๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๕

กองคลัง ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔อผส ๕๑๔๙/ ๓๗๐๔๘๖

เรียกเก็บเงินค่าบีริการรักษาความ
ปลอดภัย (ก.พ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน
๒๕๑,๘๖๐.๐๐ บาท)

๙๒๑๐ สำนักงานรักษาความปลอดภัย
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ใน
พระบรมราชูปถัมภ์

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๖

กองคลัง ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๒/๒๕๖๔รง๐๖๑๕/ว ๘๒

แจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล(๑๘ ก.พ.
๒๕๖๔ - ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๔ รวม ๒ ราย
นางสาวนงนุช โกศลานันท์ ฯลฯ)

๙๒๑๑ สำนักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๓

กองคลัง ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔นว ๐๐๐๘/ว ๕๓๙

ส่งรายงานการรับ-จ่ายวัคซีน
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๒๑๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ อทิตา พรมดี

๑๕:๓๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔ปข ๐๐๐๘/๔๐๒

รับโอนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๘
เครื่อง

๙๒๑๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคิรี
ขันธ์

อทิตา พรมดี

๑๕:๓๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๑๗๐๘

ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ( ๒
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

๙๒๑๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๕:๓๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔ชพ (สบค.๔)๕๒๐/๒๕๖๔

ขอจัดส่งรายงานการประชุมคณะทำงาน
โครงการพัฒนาที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนาบัาน
ดงพระพร (ศูนย์ผลิตและ กระจายพันธุ์
สัตว์)

๙๒๑๗ มูลนิธิชัยพัฒนา แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ, กองงานพระราชดำริและ
กิจกรรมพิเศษ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔สว (กมธ ๑) ๐๐๐๙/๐๐๗๐๑

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะอนุ
กรรมาธิการด้านการผลิต ในคณะ

๙๒๑๘ คณะกรรมาธิการการ
เกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา

ดรุณี คำรอด

๑๕:๔๐

อธิบดี ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

กรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
วุฒิสภา ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สัตวบาล พ.ศ. ....วันที่ ๑๑ มีค ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะ
กรรมาธิการ (สว.) หมายเลข ๔๑๐ ชั้น
๔ อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน เขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กส ๐๐๐๘/๒๑๙

ขอพระราชทานโค

๙๒๑๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๓๗๘

ขอแก้ไขใบรับรองสถานภาพฟาร์มปลอด
วัณโรคในโคเนื้อ ระดับ A จำนวน ๑
ฟาร์ม ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์ตาก

๙๒๒๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๕:๔๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๒๒๑/๒๕๖๔

แจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล (๑๘ ก.
พ. ๒๕๖๔ - ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๔ รวม ๒
รายการ นายกันต์ธีร์ ภูกันหา ฯลฯ)

๙๒๒๑ สำนักงานประกันสังคม วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๒

กองคลัง ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๓๙๐

ขอแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติม ในการขอ
สนับสนุนตู้เย็นสำหรับแช่วัคซีน

๙๒๒๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๕:๔๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๖๖๘

การสำรวจความต้องการของเกษตรกร
โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มทฤษฎีใหม่

๙๒๒๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๒๒

การเคลื่อนย้ายสุกรมีชีวิตจากพื้นที่
ปศุสัตว์อื่นเข้าพื้นที่ปุสัตว์เขต ๕

๙๒๒๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๕:๔๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๒/๒๕๖๔อบ๐๐๒๖/(๑)๑๓๑๐๔

ตอบรับเงิน (จำนวน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท)

๙๒๒๕ สำนักงานบังคับคดีจังหวัด
อุบลราชธานี

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๔

กองคลัง ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กพศ. ๐๑๖/๒๕๖๔

รายงานผลการแก้ไขงานฟาร์มโคนม
สาธิตห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ เดือน มกราคม ๒๕๖๔

๙๒๒๖ งานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔ยธ๐๕๐๙/ ๐๒๕๐๔

ตอบรับเงิน (นายจำรูญ ศุภกรรม เดือน
ม.ค. ๒๕๖๔))

๙๒๒๗ กองบริหารการคลัง กรมบังคับคดี วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๖

กองคลัง ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๓๗๙

การดำเนินงานโครงการ ธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
จังหวัดขอนแก่น

๙๒๒๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

ชติญา บัวหลวง

๑๕:๓๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ, กองงานพระราชดำริและ
กิจกรรมพิเศษ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๘/๖๖

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายนเรศน์
อินทรักษ์ เดินทางไปราชการที่ วิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี จ.
เพชรบุรี , อลังการฟาร์ม จ.เพชรบุรี และ
อภิภัทรฟาร์ม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ใน
ระหว่างวันที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๔

๙๒๒๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๕๐

สำนักงานปศุสัตว์เขต๗ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๔๓๓

การอนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกโคตัวที่ ๑
เพศผู้ อายุครบ ๑๘ เดือน โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๔ ตัว เป็นเงิน
๕๔,๐๐๐ บาท

๙๒๓๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๔๓๕

การอนุมัติขยายลูกโค ตัวที่ ๑ เพศเมีย
อายุครบ ๑๘ เดือน โครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
จำนวน ๑ ตัว

๙๒๓๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๑๑

ขอขยายเวลาผ่อนชำระหนี้โคนม (เช่า
ชื้อ) โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ

๙๒๓๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๑๒

รายงานโคนม (เช่าซื้อ) เป็นโรคบรูเซลล่า
ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ

๙๒๓๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๐/๐๗๘

รายงานการเลี้ยงโคที่ราษฎรขอน้อมเกล้า
ฯ ถวายโคพันธุ์ชาร์โรเล่ส์

๙๒๓๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
มหาสารคาม

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๓๑

รายงานผลการปฏิบัติงานพันธุ์สัตว์ปีก
พระราชทาน (ห่านหัวสิงโต)

๙๒๓๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ สัตว์
ท่าพระ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๐๑

การรับโคจากโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

๙๒๓๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กพ ๐๐๐๘/๑๘๖

รายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๑

๙๒๓๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
กำแพงเพชร

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๑๗๒๙

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน
โครงการภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒ
นาและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๙๒๓๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๕

กองแผนงาน ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔นย ๐๐๐๘/ว.๑๐๒

ส่งเอกสารตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด "ระดับ
ความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
รายชนิดสัตว์" รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๙๒๓๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๗

กองแผนงาน ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๑๗๔๑

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการและ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น หัวข้อ A
LOOK AT THE FUTURE OF AI In e-
Transactions : Thailand
perspective

๙๒๔๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

วาริน พงษ์รื่น

๑๖:๑๘

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔สกมท.๓๓/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการเพื่อ

๙๒๕๐ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ดรุณี คำรอด

๑๖:๒๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เตรียมขอคืนสภาพการนำเข้าและส่งออก
ม้าสู่ประเทศในสหภาพยุโรป

๐๑/๐๓/๒๕๖๔สกมท.๓๔/๒๕๖๔

แจ้งความคืบหน้าโครงการเก็บข้อมูล
ประชากรม้า ครั้งที่ ๕

๙๒๕๑ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ดรุณี คำรอด

๑๖:๒๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๑๐๐๖/ว ๒๖๕

ขอแจ้งแผนการเปิดงานวันถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่
(Field Day) ปี ๒๕๖๔ สำหรับผู้บริหาร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน
๑๙ ศูนย์

๙๒๕๒ กรมส่งเสริมการเกษตร อทิตา พรมดี

๑๖:๓๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๒/๒๕๖๔รง ๐๖๑๕/ว ๗๐

ขอให้ส่งเอกสาร นางสาวมนัชญา  วงศ์
ศรี

๙๒๕๓ สำนักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓

อทิตา พรมดี

๑๖:๓๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กต ๐๙๐๕/๑๙๓

ขอบคุณที่ให้การสนับสนุนโครงการ
ช่วยเหลือเกษตรกรและช้างในจังหวัด
สุรินทร์ รวมประมาณ ๕๐ เชือก

๙๒๕๔ กระทรวงการต่างประเทศ อทิตา พรมดี

๑๖:๔๒

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๒/๒๕๖๔สพ.สภ.๐๐๘๙/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและ
ดำเนินการ กรณีการกระทำที่เข้าข่าย
ความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีการ
สัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕

๙๒๕๕ สำนักงานสัตวแพทยสภา อทิตา พรมดี

๑๖:๔๔

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔พณ ๐๓๐๔/ว ๔๙๖

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมการฝ่าย

๙๒๕๖ กรมการค้า ตปท. กองความร่วมมือ
การค้าและการลงทุน

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๘

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ไทย และการประชุมทางไกลคณะทำงาน
สาขาอำนวยความสะดวกทางการค้าและ
การลงทุน ภายใต้แผนงาน IMT-GT ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ในวันที่ ๓ มี.ค.
๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์) (วันที่ ๑๐ มี.ค.
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใต้แผนงาน IMT-
GTฯ)

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กต ๐๕๐๒/๓๕๖

การระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง
ในสาธารณรัฐโปแลนด์ (จำนวน ๗ กรณี
โดยตรวจพบในวันที่ ๔ ๕ ๑๐ และ ๑๒
ก.พ.๒๕๖๔ ตามลำดับ)

๙๒๕๗ กระทรวงการ ตปท. กรมยุโรป กอง
ยุโรปกลาง

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๗

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๔๐๑/๓๖๘

ขอให้แจ้งรายละเอียดข้อมูลข้าราชการ
ที่มาช่วยราชการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์
ราย นายชัชวาล หินซุย

๙๒๕๘ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนัก
บริหารกลาง

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔นร ๑๐๑๒.๒/๑๐๗

ขอจัดส่งผลการสำรวจความคิดเห็นและ
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของข้าราชการพลเรือน
สามัญสังกัดกรมปศุสัตว์ ประจำปี งปม.
พ.ศ.๒๕๖๒

๙๒๕๙ สนง.ก.พ.สำนักวิจัยและพัฒนา
ระบบงานบุคคล

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔สธ ๐๔๐๖.๒/๑๘๙๘

ขอแจ้งผลการตรวจสอบคุณสมบัติของ
พนง.ราชการ ใน ตน.นักทรัพยากรบุคคล

๙๒๖๐ กรมควบคุมโรค จ.นนทบุรี กอง
บริหารทรัพยากรบุคคล

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๑๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ของกรมปศุสัตว์ ราย น.ส.สิริลักษณ์ นิ่ม
สนอง

๑๙/๐๒/๒๕๖๔ศ.ป.สพ.-สพ.สภ.๐๔๓/๒๕๖๔

คำสั่งศูนย์ประเมินฯ (จำนวน ๓ ราย คือ
นายสัตวแพทย์ธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ /
สัตวแพทย์หญิงกุลภา พลรัตน์ / นายวร
ฉัตร วิรัชลาภ)

๙๒๖๑ สนง.สัตวแพทยสภา ต.บางไผ่ อ.
เมือง จ.นนทบุรี

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๑๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๒/๒๕๖๔อว ๐๖๐๒.๐๘(๐๑)/ว ๑๑๑

ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการฝึก
อบรมและโปรดตอบแบบสำรวจความ
ต้องการฝึกอบรม

๙๒๖๒ สำนักการศึกษาต่อเนื่อง ม.สุโขทัย
ธรรมาธิราช ฝ่ายบริหารการฝึก
อบรม จ.นนทบุรี

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๑๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๓๙๖

การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
รายบุคคลของผู้บริหาร รอบการประเมิน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๙๒๖๓ สนง.ปศจ.ยะลา (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๑๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๘๓๓

ขอความอนุเคราะห์ยืมแฟ้มประวัติ
ข้าราชการ (ก.พ.๗) ของ นายเอกรินทร์
วัฒนพลาชัยกูร

๙๒๖๔ สนง.ปศข.๓ นครราชสีมา พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๑๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๓๐๙

ขอส่งเอกสารขอรับการคัดเลือกบุคคลที่
จะเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรง ตน.ประเภทวิชาการ ระดับ
ชำนาญการพิเศษ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ของ
น.ส.ศิริวรรณ ม่วงทอง

๙๒๖๕ สนง.ปศจ.พิษณุโลก (กลุ่มส่งเสริมฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๒๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๓๒๗

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการ
ประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตน.
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ระดับชำนาญการพิเศษ และขอรับเงิน
ประจำ ตน.ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ราย นายกำ
ชัย กิจศิลป

๙๒๖๖ สนง.ปศข.๘ (ส่วนยุทธศาสตร์ฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๒๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๖๗๗

ขอส่งเอกสารเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ
ประเมินผลงานสำหรับ ตน.ประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการ ของ นาย
ปริญญา ชิตทรงสวัสดิ์

๙๒๖๗ สนง.ปศจ.ร้อยเอ็ด พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๒๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๓๒๖

ขอส่งแบบประเมินคุณสมบัติบุคคลเพื่อ
เข้ารับการประเมินผลงาน ของ นาย
ธรรมนาถ ชัยฤทธิ์

๙๒๖๘ สนง.ปศข.๘ จ.สุราษฎร์ฯ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๒๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๒๖๖

ส่งข้อมูลขอรับการคัดเลือกเข้ารับการ
ประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตน.
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
และขอรับเงินเดือนประจำ ตน. ครั้งที่
๒/๒๕๖๔ ของ นายศุภวัฒน์ ศรีเชษฐา

๙๒๖๙ สนง.ปศจ.อุดรธานี (กลุ่มส่งเสริมฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔ภก ๐๐๐๘/๑๓๕

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการ
ประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตน.
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๙๒๗๐ สนง.ปศจ.ภูเก็ต กลุ่มพัฒนาสุขภาพ
สัตว์

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ระดับชำนาญการพิเศษ และขอรับเงิน
ประจำ ตน. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ราย นาย
วงศพัทธ์ จันไชยยศ

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๓๒๘

การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการ
ประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตน.
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
ระดับชำนาญการพิเศษ และขอรับเงิน
ประจำ ตน. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ราย นาย
อิสมาแอล ยุมาดีน

๙๒๗๑ สนง.ปศข.๘ (ส่วนยุทธศาสตร์ฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๓๑๔

ขอส่งคืนแฟ้มประวัติของข้าราชการ ของ
นายสุเมษ เมธศาสตร์ และ
นางศุภลักษณ์ ลิ้มเลิศวาที

๙๒๗๒ สนง.ปศข.๘ (ฝ่ายบริหารฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๔๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/-

ขอส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ นาย
เทอดศักดิ์ ดีเสมอ

๙๒๗๓ สนง.ปศข.๓ (ส่วนสุขภาพสัตว์) พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๔๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กส ๐๐๐๘/๒๓๕

ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของ นายสุ
ทิน กาญจนรัช

๙๒๗๔ สนง.ปศจ.กาฬสินธุ์ (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๔๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๙๖

ขอส่งผลงานฉบับสมบูรณ์และแบบ
ประเมินคุณสมบัติของบุคคลและผลงาน
(เอกสารหมายเลข ๑-๔) เพื่อเสนอคณะ
กรรมการประเมินผลงานฯ ของ น.ส.ณัฐ
ณิชา ตียะสุขเศรษฐ์

๙๒๗๕ สนง.ปศข.๕ พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๔๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๒/๒๕๖๔รน ๐๐๐๘/๑๓๔

การจัดพิธีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย
ประจำปี ๒๕๖๓ ราย นายณัฐวุฒิ เชิด
ธรรม

๙๒๗๖ สนง.ปศจ.ระนอง (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๕๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๗๑

รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔

๙๒๗๗ สนง.ปศข.๔ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๕๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๖/๑๔๔๒

ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(นางสาวบุณิกา จุลละโพธิ)

๙๒๗๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักตรวจ
ราชการ

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๗:๕๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ธอน.๐๒๗/๒๕๖๔

ขอเลื่อนแผนปรับปรุงแก้ไขโรงงานบริษัท
ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด
(EST.๐๕) อาคาร ๑

๙๒๗๙ บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์
เบฟเวอร์เรจ จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๑๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ธอน.๐๒๘/๒๕๖๔

ขอส่งแบบคำขอการต่ออายุสถาน
ประกอบการเพื่อการส่งออก ระบบ
GMP และ HACCP

๙๒๘๐ บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์
เบฟเวอร์เรจ จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๑๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๑/๒๕๖๔พจ๐๐๐๘/ ๓๒๘

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่
KTB Corporate Online (นางสาวบุญ
ศักดิ์ เกลียวกมลทัต)

๙๒๘๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร วันทนี สุขเขียว

๐๘:๔๑

กองคลัง ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๐/๐๒/๒๕๖๔พว.๐๐๘/๒๕๖๔

แจ้งความประสงค์ เพื่อพิจารณาตรวจ
ต่ออายุการรับรองระบบ GMP-HACCP
โรงงาน (Est.๓๖)

๙๒๘๒ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๘:๔๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๑๔๗

ขออนุญาตเข้ามาถ่ายทำรายการเพื่อ
ประชาสัมพันธ์ "เรื่อง การเลี้ยงกวาง
และ โครงการ Deer Land"

๙๒๘๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๑/๐๘๐

ขอสนับสนุนไข่ไก่มีเชื้อ จำนวน ๑,๐๐๐
ฟอง จากศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี

๙๒๘๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๘/๕๗

ขอส่งเอกสารแบบข้อเสนอโครงการวิจัย

๙๒๘๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กค๐๔๑๐.๔/ ๙๙๗๔

การโอนสินทรัพย์ระหว่างกรม (จำนวน
๑ รายการ จำนวนเงิน ๒๗,๖๓๖.๖๖
บาท)

๙๒๘๖ กรมบัญชีกลาง วันทนี สุขเขียว

๐๘:๕๖

กองคลัง ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๔/๐๕๖

ข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๙๒๘๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๑๔๕

ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลการปรับปรุง
พันธุ์ (e-Breeding) ระยะที่ ๒ ในระบบ
รายงานอัจฉริยะ (Business
Intelligence) ชนิดสัตว์ แพะนม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๒๘๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๒๓

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการผลิต
สุกร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๒๘๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๒๕

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสุกรตายออก
จากทะเบียน (สุกรตายอายุ ๑ เดือนขึ้น
ไป) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ตัว

๙๒๙๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๒๑

การเคลื่อนย้ายสุกรมีชีวิตจากพื้นที่
ปศุสัตว์อื่นเข้าพื้นที่ปุสัตว์เขต ๕

๙๒๙๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๐๙:๐๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๒๘

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
(งานพืชอาหารสัตว์) ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๒๙๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔ปน ๐๐๐๘/๒๑๓

รายงานการใช้วัคซีนป้องกันโรค
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๒๙๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี อทิตา พรมดี

๐๙:๐๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๘/๐๒/๒๕๖๔กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว ๘๙

แนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนด
พัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่
๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

๙๒๙๔ คณะกรรมวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๔

กองคลัง ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๓๒

รายงานผลการปฏิบัติงานพันธุ์สัตว์ปีก
พระราชทาน (ห่านหัวสิงโต)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๒๙๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔อต ๐๐๐๘/๒๔๐

ขอรับโอนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน
๒ เครื่อง

๙๒๙๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ อทิตา พรมดี

๐๙:๐๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔พท๐๐๐๘/ ๓๔๗

ขอส่งเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์
(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
รายการหีบเย็น (Vaccine cold box)
จำนวน ๒ เครื่อง มูลค่ารวม ๑๒,๐๐๐
บาท)

๙๒๙๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ฝ่าย
บริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๘

กองคลัง ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๓๓

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๒๙๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๓๕

การดำเนินการโครงการยกย่องหน่วยงาน
ใสสะอาด กรมปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๔

๙๒๙๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๒/๒๕๖๔นน ๐๐๐๘/ว ๐๓๐

รายงานการเบิกจ่ายชีวผลิตภัณฑ์
(แบบผช.๓๗) งบป้องกันและปราบโรค
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๓๐๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน อทิตา พรมดี

๐๙:๑๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๐๙

การรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรู
เซลลาในแพะ จำนวน ๕ ฟาร์ม

๙๓๐๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๐๙:๑๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔อบ ๐๐๐๘/๐๙๑๕

ขอรับโอนครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน ๑
รายการ ยี่ห้อ Hti รุ่น HY-๑๙ จำนวน ๙
เครื่อง

๙๓๐๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุบลราชธานี

อทิตา พรมดี

๐๙:๑๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๓๐๓/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์ในการขนส่งสุกรข้าม
ระหว่างประเทศ (ประเทศกัมพูชา) (จน
ท.กรป.เดินเรื่อง)

๙๓๐๓ บ.สมชาย อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์
คอนซัลแทนต์ จก.

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๑๓

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๖/๑๒๙

ส่งข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑
ราย

๙๓๐๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๑๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กพ ๐๐๐๘/๑๘๙

ส่งรายงานการรับ-จ่ายวัคซีน ตั้งแต่วันที่
๑-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๓๐๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
กำแพงเพชร

อทิตา พรมดี

๐๙:๑๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๐/๐๗๓

ขอข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ

๙๓๐๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ จ.
นครศรีฯ

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๑๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

นายณรงค์ แก้วเฉย

๒๔/๐๒/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/๓๐๑

ขอส่งรายงานการสอบสวนโรค
พิษสุนัขบ้าในอำเภอบางละมุง หมู่ที่ ๓
ต.ตะเคียนเตี้ย

๙๓๐๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี อทิตา พรมดี

๐๙:๑๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๗/๗๖

ส่งรายละเอียดการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง
ประจำ รอบที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

๙๓๐๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย อ.
วังสะพุง จ.เลย

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๑๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๗/๗๙

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๓๑๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย อ.
วังสะพุง จ.เลย

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๑๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๗/๘๐

ส่งแบบเสนอโครงการวิชาการ
(Concept paper) ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ เรื่อง การศึกษาสมรรถภาพการ
ผลิต คุณภาพซาก ไก่เหลืองหางขาว เมื่อ
เลี้ยงในระบขังคอกและปล่อยอิสระ

๙๓๑๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย อ.
วังสะพุง จ.เลย

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๒๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๓๑๒/๒๕๖๔

ขอพิจารณาขยายขอบข่ายการรับรอง
สินค้าเนื้อสัตว์ดิบแช่แข็งส่งออกไปยัง
ประเทศสิงคโปร์

๙๓๑๒ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๒๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๐๕๙

รายงานฝูงสัตว์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๙๓๑๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก (งานผลิตพันธุ์สัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๒๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๗/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๓๑๔/๒๕๖๔

ขอ Update รายละเอียด HACCP Plan
ของสินค้ากลุ่ม Chilled , Frozen
Chicken Giblts and Chicken paws

๙๓๑๔ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๒๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๐๖๐

รายงานข้อมูลฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี
กรมปศุสัตว์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๙๓๑๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก (งานผลิตพันธุ์สัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๒๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๐๖๑

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๓๑๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก (งานผลิตพันธุ์สัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๒๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๐๖๒

ขอขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สินกรมปศุสัตว์
ในส่วนของโคพันธุ์ตาก จำนวน ๑๐ ตัว
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๓๑๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก (งานผลิตพันธุ์สัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๒๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๑๓๕

รายงานผลการจำหน่ายสัตว์ปีก
(จำหน่ายไก่พื้นเมือง อายุ ๑ สัปดาห์
คละเพศ จำนวน ๒๒๓ ตัว)

๙๓๑๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๒๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๑๓๙

ขออนุมัติขึ้นทะเบียนโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง
จำนวน ๑๖ ตัว

๙๓๑๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๓๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๑๔๑

การดำเนินการโครงการยกย่องหน่วยงาน
ใสสะอาด กรมปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๔

๙๓๒๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๓๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๒๔๕

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานการผลิต
สัตว์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๓๒๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๓๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๒๔๗

ส่งรายงานประจำเดือนฟาร์มเครือข่าย
ผลิตสัตว์พันธุ์ดี ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ จำนวน ๑๖ ฟาร์ม

๙๓๒๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๔๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/๒๘๑

ขอส่งรายงานการสอบสวนโรค
พิษสุนัขบ้าในอำเภอบางละมุง หมู่ที่ ๓
ต.หนองปรือ

๙๓๒๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี อทิตา พรมดี

๐๙:๔๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๓/๕๓

ขอขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สิน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ตัว
(๖๔๐๐๒PHN)

๙๓๒๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ ตู้
ปณ.๑๔ อ.เมือง จ.แพร่

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๔๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๓/๕๔

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๓๒๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ ตู้
ปณ.๑๔ อ.เมือง จ.แพร่

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๔๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๑๐๐

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินฝากคลัง (เงิน
นอกงบประมาณ) ระหว่างเดือนตุลาคม
๒๕๖๓ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๓๒๖ ศุนย์วิจัยและพัมนาผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์เชียงใหม่

ดรุณี คำรอด

๐๙:๔๙

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/ว ๓๒๕

ขอรายงานข้อมูลการตรวจประเมินเครือ
ข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ประจำ

๙๓๒๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๕๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๙๔

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน (ยอดสัตว์)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๓๒๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๕๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๙๕

ส่งรายงานรายละเอียดประกอบยอดสัตว์
(แพะ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๓๒๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๕๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๓๓๐/๒๕๖๔

ชี้แจงการแก้ไขและปรับปรุงข้อบกพร่อง
ด้าน GMP

๙๓๓๐ บริษัท ห้องเย็นโคราช จำกัด ดรุณี คำรอด

๐๙:๕๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๙๖

ส่งรายงานรายละเอียดประกอบยอดสัตว์
(แกะ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๓๓๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๕๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๐๑

รายงานการจัดการองค์ความรู้ของหน่วย
งานครั้งที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๔(๔)

๙๓๓๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๕๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๗/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๓๓๓/๒๕๖๔

ขอคัดค้านการประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding)

๙๓๓๓ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิจัยฟาร์ม
๒๐๒๐

มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๐๙:๕๖

อธิบดี ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๑๓๙

ขอลาออกจากราชการ นายบุญสม เปีย
ชาติ ตำแหน่ง พนักงานการเกษตร
ระดับ ส๒

๙๓๓๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๕๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/๗๕๐

ขอส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นาย
จรูญ ชูเกียรติวัฒนา

๙๓๓๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ดรุณี คำรอด

๐๙:๕๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กค๐๔๑๒.๒/ ๑๐๑๙๓

แจ้งให้ปรับปรุงรายการนำฝากเงิน
ประเภทเอกสาร CJ คีย์อ้างอิง ๓ เลขที่
๑๐๓๕๒๔๖๙๐๐๐๐๘๒๘๗ จำนวนเงิน
๑๒,๕๐๐.๐๐ บาท ฯลฯ)

๙๓๓๖ กรมบัญชีกลาง วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๘

กองคลัง ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๑๔๐

ขอส่งข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ข้าราชการ
๑ ราย และลูกจ้างประจำ ๒ ราย

๙๓๓๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๕๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ลป ๐๐๘๗

สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังโรคทางห้อง
ปฏิบัติการที่สำคัญในสัตว์ ประจำเดือน
ธันวาคม ๒๕๖๓ - มกราคม ๒๕๖๔

๙๓๓๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือตอนบน

อทิตา พรมดี

๑๐:๐๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๑๓๖

รายงานขออนุมัติจำหน่ายกวางตายออก
จากทะเบียน ประจำเดือน มกราคม
๒๕๖๔ จำนวน ๔ ตัว

๙๓๓๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๐๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๘/๕๙

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๙๓๔๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๐๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๘/๕๘

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี
๒๕๖๓

๙๓๔๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๐๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๐/๐๘๒

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๓๔๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
มหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.
มหาสารคาม

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๐๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๑๓๒

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๓๔๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี ๙๙ ม.๙ ต.มะลวน อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๐๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๑๐๖

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ (โค) ออก
จากทะเบียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ จำนวน ๓๙ ตัว

๙๓๔๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี ๙๙ ม.๙ ต.มะลวน อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๐๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๐๘

ขอส่งคำร้องขอใบรับรองสถานภาพ
ฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร
พ่อแม่พันธุ์ ของบริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศ
ไทย) จำกัด มหาชน

๙๓๔๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๐:๐๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๓๔

ส่งผลการตรวจสอบข้อมูลบัญชีการ
จำหน่าย และสมุดทะเบียนคุมฝูง

๙๓๔๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๑๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๐๗

ขอต่ออายุใบรับรองสถานภาพฟาร์ม
ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย ของบริษัท
วีพีเอฟ กรุ๊ป(๑๙๓๗) (สุกรพ่อแม่พันธุ์)

๙๓๔๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๐:๑๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๓๗๖

ส่งเอกสารการรับรองสถานภาพฟาร์ม
ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร
จำนวน ๑๒ ฟาร์ม

๙๓๔๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๐:๑๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กค๐๔๑๐.๒/ ๑๐๑๖๖

แจ้งให้ปรับปรุงรายการนำฝากเงิน
ประเภทเอกสาร CJ คีย์อ้างอิง ๓ เลขที่
๔๐๙๙๐๕๙๑๐๐๐๒๒๐๒ จำนวนเงิน
๑๖,๑๐๔.๒๐ บาท ฯลฯ)

๙๓๕๐ กรมบัญชีกลาง วันทนี สุขเขียว

๑๐:๑๗

กองคลัง ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๑๓๖

ขอส่งรายงานผลการตรวจประเมินฟาร์ม
เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ (ฟาร์ม
สมัครใหม่) จำนวน ๒ ฟาร์ม

๙๓๕๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๑๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔ภก๐๐๐๘/ ๓๔๒๐

โอนเงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ กลับส่วนกลาง (รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๘๔,๐๐๐ บาท)

๙๓๕๒ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๒

กองคลัง ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๑๗๑๓

ขอทราบผลการดำเนินการตามข้อเสนอ
แนะเพื่อป้องกันการทุจริต กรณีโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน

๙๓๕๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๒๖

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔มส๐๐๐๘/ ๒๖๐

ขอเบิกวัสดุแบบพิมพ์ (ก.ป.ศ. ๑๔
จำนวน ๕๐ เล่ม)

๙๓๕๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๗

กองคลัง ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔PFP ๐๑๗/๒๕๖๔

ขอการรับรองโรงงานใหม่ระบบ GMP

๙๓๕๕ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๓๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔ชบ ๕๒๓๐๖/๑๔๒๕

แจ้งข้อมูลงบประมาณประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ในการจัดซื้อ
นมชนิด ยู เอช ที

๙๓๕๖ เมืองพัทยา (สำนักการศึกษา) อรประภา อินแก้ว

๑๐:๓๒

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กบ ๐๐๐๘/๒๓๕

คำขอทำบัตรประจำตัวสัตวแพทย์/
สารวัตร ตาม พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์ พ.
ศ.๒๕๕๘ ของนายชัชวาลย์ เพ็ชรแท้
ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภออ่าวลึก

๙๓๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ อรประภา อินแก้ว

๑๐:๓๔

กองสารวัตรและกักกัน ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๓๕๗

กลุ่มแปลงใหญ่โคเนื้อ ขอยืมครุภัณฑ์
เครื่องอัดฟางเพื่อผลิตเสบียงอาหารสัตว์

๙๓๕๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ดรุณี คำรอด

๑๐:๓๖

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๒/๒๕๖๔ภก ๐๐๐๘/๐๘๒

หนังสือแจ้งผลการตรวจรับรองสถาน
กักกันสัตว์ (นายเลิศ สร้างเมือง
แจ้งความประสงค์จะนำแพะ จากต่าง
จังหวัดมายังฟาร์มแพะบางโจ)

๙๓๕๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต อรประภา อินแก้ว

๑๐:๓๖

กองสารวัตรและกักกัน ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๒/๒๕๖๔นย ๐๐๐๘/๒๗๓

ขอแจ้งแผนการเร่งรัดติดตามการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุน ของหน่วยงานภูมิภาค
และ สนง.ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพฯ (เสนอ
กปร.)

๙๓๖๐ สนง.ปศจ.นครนายก (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๔๔

กลุ่มประสานราชการ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๑๔๙๙

ขอความอนุเคราะห์ร่วมบริจาคสนับสนุน
การจัดโครงการรวมธารน้ำใจ มอบให้คน
หูหนวกจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ ๒ ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อแจกจ่ายให้กับ
คนหูหนวกที่เดือดร้อนจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-๑๙

๙๓๖๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

ถิรมน จุลานุกะ

๑๐:๔๕

อธิบดี ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๒/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๔๗๑

ขอจัดส่งรายงานการประชุมประจำเดือน
ม.ค.๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๙๓๖๓ สนง.ปศจ.ราชบุรี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๕๘

กลุ่มประสานราชการ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔สพร ๒๕๖๔/ว ๕๕๔

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันข้อมูลเปิดนานา
ชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
(International Open Data Day
๒๐๑๒) ภายใต้หัวข้อ "ข้อมูลเปิด เพื่อ
ชีวิต ผ่านระบบออนไลน์"

๙๓๖๔ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๐๒

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กพ ๐๐๐๘/ว ๓๔

ส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
(เสนอ กปร.)

๙๓๖๕ สนง.ปศจ.กำแพงเพชร (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๐๒

กลุ่มประสานราชการ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๓๖๖/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์ในการออก Health
Certificate เป็นราย Shipment

๙๓๖๖ บริษัท ไทยออซัม จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๐๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๓๖๗/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
วันที่ ๒-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

๙๓๖๗ บริษัท สยามไบเซนท์คอมเนอ
ร์เชียล จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๐๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๒/๒๕๖๔A.E.C.๖๔/๐๑๑

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (๒ รายการ)

๙๓๖๘ บริษัท เอ.อี.ซี.แคนนิ่ง จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๐๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๓๖๙/๒๕๖๔

แจ้งขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ
กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ทูน่าบรรจุ
กระป๋องเพื่อออกหนังสือรับรอง ในวันที่
๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘
รายการ

๙๓๖๙ บริษัท สุภาภรณ์ ฟูดส์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๐๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๓๗๐/๒๕๖๔

๑.ขอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจกระบวนการ
ผลิตเพื่อการส่งออกสินค้า ๒.ขอตรวจ
เชื้อ Bacillus cereus แทน การตรวจ
สารปนเปื้อน Toxin จากเชื้อ Bacillus
sp. วันที่ ๑๒-๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๙๓๗๐ บริษัท คริกเกท แลบ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๑๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๒/๒๕๖๔สกร ๒/๒๕๖๔

ขอข้อมูลการตรวจสอบคุณภาพข้าวโพด

๙๓๗๑ สมาคมการค้าพืชไร่ วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๑๒

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เลี้ยงสัตว์นำเข้าจากประเทศเพื่อนบ้าน

๒๓/๐๒/๒๕๖๔อว ๖๗.๔๙/ว ๕๕

ย้ายสถานที่จัดอบรมที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มาเป็นที่
โรงแรมแลงคาสเตอร์ ถนนเพชรบุรี
กรุงเทพฯ

๙๓๗๒ สถาบันเสริมศึกษาและทรัพยากร
มนุษย์ ม.ธรรมศาสตร์ ถ.พระจันทร์
กทม. อาคารเอนกประสงค์ ๑ ชั้น
๕

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๑๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๒/๒๕๖๔สค.๔-๑/๒๕๖๔

แจ้งกำหนดการผลิตขนมไหว้พระจันทร์
เพื่อส่งออก

๙๓๗๓ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
จำกัด (มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๑๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔สธ ๑๐๐๙.๖/ว ๒๗๒๒

ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑
มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๓.๐๐ น

๙๓๗๔ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยากระทรวงสาธารณสุข

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๑๕

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๓๗๕/๒๕๖๔

ขอยื่น หนังสือรับรอง Health
Certificate หลังวันเรือออก

๙๓๗๕ บริษัท บี ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเต
อร์เนชั่นแนล จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๑๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๐/๐๖๘

ขอมีบัตรประจำตัว ตาม พ.ร.บ.บัตร
ประจำตัว จนท.ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๒ ราย
น.ส.พัชรจราวรรณ สุขเทียบ

๙๓๗๖ ศบส.นครศรีธรรมราชการ พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๑๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๔/๐๕๗

ข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (นายวินิจ คำ
สังข์)

๙๓๗๗ ศบส.ปัตตานี พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๑๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๒/๒๕๖๔สธ ๑๐๐๙.๖/ว ๕๙๙

รับรองรายงนการประชุมคณะ
อนุกรรมการส่งเสริมการใช้ยาอย่าง
สมเหตุสมผล ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

๙๓๗๘ กองยา สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๑๙

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๓๗๙/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์กรมปศุสัตว์
เข้าตรวจโรงงาน ในวันที่ ๑๕ มีนาคม
๒๕๖๔

๙๓๗๙ บริษัท ชาเขียว จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๑๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๔๑

ส่งข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (นายเมธี
ษรจันทร์ศรี)

๙๓๘๐ ศอส.ตรัง พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๒๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๓๘๑/๒๕๖๔

การผลิตเนื้อไก่บรรจุกระป๋องของบริษัท
เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) เพื่อส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่น
ในวันที่ ๐๑-๐๑/๐๓/๒๕๖๔

๙๓๘๑ บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์(ประเทศไทย)
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๒๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๓๙

ขอมีบัตรประจำตัว ราย นายวสันต์
สิงหพันธ์

๙๓๘๒ ศอส.ตรัง พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๒๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๒/๒๕๖๔ชร๐๐๐๘/ ๐๒๖

ขอเปลี่ยนแปลงบัญชีการโอนเงินเดือน
(จากเดิมบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา
บุรีรัมย์ เลขบัญชี ๓๐๘-๑-๒๒๔๔๔-๖
ชื่อบัญชี นายธีรชัย ภูมิพิพัฒน์ เปลี่ยน

๙๓๘๓ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๒

กองคลัง ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เป็นบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขา
เชียงราย เลขที่บัญชี ๕๐๔-๐-๙๖๙๒๓-
๖ ชื่อบัญชี นายธีรยุทธ ภูพิพัฒน์)

๒๔/๐๒/๒๕๖๔ยส ๐๑๐๘/๔๗

ส่งแบบฟอร์มประวัติผู้เกษียณราชการ ปี
๒๕๖๔ ของ นายสถาพร จุลสัตย์

๙๓๘๔ สนง.ปศอ.เมืองยโสธร พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๒๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๓๘๕/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์จัดฝึกอบรมผู้จัดการ
คอมพาร์ทเมนต์

๙๓๘๕ บริษัท สยามเซ็นทาโกฟาร์มจำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๒๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๓๙๔

ขอความร่วมมือรายงานผลการจ้างคน
พิการในหน่วยงานของรัฐประจำปี
๒๕๖๔

๙๓๘๖ สนง.ปศจ.ยะลา ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๒๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(บร)/ ๔๐

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดินประจำเดือน
ก.พ. ๒๕๖๔ (รวมทั้งสิ้น ๑๐.๐๐ บาท)

๙๓๘๗ ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ อ.ปะคำ จ.
บุรีรัมย์

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๖

กองคลัง ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๗๔๙

ส่งแบบคำขอมีบัตรประจำตัว จนท.ของ
รัฐ (จำนวน ๒ ราย / นายนพพร สวด
ประโคน / นายอลงกรณ์ เจริญธนวุฒิ)

๙๓๘๘ สนง.ปศข.๓ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๒๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔สข ๕๒๖๐๕/ว๑๗

ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการอำนาจ
หน้าที่กรณีโรงฆ่าสัตวฺเถื่อน

๙๓๘๙ สำนักงานเทศบาลเมืองคลองแห ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๒๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๒/๒๕๖๔ลป ๐๐๐๘/๑๒๕๖

ข้าราชการขอย้าย (นายบุญเชิด อาจ
องค์)

๙๓๙๐ สนง.ปศจ.ลำปาง (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๒๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔นย ๐๐๐๘/ว ๙๘

รายงานผลการตรวจสอบติดตามฟาร์ม
มาตรฐาน

๙๓๙๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๒๙

สำนักงานปศุสัตว์เขต๒ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๒๐/ ๒๒๙

ขออนุมัติรับบริจาคทรัพย์ (รวมมูลค่า
ทั้งสิ้น ๑๘๓,๔๐๐ บาท)

๙๓๙๒ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร (กลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศการปศุสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๙

กองคลัง ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๓๙๓/๒๕๖๔

ขอแก้ไข Health Certificate No.
AC๒๑๕๐๖๐๐๑ และขอจดหมาย To
Whom

๙๓๙๓ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด
(มหาชน)

อทิตา พรมดี

๑๑:๒๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔สก๐๐๐๘/ ๑๙๔๒

ส่งเอกสารหลักฐานใบสำคัญเพื่อชดใช้คืน
เงินทดรองราชการ (จำนวน ๓๑๖ ราย
รวมเป็นเงินจำนวน ๑,๒๓๕,๑๗๐ บาท)

๙๓๙๕ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๑

กองคลัง ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔พช๐๐๐๘/ ๓๓๔

ขออนุมัติรับบริจาคมิเตอร์ไฟฟ้า ให้กรม
ปศุสัตว์ (มูลค่ารวม ๗๔๙ บาท)

๙๓๙๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๔

กองคลัง ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๓๙๒

ข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (นายวีรวัฒน์
จาดขันธ์, นายพงศกร พงษ์ผึ้ง, นาย

๙๓๙๘ สนง.ปศจ.เพชรบุรี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๓๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

สัมฤทธิ์ พรายแก้ว)

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๑๐/ ๐๑๒๐

โอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายกลับ
ส่วนกลาง(เป็นเงิน ๖๓๐,๐๐๐ บาท)

๙๓๙๙ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๗

กองคลัง ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๒/๒๕๖๔พช๐๐๐๘/ ๒๑๙

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ม.ค. ๒๕๖๔)

๙๔๐๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๙

กองคลัง ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๙/๗๒

ขอมีบัตรประจำตัว จนท.ของรัฐ (จำนวน
๕ ราย / ณรงค์ สมบัติ / วาสนา เสาวคต
ภูมิ / สมพร แสนบัว / พะเยาว์ พรมมืด
/ ชานนท์ บุบผาสุวรรณ์)

๙๔๐๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๓๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๒/๒๕๖๔ปจ๐๐๐๘/ ๕๘๗

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ม.ค. ๒๕๖๔)

๙๔๐๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๔๐

กองคลัง ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔พล๐๐๐๘/ ๓๑๖

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ม.ค. ๒๕๖๔)

๙๔๐๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๔๒

กองคลัง ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔สธ ๐๒๒๕.๐๓/ว๕

ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
เครือข่ายความปลอดภัยด้านอาหาร
ระหว่างประเทศ (INFOSAN) ภายใต้กฎ

๙๔๐๔ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๔๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

อนามัยระหว่างประเทศ (IHR ๒๐๐๕)

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๖๖

ข้าราชการขอย้าย (นายภานุพงศ์ วดี
ศิริศักดิ์)

๙๔๐๕ สนง.ปศข.๔ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๔๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๔๐๖/๒๕๖๔

ขออนุมัติ Health Cerrificate (FORM
๑๐) หลังวันเรือออก

๙๔๐๖ บริษัทสุรพลฟู้ดส์จำกัด(มหาชน) ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๔๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๔๐๗/๒๕๖๔

ขอยื่น Health Certificate ย้อนหลัง

๙๔๐๗ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์
(ประเทศไทย) จำกัด

ดรุณี คำรอด

๑๑:๕๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๔๐๘/๒๕๖๔

ชี้แจงสาเหตุ การยื่นขอ Health
Certificate หลังวันเรือออก (Invoice
No.M๒๑/๐๐๖๖๒)

๙๔๐๘ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) (EST๑๓๙)

อทิตา พรมดี

๑๑:๕๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๔๐๙/๒๕๖๔

ชี้แจงสาเหตุการยื่นขอ HEALTH
CERTIFICATE หลังวันเรือออก (Invoice
No. M๒๑/๐๑๐๐๒) (จนท.บริษัท
เดินเรื่อง)

๙๔๐๙ บ.ซีพีเอฟ (ปท.) จก.(มหาชน) (EST.
๑๓๙)

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๕๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๔๑๐/๒๕๖๔

ขอเอกสาร Health Certificate เพื่อการ
ส่งออกตัวอย่างนมผงไปทดสอบที่ห้อง
ปฏิบัติการ ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์

๙๔๑๐ บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน
(ประเทศไทย) จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๕๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๔๑๑/๒๕๖๔

ขอเอกสาร Health Certificate เพื่อการ
ส่งออกตัวอย่างนมผงไปทดสอบที่ห้อง
ปฏิบัติการในประเทศจีน

๙๔๑๑ บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน
(ประเทศไทย) จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๕๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๔๑๒/๒๕๖๔

ขอชี้แจงเหตุผลการยื่นขอเอกสาร
Health Certificate ล่าช้า

๙๔๑๒ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จำกัด อทิตา พรมดี

๑๑:๕๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๔๑๓/๒๕๖๔

ชี้แจงสาเหตุการยื่นขอ HEALTH
CERTIFICATE หลังวันเรือออก (Invoice
No. M๒๑/๐๑๐๐๑) (จนท.บริษัท
เดินเรื่อง)

๙๔๑๓ บ.ซีพีเอฟ (ปท.) จก.(มหาชน) (EST.
๑๓๙)

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๕๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๔๑๔/๒๕๖๔

ชี้แจงสาเหตุการยื่นขอ HEALTH
CERTIFICATE หลังวันเรือออก (Invoice
No. M๒๑/๐๐๖๖๓) (จนท.บริษัท
เดินเรื่อง)

๙๔๑๔ บ.ซีพีเอฟ (ปท.) จก.(มหาชน) (EST.
๑๓๙)

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๕๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กบข๓๐๗๐/ ว๕๔๑/ ๒๕๖๔

ขอจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้ความรู้แก่
สมาชิก กบข. ในสังกัด

๙๔๑๘ กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ วันทนี สุขเขียว

๑๑:๕๗

กองคลัง ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๖๗

ข้าราชการขอย้าย (นายกฤษดา ประทุม
มาศ)

๙๔๑๙ สนง.ปศข.๔ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๓๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๐/๐๗๔

ขอข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชาร
ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ ของ นาย
ณรงค์ แก้วเฉย

๙๔๒๐ ศบส.นครศรีธรรมราชการ พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๔๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๘๓๒

ขอให้ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการลาออก
จากราชการ จำนวน ๑ ราย คือ นายเอ
กรินทร์ วัฒนพลาชัยกูร

๙๔๒๑ สนง.ปศข.๓ นครราชสีมา พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๔๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๗/๐๒/๒๕๖๔QS(KJ) ๐๑๖/๒๕๖๔

ขอเลื่อนกำหนดการปรับปรุงโครงสร้าง
โรงงาน อาคาร ๑

๙๔๒๒ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน)

อทิตา พรมดี

๑๒:๔๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๔๔

ส่งข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (นายอนันต์
ไมมะหาด, นายวรรณโชค อาดำ)

๙๔๒๔ ศอส.สตูล พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๔๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔บร ๐๐๐๘/๔๒๖

ขอส่งการปรับระดับชั้นงาน ลูกจ้าง
ประจำ (น.ส.อรอนงค์ บุญโถ)

๙๔๒๕ สนง.ปศจ.บุรีรัมย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๔๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๑๔๒

ขอส่งเอกสารการขอรับบำเหน็จบำนาญ
ประจำปี ๒๕๖๔ ของ นายชัยวุฒิ อักษร
รัตน์

๙๔๒๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๕๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๔๐

ขออนุมัติไปราชการ นายเทวัญ  รัตนะ
ไปราชการที่ จ.ตาก ระหว่างวันที่ ๑

๙๔๓๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๒:๕๓

อธิบดี ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

มีนาคม ๒๕๖๔ รวม ๑ วัน

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๓๔๑

ขออนุมัติไปราชการ นายธนวัฒน์  พันธุ์
สนิท ไปราชการที่ กรมปศุสัตว์ ระหว่าง
วันที่ ๓-๕ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ วัน

๙๔๓๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ อทิตา พรมดี

๑๒:๕๖

อธิบดี ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๑๓

ขออนุมัติไปราชการ นายบรรจง  จงรักษ์
วัฒนา ไปราชการที่ จ.ยะลา  ระหว่างวัน
ที่ ๒-๓ มีนาคม ๒๕๖๕๔ รวม ๒ วัน

๙๔๓๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อทิตา พรมดี

๑๒:๕๗

อธิบดี ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๑๔

ขออนุมัติไปราชการ นายบรรจง  จงรักษ์
วัฒนา ไปราชการที่ จ.ปัตตานี  ระหว่าง
วันที่ ๙ -๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ รวม ๒ วัน

๙๔๓๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อทิตา พรมดี

๑๒:๕๙

อธิบดี ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๑๖/๔๑๕

ขออนุมัติไปราชการ นายบรรจง  จงรักษ์
วัฒนา ไปราชการที่ จ.นราธิวาส
ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔
รวม ๒ วัน

๙๔๓๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อทิตา พรมดี

๑๓:๐๒

อธิบดี ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๒๒๗

ข้าราชการเดินทางมารายงานตัวเพื่อ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ราย นายสาโรจน์
จิตตกาญจน์

๙๔๓๕ สนง.ปศุสัตว์พื้นที่ กทม. (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๐๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๒๓๐

แบบรายงานการประเมินความเสี่ยงการ
ทุจริต ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (รอบที่ ๒)

๙๔๓๖ สนง.ปศุสัตว์พื้นที่่ กทม. (กลุ่มยุทธฯ
)

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๐๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๑๗๔

ขออนุมัติในหลักการงดผสมพันธุ์สุกร

๙๔๓๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต.ขนงพระ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๐๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๑๔๖

ขออนุมัติคัดและจำหน่ายกรณีสัตว์ป่วย
(โคเนื้อป่วย จำนวน ๑ ตัว โคพันธุ์
กบินทร์ เพศเมีย หมายเลข NO๑๘/๕๘)

๙๔๓๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๐๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ขก ๑๑๓

ขอปรับระดับชั้นงานลูกจ้างประจำ ของ
นายอัมพันธ์ พิมพ์หานาม

๙๔๓๙ ศวพ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
บน

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๑๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๔๔๐/๒๕๖๔

ขอยื่น HEALTH CERTIFICATE ย้อน
หลังเป็นแบบ Manual แทนชุดที่ยื่นผ่าน
ระบบ TRACES + To whom

๙๔๔๐ บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร
จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๑๗๗๓

ร้องเรียนปัญหาการส่งออกไข่ไก่เพื่อการ
บริโภค

๙๔๔๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๓:๑๕

สำนักกฏหมาย ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๔๔๒/๒๕๖๔

การยื่นขอ OFFICIAL CERTIFICATE
FOR ANIMAL REMAINS ล้าช้า อ้างถึง
ตามคำร้องเลขที่ ๑๕๐๒/๕๖๘

๙๔๔๒ บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี่ กรุ๊ป
จำกัด(มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/ว๓๐๕

รายงานทะเบียนฟาร์มมาตรฐานที่ผ่าน
การตรวจรับรองและต่ออายุ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๔๔๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๗๐๖

ส่งข้อมูลปางช้างในพื้นที่ความรับผิดชอบ

๙๔๔๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๑๗๗๒

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (นายสรวิศ
ธานีโต) (ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๓ ก.พ.
๒๕๖๔ ในพื้นที่ สนง.ปศข.๘)

๙๔๔๕ กองกลาง สป.กษ. พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๒๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔อท ๐๐๐๘/๑๖๗

รายงานผลการตรวจไก่เนื้อ/เป็ดเนื้อ ที่
ฟาร์มก่อนส่งโรงฆ่าสัตว์ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๔๔๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔อท ๐๐๐๘/๑๖๙

รายงานผลการปฏิบัติงานกิจกรรม
มาตรฐานฟาร์มและรายงานการตรวจ
ประเมินแรงงานฯ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๔๔๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔อท ๐๐๐๘/๑๗๑

รายงานทะเบียนฟาร์มมาตรฐาน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๔๔๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๒/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๕๘๕

สำรวจจำนวนสถานที่จำหน่ายเนื้อโคใน
พื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

๙๔๔๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๕๐๓.๕/๑๔๒๙

ขอส่งแฟ้มประวัติ ทะเบียนประวัติ
ข้าราชการ (ก.พ.๗) และเอกสารอื่น ๆ ที่

๙๔๕๐ กรมประมง กองบริหารทรัพยากร
บุคคล

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๒๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เกี่ยวข้อง ของ น.ส.วธู ทดเพชร

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กค ๐๖๐๑/ว ๕๐๔

ได้จัดทำจุลสาร EXCISE NEWSLETTER
ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนมกราคม
๒๕๖๔

๙๔๕๑ กรมสรรพสามิต อทิตา พรมดี

๑๓:๒๕

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/๓๑

รายงานโครงการอบรมผู้ประกอบการ
หลักสูตร ส่งเสริมให้สถานประกอบการ
เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK

๙๔๕๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔สวก ๐๕๐๐/พิเศษ

ขอความอนุเคราะห์ประเมินข้อเสนอ
โครงการต้นแบบโรงฆ่าสัตว์อัจฉริยะที่ลด
การใช้พลังงานจากการใช้พลังงาน
ทดแทนแบบผสมผสาน ภายในวันที่ ๑๐
มีนาคม ๒๕๖๔

๙๔๕๓ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)

อทิตา พรมดี

๑๓:๒๗

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๑๖๖๘

ขอเลื่อนการประชุมคณะทำงานพระราช
พิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ประจำปี ๒๕๖๔ โดยคณะทำงานอำนวย
การทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (ขอเลื่อนการ
ประชุมจากเดิมวันพฤหัสบดีที่ ๔ มี.ค.
๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นวันจันทร์ที่ ๘
มี.ค. ๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุม กษ. (ห้อง ๑๓๔-๑๓๕) อาคาร
๑ ชั้น ๓

๙๔๕๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

ถิรมน จุลานุกะ

๑๓:๒๘

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๓๓/ว ๓๒

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงาน
ตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านการ
บริหารราชการแผ่นดิน ภายในวันที่ ๕
มีนาคม ๒๕๖๔ และเข้านำเสนอข้อมูล
วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐
น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ ชั้น
๔ อาคารรัฐสภา

๙๔๕๕ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

อทิตา พรมดี

๑๓:๓๐

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/๕๔๕

รายงานผลการอบรมผู้ประกอบการ
หลักสูตร ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุม
การฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.
ศ. และกฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียม
ความพร้อมต่อใบอนุญาต

๙๔๕๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๗๓

ขอส่งเอกสารเกี่ยวกับการขอรับเงิน
บำเหน็จรายเดือนกรณีลูกจ้างประจำ
เกษียณอายุราชการ ของ นายกมล สันติ
วงศ์

๙๔๕๗ ศอส.สุพรรณบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๓๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/๕๔๔

รายงานผลการอบรมผู้ประกอบการ
หลักสูตร ส่งเสริมสถานประกอบการ
สถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้รับการ
รับรองโครงการปศุสัตว์ OK

๙๔๕๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/ว๒๐๕

ตัวชี้วัดเลือกที่ ๔ จำนวนสถานที่

๙๔๕๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัว
ลำภู

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ประกอบการฟาร์มโคนมที่ได้รับกาตรวจ
ประเมินและรับรองปฏิบัติ ทางกา
ร้กษตรที่ดีสำหรับโคนม

๒๕/๐๒/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/๓๐

รายงานโครงการอบรมผู้ประกอบการ
หลักสูตร ชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุม
การฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายสัตว์ พ.ศ.
๒๕๕๙ และกฎหมายลำดับลอง เพื่อ
เตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาตฯ

๙๔๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๕.๐๑/ว๔๗๐

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนแปลงภูมิ
อากาศด้านการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๓๔-
๑๓๕ ชั้น ๓ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนิน

๙๔๖๑ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ฯ

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๔๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๑๗๓๖

กรมศิลปากร มอบหนังสือที่ระลึก
"จดหมายเหตุพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พุทธศักราช ๒๕๖๒ ฉบับสื่อมวลชน"
จำนวน ๑ เล่ม

๙๔๖๕ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๓:๕๑

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๖/๑๑๗

ขอส่งข้อมูลการเก็บทดแทนพันธุ์สัตว์ปีก
(ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

๙๔๖๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๐๗๖

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๔๖๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๙๒

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ตาย
(แพะ) ออกจากทะเบียน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๔๖๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔สก๐๐๐๘/ ๒๐๐๓

โอนเงินงบประมาณกลับส่วนกลาง
(จำนวน ๘๒๘,๒๐๐ บาท)

๙๔๖๙ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๕

กองคลัง ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๓๒๑

ขอส่งข้อเสนอโครงการวิชาการ
(concept paper)  จำนวน ๒ เรื่อง

๙๔๗๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ อทิตา พรมดี

๑๔:๒๘

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๔๗๑/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
ผลิตในวันที่ ๓-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔

๙๔๗๑ บริษัท คิงเบลโปรดิวเซอร์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๒๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๓๔๘

ขอส่งข้อเสนอโครงการวิชาการ
(concept paper)  โดยนางสาว
จุฑารัตน์  น้อยพินิจ และนางสาวเสาวรส
โมรา

๙๔๗๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๔:๒๙

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๓๔๖

ขออนุมัติรับบริจาคทรัพย์สินเพื่อใช้ใน
ราชการ (เป็นป้ายตัวอักษรเคริลิคสีขาว

๙๔๗๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๐

กองคลัง ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ความหนา ๑๐ มิล ฯเป็นเงินจำนวน
๒๔,๐๐๐ บาท)

๑๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๓๓๗

รายงานการสืบทรัพย์ กรณียักยอก ของ
นายเฉย  มูลติด

๙๔๗๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๔:๓๑

สำนักกฏหมาย ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๖๙๑

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
(เพิ่มเติม) (เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท)
(เสนอ กปร.) (ฉบับเมล)

๙๔๗๕ สนง.ปศจ.ร้อยเอ็ด (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๒

กลุ่มประสานราชการ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๒/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๔๗๔

สำรวจการจัดตลาดนัดโค-กระบือ และ
ตลาดนัดสัตว์ปีก ปี ๒๕๖๔

๙๔๗๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี อทิตา พรมดี

๑๔:๓๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/นศ ๑๔๕

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์
(คอมพิวเตอร์ รายการ ชุดโปรแกรม
ระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ รายการ มูลค่า
รวม ๓,๗๕๙.๐๐ บาท)

๙๔๗๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคใต้ตอนบน อ.ทุ่งสง จ.
นครศรีธรรมราช

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๕

กองคลัง ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔นว ๐๐๐๘/ว ๔๗๔

แผน-ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อ
รองรับ FTA

๙๔๗๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ อทิตา พรมดี

๑๔:๓๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔ตง ๐๐๐๘/๒๗๕

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัด
ซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในห้องประชุม

๙๔๘๐ สนง.ปศจ.ตรัง (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๖

กลุ่มประสานราชการ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงิน
๒๔๗,๒๐๐ บาท (เสนอ กปร.)
(ฉบับเมล)

๑๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๓๔๕

รายงานสถานการณ์ราคาสินค้าปศุสัตว์
เฉลี่ย ระดับเขตปศุสัตว์ (รอบที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

๙๔๘๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๔:๓๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔สค ๐๐๐๘/๑๑๐

การจัดซื้อครุภัณฑ์สนามและการฝึก
รายการ ชุดอุปกรณ์วางยาสลบระยะไกล
ฯ จำนวน ๒ ชุด

๙๔๘๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร อทิตา พรมดี

๑๔:๔๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๖๘๕

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ม.ค. ๒๕๖๔)

๙๔๘๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๑

กองคลัง ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๒/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๔๙๗

ขอรับโอนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่อง
ตรวจวัดอุณหภูมิชนิดเคลื่อนที่แบบอิน
ฟาเรด จำนวน ๒ หมายเลข

๙๔๘๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี อทิตา พรมดี

๑๔:๔๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๒/ว ๕๑๗

ขอทราบประเด็นและโครงการที่ต้องการ
หยิบยก ในการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิเศษร่วมในความร่วมมือด้านความ
ปลอดภัยอาหาร ภายใต้กรอบความ
ตกลง JTEPA ครั้งที่ ๑๑ (ในช่วงเดือน มิ.
ย. - ก.ค.๒๕๖๔ ผ่านระบบวีดิทัศน์ทาง

๙๔๘๖ สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรฯ กอง
นโยบายฯ

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๔๓

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ไกล (Video Conference)

๑๘/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/พล ๑๐๗

ขอส่งข้อมูลสรุปผลการตรวจโรค ตั้งแต่
เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๔๘๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือตอนล่าง

อทิตา พรมดี

๑๔:๔๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๓)/ ๘๔๔

รายงานการจำหน่ายพัสดุชำรุดโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง (จำหน่ายพัสดุชำรุด
ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๓ รายการ)

๙๔๘๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๔

กองคลัง ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/รบ ๑๒๕

รายงานข้อมูลสรุปจำนวนตัวอย่างใน
กิจกรรมทดสอบโรคอหิวาต์แอฟริกาใน
สุกร โรคไข้หวัดนก และโรคนิวคาส
เซิลในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๗ ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔

๙๔๘๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์
ภาคตะวันตก

อทิตา พรมดี

๑๔:๔๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๑/๒๕๖๔สท ๐๐๐๘/ว ๑๔๓

รายงานการเบิกและจ่ายชีวผลิตภัณฑ์
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

๙๔๙๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย อทิตา พรมดี

๑๔:๔๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๓๘๔

ขอทราบความคืบหน้าการดำเนิน
โครงการตามผลการประชุมคณะทำงาน
ร่วมด้านการเกษตร ฮังการี-ไทย ครั้งที่ ๗
และข้อเสนอโครงการใหม่ (หากมี) (๗th
Meeting of the Hungarian - Thai
Joint Agriculutral Working Group:
๗th JAWG ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ มิ.ย.

๙๔๙๑ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๔๙

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕๖๒ ณ กรุงบูดาเปสต์ สาธารณรัฐ
ฮังการี ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ
จัดการประชุมคณะทำงานร่วมฯ ครั้งที่
๘ ในปี ๒๕๖๔)

๑๘/๐๒/๒๕๖๔สท ๐๐๐๘/๑๗๗๘

ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์
ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

๙๔๙๒ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย อทิตา พรมดี

๑๔:๔๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๒/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/๒๕๖

ขอแฟ้มประวัติข้าราชการ (จำนวน ๒
ราย / นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัด /
นายไพฑูรย์ ราโช)

๙๔๙๓ สนง.ปศจ.พิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๕๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔พว ๐๓๐๐/ศอญ/๕๑

รายงานสรุปการประชุมคณะทำงาน
ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และ
พัฒนยากระบือไทย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๙๔๙๔ คณะทำงานกิจกรรมอนุรักษ์และ
พัฒนากระบือไทย

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ทส ๐๙๐๒.๓/๔๑๐๑

เชิญประชุมหารือประเด็นตลาดนัดสวน
จตุจักร วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา
๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ชั้น
๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ กรม
อุทยานแห่งชาติ

๙๔๙๕ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช

อทิตา พรมดี

๑๔:๕๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔นร ๑๐๐๓/๑๐๔

ประกาศ สนง.ก.พ. เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่

๙๔๙๖ สนง.ก.พ. จ.นนทบุรี ศูนย์นักบริหาร
ระดับสูง

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๕๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๗ ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ทส (อขช.)๑๐๐๒.๓/ว ๓๑

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการข้อมูล
ความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
๒๐๒  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

๙๔๙๗ คณะอนุกรรมการข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ

อทิตา พรมดี

๑๔:๕๘

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔สธ ๐๒๐๘.๐๖/๓๙๕๔

รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (นาง
ยุพาพิศ จอนเทศ)

๙๔๙๘ สป.กระทรวงสาธารณสุข กอง
บริหารทรัพยากรบุคคล

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๕๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔สวก ๐๕๐๐/๙๗๖

แจ้งผลการขอขยายเวลาดำเนินการ
โครงการวิจัย เรื่อง การค้นหา
เครื่องหมายพันธุกรรมในการคัดเลือก
ลักษณะทางเศรษฐกิจเพื่อเพิ่ม
สมรรถภาพการผลิตโคไทยบราห์มัน

๙๔๙๙ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔สวก ๐๕๐๐/ว ๑๐๑๙

เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย
ด้านสัตว์เศรษฐกิจ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร
๓ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

๙๕๐๐ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)

อทิตา พรมดี

๑๕:๐๐

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๔/๐๒/๒๕๖๔พน ๐๖๐๑/ว ๓๗๐

รับโอนข้าราชการ ตน.นักทรัพยากร
บุคคล ระดับปฏิบัติการหรือชำนาญการ
จำนวน ๑ อัตรา

๙๕๐๑ สนง.นโยบายและแผนพลังงาน สน
ง.เลขานุการกรม

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๐๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔สวก ๐๖๐๐/๙๙๑

แจ้งผลการยุติการศึกษาของผู้รับทุน
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร ของ
นางสาวเรขา คณิตพันธ์ นายสัตวแพทย์
ชำนาญการพิเศษ

๙๕๐๒ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๒/๒๕๖๔อว ๐๔๐๑.๘/ว ๒๐๘

ขอมอบหนังสือ "จดหมายข่าว วช." ปีที่
๑๖ ฉบับที่ ๑๑๙ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๕๐๓ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อทิตา พรมดี

๑๕:๐๒

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๓/๕๘

รายงานการสอบหาข้อเท็จจริง (การคัด
สัตว์) เพื่อขออนุมัติจำหน่าย ไก่ไข่พ่อ
พันธุ์ จำนวน ๓๔ ตัว และไก่ไข่แม่พันธุ์
จำนวน ๔๒ ตัว

๙๕๐๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก ต.ลาด
ตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๒/๒๕๖๔กค ๐๔๐๑.๕/๙๔๐๔

ขอมอบหนังสือ ๑๓๐ ปี กรมบัญชีกลาง
เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๓๐ ปี กรม
บัญชีกลาง จำนวน ๑ เล่ม

๙๕๐๕ กรมบัญชีกลาง อทิตา พรมดี

๑๕:๐๔

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๑๗๓๕

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้า

๙๕๐๖ สป.กษ.กองกลาง โทร.๐๒-๒๘๑-
๕๙๕๕ ต่อ ๑๐๔

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๐๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ดำรง ตน.ผอ.สำนักกฎหมาย องค์การ
สวนสัตว์แห่ง ปท.ฯ

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๖๐

รายงานการติดตามผลการดำเนินงาน
ตามตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหาร รอบ
การประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๙๕๐๗ สนง.ปศข.๕ (ส่วนยุทธศาสตร์ฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๐๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๓๑

การคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (น.ส.วิภาพร
เฟื่องฟุ้ง, น.ส.จันทรา พุ่มแจ่ม, กำชัย กิจ
ศิลป, น.ส.อมรรัตน์ วรรณโชติ)

๙๕๐๘ สนง.ปศข.๕ (ฝ่ายบริหารฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๐๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๐/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๕๐๙/๒๕๖๔

รายงานแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล
(เปลี่ยน ร.พ.) (รวม ๑ ราย นางสาวธารา
รัตน์ บรรเทา)

๙๕๐๙ สำนักงานประกันสังคม วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๘

กองคลัง ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๕๑๐/๒๕๖๔

ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (ชม - ๖๘๑
นครราชสีมา จำนวน ๕๐๐.๐๐ บาท)

๙๕๑๐ สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี ภ.๑ วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๑

กองคลัง ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔อว ๗๖๑๐.๑/๑๕/๒๕๖๔

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมในหลักสูตร
"เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ และ
การรับส่งทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์" รุ่นที่ ๔ (ระหว่างวันที่
๒๐ - ๒๑ พ.ค.๒๕๖๔ ณ ห้องพัชราวดี
๑-๒ ชั้น ๑๑ อาคาร ๒ โรงแรมปริน

๙๕๑๑ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๑๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ซ์พาเลซ มหานาค)

๐๙/๐๒/๒๕๖๔ตช๐๐๒๖.๓๕๔/

แจ้งเตือนให้มาชำระค่าปรับ (๑ กย -
๕๙๖๗ กรุงเทพมหานคร จำนวน
๕๐๐.๐๐ บาท)

๙๕๑๒ ส.ทล.๕กก.๕(พะเยา)กองกำกับการ
ตำรวจทางหลวง

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๙

กองคลัง ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๘/๒๕๖๓อว ๐๖๔๕/๕๑๒๔

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการ
วิชาการหลักสูตร "เทคนิคการปฏิบัติงาน
สำหรับ จนท.พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาค
รัฐ ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ
ศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน"
รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๗ (รุ่นที่ ๑ วันที่ ๓๑ ต.ค.
-๑ พ.ย.๒๕๖๓ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
บางพลัด กทม. / รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๒-๑๓
ธ.ค.๒๕๖๓ ณ โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแก่น
/ รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๗-๒๘ ก.พ.๒๕๖๔ ณ
โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ /
รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๐-๑๑ เม.ย.๒๕๖๔ ณ
โรงแรมทวินโลตัส จ.นครศรีธรรมราช)
ฯลฯ

๙๕๑๓ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต
กทม.

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๑๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กบข๖๐๑๐/ว ๕๑๑/๒๕๖๔

ขอให้ตรวจสอบข้อมูลที่ผิดปกติในการนำ
ส่งเงิน กบข. เดือน ก.พ. ๒๕๖๔  (สิริรัฐ
พลวิชัย)

๙๕๑๔ กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๑

กองคลัง ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๘/๒๕๖๓อว ๐๖๔๕/๕๑๒๕

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการ
วิชาการหลักสูตร "การเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานด้านการพัสดุให้มีความ
รู้ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติหน้าที่
สอดคล้องมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"
รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๔ (รุ่นที่ ๑ วันที่ ๙-๑๐
มกราคม ๒๕๖๔, รุ่นที่ ๒ วันที่ ๓-๔
เมษายน ๒๕๖๔, รุ่นที่ ๓ วันที่ ๓-๔
กรกฎาคม ๒๕๖๔, รุ่นที่ ๔ วันที่ ๒๑-
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้ง ๔ รุ่นอบรม ณ
โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กรุงเทพฯ)

๙๕๑๕ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต
กทม.

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๒๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔ยธ๐๒๐๒(สอ.ยธ.)/ ๑๙๖

แจ้งรายละเอียดการเรียกเก็บเงินประจำ
งวดของสมาชิก และการหักเงินได้ ณ ที่
จ่าย เพื่อส่งต่อสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงยุติธรรม จำกัด (มี.ค.  น.ส. วิ
สุทธิวรรณ ปั้นฉาย)

๙๕๑๖ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
ยุติธรรม จำกัด

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๔

กองคลัง ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔มท๐๗๑๔.๓/ว ๒๕๒๒

การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองตรัง
จังหวัดตรัง (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)

๙๕๑๗ กรมโยธาธิการและผังเมือง ชติญา บัวหลวง

๑๔:๓๑

กองคลัง, กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๙/๒๕๖๓อว ๐๖๔๕/๕๕๑๔

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการ
วิชาการหลักสูตร "การพัฒนาทักษะ
ปฏฺิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การ
บริหารพัสดุและการสาธิตการปฏิบัติใน

๙๕๑๘ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต
กทม.

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๒๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ระบบ e-GP" รุ่นที่ ๑- รุ่นที่ ๓ (รุ่นที่ ๑
วันที่ ๒๘-๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓, รุ่นที่
๒ วันที่ ๒๓-๒๔ มกราคม ๒๕๖๔, รุ่นที่
๓ วันที่ ๒๖-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ ทั้ง ๔
รุ่น อบรม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
บางพลัด กรุงเทพฯ)

๑๑/๐๙/๒๕๖๓อว ๐๖๔๕/๕๕๑๖

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการ
วิชาการหลักสูตร "เจาะลึกประเด็นและ
แนวทางการปฏิบัติการจัดจ้าง การทำ
สัญญาและการบริหารสัญญางานจ้าง
ก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
๒๕๖๐" รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๔ (รุุ่นที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๓,
รุ่นที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑-๒ มีนาคม
๒๕๖๔, รุ่นที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๘-๙
เมษายน ๒๕๖๔, รุ่นที่ ๔ ระหว่างวันที่
๒๐-๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

๙๕๑๙ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต
กทม.

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๓๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ทส ๐๙๐๙.๒๐๓/๔๑๑๐

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่
๘ มีค ๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุม ชั้น ๑๗ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๙๕๒๐ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช

ดรุณี คำรอด

๑๕:๓๒

กองสารวัตรและกักกัน ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๙/๒๕๖๓อว ๐๖๔๕/๕๕๑๕

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการ

๙๕๒๑ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต
กทม.

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๓๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

วิชาการหลักสูตร "การจ่ายตรงเงินเดือน
ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ" รุ่นที่ ๑- รุ่นที่ ๒ (รุ่นที ๑
ระหว่างวันที่ ๖-๗ มีนาคม ๒๕๖๔, รุ่นที่
๒ ระหว่างวันที่ ๓-๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
ทั้ง ๒ รุ่น อบรม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
บางพลัด กรุงเทพฯ)

๐๕/๐๒/๒๕๖๔อว ๐๖๔๕/๘๖๒

ขอเชิญเข้ารับการอบรมโครงการบริการ
วิชาการหลักสูตร "เทคนิคการยื่นบัญชี
ทรัพย์สิน หนี้สินและประโยชน์ทับซ้อน
ของ จนท.ภาครัฐ หลักเกณฑ์การ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA
การแก้ปัญหาการถูกไต่สวนตามกฎหมาย
ป.ป.ช." รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๔ (รุ่นที่ ๑ วันที่
๑๘-๑๙ มี.ค.๒๕๖๔ ณ โรงแรมโลตัส
ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ / รุ่นที่ ๒ วันที่
๗-๘ พ.ค.๒๕๖๔ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์
บางพลัด กทม. / รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๐-๑๑
มิ.ย.๒๕๖๔ ณ โรงแรมโลตัส ปางสวน
แก้ว จ.เชียงใหม่ / รุ่นที่ ๔ วันที่ ๙-๑๐
ก.ค.๒๕๖๔ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จ.
อุบลราชธานี)

๙๕๒๒ ม.ราชภัฏสวนสุนันทา เขตดุสิต
กทม.

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๖/๐๕๗

รายงานผลการดำเนินงานการบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต เรื่อง กระบวนการ
คัดและจำหน่ายสัตว์

๙๕๒๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
๖๓ ม.๒ ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.
จันทบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๐๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๖/๐๖๖

โครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูแหล่งน้ำ งบลงทุน
(ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) ปีงบประมาณ
๒๕๖๔

๙๕๒๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
๖๓ ม.๒ ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.
จันทบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๑๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๖/๐๖๗

ขออนุญาตขับรถยนต์ราชการ

๙๕๒๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
๖๓ ม.๒ ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.
จันทบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๑๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔นธ๐๐๐๘/ ๒๓๓

เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนและเงิน
สวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำ
สำนักงานพื้นที่พิเศษ ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จำนวน ๒
ราย รวมทั้งสิ้น ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๙๕๒๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
(กลุ่มบริหารงานทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๙

กองคลัง ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔นธ๐๐๐๘/ ๒๒๒

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔)

๙๕๒๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๑๗

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ดนธ)/ ๐๗๕

ขอขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สินครุภัณฑ์การ
เกษตร (รายการ เครื่องพ่นยา แบบใช้
แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด ๓.๕
แรงม้า  ผลิตภัณฑ์ประเทศจีน ยี่ห้อ
OPM อย่างหนา บรรจุได้ ๑๕๐ ลิตร
จำนวน ๔ เครื่อง)

๙๕๒๘ ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส อ.สุไหงโก-
ลก จ.นราธิวาส

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๒๐

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/ขก ๑๒๕

ขออนุมัติรับบริจาคทรัพย์สินใช้ใน
ราชการของศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
บน เป็นจำนวนเงิน ๔๕๐,๕๘๗.๗๐
บาท)

๙๕๒๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
จ.ขอนแก่น

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๒๔

กองคลัง, กองคลัง, กองคลัง, กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๓๘

ขออนุญาตลาพักผ่อน นายเพนิน บุญยืน

๙๕๓๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ สัตว์
ท่าพระ

ดรุณี คำรอด

๐๘:๒๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กส๐๐๐๘/ ๒๔๓

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๓๕๖,๑๗๕ บาท)

๙๕๓๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธฺุ์
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๒๗

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๕๓๒/๒๕๖๔

ขอทำหนังสือรับรอง (TO WHOM)

๙๕๓๒ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร
โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อทิตา พรมดี

๐๘:๒๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔รอ๐๐๐๘/ ๗๐๔

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๔๘,๗๖๐ บาท)

๙๕๓๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๒๙

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ซพม ๐๑๕/๒๕๖๔

ขอเลื่อนการตรวจรับรองการต่ออายุ
ระบบ GMP และตรวจรับรองการ
ต่ออายุระบบ HACCP ในโรงงาน

๙๕๓๔ บริษัทซีพี-เมจิ จำกัด ดรุณี คำรอด

๐๘:๔๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๖/๐๖๕

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๙๕๓๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
๖๓ ม.๒ ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.
จันทบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๔๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๖/๗๙

รายงานผลการจำหน่ายโคนมคัดออก
พร้อมขออนุมัติจำหน่ายออกจาก
ทะเบียน (จำหน่ายโคนมพันธุ์ TF เพศ
เมีย จำนวน ๑ ตัว หมายเลข
SK๓๙/๕๑)

๙๕๓๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สกลนคร ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.
สกลนคร

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๔๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๖/๘๑

รายงานสอบข้อเท็จจริงกรณีโคนมป่วย
ตาย จำนวน ๒ ตัว

๙๕๔๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สกลนคร ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.
สกลนคร

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๐๙๑

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณี
พัสดุชำรุด จำนวน ๑๗ รายการ

๙๕๔๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ต.นา
บัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/ว ๐๙๕

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ฟาร์มเครือข่ายสัตวืพันธุ์ดี กรมปศุสัตว์
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๕๔๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ อ.เมือง
จ.สุรินทร์

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๐๙๖

ขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินกรมปศุสัตว์
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๕๔๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ อ.เมือง
จ.สุรินทร์

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๓/๐๙๗

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๕๔๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.
ศรีสะเกษ

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๓/๐๙๘

รายงานเงินรายได้จากการจำหน่ายสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๕๔๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.
ศรีสะเกษ

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๓/๑๐๐

ขอส่งรายงานข้อมูลฝูงสัตว์ (โคเนื้อ)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๕๔๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.
ศรีสะเกษ

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๘๔๘

ขอรับโอนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน
๑๖ เครื่อง

๙๕๔๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ อทิตา พรมดี

๐๙:๐๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๕/๐๕๗

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณี
ชำรุดและขออนุมัติจำหน่ายพัสดุชำรุด
จำนวน ๖ รายการ

๙๕๔๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง ต.
วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๕/๐๔๗

รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี
๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

๙๕๔๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง ต.
วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๒/ว ๒๔

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะ
อนุกรรมการว่าด้วยการบังคับใช้

๙๕๕๐ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กองนโยบายฯ

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
และอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๔.๐๐ น. ณ
ห้องประชุม ๓๕๑ อาคารค ๓ ชั้น ๕ มก
อช.

๒๕/๐๒/๒๕๖๔บคก.๑๙/๒๕๖๔

ขอเพิ่มขอบข่ายการรับรองระบบ GMP
และ HACCP โรงงงานเพื่อการส่งออก
EST.๕๕

๙๕๕๑ บริษัทคิวพี(ประเทศไทย)จำกัด อทิตา พรมดี

๐๙:๓๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/๓๐๖

ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ นายพจน์ สิ
ชฌนุกฤษฎ์ ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

๙๕๕๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๓๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/๓๑๓

จ่ายประกาศนียบัตรกำกับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่า
สายสะพายและเหรียญราชอิสริยาภรณ์
ประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๖๐ (นายพจน์ สิช
ฌนุกฤษฏ์ ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี)

๙๕๕๓ สำนักงานปศุสัตว์จัวหวัดชลบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่ว)

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๓๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว ๑๓๘

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาด้านผลิตภัณฑ์อาหารของอา
เซียน ครั้งที่ ๔๔-๓/๒๕๖๔ (ในวันที่ ๑๑
มี.ค.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๓.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓๕๑ อาคาร ๓ ชั้น ๕
สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรฯ (มกอช.)
(ฉบับเมล) (คุณปัญญาภรณ์ สพส.

๙๕๕๔ สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรฯ สำนัก
กำหนดมาตรฐานฯ

อทิตา พรมดี

๐๙:๔๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เดินเรื่อง) ๓/๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔บร ๐๐๐๘/๔๒๒

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากร

๙๕๕๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

วาริน พงษ์รื่น

๐๙:๔๑

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว ๑๔๓

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ
พิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง
หลักการด้านสวัสดิภาพสัตว์ : ระบบการ
ผลิตสุกร ครั้งที่ ๑-๑/๒๕๖๔ (ในวันที่
๒๕ มี.ค.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๓.๐๐
น. ณ ห้องประชุม ๕๑๑ อาคาร ๕ ชั้น ๑
สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรฯ (มกอช.)
(คุณปัญญาภรณ์ สพส. เดินเรื่อง)
๓/๓/๒๕๖๔

๙๕๕๖ สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรฯ สำนัก
กำหนดมาตรฐานฯ

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, สำนักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๓๘.๐๑/ว ๒๗๑

ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการจัดการประชุมรัฐมนตรีความ
มั่นคงอาหารเอเปคและการประชุมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องในปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ (ในวันที่ ๑๐ มี.ค.๒๕๖๔ เวลา
๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๓๔ - ๑๓๕
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์)
(ฉบับแฟกซ์)

๙๕๕๗ คณะกรรมการอำนายการจัดการ
ประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหาร
เอเปคฯ สนง.ศก.การเกษตร

อทิตา พรมดี

๐๙:๔๙

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๑.๘/๕๙

รัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยนออกแผนพัฒนา

๙๕๕๘ ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่
ณ นครกว่างโจว

อทิตา พรมดี

๐๙:๕๔

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ท่าเรือชายฝั่งมณฑลฝูเจี้ยน ปี ๒๕๖๓ -
๒๕๗๘ (ฉบับเมล) (สำเนาเรียน / อ.กรม
วิชาการเกษตร / อ.ประมง / อ.ปศ. / อ.
กรมการข้าว / เลขาฯ สศก. / เลขาฯ มก
อช. / อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร)
ประจำกรุงปักกิ่ง / กงสุล (ฝ่ายเกษตร)
ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้)

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๒๙๐

ขอเสนอย้ายข้าราชการ มาดำรงตำแหน่ง
ว่าง นางสาวกมลศรี  บุตรทอง

๙๕๕๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ อทิตา พรมดี

๑๐:๐๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔นธ ๐๐๐๘/๒๓๔

ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ราย
นางกนกรส แสงสุวรรณ, น.ส.วิภารัตน์ ชู
เชิด

๙๕๖๐ สนง.ปศจ.นราธิวาส (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๑๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๑๖๒๓

ขอปรับแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๖๐,๐๐๐
บาท

๙๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ อทิตา พรมดี

๑๐:๒๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๘๖๔

ขอส่งแบบรายงานผลการจ้างคนพิการใน
หน่วยงานของรัฐประจำปี ๒๕๖๔

๙๕๖๒ สนง.ปศจ.ชัยภูมิ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๔๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๒/๒๕๖๔ทส ๐๓๐๕/๑๙๘๘

แจ้งชื่อผู้แทนกรมควบคุมมลพิษเข้าร่วม
เป็นคณะอนุกรรมการการจัดการการ
ดื้อยาต้านจุลชีพในภาคการเกษตรและ

๙๕๖๓ กองควบคุมมลพิษ วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๕๐

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

การเลี้ยงสัตว์

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๓๖๒

ขอส่งสำเนาแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับ
เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของ ตน.ที่ได้รับ
แต่งตั้ง (เฉพาะราย) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ (๑
ต.ค.๒๕๖๓)

๙๕๖๔ สนง.ปศจ.ชัยนาท (งานการเงินและ
บัญชี)

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๕๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔TC ๐๑๙/๒๕๖๔

แผนการแก้ไขโครงสร้างโรงงานผลิต
อาหารและโรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง
(VCN.๙๗)

๙๕๖๕ บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศ
ไทย) จำกัด (มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๕๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/๗๕๓

ส่งแบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ (นายธวัชชัย น้อย
บริบูรณ์)

๙๕๖๖ สนง.ปศจ.ลพบุรี (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๕๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๖/๐๗๐

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๕๖๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
๖๓ ม.๒ ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.
จันทบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๕๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔TC ๐๒๐/๒๕๖๔

แผนการแก้ไขโครงสร้างโรงงานผลิต
อาหารและโรงงานผลิตอาหาร (VCN.
๖๒)

๙๕๖๘ บริษัท ทรอปิคอลแคนนิ่ง (ประเทศ
ไทย) จำกัด (มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๕๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ชน๐๐๐๘/ ๓๗๙

ขอส่งสำเนาเลขสัญญาครุภัณฑ์สำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท

๙๕๖๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท วันทนี สุขเขียว

๑๐:๕๗

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๖/๐๗๑

รายงานการใช้พื้นที่เพื่อติดตั้งเครื่องสูบ
น้ำ

๙๕๗๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๕๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔จบ๐๐๐๘/ ๑๕๔

ขอความอนุเคราะห์ต่อเวลาขอใช้พื้นที่
เพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ (ติดตั้งเครื่องสูบ
น้ำด้วยไฟฟ้าระบบโซล่าเซลล์ ขนาด
๒๐๐ แรงม้า ขนาดท่อส่งน้ำ ๑๒ นิ้ว)

๙๕๗๑ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าหลวง อ.
มะขาม จ.จันทบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๐

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๐๑๖๗

รายงานการจำหน่ายลูกโคนมพันธุ์ขาว-
ดำ เพศผู้ อายุไม่เกิน ๑ เดือน (โครงการ
ธนาคารโค-กระบือฯ) จำนวน ๒ ตัว

๙๕๗๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๐๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๕๗๓/๒๕๖๔

แจ้งการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจ
ประเมินโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออกไป
ยังซาอุดีอาระเบีย

๙๕๗๓ บริษัท บางกอกแร้นซ์ จำกัด
(มหาชน)

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๐๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/ชบ ๗๘๘

ขอส่งรายงานแผนและผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ปี ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๙๕๗๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๓

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๑๘๑

รายงานการจำหน่ายโคนม ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๕๗๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๐๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๐๑๘๒

ขออนุมัติคัดและจำหน่ายสุกรพ่อแม่พันธุ์
คัดออก ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๑๐ ตัว

๙๕๗๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง อรประภา อินแก้ว

๑๑:๐๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ชน๐๐๐๘/ ๓๖๕

ขอส่งสำเนาแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับ
เงินเดือนสูงกว่าชั้นสูงของตำแหน่งที่ได้
รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓
(๑ ต.ค. ๒๕๖๓) (จำนวน ๒ ชุด)

๙๕๗๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
(งานการเงินและบัญชี)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๖

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๐๑๘๕

รายงานผลการปฏิบัติงานโคนม (ธคก.)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๕๗๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๐๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๐๑๗๖

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
๒๕๖๓

๙๕๗๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๐๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๙๐๓/ ๙๔๕

ส่งหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือนครั้ง
สุดท้าย แบบ ๕๑๑๐ นางสาวอาภา สุข
การัก

๙๕๘๐ กรมวิชาการเกษตร กองคลัง วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๐

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กส๐๐๐๘/ ๒๔๔

รายงาน ผช. ดครงการต่างๆ (ขอส่ง
รายงานการเบิก - จ่ายผลิตภัณฑ์
โครงการต่างๆ ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๖๖๒,๐๑๔.๗๐ บาท)

๙๕๘๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๓

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔อต ๐๐๐๘/๒๕๔

ส่งข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ ใน
ปี พ.ศ.๒๕๖๔ (กิตติวดี โชติปรายน, วีระ
ศักดิ์ เหลืองหิรัญ)

๙๕๘๒ สนง.ปศจ.อุตรดิตถ์ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๑๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔นย๐๐๐๘/ ๒๘๖

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔ ยอดรวม ๘๒๗,๘๗๕ บาท)

๙๕๘๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๕

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๕๘๔/๒๕๖๔

ชี้แจงสาเหตุการยื่นขอ Health
Certificate หลังวันเรือออก

๙๕๘๔ บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศ
ไทย) จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๑๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ชน๐๐๐๘/ ๓๗๗

ขอแจ้งยอดหนี้ค้างชำระค่าดทรศัพท์ราย
เดือน (นายนพพร แก้วกนิษฐารักษ์ เพื่อ
นำจ่ายยอดค้างชำระค่าใช้บริการเป็น
จำนวนเงิน ๑๘,๘๑๘.๑๗ บาท)

๙๕๘๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
(งานการเงินและบัญชี)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๘

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๖/๙๙

ขออนุมัติจำหน่ายกรณีสัตว์ป่วย (โคป่วย
หมายเลข SK๕/๕๙)

๙๕๘๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สกลนคร ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.
สกลนคร

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๓/๒๕๖๔คตปท ๐๒๗/๖๔

แจ้งขอออกเอกสาร HEALTH
CERTIFECATE

๙๕๘๗ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๒๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔อว ๗๘.๑๓/๐๐๕๐๐

ขอขอบคุณ (ได้รับการสนับสนุนหนังสือ
เรื่อง "สมุดพ่อพันธุ์โคนม ประจำปี
๒๕๖๓")

๙๕๘๘ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะสัตว
แพทยศาสตร์

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๓๓

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๓๘๕

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

๙๕๘๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อ.เมือง จ.
สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๓

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔สน๐๐๐๘/ ๓๕๔

ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ปฏิบัติหน้าที่
ในระบบ KTB Corporate Online
(นายวีระสันติ ประทุมผล)

๙๕๙๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๕

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔รย ๐๐๐๘/๖๓๔

ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ของ นาย
รัตนไกร ตันศรีวงษ์ (เดินเรื่องเอง)

๙๕๙๑ สนง.ปศจ.ระยอง ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๓๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔อว ๖๗.๒๑/๑๗๙

ขออนุญาตค้นคว้าข้อมูลและคัดสำเนา
เอกสาร เกี่ยวกับหลักการและเหตุผลใน
การร่างประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์
วิธีการ และเงื่อนไขในการขนส่งสัตว์
หรือการนำสัตว์ไปใช้งาน หรือใช้ในการ

๙๕๙๒ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะ
นิติศาสตร์

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๓๗

กองสารวัตรและกักกัน ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

แสดง พ.ศ.๒๕๖๒ และเอกสารอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๓๘๖

ส่งรายงานผลการพิจารณาการตรวจ
ติดตาม การต้ออายุ และยกเลิกการ
รับรองฟาร์มปลอดการใช้ยาปฏิชีวนะใน
การเลี้ยงสัตว์

๙๕๙๓ สำนักงานเขต ๖ (ส่วนมาตรฐาน
การปศุสัตว์)

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๓๗

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔ชพ๐๐๐๘/ ๐๐๒๔๖

ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน (กปศ. ๑๔ จำนวน
๓๐ เล่ม)

๙๕๙๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๘

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๕๐๔.๔/ ๑๓๙๓

ขอส่งหนังสือรับรองการจ่ายเงินเดือน
ครั้งสุดท้าย (นางสาววธู ทดเพชร)

๙๕๙๕ กรมประมง วันทนี สุขเขียว

๑๑:๔๔

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๐๗๐

แจ้งเตือนการส่งรายงานประจำ ๖ เดือน
ของคณะกรรมการกำกับการดูแลการ
ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ ของสถานที่ดำเนินการ (คก
ส.) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๓ (๑ -๓๐ เมษายน ๒๕๖๓)

๙๕๙๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๔๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๙/๐๕๘

ขอส่งรายงานผลการฝึกอบรม โครงการ
เสวนาสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่นร่วมกับ
เกษตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๙๕๙๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
งานบริหารทั่วไป

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๔๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๒/๒๕๖๔มท๐๐๐๘/ ๑๖๗

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่
KTB Corporate Online (นายพิภพ
เพียวิเศษ)

๙๕๙๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๔๘

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔บร ๐๐๐๘/๔๑๗

ขอส่งแบบรายการประวัติเจ้าหน้าที่ผู้ขอ
อนุญาตตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคล
จำนวน ๓ ราย

๙๕๙๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
ฝ่ายบริหารทั่วไป

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๔๙

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๐๐๔.๑/๑๒๙

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุนฝึกอบรม
นวัตกรรมดิจิทัล (Digital Innovation
Buddy : DIB)

๙๖๐๐ สนง.ก.พ.ศูนย์สรรหาและเลือกสรร
กลุ่มงานบริหารการสอบทุน

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๕๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔รง ๐๖๑๕/๑๕๓๒๒

ขอความร่วมมือตรวจสอบประวัติการ
ว่าจ้างและการนำส่งเงินสมบทบของผู้
ประกันตน ราย นายปณิธี จันทร์แก้ว

๙๖๐๑ สนง.ประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ ๓ บริเวณกระทรวงแรงงาน
ดินแดง กทม. ส่วนงานสมทบและ
การตรวจสอบ

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๕๓

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/๒๒๑

ส่งข้อมูลขอรับการคัดเลือกเข้ารับการ
ประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตน.
ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ
และขอรับเงินเดือนประจำ ตน. ครั้งที่
๒/๒๕๖๔ ของ นายบุญโชค บรรณสาร

๙๖๐๒ สนง.ปศจ.เลย (กลุ่มส่งเสริมฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๕๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๒๖๘

ขอส่งเอกสารเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ

๙๖๐๓ สนง.ปศจ.อุดรธานี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๐๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ประเมินผลงานสำหรับ ตน.ประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการ ของ นายอุเท
น หมั่นจิตร

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๑๑

ขอส่งเอกสารเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ
ประเมินผลงานสำหรับ ตน.ประเภท
วิชาการระดับชำนาญการพิเศษ (น.ส.อร
พรรณ อาจคำภา)

๙๖๐๔ สนง.ปศข.๔ (ส่วนสุขภาพสัตว์) พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๐๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔สน ๐๐๐๘/๓๔๗

นำส่งเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์ของ
สมาชิกสมทบ (จำนวน ๑๐๐ บาท จาก
มยุรี แก้วขวัญ ถึง เงินฌาปนกิจกรมฯ)

๙๖๐๕ สนง.ปศจ.สกลนคร (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๐๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๗๗๕

ขอส่งข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตาม
ข้อกำหนดโครงการยกย่องหน่วยงานใส
สะอาด ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

๙๖๐๖ สนง.ปศข.๓ (ส่วนยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๐๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๐๔

ข้าราชการขอย้าย ราย น.ส.จินตนา ตัน
เวชศิลป์

๙๖๐๗ สนง.ปศข.๖ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๑๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๐๕

ข้าราชการขอย้าย ราย นายทวี เกตุขุน
ทด

๙๖๐๘ สนง.ปศข.๖ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๒๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๖๒

ขอลากิจ เพื่อเข้าร่วมพิธีรับพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย

๙๖๐๙ สนง.ปศข.๖ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๓๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ประจำปี ๒๕๖๓ (นายเทวัญ รัตนะ ใน
วันที่ ๕ มี.ค.๒๕๖๔) (ฉบับเมล)

๐๒/๐๓/๒๕๖๔EC-๒๐๒๑-๐๐๘

ขอส่งมอบเอกสารการดูแลบำรุงรักษา
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๖๑๐ บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๑๑

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๓๗

ขอส่งรายงานตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ
ในการดำเนินงานวิชาการ/งานวิจัย รอบ
ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๙๖๑๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๖๑๒/๒๕๖๔

แจ้งผลการตรวจเชื้อ COVID-๑๙ ในตีวอ
ย่างสินค้าและการ Swab พื้นที่ผลิต และ
ขออนุญาตดำเนินการผลิตสินค้า

๙๖๑๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าเรือมารีนโป
รดัคส์

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๗๐๒

แบบรายงานผลการฝึกอบรม โครงการ
ฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการเสริม
สร้างศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์ให้กับ Smart Farmer "การ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน"
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๙๖๑๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๑๖

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๖๑๔/๒๕๖๔

ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้า
ตรวจกระบวนการผลิตเพื่อการส่งออก
ของศูนย์รวบรวมไข่ ตั้งแต่วันที่ ๓-๓๑
มีนาคม ๒๕๖๔

๙๖๑๔ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๖/๐๗๒

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน
จำนวน ๕ รายการ

๙๖๑๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
๖๓ ม.๒ ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.
จันทบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว๕๒๐

รับรองรายงานการประชุมหารือคณะทำ
งานเฉพาะกิจเพื่อพิจารณาจัดทำ
แนวทางการดำเนินการจัดระบบ PGS
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๘ ก.พ.
๒๕๖๔

๙๖๑๖ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

อทิตา พรมดี

๑๓:๕๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, สำนักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์, สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, สำนักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๖/๐๗๔

ชี้แจงกรณีขอคัดค้านประกาศยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

๙๖๑๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
อ.มะขาม จ.จันทบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๖๑๘/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
ผลิตวันที่ ๑๓-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๙๖๑๘ บริษัท แลคตาซอย จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔SCC๒๑/GVCT๒๔๘

แจ้งยื่นขอเอกสาร Health certificate
หลังเรือออก

๙๖๑๙ บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด
(มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๖๒๐/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก

๙๖๒๐ บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์
เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ผลิตวันที่ ๖-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๕.๐๑/๔๙๐

ขอส่งรายงานการประชุมคณะ
อนุกรรมการจัดทำวิสัยทัศน์และนโยบาย
การส่งเสริมการค้าและผลิตผลการ
เกษตรมาตรฐาน ฮาลาล ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๔ ก.พ. ๒๕๖๔

๙๖๒๑ คณะอนุกรรมการจัดทำวิสัยทัศน์ฯ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๖๒๒/๒๕๖๔

ขอข้อมูลสำเนาเอกสารและลงนาม
รับรองเอกสาร

๙๖๒๒ นายทวี ไกรคุปด์ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔อท ๐๐๐๘/๑๘๑

ขอส่งเอกสารตามหลักเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการฝึกอบรม

๙๖๒๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว๒๘

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะ
กรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐาน
สินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
แสดงฉลากสำหรับสินค้าเกษตร ครั้งที่
๑-๑/๒๕๖๔ และครั้งที่ ๒-๒/๒๕๖๔
ครั้งที่๑-๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ
ห้องปนะชุม ๓๕๑ อาคาร ๓ ชั้น และ
ครั้งที่ ๒-๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ
ห้องประชุม ๑๑๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑ มก
อช.

๙๖๒๔ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๘/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๖๒๕/๒๕๖๔

ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด
เพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤติน้ำในลุ่มน้ำแม่
กลอง กรณีน้ำทิ้งจากฟาร์มสุกรในเขต
อำเภอจอมบึง,อำเถอปากท่อ อละ
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี ที่มี
การระบายน้ำทิ้งหรือลักลอบทิ้งน้ำเสีย
ออกจากฟาร์มสุกรซึ่งเป็นแหล่งกำเนิด
มลพิษทางน้ำที่สำคัญ

๙๖๒๕ สมาคมนักกฎหมายคุ้มครองสิทธิ
และสิ่งแวดล้อม (LEPA)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๔๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔ออ ๐๒๑๕/๒๕๖๔-๔๓

ขอนำเสนองานบริการ ติดตั้ง -ซ่อมบำรุง
ระบบกล้องวงจรปิด (CCTV SYSTEM)
(เสนอ ก.ก่อสร้างฯ)

๙๖๒๖ บ.ออลสตาร์ อินเตอร์เทรด จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๔๔

กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔นค.๐๐๓/๒๕๖๔

ขออนุมัติปรับปรุงไลน์การผลิต ย้ายและ
ติดตั้งเครื่องจักรใหม่ โรงงานอาหาร
แปรรูป อาคาร๒

๙๖๒๗ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๔๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/๗๔๗

ข้อมูลการทำปศุสัตว์ ของนางสาวสุริยา
รักษาคดี นางสาวสาวิตรี  รักษาคดี และ
นางสำราญ  รักษาคดี

๙๖๒๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี อทิตา พรมดี

๑๓:๔๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๐๑๓.๖/ว ๔๐

แจ้งรายชื่อเยาวชนเกษตรไม่มารายงาน
ตัว ระหว่างวันที่ ๑ มีนาคม - ๒
มิถุนายน ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๑๙ คน

๙๖๒๙ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน
จังหวัดกาญจนบุรี

อทิตา พรมดี

๑๓:๕๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔SCC ๒๑/GVCT๒๔๙

แจ้งยื่นขอเอกสาร Health certificate
หลังเรือออก จำนวน ๕ ชุด

๙๖๓๐ บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด
(มหาชน)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔สธ ๐๔๑๐.๗/ว ๑๖๓

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะ
กรรมการโรคติดต่อแห่งชาติตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐-๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
ชัยนาทนเรนทร ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนัก
งานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๙๖๓๑ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ อทิตา พรมดี

๑๓:๕๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๓๘๐

รายงานการสอบสวนโรคเบื้องต้น เมื่อวัน
ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๖๓๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๔:๐๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๓๘๑

ขอเบิกแอนติเจนทดสอบโรควัณโรค
กิจกรรมสำรวจความชุกโรคบรูเซ
ลลาและวัณโรค ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔ จำนวน ๘,๖๐๐ โด๊ส

๙๖๓๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๔:๐๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔อท ๐๐๐๘/๑๗๙

รายงานงบการเบิกและจ่ายชีวผลิตภัณฑ์
ตามแบบรายงาน ผช.๓๗ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๖๓๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง อทิตา พรมดี

๑๔:๐๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔สข ๐๐๐๘/ว ๑๓๓๔

การฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์

๙๖๓๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อทิตา พรมดี

๑๔:๐๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๐๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ระหว่าง
วันที่ ๑ มีนาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน
๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๕๙

ขออนุมัติไปราชการ นายเทวัญ  รัตนะ
ไปราชการที่ จ.สุโขทัย นครสวรรค์
ระหว่างวันที่ ๓-๔ มีนาคม ๒๕๖๔ รวม
๒ วัน

๙๖๓๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๔:๑๑

อธิบดี ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๔๗

ขอส่งหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินชดใช้ใน
การทำลายสุกร จำนวน ๔๖๒ ตัว ยอด
เงินรวม ๑,๒๙๓,๓๙๐ บาท

๙๖๓๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๔:๑๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ทส ๑๐๐๒.๒/ว ๒๘

ขอทบทวนรายชื่อผู้แทนในคณะ
กรรมการกำกับโครงการ The
Economics of Ecosystems and
Biodiversity (TEEB):Supporting
Biodiversity and Climate Friendly
Land Management in Agriculture
Landscapes

๙๖๓๘ กองจัดการความหลากหลายทางชีว
ภาพ สำนักงานโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๕

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๖๐๑/ว ๒๕

ขอเรียนเชิญร่วมแสดงความยินดีในงาน
วันสถาปนากรมการข้าว เนื่องในโอกาส
ครบรอบ ๑๕ ปี วันที่ ๑๖ มีค ๖๔ (ออ
นไลน์)

๙๖๓๙ กรมการข้าว ดรุณี คำรอด

๑๔:๑๖

อธิบดี ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๐๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๑๓

ขอส่งหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินชดใช้ใน
การทำลายสุกร จำนวน ๑๖ ตัว ยอดเงิน
รวม ๑๑๔,๙๐๐ บาท

๙๖๔๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๔:๑๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔อจ ๐๐๐๘/๒๐๔

จ่ายประกาศนียบัตรกำกับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่า
สายสะพายและเหรียญราชอิสริยาภรณ์
ประจำปี ๒๕๕๕-๒๕๖๐ (

๙๖๔๑ สนง.ปศจ.อำนาจเจริญ (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๑๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๓๘

ขอส่งหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินค่าชดใช้
ในการทำลายสุกร จำนวน ๔๔๗ ตัว เป็น
เงิน ๑,๗๒๘,๕๒๕ บาท

๙๖๔๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๔:๑๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๓๗

ขอส่งหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินค่าชดใช้
ในการทำลายสุกร จำนวน ๖๘ ตัว เป็น
เงิน ๒๙๘,๓๙๕ บาท

๙๖๔๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๔:๒๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๒/๒๕๖๔อก ๐๗๐๔/ว ๐๒๕๒๙

แจ้งการประชุม ISO/TC ๓๔/SC ๙
Microbiology ครั้งที่ ๔๐ (นายเลิศชัย จิ
นตพิทักษ์สกุล ผู้แทนในอนุกรรมการ
วิชาการรายสาขา คณะที่ ๓๕/๑)

๙๖๔๔ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

ดรุณี คำรอด

๑๔:๒๕

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๘๒

ขออนุมัติยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป
จำนวน ๑ รายการ

๙๖๔๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ลำปาง

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๓๐

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๐๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๖๔๖/๒๕๖๔

ขอเชิญตรวจรับรองกระบวนการผลิต
สินค้า Process Cheese

๙๖๔๖ บริษัท แมคคีย์  ฟู้ด เซอร์วิสเซล
(ประเทศไทย) จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๓๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๑๘๓๐

ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็น สำหรับดำเนินงานโครงการ
เยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้
ประกอบการผลิตภัณฑ์นมพลิกฟื้น
เศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม

๙๖๔๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๔:๓๒

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๖๔๘/๒๕๖๔

แจ้งแล้วเสร็จ ขยายพื้นที่ห้องเก็บบรรจุ
ภัณฑ์ (ถุง)

๙๖๔๘ บริษัท แมคคีย์  ฟู้ด เซอร์วิสเซล
(ประเทศไทย) จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๓๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๒๐๖.๑๑/ ๒

ขอหนังสือรับรองการเบิกค่าเช่าบ้าน
และค่าบริการรายเดือนโทรศัพท์
เคลื่อนที่เดือนสุดท้าย (นายสมชวน รัตน
มังคลานนท์)

๙๖๔๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๒

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๑/๐๗๑

ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน (กปศ.๑๔) จำนวน
๔ เล่ม

๙๖๕๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๖๗๗

ขอเชิญประชุม (ศูนย์ติดตามและแก้ไข

๙๖๕๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงาน
และโครงการพิเศษ

ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๐๙

รองอธิบดี๒ ด้านบริหาร ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๐๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กษ. ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๑๖ มี.ค.
๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
กษ. (ห้อง ๑๒๓)

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๑/๐๗๔

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานสัตวแพทย์
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๖๕๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๑/๐๗๖

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของงาน/
โครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๖๕๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๐๔๕

การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่ม
แอมโมเนียคลอไรด์ (ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘
- ธ.ค. ๒๕๕๓)

๙๖๕๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ยโสธร อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๖

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๒/๒๕๖๔ชสคน. ๐๐๗/๒๕๖๔

ขอพิจารณาช่วยเหลือ นมส่วนเกินตาม
บันทึกข้อตกลง (MOU) การซื้อขาย
น้ำนมโค ปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔

๙๖๕๕ ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคเหนือ
จำกัด

มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๑๕:๑๗

รองอธิบดี๒ ด้านบริหาร ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๑/๐๗๗

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๖๕๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๑๗๙๔

ขอให้พิจารณามอบหมายบุคคลเข้าร่วม
ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการด้านการ

๙๖๕๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๕:๑๘

สำนักกฏหมาย ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๐๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ผลิต ในคณะกรรมาธิการการ
เกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา วันที่ ๑๑
มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมคณะกรรมาธิการ หมายเลข
๔๑๐ ชั้น ๔ อาคารรัฐสภา กทม.

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๙๒

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค.
๒๕๕๓)

๙๖๕๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๙

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔พย ๐๐๐๘/๕๙๓

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๙๖๕๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๒๐

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๑๓/ ๔๗

ขอเรียนชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อไข้หวัดนก (ตั้งแต่ ม.ค.
๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๙๖๖๐ ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อ
พันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ อ.
เมือง จ.เชียงใหม่

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๓

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๕/๐๕๘

ขอส่งแบบเสนอโครงการงานวิชาการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง "สภาพการ
ผลิต ต้นทุน และผลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจการเลี้ยงโคชนของเกษตรกร
ในอำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง"

๙๖๖๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๐๙๓

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๖๖๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ต.นา
บัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๐๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(อบ)/ ๑๐๘

ขอส่งรายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง
(การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่ม
แอมโมเนียคลอไรต์ และอัลดีไฮด์ ชื่อ
ทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐ เพื่อใช้
ในการฆ่าเชื้อโรคไข้หวัดนก ตั้งแต่ ม.ค.
๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๙๖๖๓ ด่านกักกันสัตว์อุบลราชธานี วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๗

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔ลพ ๐๐๐๘/๙๑๖

การเบิกจ่ายค่าชดใช้ในการทำลายสุกร
แก่เกษตรกร ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๙๖๖๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน อทิตา พรมดี

๑๕:๒๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔พร ๐๐๐๘/๗๘๑

รายงานการเบิกจ่ายวัคซีนป้องกันโรค
สัตว์งบป้องกันโรคและงบเพื่อจำหน่าย
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๖๖๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ อทิตา พรมดี

๑๕:๒๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ลป๐๐๐๘/ ๑๗๓๒

รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ -
จัดจ้าง รายเดือน ตามแบบ สขร.๓ (ปังบ
ประมาณ๒๕๖๔ ประจำเดือน ก.พ.
๒๕๖๔ วงเงินงบประมาณ
(๔๑๖,๓๘๐.๐๐ บาท)

๙๖๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๑

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔ลป๐๐๐๘/ ๑๘๙๑

รายงานงบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ สำหรับรายการที่ยังไม่ได้ก่อหนี้
ผูกพันในระบบ GFMIS

๙๖๖๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๔

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๐๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๑๗๖๘

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิรูปประเทศ ณ เดือน
มกราคม ๒๕๖๔

๙๖๖๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๕:๓๖

กองแผนงาน ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔ชม๐๐๐๘/ ๖๐๕๙

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้
ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าชั้นสูง
ของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งที่ไปช่วย
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ (๑
ต.ค. ๒๕๖๓)  (จำนวน ๔ ราย)

๙๖๖๙ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๗

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๒/๒๕๖๔อว ๖๗.๒๙/๑๙๐

ขออนุมัติบุคลากรเป็นวิทยากร คุณพัชร
ศิษย์  วงค์อินทร์ วันที่ ๒๓ มีนาคม
๒๕๖๔ และวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

๙๖๗๐ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์
รังสิต

อทิตา พรมดี

๑๕:๓๘

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔ขก๐๐๐๘/ ๒๙๒๔๖

ส่งรายงานผลการตรวจสอบการรับ -
จ่ายพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ (งวกตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐
ก.ย. ๒๕๖๓)

๙๖๗๑ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๐

กองคลัง, กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๑๘๔

รายงานผลการตรวจสอบเอกสารซื้อวัสดุ
การเกษตร จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) ตามประกาศประกวดราคา
กรมปศุสัตว์ที่ e-๔/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๖

๙๖๗๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์ปทุมธานี

อทิตา พรมดี

๑๕:๔๒

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๐๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ปจ๐๐๐๘/ ๒๔๔๖

ขออนุมัติจำหน่ายพัสดุชำรุด เสื่อสภาพ
หรือสูญไป ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
(โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน ๙๐
รายการ ในราคาประเมินขั้นต่ำ
๑๗,๑๙๖.๐๐ บาท และโดยวิธีทำลาย
จำนวน ๖ รายการ รวมทั้งสิ้น จำนวน
๙๖ รายการ)

๙๖๗๓ ศาลากลาง จังหวัดปราจีนบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๓

กองคลัง, กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔รน ๐๐๐๘/๑๕๓

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง
อาคาร สนง.ปศอ.เมืองระนอง จำนวน ๑
หลัง (วงเงิน ๒,๖๒๕,๕๐๐ บาท)
(ฉบับเมล) (เสนอ กปร.)

๙๖๗๔ สนง.ปศจ.ระนอง (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๘

กลุ่มประสานราชการ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๒/๑๓๐

กระทู้ถามทั่วไปที่ขอให้ตอบใน
ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง ปัญหาสุนัข
จรจัดในเขตบางขุนเทียน ของนายณัฐชา
บุญไชยอินสวัสดิ์

๙๖๗๕ กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา

อทิตา พรมดี

๑๕:๔๙

กองแผนงาน ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๒/ว ๑๓๔

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวัน
ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๖๗๖ กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา

อทิตา พรมดี

๑๕:๕๑

กองแผนงาน ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔ศธ ๐๒๑๑.๒/๑๗๕๕

ส่งข้อมูลงบประมาณในการจัดซื้อนม
ชนิด ยู เอช ที ตามโครงการเยียวยา
เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ

๙๖๗๗ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การศึกษาเอกชน สำนักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๕๑

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๐๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๓/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/๖๑๗

ของบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ (ตู้เย็นบิก
ฟุตฯ เป็นเงิน ๑๔,๕๐๐ บาท) (เสนอ ก
ปร.)

๙๖๗๘ สนง.ปศจ.สระแก้ว พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๓

กลุ่มประสานราชการ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๖๖๔

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการ
แก้ไขปัญหาภาคการเกษตร วันที่ ๒๖
มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมกษ. (๑๓๔-๑๓๕)

๙๖๗๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงาน
และโครงการพิเศษ

อทิตา พรมดี

๑๕:๕๓

กองแผนงาน ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔CPP-๖๔/๑๒

การแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจ
ประเมินระบบ เพื่อการส่งออกไปยัง
ประเทศซาอุดิอาระเบีย

๙๖๘๐ บริษัทไก่สดเซนทาโกจำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๕๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔SKF-๖๔/๐๕

การแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจ
ประเมินระบบ เพื่อการส่งออกไปยัง
ประเทศซาอุดิอาระเบีย

๙๖๘๑ บริษัทสกายฟู้ดจำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๕๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๑๕๖๐

แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งปศุสัตว์
อำเภอ นายพันธศักย  พุทธชาติ

๙๖๘๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ อทิตา พรมดี

๑๕:๕๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/๖๑๔

ขอ งปม.ก่อสร้างครุภัณฑ์ (ก่อสร้างถนน
คสล.๕ เมตร ยาว ๙๐ เมตร) เป็นเงิน
๓๒๐,๐๐๐ บาท (เสนอ กปร.)

๙๖๘๓ สนง.ปศจ.สระแก้ว พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๙

กลุ่มประสานราชการ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๐๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๓/๒๕๖๔พท ๐๐๐๘/๓๗๙

ขอสำเนา ก.พ.๗ นายไพโรจน์  อินทรศรี

๙๖๘๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง อทิตา พรมดี

๑๖:๐๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๑๐๐/ว ๑๕๕๕

แจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการ ของ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ วันที่ ๔-๕ มี.ค. ๖๔
ณ จังหวัดกาญจนบุรี

๙๖๘๕ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๑๖:๐๑

อธิบดี ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๐๖๖

รายงานข้อเท็จจริงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์
ฆ่าเชื้อ (รายการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมดมเนียคลอไรด์ และอัลดีไฮต์
ชื่อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐ ใน
ระหว่างเดือน ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค.
๒๕๕๓)

๙๖๘๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
อำนาจเจริญ

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๑

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔พย ๐๐๐๘/๕๒๔

ขอรับการพิจารณาแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง
ปศุสัตว์อำเภอปง ระดับอาวุโส ว่าที่ร้อย
ตรีฤทธิโรฒน์  ปัญญาวงศ์

๙๖๘๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา อทิตา พรมดี

๑๖:๐๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๑๕๐๖

ส่งสมุอประวัติประจำตัวข้าราชการคืน
จำนวน ๓ ราย

๙๖๘๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ อทิตา พรมดี

๑๖:๐๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/๖๑๕

ของบประมาณก่อสร้างครุภัณฑ์
(ก่อสร้างโรงจอดรถ ขนาดกว้าง ๕.๕๐
เมตร ยาว ๒๕ เมตร เป็นเงิน ๒๓๒,๐๐๐

๙๖๘๙ สนง.ปศจ.สระแก้ว พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๐๕

กลุ่มประสานราชการ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๑๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

บาท (เสนอ กปร.)

๐๒/๐๓/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/๖๑๖

ของบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ (โต๊ะ-เก้าอี้
ทำงาน จำนวน ๑๔ ชุดฯ เป็นเงิน
๗๗,๐๐๐ บาท) (เสนอ กปร.)

๙๖๙๐ สนง.ปศจ.สระแก้ว พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๐

กลุ่มประสานราชการ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(สก)/ ๑๑๕

รายงานการตรวจสอบการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่มแอมโมเนียมค
ลอไรด์และอัลดีไฮด์ (ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘
- ธ.ค. ๒๕๕๓)

๙๖๙๑ ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว อ.อรัญ
ประเทศ จ.สระแก้ว

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๑

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ปช)/ ๑๔๗

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๙๖๙๒ ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๕

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๒๔๘

ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือน ม.
ค.๒๕๖๔ (กลุ่มประสานฯ)

๙๖๙๓ สนง.ปศจ.ตาก (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๘

กลุ่มประสานราชการ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๕๘

ขอส่งข้อเท็จจริง (การจัดซื้อจัดจ้าง
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่มแอมโมเนีย
มคลอไรด์ และอัลดัไฮด์ ซื่อทางการค้า
อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐ เพื่อใช้ในการฆ่า
เชื้อไข้หวัดนก ในราคาแพงกว่า
ท้องตลาด จึงขอทราบข้อเท็จจริง ตั้งแต่

๙๖๙๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ชุมพร ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๐

กองคลัง, กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๑๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๖๓)

๐๒/๐๓/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/๖๑๓

ของบประมาณก่อสร้างครุภัณฑ์
(ก่อสร้างป้ายชื่อ สนง.ปศจ.สระแก้ว เป็น
เงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท) (เสนอ กปร.)

๙๖๙๕ สนง.ปศจ.สระแก้ว พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๑

กลุ่มประสานราชการ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๓๘

(การจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่ม
แอมโมเนียมคลอไรด์ และอัลดัไฮด์ ซื่อ
ทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐ เพื่อใช้
ในการฆ่าเชื้อไข้หวัดนก ในราคาแพงกว่า
ท้องตลาด จึงขอทราบข้อเท็จจริง ตั้งแต่
ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๖๓

๙๖๙๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๑

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(นพ)/ ๐๗๓

(การจัดซื้อจัดจ้างผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่ม
แอมโมเนียมคลอไรด์ และอัลดัไฮด์ ซื่อ
ทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐ เพื่อใช้
ในการฆ่าเชื้อไข้หวัดนก ในราคาแพงกว่า
ท้องตลาด จึงขอทราบข้อเท็จจริง ตั้งแต่
ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๖๓

๙๖๙๗ ด่านกักกันสัตว์นครพนม ต.หนอง
ญาติ อ.เมือง จ.นครพนม

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๓

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔ลป๐๐๐๘/ ๑๘๙๓

ข้าราชการในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดลำปาง ขอความอนุเคราะห์หัก
เงินเดือนชำระเงินกู้ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (นางสาวศศิธร ติคำรัมย์)

๙๖๙๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๖

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๑๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔มส ๐๐๐๘/๒๗๗

ขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔
(เพิ่มเติม) (จำนวนเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท)
(ฉบับเมล) (เสนอ กปร.)

๙๖๙๙ สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๗

กลุ่มประสานราชการ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๓๗๘

ขอสนับสนุน งปม.เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖
เครื่อง) (เสนอ กปร.)

๙๗๐๐ สนง.ปศจ.ชัยนาท (ฝ่ายบริหารฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๐

กลุ่มประสานราชการ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๔๓

ขอความอนุเคราะห์ให้งานช่างออกแบบ
และประเมินราคาถนนภายในหน่วยงาน
โดยมีความกว้าง ๔ เมตร ความยาว
๓๓๐ เมตร (เสนอ ก.ก่อสร้างฯ)

๙๗๐๑ ศอส.สุโขทัย พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๒

กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๑๕

ขอส่งใบลาพักผ่อน นายไพบูลย์ ศรีสิทธิ
ยานนท์ ผอ.ศูนย์ฯ ลาพักผ่อนวันที่ ๕
มีนาคม ๒๕๖๔

๙๗๐๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี ๙๙ ม.๙ ต.มะลวน อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๓๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๔๕๕

ขออนุมัติรับบริจาคพร้อมขึ้นทะเบียน
ครุภัณฑ์ (โรงจอดรถโครงสร้างเหล็ก ๑
ชั้น หลังคาเมทัลชีท ขนาด กว้างXยาวX
สูง ๑๖.๘๐x๒๑.๘๐x๖.๔๐ เมตร พื้นที่
ใช้สอย ๔๒๒ ตารางเมตร จากกลุ่มผู้
ประกอบการเลี้ยงสุกรภาคเหนือตอนล่าง
จำนวน ๕ ราย เป็นเงิน ๕๒๔,๘๐๖.๓๙

๙๗๐๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๔

กองคลัง, กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๑๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

บาท)

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๒/๘๙

ขอส่งใบลาพักผ่อน นายอนุชาติ ศิริรัตน์
ขอลาพักผ่อนในวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

๙๗๐๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.
สะพรรณบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๓๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๙๐

ส่งรายงานการนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
(ก.พ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น
๒๓,๖๘๐.๐๐ บาท)

๙๗๐๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๖

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๘๘

ขอเชิญเจ้าหน้าที่ร่วมจัดเสวนาสัตว์พื้นที่
เมืองประจำถิ่น ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่

๙๗๐๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๓๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ลย๐๐๐๘/ ๒๓๘

ส่งรายงานการรับ - จ่าย โครงการ
พัฒนาการผลิตเนื้อโคมาตรฐานอินทรีย์
(ก.พ. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๒๑๖,๑๑๗.๕๕
บาท)

๙๗๐๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย (ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๘

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๗๐๘/๒๕๖๔

ขอเสนอราคาออกอากาศเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ภารกิจของกรมปศุสัตว์
ออกอากาศทางรายการ ข่าวจราจร สว
พ.FM ๙๑ กรุงเทพฯ จำนวน ๑ สถานี
และสถานีวิทยุต่างจังหวัด จำนวน ๙
สถานี รวมทั้งสิ้น ๑๐ สถานี และทางสื่อ

๙๗๐๘ บ.วิไลเซ็นเตอร์แอนด์ซันส์ จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๙

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๑๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

Social Media ของ สวพ.FM.๙๑ (เสนอ
ก.เผยแพร่ฯ)

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๓/๖๒

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
จำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน ๗ รายการ

๙๗๐๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก อ.
กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๔๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๐/๐๘๔

ขอชี้แจง เรื่อง ขอคัดค้านการประกาศ
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
e-bidding

๙๗๑๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ จ.
นครศรีฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๔๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กท ๑๙๐๒/๘๓๒

ขอจัดส่งข้อมูลงบประมาณในการจัดซื้อ
นมชนิด ยู เอช ที เพิ่มเติม ตามโครงการ
เยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ

๙๗๑๑ กรุงเทพมหานคร สำนักงบประมาณ
กรุงเทพมหานคร สำนักงานระบบ
งบประมาณ

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๕๑

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๐/ว ๑๔๕๙

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนาม
บันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และสถาบัน
เทคโนโลยีแห่งเอเซีย (ในวันที่ ๑๗ มี.ค.
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ
ห้องประชุม กษ. (๑๑๕)

๙๗๑๒ สป.กษ. สถาบันเกษตราธิการ พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔อย ๐๐๐๘/๒๕๕

ข้าราชการขอลาออกจากราชการ (นาย
รณภพ ชูอำนาจ) ตั้งแต่วันที่ ๖ เม.ย.
๒๕๖๔ (ฉบับเมล)

๙๗๑๓ สนง.ปศจ.พระนครศรีอยุธยา (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๑๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๒/๒๕๖๔พช ๐๐๐๘/๓๐๕๐

ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
รายบุคคลของผู้บริหาร รอบการประเมิน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๙๗๑๔ สนง.ปศจ.เพชรบูรณ์ พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๑๗๖๙

เชิญร่วมงาน InfoComm Sutheast
Asia ๒๐๒๑ GoVIRTUAL วันที่ ๑๐ มี.
ค.๒๕๖๔

๙๗๑๕ สป.กษ.กองกลาง โทร.๐๒-๒๘๑-
๕๙๕๕ ต่อ ๒๙๑

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๑๗๖๗

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการ
พิจารณาของคณะกรรมาธิการสามัญเพื่อ
ทำหน้าที่ตรวจสอบประวัติฯ ผู้ได้รับการ
เสนอชื่อให้ดำรง ตน.เลขาธิการคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ฟอกเงิน

๙๗๑๖ สป.กษ.กองกลาง โทร.๐๒-๒๘๑-
๕๙๕๕ ต่อ ๒๙๑

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔สห ๐๐๐๘/๑๑๗

ขอความอนุเคราะห์รับรองสิทธิ์การเบิก
ค่าเช่าบ้านตามคำสั่งย้ายข้าราชการ (น.
ส.นวพร กรรำ)

๙๗๑๗ สนง.ปศจ.สิงห์บุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๒๕

การดำเนินการโครงการยกย่องหน่วยงาน
ใสสะอาด กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๔

๙๗๑๘ สนง.ปศข.๕(ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔พช ๐๐๐๘/๓๖๓

ขอความร่วมมือรายงานผลการจ้างคน

๙๗๑๙ สนง.ปศจ.เพชรบูรณ์ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๑๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

พิการในหน่วยงานของรัฐประจำปี
๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๐๔

ส่งหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินบำนาญ
และบำเหน็จรายเดือนของผู้เกษียณอายุ
ราชการ (นิคม ไชยเสน, ทองมา ถาวะโร)

๙๗๒๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๒๗

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำ
ปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔

๙๗๒๑ สนง.ปศข.๕(ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๐๒๑N ํ ๑๐/๒๑

On behalf of the Ministry of
Agriculture, Livestock and Food
Supply of Brazil (MAPA) and in
response of the Official Letter No.
๐๖๑๙/๓๑๓๖๖ dated ๑๗ October
๒๐๑๙, I have the honor to submit
gere๒with attached the
information requested by "the
questionnaire for the evaluation
of the veterinary services and
animal health administration in
any exporting country for the
registration of company/enterprise
intending to export live day - old
poultry and hatching eggs into the
Kingdom of Thailand" to be
appraised by the Department of

๙๗๒๒ MINISTRY OF AGRICULTURE,
LIVESTOCK AND FOOD SUPPLY
EMBASSAY OF BRAZIL

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๐

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๑๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

Livestock Development (DLD)

๒๕/๐๒/๒๐๒๑N ํ ๐๙/๒๑

In this regard, on behalf of the
Ministry of Agriculture, Livestock
and Food Supply of Brazil (MAPA),
I have the honor to submit
herewith attached the revision
model of Veterinary Health
Certificate for Export Birds into the
Kingdom of Thailand to be
appraised by DLD.

๙๗๒๓ MINISTRY OF AGRICULTURE,
LIVESTOCK AND FOOD SUPPLY
EMBASSAY OF BRAZIL

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๔

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖ (๓)/๗๓๑

ขออนุมัติข้าราชการเพื่อลาฝึกอบรม ณ
ตปท. (นายรุชติโรจน์ จิโรจน์วงศ์)
(ระหว่างวันที่ ๑ เม.ย.๒๕๖๔ ถึงวันที่
๒๕ มี.ค.๒๕๖๕) ฝึกอบรมโครงการ TP-
FAV II ณ ม.มิยาซากิ ประเทศญี่ปุ่น

๙๗๒๔ สนง.ปศข.๓ (ส่วนสุขภาพสัตว์) พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๗

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๓๙๖

ผลการหารือระหว่างนายกรัฐมนตรีกับ
คณะนักธุรกิจจากสภาธุรกิจ
สหรัฐอเมริกา - อาเซียน (USABC) (เมื่อ
วันที่ ๒๕ พ.ย.๒๕๖๓)

๙๗๒๕ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๙

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๐/๐๑/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๑.๗/๔๐

ร่างใบรับรองสุขอนามัยนำเข้าผลิตภัณฑ์
คอลลาเจนและเจลาติน สาธารณรัฐ
เกาหลี

๙๗๒๖ สนง.ที่ปรึกษาการเกษตร ตปท.
ประจำกรุงโตเกียว

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๑

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๑๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๗๒๗/๒๕๖๔

แจ้งผลการกั้นห้องผลิตสินค้าโครงสับ
(Chopped Chicken Frame) บริษัท
ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์) จำกัด EST.
๕๓ (โรงชำแหละตัดแต่ง)

๙๗๒๗ บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์)
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๒๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๒๓

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๙๗๒๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
อุดรธานี อ.กุดจับ จ.อุดรธานี

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๐

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔TPT๐๑๕/๒๕๖๔

แจ้งการติดตั้งเครื่องจักรใหม่ในโรงงาน
เพิ่มเติม ของ บจก.ไทสัน โพลทรี (ไทย
แลนด์) EST.๕๓ (โรงชำแหละ)

๙๗๒๙ บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์)
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๓๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๘๘

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๙๗๓๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๓

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔สพ.สภ.ว ๑๔๘/๒๕๖๔

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ
สัตวแพทยสภาครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่
๑๘ มีค ๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. (Zoom)

๙๗๓๑ สำนักงานสัตวแพทยสภา ดรุณี คำรอด

๑๐:๓๕

อธิบดี ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๗๓๒/๒๕๖๔

ขอเลื่อนการเข้าตรวจรับรองระบบ GMP
และ HACCP ในวันศุกร์ที่ ๒๖ มีนาคม
๒๕๖๔

๙๗๓๒ บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินอัสตรี้
จำกัด

อทิตา พรมดี

๑๐:๓๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๑๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๒/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๓๙๙

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ปี ๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๙๗๓๓ สนง.ปศจ.ยะลา ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๔๐

กลุ่มประสานราชการ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔ดผ.๐๘/๖๔/๐๐๒๒

แจ้งขอเลื่อนการตรวจติดตามการแก้ไข
ข้อบกพร่องระบบ GMP กระบวนนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์น้ำผึ้ง บริษัท ดอยคำ
ผลิตภัณฑ์ จำกัด EST.โรงงานหลวง
อาหารสำเร็จรูปที่๑ (ฝาง)

๙๗๓๔ บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๔๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ปน ๐๐๐๘/๒๓๓

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ สนง.ปศจ.ปัตตานี รวมเป็นเงิน
๓๒,๐๐๐ บาท (เสนอ กปร.)

๙๗๓๕ สนง.ปศจ.ปัตตานี (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๔๙

กลุ่มประสานราชการ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๔/ ๘๐

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๙๗๓๖ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น (ฝ่าย
บริหารฯ)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๓

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔จบ ๐๐๐๘/๐๖๓๐

ขอสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์
ของ สนง.ปศอ.มะขาม จ.จันทบุรี (เป็น
เงิน ๑๔๓,๔๙๐ บาท) (เสนอ กปร.)

๙๗๓๗ สนง.ปศจ.จันทบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๐๖

กลุ่มประสานราชการ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๒๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔TUM๒๑/GVCT๒๙๘

ขอใบรับรอง HEALTH CERTIFICATE
ฉบับใหม่ (REPLACEMENT + TO
WHOM)

๙๗๓๘ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๑๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔นร๐๗๐๑/ ๒๐๐๖

รายงานประกอบการจัดสรรงบประมาณ
งบกลาง แผน : แผนงานยุทธศาสตร์
เสริมสร้างพลังทางสังคม (จำนวนเงิน
๓,๓๙๖,๒๘๔.๐๐ บาท)

๙๗๓๙ สำนักงบประมาณ วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๑

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔นร๐๗๑๘/ ๗๑๖๗

การอนุมัติงบประมาณโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ (จำนวน
๑,๘๑๙,๐๐๐ บาท)

๙๗๔๐ สำนักงบประมาณ วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔สพ.สภ.๐๐๙๓/๒๕๖๔

ยินดีเข้าร่วมประชุมสามัญมูลนิธิ
สัตวแพทย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๔
มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐
น. ณ ห้องประชุมมูลนิธิสัตวแพทย์

๙๗๔๒ สำนักงานสัตวแพทยสภา อทิตา พรมดี

๑๑:๓๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๗๔๓/๒๕๖๔

การส่งตัวอย่างตรวจ กรณีที่โรงงานไม่ได้
ผลิตส่งออกทุกเดือน

๙๗๔๓ บริษัท สก๊อต อินดัสเตรียล
(ประเทศไทย) จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๔๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(พร)/ ๐๓๖

ชี้แจงข้อเท็จจริง (จัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์ และอัลดีไฮด์
ชื่อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐ เพื่อ

๙๗๔๔ ด่านกักกันสัตว์แพร่ ๓๓๕ ม.๑๐ ต.
แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๔๓

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๒๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ใช้ในการฆ่าเชื้อไข้หวัดนกในราคาแพง
กว่าท้องตลาด ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค.
๒๕๕๓)

๐๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๗๔๕/๒๕๖๔

ขอหนังสือ Certificate of free sale ไป
ยังประเทศซาอุดิอาระเบีย

๙๗๔๕ บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการ
ผลิต จำกัด

อทิตา พรมดี

๑๑:๔๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔สห๐๐๐๘/ ๑๒๙

รายงานข้อเท็จจริงในการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ (จัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่า
เชื้อกลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์
และอัลดีไฮด์ ชื่อทางการค้า อะกริ
เจอร์ม ๒๐๐๐ เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อ
ไข้หวัดนกในราคาแพงกว่าท้องตลาด
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๙๗๔๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๔๕

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๗๔๗/๒๕๖๔

ขอหนังสือ Certificate of free sale ไป
ยังประเทศอาเซอร์ไบจาน

๙๗๔๗ บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการ
ผลิต จำกัด

อทิตา พรมดี

๑๑:๔๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๑/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๗๔๘/๒๕๖๔

ขอยื่น Health Certificate ส่งออก
ประเทศสิงคโปค์หลังเรือออก (เนื่องจาก
๒๒ ก.พ.๒๕๖๔ โหลดสินค้า / ๒๒ ก.พ.
๒๕๖๔ ดำเนินการทำเอกสาร Cheek
list แล้วเสร็จ) (จนท.บริษัทเดินเรื่อง)

๙๗๔๘ tyson พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๔๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๒๐๓/ ๑๑๕๗

ส่งเงินเดือนเบิกล่วงล้ำ กรณีไม่รับตัวเงิน
ในระบบ GFMIS ของนายทรงวุฒิ เดช

๙๗๔๙ สำนักงานงบประมาณ วันทนี สุขเขียว

๑๒:๔๙

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๒๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

วิชิตชัย จำนวนเงิน ๓๙,๗๕๖ บาท)

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๒๓๔

ขอรับการสนับสนุนจัดสรรเงิน
งบประมาณเพิ่มเติม เป็นจำนวนเงิน
ทั้งสิ้น ๒๘๐,๐๐๐ บาท

๙๗๕๐ สนง.ปศุสัตว์พื้นที่ กทม. (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๔๙

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๒/๒๕๖๔อย๐๐๐๘/ ๒๒๙

การเบิกใบเสร็จรับเงิน ก.ป.ศ. ๑๔
(จำนวน ๓๐ เล่ม)

๙๗๕๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๕๕

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๔/๐๕๙

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายวินิจ
คำสังข์ เดินทางไปราชการที่ กรมปศุสัตว์
พญาไท ระหว่างวันที่ ๔-๖ มีนาคม
๒๕๖๔

๙๗๕๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

อรประภา อินแก้ว

๑๒:๕๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๔/๐๖๒

ส่งรายงานการใช้รถยนต์ไปราชการใน
ท้องที่จังหวัดต่างๆ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๗๕๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

อรประภา อินแก้ว

๑๒:๕๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๔/๐๖๑

ส่งรายงานฝูงสัตว์ในระบบฐานข้อมูลการ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (e-Breeding)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๗๕๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

อรประภา อินแก้ว

๑๒:๕๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๑๔๑

ขอส่งผลการปฏิบัติงานผลิตภัณฑ์สัตว์
(พืชอาหารสัตว์) ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๙๗๕๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๐๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๒๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๑๔๔

การดำเนินการโครงการยกย่องหน่วยงาน
ใสสะอาด กรมปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๔

๙๗๕๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๐๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๓/๕๙

รายงานผลการจัดโครงการเสวนาสัตว์
พื้นเมืองประจำถิ่นร่วมกับเกษตรกร

๙๗๕๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ ตู้
ปณ.๑๔ อ.เมือง จ.แพร่

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๐๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔สป๐๐๐๘/ ๓๗๕

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔)

๙๗๕๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรปราการ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๔

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๒/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๔/ว ๓๐๙

แจ้งการต่ออายุใบรับรองการขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการ (บริษัท รับตรวจสินค้า
โพ้นทะเล จำกัด)

๙๗๕๙ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กองรับรอง
มาตรฐาน

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๔

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๒/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๔/๓๒๓

แจ้งการต่ออายุใบรับรองการขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการ (บริษัท สหฟาร์ม จำกัด
(ลพบุรี)

๙๗๖๐ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กองรับรอง
มาตรฐาน

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๖

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔อย๐๐๐๘/ ๒๒๘

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔)

๙๗๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๗

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๒๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๗๖๒/๒๕๖๔

ขอรับรองโรงงานเพื่อส่งออกไปยัง
ประเทศสิงคโปร์ (จนท.บริษัทเดินเรื่อง
เอง)

๙๗๖๒ บ.แดรี่โฮม วิสาหกิจ เพื่อสังคม จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๑๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔อต๐๐๐๘/ ๒๗๔

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑๑๑,๗๙๕.๐๐
บาท)

๙๗๖๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๐

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔CIF D๐๐๓/๒๑

Completed installation of
machines in the Raw Plant
building of Chaveevan
International Foods Company
Limited (EST.๖๐)

๙๗๖๔ บริษัท ฉวีวรรณอินเตอร์เนชั่น
แนลฟู๊ดส์ จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๗๖๕/๒๕๖๔

ขอเปลี่ยน Scope การรับรองระบบ
HACCP

๙๗๖๕ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด ดรุณี คำรอด

๑๓:๒๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๗๖๖/๒๕๖๔

ขอเปลี่ยน Scope การรับรองระบบ
GMP

๙๗๖๖ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้ง จำกัด ดรุณี คำรอด

๑๓:๒๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔CIF D๐๐๔/๒๑

ขอแจ้งความประสงค์ดำเนินการขึ้น
ทะเบียนรายการสินค้าเพิ่มเติมสำหรับส่ง
ออกสินค้าไปยังประเทศสิงคโปร์ (อาหาร

๙๗๖๗ บ.ฉวีวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์
จก.

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๒๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๒๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ประเภทชิ้นส่วนไก่ดิบ ตัดแต่งแช่แข็ง
และชิ้นส่วนไก่ปรุงสุกแช่แข็ง) (จนท.
บริษัทเดินเรื่อง)

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๒๒๑๑/๒๑/๑๗๐

ชี้แจงสาเหตุ การยื่นขอ Health
Certificate หลังวันเรือออก

๙๗๖๘ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๗๖๙/๒๕๖๔

ขอแก้ไขรายละเอียดในหนังสือรับรองสุข
อนามัย (สำเนา HEALTH
CERTIFICATE) (TO WHOM) เพื่อส่ง
ออกไปยังประเทศ MALAYSIA (เลขที่
AC๒๑๔๐๑๑๖๔๐๘ ลว.๒๔ FEB
๒๐๒๑) (จนท.บริษัทเดินเรื่อง)

๙๗๖๙ บ.เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๒๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๗๗๐/๒๕๖๔

ชี้แจงสาเหตุ การยื่นขอ Health
Certificate หลังวันเรือออก (Invoice
No.M๒๑/๐๒๐๓๓)

๙๗๗๐ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๗๗๑/๒๕๖๔

ขอยื่น HEALTH CERTIFICATE หลังวัน
เรือออกวันที่ ๐๒/๐๓/๒๐๒๑ ไป
ประเทศญี่ปุ่น (จนท.บริษัทเดินเรื่อง)

๙๗๗๑ บ.ไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์ จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๓๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๗๗๒/๒๕๖๔

ขอแก้ไขรายละเอียดในหนังสือรับรองสุข
อนามัย (สำเนา HEALTH
CERTIFICATE) (TO WHOM) เลขที่
AC๒๑๔๐๑๑๖๐๒๗

๙๗๗๒ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป
จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๒๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๔๗

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๙๗๗๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
กาญจนบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๑

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๗๗๔/๒๕๖๔

ขอแก้ไขรายละเอียดในหนังสือรับรองสุข
อนามัย (สำเนา HEALTH
CERTIFICATE) (TO WHOM) เลขที่
AC๒๑๔๐๑๑๖๐๒๘

๙๗๗๔ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป
จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๗/ ๔๙

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๙๗๗๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุทัยธานี อ.สว่างอารมณ์ จ.
อุทัยธานี

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๓

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔CPP-๖๔/๑๓

มาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของ บ.ไก่สดเซน
ทาโก จก. (EST.๐๗) (จนท.บริษัท
เดินเรื่อง)

๙๗๗๖ บ.ไก่สดเซนทาโก จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๓๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๐๖๑

รายงานการจำหน่ายสัตว์ครุภัณฑ์ โคเนื้อ
คัดออก จำนวน ๕ ตัว

๙๗๗๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
อำนาจเจริญ

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๓๖

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๒๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔CPP-๖๔/๑๑

ขอส่งผลการประเมินโรงงานตาม Check
list (Annex ๔) ของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (จนท.บริษัทเดินเรื่อง)

๙๗๗๘ บ.ไก่สดเซนทาโก จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๓๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(นว)/ ๙๕

รายงานข้อมูลการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียคลอไรด์ และอัลดีไฮด์
(การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่ม
แอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์ ชื้อ
ทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐ ตั้งแต่
ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๙๗๗๙ ด่านกักกันสัตว์นครสวรรค์ วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๗

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๗๘๐/๒๕๖๔

ขอแก้ไขรายละเอียดในหนังสือรับรองสุข
อนามัย (สำเนา HEALTH
CERTIFICATE) (TO WHOM) เลขที่
AC๒๑๔๐๑๑๖๔๐๗

๙๗๘๐ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป
จำกัด

อทิตา พรมดี

๑๓:๓๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(อย)/ ๓๒๐

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๙๗๘๑ ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา
ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยา

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๙

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๗๘๒/๒๕๖๔

ขอแก้ไขรายละเอียดในหนังสือรับรองสุข
อนามัย (สำเนา HEALTH
CERTIFICATE) (TO WHOM) เพื่อส่ง

๙๗๘๒ บ.เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๓๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๒๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ออกไปยังประเทศ MALAYSIA (เลขที่
AC๒๑๔๐๑๑๖๔๐๙ ลว.๒๔ FEB
๒๐๒๑) (จนท.บริษัทเดินเรื่อง)

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๗๘๓/๒๕๖๔

ขอแก้ไขรายละเอียดในหนังสือรับรองสุข
อนามัย (สำเนา HEALTH
CERTIFICATE) (TO WHOM) เลขที่
AC๒๑๔๐๑๑๖๔๑๓

๙๗๘๓ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป
จำกัด

อทิตา พรมดี

๑๓:๔๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(สบ)/ ๐๕๘

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๙๗๘๔ ด่านกักกันสัตว์สระบุรี ม.๒ ต.พระ
พุทธบาท จ.สระบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๐

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๗๘๕/๒๕๖๔

ขอออกหนังสือ TO WHOM และ
เอกสาร Replacement Health
Certificate NO.AC ๒๑๒๐๔๒๘๒

๙๗๘๕ บริษิท ยูนิลีเวอร์ ไทย เทรดดิ้ง
จำกัด

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๔๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๗๘๖/๒๕๖๔

ขอแก้ไขรายละเอียดในหนังสือรับรองสุข
อนามัย (สำเนา HEALTH
CERTIFICATE) (TO WHOM) เพื่อส่ง
ออกไปยังประเทศ MALAYSIA (เลขที่
AC๒๑๔๐๑๑๖๔๑๐ ลว.๒๔ FEB
๒๐๒๑) (จนท.บริษัทเดินเรื่อง)

๙๗๘๖ บ.เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๔๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๒๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๗๘๗/๒๕๖๔

ขอแก้ไขรายละเอียดในหนังสือรับรองสุข
อนามัย (สำเนา HEALTH
CERTIFICATE) (TO WHOM) เพื่อส่ง
ออกไปยังประเทศ MALAYSIA (เลขที่
AC๒๑๔๐๑๑๖๔๑๑ ลว.๒๔ FEB
๒๐๒๑) (จนท.บริษัทเดินเรื่อง)

๙๗๘๗ บ.เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๔๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔สวก๐๐๐๙/ ๙๓๗

ขอเบิกเงินทุนการศึกษา โครงการทุน
ปริญญาเอกเฉลิมพระเกียรติทรงครอง
ราชย์ ๗๐ ปี ประจำปี ๒๕๖๑
ปีการศึกษาที่ ๒ ภาคต้น ของนายจำรัส
เลิศศรี เป็นจำนวนเงิน ๑๘๔,๐๐๐ บาท

๙๗๘๘ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๓

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๗๘๙/๒๕๖๔

ขอแก้ไขรายละเอียดในหนังสือรับรองสุข
อนามัย (สำเนา HEALTH
CERTIFICATE) (TO WHOM) เพื่อส่ง
ออกไปยังประเทศ MALAYSIA (เลขที่
AC๒๑๔๐๑๑๖๔๑๒ ลว.๒๔ FEB
๒๐๒๑) (จนท.บริษัทเดินเรื่อง)

๙๗๘๙ บ.เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๔๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔สป๐๐๐๘/ว ๓๗๗

ส่งรายงานเงินรายได้แ่ผนดิน (จำนวน ๑
ชุด ก.พ. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น
๑๙,๔๓๐.๐๐ บาท)

๙๗๙๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรปราการ

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๕

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔สป๐๐๐๘/ว ๓๗๖

ส่งรายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายราย

๙๗๙๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรปราการ

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๘

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๓๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เดือน (ก.พ. ๒๕๖๓ ยอดยกไป
๓,๒๗๘,๑๐๐.๐๐ บาท)

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๐๑๑/ว ๕๒

ขอส่งรายงานการประชุมและขอขอเชิญ
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงาน
มหกรรมพืชสวนโลก ๒๐๒๑ ณ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่
๒/๒๕๖๔ (ในวันที่ ๙ มี.ค.๒๕๖๔ เวลา
๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
๑๒๓ ชั้น ๒ กษ.) (ฉบับเมล)

๙๗๙๒ คณะกรรมการจัดการมหกรรมพืช
สวนโลก ๒๐๒๑ ณ สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๕๐

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๒/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๔/๔๐๓

แจ้งการต่ออายุใบรับรองการขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการ (บริษัท ไทสัน โพลทรี
(ไทยแลนด์) จำกัด (สาขานครนายก)

๙๗๙๓ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กองรับรอง
มาตรฐาน

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๑

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๔/๓๕๘

แจ้งยกเลิกการขึ้นทะเบียนห้อง
ปฏิบัติการทดสอบสินค้าเกษตรและ
อาหาร (บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)
จำกัด (มหาชน)

๙๗๙๔ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กองรับรอง
มาตรฐาน

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๔

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๑.๘/๖๔

รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรและ
การดำเนินงานที่สำคัญประจำเดือน ก.พ.
๒๕๖๔ (ฉบับเมล) (สำเนาเรียน อ.กวก.,
อ.กสส, อ.ปศ., อ.ปม., เลขาฯ สศก.,
เลขาฯ มกอช., อัครราชทูตที่ปรึกษา
(ฝ่ายเกษตร) ประจำกรุงปักกิ่ง, กงสุล
(ฝ่ายเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ

๙๗๙๕ ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่
ณ นครกว่างโจว

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๕๔

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๓๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

นครเซี่ยงไฮ้)

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๓/ ๖๔

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (เครื่องสับ
หญ้า จำนวน ๑ เครื่อง และผานไถชนิด
๓ จาน จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่ารวม
๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท)

๙๗๙๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๕

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๔/๔๕๓

แจ้งการต่ออายุใบรับรองและขอบข่ายใน
เอกสารแนบท้านใบรับรองการขึ้น
ทะเบียนห้องปฏิบัติการ (บริษัท สุรพลนิ
ชิเรฟู้ดส์ จำกัด (เทพารักษ์)

๙๗๙๗ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กองรับรอง
มาตรฐาน

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๗

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๗๙๘/๒๕๖๔

แจ้งผลการแก้ไขข้อบกพร่องจากการ
ตรวจประเมินจากเจ้าหน้าที่ SFDA ของ
โรงงาน EST.๑๑

๙๗๙๘ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
(Est.๑๑)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๕๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔นน๐๐๐๘/ ๓๑๙

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๘๐,๒๙๐.๐๐ บาท)

๙๗๙๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๐

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๐๒๑Ref: RA/PS ๒๑.๐๒๘

Request assistance to change type
of visa and apply to non-
immigrant visa for Dr Karma Rinzin.
His current stamp will expire on

๙๘๐๐ Oie Organisation Mondiale de
la Sante Animale

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๐๐

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๓๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖ April ๒๐๒๑. He will remain
with our organisation until ๒
August ๒๐๒๒. (Mail)

๐๓/๐๓/๒๕๖๔สก๐๐๐๘/ ๒๑๗๑

การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รวม ๑ ชนิด ๕
รายการ)

๙๘๐๑ ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ดรุณี คำรอด

๑๐:๒๒

กองคลัง, กองคลัง ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๒/ว ๕๓๘

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง
Workshop on the New EU
Regulation on Organic Production
(ในวันที่ ๑๗ มี.ค.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ -
๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์
กรุงเทพฯ)

๙๘๐๒ สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรฯ กอง
นโยบายฯ

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๐๘

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ตก๐๐๐๘/ ๒๘๐

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(ยอดรวม ๓๐๙,๘๗๕ บาท)

๙๘๐๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก (กลุ่ม
พัฒนาสุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๙

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๑๕๖๗

การสัมมนาออนไลน์ หัวข้อ
Management Systems (ระหว่างวันที่
๘ - ๑๒ มี.ค.๒๕๖๔)

๙๘๐๔ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๑๐

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๑/ว ๕๑๐

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา
ชี้แจงอนุบัญญัติที่ออกตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร

๙๘๐๕ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักงาน
เลขานุการกรม

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๓

สำนักกฏหมาย ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๓๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันศุกร์ ๒๖
มีนาคม ๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๐๐
-๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์
กรุงเทพมหานคร

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๑๘.๐๑/ว ๒๗๑

ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการจัดการประชุมรัฐมนตรีความ
มั่นคงอาหารเอเปคและการประชุมอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ (เป็นวันที่ ๑๐ มี.ค.๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุม ๑๓๔ - ๑๓๕ กษ.)

๙๘๐๖ คณะกรรมการอำนวยการจัดการ
ประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหาร
เอเปคฯ สนง.ศก.การเกษตร

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๑๓

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔ยธ ๐๕๐๘/๓๕๗๙

แจ้งคำพิพากษาล้มละลาย, สอบถาม
คุณสมบัติในการรับราชการ และขอ
ทราบเหตุขัดข้องในการจ่ายเงินค่าเลี้่ยง
ชีพ หรือการแบ่งทรัพย์สินในคดี
ล้มละลาย

๙๘๐๗ กองบังคับคดีล้มละลาย ๖ กรม
บังคับคดี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๑

สำนักกฏหมาย ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๘๐๘/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
ผลิตวันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๙๘๐๘ บริษัท เดอะทรีไนน์ ๘๘ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๒๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๑/๒๕๖๔จบ ๐๐๐๘/๐๖๓๑

ส่งรายงานการประชุมประจำเดือน ม.ค.
๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๙๘๐๙ สนง.ปศจ.จันทบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๒๔

กลุ่มประสานราชการ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๓๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๘/ว ๓๘๓

ขอให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์พิจารณาให้ความเห็น
ชอบ ข้อสังเกต หรือข้อเสนอแนะเกี่ยว
กับร่างพระราชบัญญัติฯ และส่งให้สำนัก
งานคณะกรรมการกฤษฎีกาโดยตรง
ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๙๘๑๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักกฎหมาย

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๕

สำนักกฏหมาย ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๓.๐๔/๗๗

ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนา
คุณภาพข้อมูลด้านปศุสัตว์ ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม
๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
พงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น ๒ อาคารศูนย์
สารสนเทศการเกษตร สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร

๙๘๑๑ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูล
ด้านปศุสัตว์ สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๒๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔QA ๐๒๕/๒๕๖๔

เอกสารสำรวจความประสงค์ส่งออก
ประเทศฮ่องกง

๙๘๑๒ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๒๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๑/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๑.๗/๕๒

แจ้งผลการอนุมัติขึ้นทะเบียนสถาน
ประกอบการส่งออกเนื้อสัตว์ปีกไทยไป
สาธารณรัฐเกาหลี

๙๘๑๓ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่าง
ประเทศ ประจำกรุงโตเกียว

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๓๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔อส ๐๐๔๔.๑/๒๗๕

แจ้งคำสั่งศาลปกครองระยองให้ทำคำ
ให้การเพิ่มเติม

๙๘๑๔ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดี
ปกครองระยอง ๑

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๑

สำนักกฏหมาย, สำนักกฏหมาย ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๓๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๘๑๕/๒๕๖๔

เชิญตรวจโรงงานเพื่อขอต่ออายุโรงงาน
ระบบ GMP/HACCP โรงงานเพื่อการส่ง
ออก

๙๘๑๕ บริษัท ฟูดเทค โปรดักส์ (ไทย
แลนด์) จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๓๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔SCC๒๑/GVCT๒๕๓

แจ้งยื่นขอเอกสาร Health certificate
หลังเรือออก

๙๘๑๖ บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด
(มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๓๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๓๑/ว ๑๐๗

แจ้งเวียนรายงานการประชุมคณะ
อนุกรรมการพิจารณาด้านกฎหมาย ครั้ง
ที่ ๒/๒๕๖๓

๙๘๑๗ คณะอนุกรรมการพิจารณาด้าน
กฎหมาย

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๓

สำนักกฏหมาย ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๘๑๘/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์ยื่น สพส.๗ ก่อนวัน
ผลิต

๙๘๑๘ บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๓๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๒/๒๕๖๔๒๕๖๔

แจ้งผลการทำสัญญาและขอนำส่ง
เงินเดือนเพื่อผ่อนชำระเงินกู้
(นายธีรวิทย์ ขาวบุบผา)

๙๘๑๙ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๕

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔จบ ๐๐๐๘/๐๖๒๑

ขอสนับสนุนงบประมาณโครงการ
ปรับปรุงอาคาร สนง.ปศจ.จันทบุรี คิด
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๓๔๒,๐๐๐ บาท (เสนอ
กปร.)

๙๘๒๐ สนง.ปศจ.จันทบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๖

กลุ่มประสานราชการ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๓๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๘๒๑/๒๕๖๔

ขออนุญาตปรับปรุงสารการผลิต

๙๘๒๑ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๓๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔สท๐๐๐๘/ ๒๕๙

โอนเงินกลับส่วนกลาง (งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน
๘๘๖,๔๐๐ บาท)

๙๘๒๒ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๙

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๒๐๑.๐๖/ว ๑๘๒๐

การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองตรัง
จังหวัดตรัง (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)

๙๘๒๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๑

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๒/๐๙๕

ขอส่งใบยกเลิกการเป็นสมาชิกเครือข่าย
สัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ จำนวน ๒ ราย

๙๘๒๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๒๐/ว ๒๒๐

ขอส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(ยอดรวม ๑,๐๘๐.๐๐ บาท)

๙๘๒๕ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร (กลุุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๔

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๒/๐๙๔

ขอนำส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๘๒๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๙๐๓

ส่งใบเสร็จรับเงิน (ม.ค. ๒๕๖๔ จำนวน
๑ ฉบับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๔๕๒.๗๙
บาท)

๙๘๒๗ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๘

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๓๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๐๒

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ตาย (โค
เนื้อ) ออกจากทะเบียน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ตัว

๙๘๒๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๐๕

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและสรุปผล
การใช้จ่ายเงิน ของโครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงแพะในภาคใต้ ตามพระราชดำริ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๘๒๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๙๐๔

ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ธ.ค.
๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๑๒,๔๖๕.๕๑ บาท)

๙๘๓๐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๐

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๐๐๙/ว ๓

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือก
เกษตรกร สถาบันเกษตรกร และสหกรณ์
ดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันพุธ
ที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-
๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๓ ชั้น ๒
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๙๘๓๑ คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรฯ
ฝ่ายเลขานุการฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๓.๐๔/ว ๗๗

ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนา
คุณภาพข้อมูลด้านปศุสัตว์ ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม
๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
พงษ์ศรีหดุลชัย ชั้น ๒ อาคารศูนย์
สารสนเทศการเกษตร สำนักงาน

๙๘๓๒ คณะทำงานพัฒนาคุณภาพข้อมูล
ด้านปศุสัตว์ สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๓๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เศรษฐกิจการเกษตร

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๘๓๓/๒๕๖๔

ขอเพิ่มการรับรองโรงห่าสัตว์ปีกเพื่อการ
ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นของ บริษัท
เควีเอส เฟรชโปรดักส์ จำกัด EST ๓๖๙

๙๘๓๓ บริษัท เค วี เอส เฟรช โปรดักส์
จำกัด

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๘๓๔/๒๕๖๔

ขอยื่นหนังสือรับรอง HEALTH
CERTIFICATE หลังวันเรือออก

๙๘๓๔ บริษัท วิน วิน เนชั่นแนล จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๐๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๘๓๕/๒๕๖๔

ขอยื่นหนังสือรับรอง Health
Certificate หลังวันเรือออก อ้างอิง
เอกสาร สพส.๑ เลขที่ ๓๑๙SH/๐๔๖

๙๘๓๕ บริษัท อีสท์ ซี เทรด จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๘๓๖/๒๕๖๔

ขอยื่นหนังสือรับรอง Health
Certificate หลังวันเรือออก อ้างอิง
เอกสาร สพส.๑ เลขที่ ๑๐SH/๐๑๔๙

๙๘๓๖ บริษัท อีสท์ ซี เทรด จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๘๓๗/๒๕๖๔

ขอยื่นหนังสือรับรอง HEALTH
CERTIFICATE หลังวันเรือออก

๙๘๓๗ บริษัท วิน วิน เนชั่นแนล จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๑๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๘๓๘/๒๕๖๔

ขอยื่นหนังสือรับรอง Health
Certificate หลังวันเรือออก อ้างอิง
เอกสาร สพส.๑ เลขที่ ๑๐SH/๐๑๕๐

๙๘๓๘ บริษัท อีสท์ ซี เทรด จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๓๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๘๓๙/๒๕๖๔

ขอยื่นหนังสือรับรอง Health
Certificate หลังวันเรือออก อ้างอิง
เอกสาร สพส.๑ เลขที่ ๓๑๙SH/๐๔๕

๙๘๓๙ บริษัท เคเอ็ม อินเตอร์ฟู้ด จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๘๔๐/๒๕๖๔

ขอยื่นหนังสือรับรอง Health
Certificate หลังวันเรือออก อ้างอิง
เอกสาร สพส.๑ เลขที่ ๓๑๙SH/๐๔๘

๙๘๔๐ บริษัท เคเอ็ม อินเตอร์ฟู้ด จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๐๑๔

ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ม.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒,๑๕๙.๗๗ บาท)

๙๘๔๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๗

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๐๑๕

ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ม.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒,๘๕๕.๗๒ บาท)

๙๘๔๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๐

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔อว ๐๔๑๐/ว ๔๒๔๖

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการกำกับและ
ส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวัน
ศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐
- ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร ว
ช.๑ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

๙๘๔๓ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๒

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔นน ๐๐๐๘/๓๗๕๔

ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์

๙๘๔๔ ศาลากลางจังหวัดน่าน (สำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดน่าน)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๔๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม

๐๑/๐๓/๒๕๖๔นน ๐๐๐๘/๓๑๑

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่ายเงิน
งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ หมวดรายจ่ายค่า
ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ค่าน้ำมัน
เชื้อเพลิง เป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ทีพัก และ
พาหนะ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

๙๘๔๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ฝ่าย
บริหารทั่วไป

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/ว ๑๕๕๙

ส่งรายงานการเบิกและจ่ายชีวผลิตภัณฑ์
(ผช.๓๗) ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๙๘๔๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๐๑๖

ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ม.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๓,๖๐๓.๐๓ บาท)

๙๘๔๗ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๓

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กต ๑๖๐๑/๖๗๘

ให้ข้าราชการพ้นจาก ตน.และแต่งตั้งให้
ดำรง ตน.ประเภทบริหาร ระดับสูง
จำนวน ๒ ราย ได้แก่ น.ส.ภัทรัตน์ หง
ษ์ทอง และ นางอุรีรัชต์ เจริญโต และ
นายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธบดีกรม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ แต่งตั้งให้
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑๘
ก.พ.๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่า นางอุรี
รัชต์ เจริญโต จะเข้ารับหน้าที่อธิบดีกรม
ความร่วมมือระหว่างประเทศ (ฉบับเมล)

๙๘๔๘ กระทรวงการ ตปท.กรมความ
ร่วมมือระหว่างประเทศ

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๓๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๔๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔อต ๐๐๐๘/๒๖๕

รายงานการเบิกจ่ายวัคซีนงบป้องกันโรค
สัตว์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๘๔๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๒/ว ๑๕๖๔

สรุปผลการหารือการจัดทำบันทึกข้อ
ตกลงความร่วมมือ เรื่อง การรับซื้อผล
ผลิตทางเกษตรและการสนับสนุนพื้นที่
จำหน่ายและกระจายผลผลิตทางการ
เกษตร ระหว่างกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวง
กลาโหม

๙๘๕๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

อทิตา พรมดี

๑๕:๓๖

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๐๐๔.๒/๒๖

การสำรวจข้อมูลและความเห็นของส่วน
ราชการเกี่ยวกับวุฒิที่ ก.พ.กำหนดให้
คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
สำหรับปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๕ - พ.ศ.๒๕๖๖

๙๘๕๑ สนง.ก.พ. จ.นนทบุรี ศูนย์สรรหา
และเลือกสรร

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๓๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/๒๒๒

รายงานการเบิกจ่ายชีวผลิตภัณฑ์ (ผช.
๓๗)

๙๘๕๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย (กลุ่ม
พัฒนาสุขภาพสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๐๑๗

ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ม.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๗,๐๔๘.๖๓ บาท)

๙๘๕๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๘

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๑๕๐๙

รายงานผลการดำเนินงานโครงการแพะ-
แกะล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล

๙๘๕๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ อทิตา พรมดี

๑๕:๔๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๔๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๔ - ๒๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔)

๑๙/๐๒/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/๓๐๐

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่าย จากค่า
วัสดุเวชภัณฑ์ เป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก
และพาหนะ จำนวน ๑๐๗,๙๐๐ บาท
และปรับประเภทรายจ่ายจากค่าวัสดุ
วิทยาศาสตร์ เป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
จำนวน ๒๔๒,๔๐๐ บาท

๙๘๕๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ฝ่าย
บริหารทั่วไป

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔อว ๖๔.๒๒/๐๔๐

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และ
ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานา
ชาติ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.จุฬาฯ
ครั้งที่ ๒๐ ประจำปี ๒๕๖๔ "The ๒๐th
Chulalongkorn University
Veterinary Conference; CUVC
๒๐๒๑ Live" (ระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐
เม.ย.๒๕๖๔)

๙๘๕๖ คณะสัตวแพทยศาสตร์ ม.จุฬาฯ
ปทุมวัน กทม. ฝ่ายวิจัยและนวัต
กรรม

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔ปจ ๐๐๐๘/ว ๗๓๒

ขอส่งรายงานผลการฝึกอบรมโครงการ
อบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตร
การเชื่อมโยงระบบการผลิตและการ
บริหารจัดการด้านตลาดโคเนื้อ

๙๘๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี อทิตา พรมดี

๑๕:๔๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๔/ ๑๔๕

ขอโอนเงินลงทุนปีงบประมษร พ.ศ.
๒๕๖๔ (เหลือจ่าย) กลับส่วนกลาง (มี
เงินเหลือจ่ายทั้งสิ้น เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐

๙๘๕๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๓

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๔๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

บาท)

๑๙/๐๒/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/๓๐๓

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่า
ซ่อมแซมพาหนะและวัสดุยานพาหนะ
และขนส่ง จำนวน ๔๐,๙๐๖ บาท

๙๘๕๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ฝ่าย
บริหารทั่วไป

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๓๕๒๘

จัดจ้าง พนง.ราชการ ราย นายวรกันต์
ขัตติยะ

๙๘๖๐ ศาลากลาง จ.ตาก พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/-

ขอความอนุเคราะห์คัดสำเนา ก.พ.๗
(นายวัฒนา บุญเตือน)

๙๘๖๑ ศบส.อุบลราชธานี พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๓๐

ส่งรายงานวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุ
วิทยาศาสตร์คงเหลือ ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๔

๙๘๖๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ส่วน
สุขภาพสัตว์

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/ว ๒๒๑

ขอส่งรายงานวัคซีนงบป้องกันโรค
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๘๖๓ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร (กลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/๕๐๔

รายชื่อเกษตรกรขอร่วมโครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำ
กินของเกษตรกร(แพะเนื้อ) รวม ๓ กลุ่ม

๙๘๖๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว อทิตา พรมดี

๑๕:๔๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๔๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔จบ๐๐๐๘/

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑๒๒,๑๖๐ บาท)

๙๘๖๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๗

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๘๕๑

การรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค
ปากและเท้าเปื่อย ในสุกรของบริษัท รุ่ง
ธนโชคฟาร์ม จำกัด

๙๘๖๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
สุขภาพสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๒/๒๕๖๔ลพ ๐๐๐๘/๘๐๑

รายงานผลการจ้างคนพิการในหน่วยงาน
ของรัฐประจำปี ๒๕๖๔

๙๘๖๗ สนง.ปศจ.ลำพูน (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/ว ๑๕๑๓

การรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ๆ ของโครงการแพะ-แกะล้านนา จังหวัด
เชียงใหม่ ของนายโชคสกุล มหาค้ารุ่ง
และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร
เสรีวิถีชุมชน อำเภอสันป่าตอง

๙๘๖๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ อทิตา พรมดี

๑๕:๕๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ปท ๐๐๐๘/๓๓๕

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
"พัฒนาผู้นำเศรษฐกิจพอเพียงรายใหม่"
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๙๘๖๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ, กองงานพระราชดำริและ
กิจกรรมพิเศษ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๓๑๒

ส่งข้อมูลการดำเนินการโครงการยกย่อง
หน่วยงานใสสะอาด กรมปศุสัตว์ พ.ศ.

๙๘๗๐ สนง.ปศข.๘ จ.สุราษฎร์ฯ พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๔๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/ว ๓๐๗

ส่งสรุปรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๙๘๗๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ อทิตา พรมดี

๑๕:๕๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๕๙๗

โครงการประชุมเชิงปฏืบัติการหลักสูตร
"พัฒนาผู้นำเศรษฐกิจพอเพียงรายใหม่"
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๙๘๗๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๔๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ, กองงานพระราชดำริและ
กิจกรรมพิเศษ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๗๓๕

ส่งสำเนาการโอนเงินคงเหลือและดอกผล
ส่งคืนกรมปศุสัตว์

๙๘๗๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย อทิตา พรมดี

๑๕:๕๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/พิเศษ

ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์จัตุรถา
ภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) ของ นายมังกร
วงศ์ศรี

๙๘๗๔ ศบส.อุบลราชธานี พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๔/๐๖๐

รายงานการดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๔

๙๘๗๕ ศบส.ปัตตานี พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๐๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๒๐๗/ว ๑๑๒๗

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ
โครงการและการเงินกองทุนการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก.

๙๘๗๖ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

อทิตา พรมดี

๑๖:๐๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๔๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๓๓/ว ๑๕๙๔

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะทำงานด้าน
การประสานการขับเคลื่อนและติดตาม
การดำเนินการตามแผนการปฏิรูป
ประเทศด้านเศรษฐกิจ ประเด็นการสร้าง
เกษตรมูลค่าสูง วันที่ ๑๑ มี.ค. ๖๔ เวลา
๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๓๐๗
หอการค้าไทย

๙๘๗๗ กลุ่มขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติฯ กษ.

มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๑๖:๐๔

อธิบดี, อธิบดี, อธิบดี, อธิบดี ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๒/๒๕๖๔สพ.สภ.๐๐๗๒/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและ
ดำเนินการ กรณีการกระทำที่เข้าข่าย
ความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีการ
สัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕

๙๘๗๘ สำนักงานสัตวแพทยสภา อทิตา พรมดี

๑๖:๐๖

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔ลป ๐๐๐๘/๑๗๙๗

ขอส่งเอกสารแบบรูปรายการ (แบบ
แปลน)และแบบ ปร.๔-๕

๙๘๗๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง อทิตา พรมดี

๑๖:๐๘

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔PA ๐๑๒/๒๕๖๔

ขอสัมภาษณ์เกี่ยวกับนโยบายการจัด
สวัสดิภาพสัตว์ของไทย กำหนดการ วันที่
๑๖,๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐
น.

๙๘๘๐ บริษัท อาร์ แอนด์ เอ บริการข้อมูล
จำกัด

อทิตา พรมดี

๑๖:๑๐

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔พร ๐๐๐๘/๒๔๙๐

ข้าราชการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ราชการ (จำนวน ๒ ราย / นายประเวศ
เปรมศรี / นายอนุชา ใจเสน)

๙๘๘๑ ศาลากลาง จ.แพร่ พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๔๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๒/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๓๒๐

การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
รายบุคคลของผู้บริหาร รอบการประเมิน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๙๘๘๒ สนง.ปศจ.มหาสารคาม (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๕/ ๐๖๙

รายงานข้อเท็จจริง กรณีการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่มแอมโมเนีย
มคลอไรด์ และอัลดีไฮด์ ชื่อทางการค้า
อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐

๙๘๘๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๓

กองคลัง, กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๙๑๕

ข้าราชการขอลาออกจากราชการ (นาย
สุนทร เนตรวงษ์) ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.
๒๕๖๔

๙๘๘๔ สนง.ปศจ.ชัยภูมิ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๑๒/ ๓๒

รายงานข้อเท็จจริง กรณีการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่มแอมโมเนีย
มคลอไรด์ และอัลดีไฮด์ ชื่อทางการค้า
อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐

๙๘๘๕ ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อ
พันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๖

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๑๔/ ๐๕๗

ไม่มีการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่ม
แอมโมเนียมคลอไรด์ และอัลดีไฮด์ ชื่อ
ทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐

๙๘๘๖ ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๙

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๐๐๘๗

ขอรับหนังสือรับรองสิทธิ์ในบำเหน็จ
ตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน

๙๘๘๗ ศบส.เชียงใหม่ พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๔๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

การกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน ราย
นายดวงจันทร์ คำแปง

๐๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๑๘๑๙

รายงานผลการดำเนินงานตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน
๒๕๖๓ เรื่อง กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่าย
งบประมาณตามพระราชกำหนดให้
อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อไข
ปัญหาเยียวยาและฟื้นฟูเศรษฐกิจและ
สังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ พ.ศ.
๒๕๖๓

๙๘๘๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๑

กองแผนงาน ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๓๕๐

ขอตรวจสอบสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ จำนวน ๒ ราย คือ สุภาษติ
ระภาเพศ และ สฤษดิ์ ศรีภิรมย์

๙๘๘๙ สนง.ปศจ.พิษณุโลก (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๐๖๑

ขอส่งผลการตรวจสอบการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่มแอมโมเนีย
มคลอไรด์ และอัลดีไฮด์

๙๘๙๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล อทิตา พรมดี

๑๖:๒๔

กองคลัง, กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๓๐๕

ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการ ของ นายชัย
ฤทธิ์ พันธศรี

๙๘๙๑ สนง.ปศจ.อุดรธานี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔อย ๐๐๐๘/๒๕๙

ขอยืมแฟ้มทะเบียนประวัติข้าราชการ
(ก.พ.๗) ของ นายรณภพ ชูอำนาจ

๙๘๙๒ สนง.ปศจ.พระนครศรีอยุธยา พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๔๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

(ฉบับเมล)

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๕/ว ๑๕๔๕

ขอให้หน่วยงานจัดทำแผนหรือแนวทาง
ประชาสัมพันธ์ตามนโยบายสำคัญของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (เสนอ ก.
เผยแพร่ฯ)

๙๘๙๓ สป.กษ.กองเกษตรสารนิเทศ พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๖

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๘๓๑

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ
ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำเดือน
ก.พ.๒๕๖๔ (เสนอ ก.ก่อสร้างฯ)

๙๘๙๔ สนง.ปศข.๓ นครราชสีมา (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๑

กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๔๖๑

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่าย ปี งปม.
พ.ศ.๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑) (รวมจำนวนเงิน
ขอปรับครั้งนี้ทั้งสิ้น ๖๐,๐๐๐ บาท)
(ฉบับเมล) (เสนอ กปร.)

๙๘๙๕ สนง.ปศจ.ขอนแก่น (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๔

กลุ่มประสานราชการ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ปน ๐๐๐๘/๒๔๓

ขออนุญาตก่อสร้างอาคารละหมาด
ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี งปม.๓๘๓,๐๕๑
บาท (ฉบับเมล) (เสนอ กปร.)

๙๘๙๖ สนง.ปศจ.ปัตตานี (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๖

กลุ่มประสานราชการ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ฉช ๐๐๐๘/๗๒๖

ส่งรายงานการประชุมประจำเดือน ม.ค.
๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๙๘๙๗ สนง.ปศจ.ฉะเชิงเทรา พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๘

กลุ่มประสานราชการ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๒๔๒

ขออนุมัติปรับเปลี่ยนรายการค่าใช้จ่าย
งบดำเนินงาน รวมเป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

๙๘๙๘ สนง.ปศุสัตว์พื้นที่ กทม. (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๐

กลุ่มประสานราชการ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๕๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

(เสนอ กปร.)

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๒๔๓

ขออนุมัติปรับเปลี่ยนรายการค่าใช้จ่าย
งบดำเนินงาน รวมเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท
(เสนอ กปร.)

๙๘๙๙ สนง.ปศุสัตว์พื้นที่ กทม. (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๑

กลุ่มประสานราชการ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/๒๓๗

ส่งรายงานการประชุมประจำเดือน ม.ค.
๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๙๙๐๐ สนง.ปศจ.เลย (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๓

กลุ่มประสานราชการ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔รย ๐๐๐๘/ว ๖๔๒

ส่งสำเนารายงานการประชุม

๙๙๐๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๔

สำนักงานปศุสัตว์เขต๒, สำนักงาน
ปศุสัตว์เขต๒, สำนักงานปศุสัตว์เขต๒,
สำนักงานปศุสัตว์เขต๒

๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔พย ๐๐๐๘/๕๖๕

ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือน
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๙๙๐๒ สนง.ปศจ.พะเยา พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๕

กลุ่มประสานราชการ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๗๖๕

ส่งรายงานการประชุมประจำเดือน ม.ค.
๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๙๙๐๓ สนง.ปศจ.เชียงราย (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๐

กลุ่มประสานราชการ ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ฉช ๐๐๐๘/๑๐๓๕

ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๓๐๐ เล่ม

๙๙๐๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ดรุณี คำรอด

๐๗:๕๒

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔นน ๐๐๐๘/๓๓๖

ขอรายละเอียดในการรับรองคุณลักษณะ
เฉพาะกระบือน้ำว้า

๙๙๐๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๑๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๕๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๙/๐๖๒

ขอการสนับสนุนตู้ฟักไข่ (ตู้ฟักไข่เป็ด ตู้
ขนาด ๕,๐๐๐ ฟอง จำนวน ๑ หลัง)

๙๙๐๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี อรประภา อินแก้ว

๐๘:๑๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๙๐๗/๒๕๖๔

แจ้งส่งมอบรถยนต์ ตามสัญญาเลขที่ สพ
พ.๒๑/๒๕๖๔

๙๙๐๗ บริษัทโตโยต้า กรุงไทย จำกัด อรประภา อินแก้ว

๐๘:๒๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๙๐๘/๒๕๖๔

ขอลาป่วย นายประสิทธิ์ ยิ้มเกตุ วันที่ ๕
มีนาคม ๒๕๖๔

๙๙๐๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อรประภา อินแก้ว

๐๘:๒๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๙/๐๖๔

ขอเบิกแบบ ก.ป.ศ.๑๔ (ใบเสร็จรับเงิน)
จำนวน ๕ เล่ม

๙๙๐๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
งานบริหารทั่วไป

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๒๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๐๘๙

ส่งเอกสารขอรับโอนเงินรายได้จากการ
ผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๙๙๑๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๒๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔พร ๐๐๐๘/๗๘๖

รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดด้านการ
ผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ "ร้อย
ละความสำเร็จของการดำเนินงานเครือ
ข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์" รอบการ
ประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๙๙๑๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ (กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๒๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๑๐

รายงานผลการจำหน่ายสุกรออกจาก
ทะเบียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์

๙๙๑๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ต.นา
บัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๓๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๕๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕๖๔ จำนวน ๖๑ ตัว

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/นศ ๑๖๖

รายงานข้อเท็จจริงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์
ฆ่าเชื้อ (รายการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียคลอไรด์ และอัลดีไฮต์
ชื่อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐ ใน
ระหว่างเดือน ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค.
๒๕๕๓)

๙๙๑๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคใต้ตอนบน อ.ทุ่งสง จ.
นครศรีธรรมราช

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๓๔

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/สข ๐๖๘

รายงานข้อเท็จจริงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์
ฆ่าเชื้อ (รายการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียคลอไรด์ และอัลดีไฮต์
ชื่อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐ ใน
ระหว่างเดือน ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค.
๒๕๕๓)

๙๙๑๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคใต้ตอนล่าง จ.สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๓๖

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๙/ ๐๖๑

รายงานข้อเท็จจริงในการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ (จัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่า
เชื้อกลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์
และอัลดีไฮด์ ชื่อทางการค้า อะกริ
เจอร์ม ๒๐๐๐ เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อ
ไข้หวัดนกในราคาแพงกว่าท้องตลาด
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๙๙๑๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๔๐

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๘๖

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ

๙๙๑๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
สุราษฎร์ธานี

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๔๑

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๕๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(บร)/ ๕๓

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนลำ
ปลายมาส จังหวัดบุรีรัมย์

๙๙๑๗ ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ อ.ปะคำ จ.
บุรีรัมย์

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๔๓

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(บร)/ ๕๒

รายงานข้อเท็จจริงในการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ (จัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่า
เชื้อกลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์
และอัลดีไฮด์ ชื่อทางการค้า อะกริ
เจอร์ม ๒๐๐๐ เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อ
ไข้หวัดนกในราคาแพงกว่าท้องตลาด
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๙๙๑๘ ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ อ.ปะคำ จ.
บุรีรัมย์

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๔๗

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔DLD ๐๐๙/๒๕๖๔

รายงานการสอบสวนกรณีตรวจพบ
Salmonella spp. ในสินค้าส่งออก
ประเทศสิงคโปรของ บริษัท
คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (EST.
๑๖๕)

๙๙๑๙ บริษัท คารืกิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์)
จำกัด

อทิตา พรมดี

๑๑:๕๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๙๒๐/๒๕๖๔

แจ้งพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID) เพิ่ม ๑ ราย

๙๙๒๐ บริษัทเอ็นแอนด์เอ็นฟูดส์จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๒:๐๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔LT ๖๔๐๓๑๔

การส่งมอบงานบำรุงรักษาระบบบริหาร
การปฏิบัติงาน (e-Operation)

๙๙๒๑ บริษัท คอมซีเคียว โซลูชั่น จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๒:๔๗

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๕๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ระยะที่๑)

๐๓/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๙๒๒/๒๕๖๔

แจ้งความประสงค์ขอตรวจต่ออายุรังรอง
ระบบ HACCP (EST.๒๑)

๙๙๒๒ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) (อาหารแปรรูปมีนบุรี ๒)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๙๒๓/๒๕๖๔

ขออุทธรณ์ผ่อนผันการนำสินค้าเข้าเขต
ปลอดอากร ก่อนวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน
๒๕๖๔

๙๙๒๓ บริษัท เมอร์ลิน โฟรเซ่น ฟู้ด จำกัด อทิตา พรมดี

๑๓:๐๕

สำนักกฏหมาย ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๙๒๔/๒๕๖๔

ขอขึ้นทะเบียนรับรองโรงฆ่าและผลิต
ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก(ไก่)เพื่อการส่งออกไป
ประเทศฮ่องกง

๙๙๒๔ บริษัท ตะนาวศรี ไก่ไทย จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔นน๐๐๐๘/ ๓๓๘

ชี้แจงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่ม
แอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์ (ชื้่อ
ทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐ เดือน
ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๙๙๒๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน วันทนี สุขเขียว

๑๓:๐๗

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๐๖

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายสุรพล
ธัญญเจริญ ไปราชการที่ จ.มุกดาหาร
นครพนม สกลนคร บึงกาฬ ระหว่างวันที่
๘-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเวลา ๕ วัน

๙๙๒๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ อทิตา พรมดี

๑๓:๐๘

อธิบดี ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๙๒๘/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก

๙๙๒๘ บริษัท ไทย อินาบะ ฟูดส์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๕๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

วันที่ ๑๖-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๔๔

ขออนุมัติไปราชการ นายบรรจง  จงรักษ์
วัฒนา ไปราชการที่ จ.สตูล  ระหว่างวัน
ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ รวม ๑ วัน

๙๙๒๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อทิตา พรมดี

๑๓:๐๙

อธิบดี ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔สส๐๐๐๘/ ๑๗๕

รายงานข้อเท็จจริง กรณีการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่มแอมโมเนีย
มคลอไรด์ และอัลดีไฮด์ (ชื่อทางการค้า
อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐ ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘
- ธ.ค. ๒๕๕๓)

๙๙๓๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสงคราม

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๐

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๔๓

ขออนุมัติไปราชการ นายบรรจง  จงรักษ์
วัฒนา ไปราชการที่ จ.สงขลา  ระหว่าง
วันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๖๔ รวม ๑ วัน

๙๙๓๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อทิตา พรมดี

๑๓:๑๑

อธิบดี ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๙๓๒/๒๕๖๔

ขอแก้ไขหนังสือรับรอง HEALTH
CERTIFICATE (REPLACEMENY,TO
WHOM) เลขที่ ๒๑๔๐๒๑๓๐๑๓

๙๙๓๒ บริษัท ไทย อินาบะ ฟูดส์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๙๓๓/๒๕๖๔

ขอทำหนังสือรับรองฯ (TO Whom)

๙๙๓๓ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร
โฟรเซ่นฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔DK๐๑/PT-๐๐๒/๖๔

ขอยกเลิกหมายเลข EST. และรับรอง
ระบบมาตรฐานเพื่อการส่งออก (จนท.

๙๙๓๔ บ.ดั๊กคิง จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๑๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๕๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

บริษัทเดินเรื่อง)

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ขก๐๐๐๘/ ๖๐๗๙

โอนเงินกลับส่วนกลาง งบลงทุน
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ งบลงทุนฯ
รายหาร กล้องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ ตา
รหัสงบประมาณ
๐๗๐๐๖๒๙๐๐๘๑๑๐๐๑ จำนวนเงิน
รวมทั้งสิ้น ๑๙,๓๐๐ บาท)

๙๙๓๕ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๕

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔MM๐๗๙/๒๕๖๔

ขอส่งมอบรายงานสรุปผลการปฏิบัติ
งานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและบำรุง
รักษาเพื่อแก้ไข ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๙๙๓๖ บริษัท มาสเตอ เมกเคอ จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๖

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๙๙๓๗/๒๕๖๔

การขออนุญาตนำสินค้าอาหารสัตว์เลี้ยง
กลับเข้าประเทศ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม
๒๕๖๓

๙๙๓๗ บริษัท เพ็ทพัล โปรดักส์ จำกัด อทิตา พรมดี

๑๓:๑๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔นร ๐๗๐๑/๒๐๑๒

สำนักงานประมาณขอส่ง ใบจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ ๔ เลขที่
เอกสาร ๗๕๕๙ และ รายการประกอบ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้งที่ ๔
เลขที่เอกสาร ๗๕๕๙

๙๙๓๘ สำนักงบประมาณ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๑๘

กองแผนงาน ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔MM๐๗๘/๒๕๖๔

ขอส่งมอบรายงานสรุปผลการ
ปฎิบัติงานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและ

๙๙๓๙ บริษัท มาสเตอ เมกเคอ จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๘

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๕๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

บำรุงรักษาเพื่อแก้ไข ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔นธ ๐๐๐๘/๒๓๗

ขอส่งรายงานแผนและผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง ปี ๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๙๙๔๐ สนง.ปศจ.นราธิวาส (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๑๘

กลุ่มประสานราชการ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ตง ๐๐๐๘/๓๐๗

ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม
เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๙๙๔๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔รง. ๐๓๖/๒๕๖๔

ขออนุมัติปรับปรุงขยายพื้นที่ห้องปั่นเยื่อ
เหลืองขาไก่ คาดแล้วเสร็จภายในวันที่
๑๕ เมษายน ๒๕๖๔

๙๙๔๒ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด อทิตา พรมดี

๑๓:๒๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๐๗๑

การจัดการข้อร้องเรียนของหน่วยงาน
ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

๙๙๔๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก ต.หนองกะท้าว อ.นคร
ไทย จ.พิษณุโลก

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กส๐๐๐๘/ ๒๔๙

ส่งรายงาน การรับ - จ่ายเงิน โครงการ
พัฒนาการผลิตเนื้อโคมาตรฐานอินทรีย์
(ปีงบประมษณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน ก.
พ. ๒๕๖๔)

๙๙๔๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๗

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๔๑

ขอส่งรายละเอียดการรับและนำส่งเงิน

๙๙๔๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๕๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

รายได้จากการผลิต และจำหน่ายด้าน
ปศุสัตว์ (๖๑๓,๖๔๒) ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/ว ๙๖๗

การคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการ
พลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรง ตน.
ประเภทอำนวยการระดับสูง (กรม
ชลประทาน จำนวน ๕ ตน./ ผอ.กอง
การเงินและบัญชี / ผอ.สำนักกฎหมาย
ที่ดิน / ผอ.สนง.ชลประทานที่ ๒, ๗ ๑๓)

๙๙๔๖ กษ.สป.กษ. โทร.๐๒-๒๘๒-๓๕๖๐ พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๒๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔สฎ๐๐๐๘/ ๔๙๘

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๙๙๔๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๙

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๓/๖๐

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง (การ
คัดสัตว์) เพื่อขออนุมัติจำหน่าย (พ่อพันธุ์
ไก่พื้นเมือง จำนวน ๑๐๒ ตัว)

๙๙๔๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก ต.ลาด
ตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๙๐๘

ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือน ม.
ค.๒๕๖๔ (กลุ่มประสานฯ)

๙๙๔๙ สนง.ปศจ.ชัยภูมิ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๓๒

กลุ่มประสานราชการ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๓/๖๓

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง (การ
คัดสัตว์) เพื่อขออนุมัติจำหน่าย (พ่อพันธุ์
เป็ดไข่ จำนวน ๑๐ ตัว)

๙๙๕๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก ต.ลาด
ตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๕๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔สร๐๐๐๘/ ๕๗๔

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๕๓๖,๖๐๕ บาท)

๙๙๕๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๓

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๓/๖๔

แจ้งรายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง (คัดสัตว์) และคณะกรรมการ
จำหน่ายสัตว์

๙๙๕๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก ต.ลาด
ตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๓๔๒

ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนของ
หน่วยงาน ประจำเดือน ม.ค.๒๕๖๔
(เสนอ กปร.)

๙๙๕๓ สนง.ปศจ.พิษณุโลก (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๓๔

กลุ่มประสานราชการ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กส๐๐๐๘/ ๒๔๗

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๙๙๕๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๔

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๓/๖๕

ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายค้างเบิกข้ามปีใน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)

๙๙๕๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก ต.ลาด
ตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ตผ๐๐๓๕/ ๖๔

จดหมายบันทึก (ตรวจสอบรายงาน
การเงินของกรมปศุสัตว์ สำหรับปีสิ้นสุด
วันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓)

๙๙๕๖ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๗

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๖๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ตผ๐๐๓๕/ ๖๕

การตรวจสอบรายงานการเงินของกรม
ผศุสัตว์ สำหรบปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย.
๒๕๖๓

๙๙๕๗ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๙

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๒/๒๕๖๔ฉช ๐๐๐๘/๐๖๑๐

ขอสนับสนุนวิทยากรแปรรูปผลิตภัณฑ์
พื่อเป็นการสร้างอาชีพต่เนื่องให้กับ
สมาชิก ในระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๙๕๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
(กลุ่มยุทธศษสตร์ฯ)

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๕๔

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๗๙๖

ขอรับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ โดยประสงค์รับโคเพศเมีย
จำนวน ๑๐ ตัว กระบือ จำนวน ๕ ตัว

๙๙๕๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๕๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว  ๗๒๙

แจ้งเลื่อการจัดงานโอทอปไทย สู้ภัยโค
วิด-๑๙

๙๙๖๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงาน
และโครงการพิเศษ

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๕๖

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔NA (PM) ๐๓๓๒/๒๐๒๑

ขอแจ้งกำหนดการเข้าดำเนินการบำรุง
รักษาแบบป้องกัน(Preventive
Maintenance)ครั้งที่ ๖ โครงการจ้างทำ
ระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ศูนย์ราชการ
กรมปศุสัตว์ ตำบลบางกะดี อำเภอเมือง
ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี จำนวน ๑
ระบบ

๙๙๖๑ บริษัท เน็กซ์เทค เอเซีย จำกัด วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๐๑

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๖๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๕๒๒/๑๕๔๑

รายงานสรุปผลการดำเนินงานในกิจการ
ที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์น้ำ

๙๙๖๒ กรมประมง กองวิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์น้ำ

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๑๒

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/๑๔๒

ขอเชิญเป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐาน
สินค้าเกษตร เรื่อง หลักการด้าน
สวัสดิภาพสัตว์ : ระบบการผลิตสุกร ครั้ง
ที่ ๑-๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๕ มี.ค. ๖๔ เวลา
๐๙.๓๐-๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๑๑
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช.)

๙๙๖๓ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๑๔:๑๖

อธิบดี ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔อน ๐๐๐๘/๓๑๖

ส่งแบบรายการประวัติเจ้าหน้าที่ผู้ขอ
อนุญาตตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคล

๙๙๖๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๒๐

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๐๔๐

ขอส่งรายงานเสบียงสัตว์คงเหลือประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๙๖๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ยโสธร

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๒๒

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๑๔๔

ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลการปรับปรุง
พันธุ์ (e-Breeding) ระยะที่ ๒ ในระบบ
รายงานอัจฉริยะ (Business
Intelligence) ชนิดสัตว์ แกะ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๙๖๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๖๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๑๖๖

การดำเนินการโครงการยกย่องหน่วยงาน
ใสสะอาด กรมปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๔

๙๙๖๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๕/ ๑๔๒

ขออนุญาตเบิกใบเสร็จรับเงิน (ก.ป.ศ.
๑๔) (จำนวน ๑๐ เล่ม)

๙๙๖๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๒

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔สปพ.๐๕๖๘/๒๕๖๔

ขอเชิญเข้าร่วมการเสวนา BCG Model
เป้าหมายใหม่สุ่ปศุสัตว์ไทยที่ยั่งยืน ในวัน
ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกิ่งทอง ชั้น ๒
โรงแรมเอเชีย กรุงเทพ

๙๙๗๐ สมาพันธ์ปศุสัตว์และเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ำ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๗

กองแผนงาน, กองแผนงาน ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๑๖๗

ขอความร่วมมือรายงานผลการจ้างคน
พิการในหน่วยงานของรัฐประจำปี
๒๕๖๔

๙๙๗๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๑๐๐/๑๐๔๖

ขอให้มีคำสั่งให้บุคคลเข้าร่วมประชุมกับ
คณะอนุกรรมาธิการด้านการผลิต ใน
คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์
วุฒิสภา

๙๙๗๒ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

อทิตา พรมดี

๑๔:๓๖

สำนักกฏหมาย ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔สน๐๐๐๘/ ๓๗๒

รายงานการใช้จ่ายเงินดครงการ
พัฒนาการผลิตเนื้อโคมาตรฐานอินทรีย์
(เงินทุนหมุนเวียน) ประจำเดือน ก.พ.

๙๙๗๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๘

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๖๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕๖๔ (จำนวน ๑ ชุด)

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๔.๐๑/ว ๓๔๗

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่
๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ๑๓๔-
๑๓๕

๙๙๗๔ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กอง
นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๘

กองแผนงาน ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔สผ ๐๐๑๙.๑๑/๑๘๐๘

ขอเชิญไปร่วมประชุมกับคณะ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ...)
พ.ศ. ... วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา
๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมคณะ
กรรมาธิการ

๙๙๗๕ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

อทิตา พรมดี

๑๔:๔๐

สำนักกฏหมาย ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๑๗๒

ขอส่งเอกสารเพิ่มเติมรายงานขออนุมัติ
จำหน่ายสุกรออกจากสุกร

๙๙๗๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๑๙๒๕

รายงานการติดตามผลการดำเนิน
งานการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการเกษตรของ
กระทรวงเกษ๖รและสหกรณื ไตรมาสที่
๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๙๙๗๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๑

กองแผนงาน ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๖๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ชพ)/ ๐๗๒

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่
KTB Corporate Online (นายพรชัย
อินทร์คำดี)

๙๙๗๘ ด่านกักกันสัตว์ชุมพร อ.ท่าแซะ จ.
ชุมพร

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๒

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๑๗๕

รายงานฝูงสัตว์ในระบบฐานข้อมูลการ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (e-Breeding) ระยะที่
๒ รายชนิดสัตว์สุกร ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๙๗๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต.ขนงพระ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๑๕๙๘

การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิก
สภาผู้แทนราฎร นายสวาป เผ่าประทาน
ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ และ นายสมศักดิ์
คุณเงิน ส.ส.จังหวัดขอนแก่น

๙๙๘๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๕

กองแผนงาน ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ตร ๐๐๐๘/ว ๓๕๗

รายงานผลการฝึกอบรมเกษตรกร ภาย
ใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร หลักสูตรการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน (ครู ข)

๙๙๘๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๔๖

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๖/๗๑

รายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๙๘๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง
ตู้ ปณ.๒๐ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๑๗๖๑

ส่งรายงานผลการดำเนินการตามข้อสั่ง

๙๙๘๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๙

กองแผนงาน ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๖๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

การของรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส
พรหมเผ่า)

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๕/๐๖๑

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๙๘๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๓/ ๑๐๙

จัดส่งรายงานกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร (เงินฝากที่ไม่ทราบชื่อผู้ฝาก
๘,๔๙๖.๖๘ บาท)

๙๙๘๕ ศูนย์การผสมเทียมและเทคโนโลยีชี
วภาพนครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๑

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๑๗๓๙

ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการพัฒนา
BCG Model ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (๑๓๕)

๙๙๘๖ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๑

กองแผนงาน ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๑๕๑

รายงานสถานการณ์ด้านสุขภาพสัตว์
(สุกร)

๙๙๘๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี ๙๙ ม.๙ ต.มะลวน อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ตร ๐๐๐๘/ว ๓๕๕

รายงานผลการฝึกอบรมเกษตรกร ภาย
ใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการ
แปรรูป ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart
Farmer หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน

๙๙๘๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๕๒

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๖๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๒/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๔๐๒

รายงานความก้าวหน้ากรณีข้อสั่งการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

๙๙๘๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๑๔๖

ขอรายงานการจำหน่ายทะเบียนแพะ
ออกจากบัญชี ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔ จำนวน ๑๔ ตัว

๙๙๙๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี E-mail
lcur_urt@dld.go.th

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๗๔๗

ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการ
บริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ
และการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ครั้ง
ที่ ๒/๒๕๖๔ จากวันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๔ เป็น
วันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ
ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ห้อง ๑๓๔-๑๓๕)

๙๙๙๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงาน
และโครงการพิเศษ

มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๑๔:๕๕

อธิบดี ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔สน๐๐๐๘/ ๓๗๕

รายงานเงินรายได้แผ่นดินประจำเดือน
ก.พ. ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมษณ พ.ศ.
๒๕๖๔ (จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น
๑๐๘,๙๕๐.๐๐ บาท)

๙๙๙๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๕

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๑๔๘

ขอส่งรายงานสอบข้อเท็จจริงและ
รายงานจำหน่ายสัตว์ออกจากทะเบียน
กรณีแพะตาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๙๙๙๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี E-mail
lcur_urt@dld.go.th

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๖๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๑๐๘

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมแปรรูป
ผลิตภัณฑ์จากเน้อสัตว์ ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นายพิมาน แม้นมิ
นทร์ ระหว่างวันที่ ๑๘-๑๙ มีนาคม
๒๕๖๔

๙๙๙๔ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๕๖

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๑/๐๘๑

ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๙๙๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๔/๐๖๕

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๙๙๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔มค๐๐๐๗/ ๓๒๔

ส่งรายงานรับ - จ่ายและทะเบียนคุมเงิน
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
โครงการพัฒนาการผลิตเนื้อโคมาตรฐาน
อินทรีย์ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๙๙๙๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๘

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๔๑๒(กนช.)/ว ๑๒๘๒

ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งและเชิญประชุมคณะ
ทำงานพัฒนา อนุรักษ์ และฟื้นฟูเวียง
หนองหล่ม จังหวัดเชียงราย ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมน้ำปิง
ชั้น ๔ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
อาคารจุฑามาศ เขตหลักสี่ กรุงเทพ

๙๙๙๘ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๙

กองแผนงาน ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๖๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๘/๖๒

ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๙๙๙๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครพนม ม.๗ ต.โนนตาล อ.ท่าอุเท
น จ.นครพนม

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๒/๑๒๘

ข้อปรึกษาหารือของสมาชิกผู้แทนราษฎร

๑๐๐๐๐ กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๐

กองแผนงาน ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔สน๐๐๐๘/ ๓๗๖

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๖,๙๐๐.๐๐ บาท)

๑๐๐๐๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๐

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๙๐๔/๒๒๔

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่
๓/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕
สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ

๑๐๐๐๒ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๐๑

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๑๕๖

ส่งเอกสารประกอบการขอโอน
งบประมาณรายได้จากการผลิตและ
จำหน่ายปศุสัตว์ รวมขอโอนเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น ๒๓๑,๘๖๙ บาท

๑๐๐๐๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔มส๐๐๐๘/ ๒๕๘

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.

๑๐๐๐๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๒

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๖๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕๖๔)

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๐/๙๖

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๐๐๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ หมู่ ๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอน
สวรรค์ จ.ชัยภูมิ

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔พง๐๐๐๘/ ๑๔๓

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น
๒๕,๕๑๐.๐๐ บาท)

๑๐๐๐๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา (ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๔

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๑๔๙

ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลการปรับปรุง
พันธุ์ (e-Breeding) ระยะที่ ๒ ในระบบ
รายงานอัจฉริยะ (Business
Intelligence) ชนิดสัตว์ แพะ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๐๐๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๑๕๐

รายงานตัวชี้วัดสัตว์พันธุ์ดีเชิงคุณภาพ
เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๐๐๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔พณ ๐๔๐๓/ว ๓๑๖๙

คำสั่งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคนและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความ
ต้องการของตลาด เรื่อง แต่งตั้งคณะทำ
งานจัดทำแผนปฏิบัติการพัฒนาคนและ
ผลิตภัณฑ์

๑๐๐๐๙ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒฯนาคนและ
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการ
ของตลาด

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๐๘

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๗๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๑๕๒

ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๐๑๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔พง๐๐๐๘/ ๑๓๗

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔)

๑๐๐๑๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา (ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๙

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๑๕๖

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน และ
รายงานการติดตามการใช้เงิน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๐๑๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔มค๐๐๐๗/ ๓๒๓

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒๒๕,๐๐๐.๐๐
บาท)

๑๐๐๑๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๑

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๑๓๓

รายงานขออนุมัติจำหน่ายแกะออกจาก
ทะเบียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ ตัว

๑๐๐๑๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔อบ๐๐๐๘/ ๙๒๗

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๔๑๘,๒๖๐.๐๐ บาท)

๑๐๐๑๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุบลราชธานี (งานการเงินและ
บัญชี)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๔

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๗๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๐/๙๕

รายงานผลการดำเนินการตามข้อเสนอ
แนะของผู้ตรวจสอบบภายในกรมปศุสัตว์

๑๐๐๑๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ หมู่ ๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอน
สวรรค์ จ.ชัยภูมิ

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๐๑๘/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
วันที่ ๑๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๐๐๑๘ บริษัท คิงเบลโปรดิวเซอร์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๑๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/นศ ๑๕๘

รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีพัสดุ
ชำรุด และขออนุมัติจำหน่ายพัสดุชำรุด
(จำนวน ๔๐ รายการ ในราคาประเมิน
ขั้นต่ำ ๔,๖๙๕ บาท)

๑๐๐๑๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคใต้ตอนบน อ.ทุ่งสง จ.
นครศรีธรรมราช

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๗

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/ว ๑๕๙๓

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้
ดำรง ตน.หน.ส่วนราชการระดับกรม ใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ (๑ ต.
ค.๖๓ - ๓๑ มี.ค.๖๔)

๑๐๐๒๓ สป.กษ. กกจ. พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๓๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๔๑๒(กนช.)/ว ๑๓๔๖

ขอเปลี่ยนวันประชุมคณะทำงานพัฒนา
อนุรักษ์ และฟื้นฟูเวียงหนองล่ม จังหวัด
เชียงราย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จากวันที่ ๑๑
มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมน้ำปิง ชั้น ๔ สำนักงานทรัพยากร
น้ำแห่งชาติ อาคารจุฑามาศ กรุงเทพ

๑๐๐๒๔ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๐

กองแผนงาน, กองแผนงาน ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๗๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

แจ้งเปลี่ยนเป็นวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น. สถานที่ประชุมเดิม

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๐๒๕/๒๕๖๔

แจ้งความประสงค์ส่งออกสินค้าไปยัง
ฮ่องกง

๑๐๐๒๕ บริษัท เอส เค อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๔๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔สฎ ๐๐๐๘/๔๙๐

ส่งเอกสารผู้ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการ
ประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตน.
ประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ของ นายดนัยศักดิ์
เย็นใจ

๑๐๐๒๖ สนง.ปศจ.สุราษฎร์ธานี (กลุ่มส่ง
เสริมฯ)

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๔๖๘

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานในระบบ E-
operation (RPT๑๑๒) ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๐๐๒๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๒

กองแผนงาน ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ขก ๑๓๘

ขออนุมัติปรับเปลี่ยนประเภทรายจ่าย
จากงบดำเนินงาน-ค่าตอบแทนใช้สอย
ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์เป็น
ค่าจ้างเหมาบริการทดสอบความชำนาญ-
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๐๐๒๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๔๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๐๒๙/๒๕๖๔

ขอขึ้นทะเบียนรับรองโรงฆ่าและผลิต
ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก(ไก่)เพื่อการส่งออกไป
ประเทศฮ่องกง

๑๐๐๒๙ บริษัท ตะนาวศรี ไก่ไทย จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๔๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๗๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๓๓๐

รับรองการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ (นางสาวประภัสสร โพธิ์
เจริญ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๐๓๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔BMF/QA-๐๐๓/๒๐๒๑

แจ้งความประสงค์การส่งออกสินค้าเนื้อ
สัตว์ปีกและสุกรไปยังเขตบริหารพิเศษ
ฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชนจีน

๑๐๐๓๑ บริษัท เบทาโกร เอ็ม เอฟเดลี
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๔๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๔๔๘

รับรองการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ (นายสืบกุล แก้วเหล่ายูง)

๑๐๐๓๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๔๔๙

รับรองการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ (นายวิทยา สาคำ)

๑๐๐๓๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๐๓๔/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตเพื่อการส่งออก ใน
เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๐๐๓๔ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๔๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๕/ว๗๑๐

ขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูล
กิจกรรมเพื่อจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจก
ระดับประเทศ ภาคเกษตร

๑๐๐๓๕ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๕๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๗๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๐๓๖/๒๕๖๔

แจ้งความประสงค์ขออนุญาตส่งออก
สินค้าเนื้อสัตว์ปีกและสุกรไปยังฮ่องกง

๑๐๐๓๖ บริษัท พรีม่าแฮม ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์)
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๕๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๔๐๖/๓๗๖

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีกิจการศูนย์รวมนม
สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์สกลนคร
ตามพระราชดำริ

๑๐๐๓๗ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ สำนัก
ส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๐๓๘/๒๕๖๔

การส่งตัวอย่างตรวจ COVID-๑๙ กรณีที่
โรงงานไม่มีการส่งออก

๑๐๐๓๘ บริษัท บีบี เบิร์ดเนส เทรดดิ้ง จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๕๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔คก.๐๐๕๐/๒๕๖๔

แจ้งขอให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าสุ่ม
ตรวจสอบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี
ไข่เป็นส่วนประกอบเพื่อขอ Health
Certificate ส่งออกไปประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในวันที่ ๑๕-๑๙ มีนาคม
๒๕๖๔

๑๐๐๓๙ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
จำกัด (มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๕๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔พว ๐๐๑๑(สสท)/๔๓๒๖

ขอเชิญประชุมทางไกลผ่านโปรแกรม
ZOOM Meetion ในวันที่ ๑๘ มีนาคม
๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๑๐๐๔๐ สำนักพระราชวัง แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๓๖๖

รายงานตรวจติดตามกิจกรรมโรงฆ่าสัตว์
และโครงการปศุสัตว์ OK ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต ๙ จำนวน ๒ แห่ง

๑๐๐๔๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๕๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๗๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๐๔

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและสรุปผล
การใช้จ่ายเงิน ของโครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงแพะในภาคใต้ ตามพระราชดำริ

๑๐๐๔๒ ศูนย์วิจัยแลละบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๓๗๘

รายงานตรวจติดตามกิจกรรมโรงฆ่าสัตว์
และโครงการปศุสัตว์ OK ในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต ๙ จำนวน ๑ แห่ง

๑๐๐๔๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๕๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ฉช ๐๐๐๘/๙๓๐

รายงานการจ้างพนักงานราชการ จำนวน
๑ อัตรา

๑๐๐๔๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔สธ ๑๐๑๐.๕/๑๒๖

ขอติดตามเรื่องการปรับแก้องค์ประกอบ
คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการ
อาหารเสริม (นม) โรงเรียน

๑๐๐๔๕ กองอาหาร กลุ่มพัฒนาระบบ อรประภา อินแก้ว

๑๕:๕๘

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๒๐

ขอเชิญประชุม วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนัก
งานปศุสัตว์เขต ๖

๑๐๐๔๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๕:๕๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๒/๒๕๖๔นพ ๐๐๐๘/๕๗๐

ขอส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "พัฒนาผู้นำเศรษฐกิจพอ
เพียงรายใหม่" ปี ๒๕๖๔

๑๐๐๔๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๗๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔ทส ๑๐๐๗.๕/ว๓๑๖๒

ขอความอนุเคราะห์เข้าหารือการเตรม
ความพร้อมสำหรับการใช้คู่มือการจัดทำ
บัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศฉบับ
เพิ่มเติมปี ค.ศ.๒๐๑๙ Refinement
(๒๐๑๙ Refinement to the ๒๐๐๖
IPCC Guidelines for National
Greenhouse Gas Inventories)

๑๐๐๔๘ สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๖:๐๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔อย ๐๐๐๘/๑๖๖

ขอส่งผลการดำเนินงานประกอบตัวชี้วัด
ที่ ๑ เรื่อง ระดับความสำเร็จในการยก
ระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกัน
โรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๐๐๔๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

อทิตา พรมดี

๑๖:๐๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔นน ๐๐๐๘/๓๑๐

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่ายเงิน
งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ หมาวดรายจ่าย
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

๑๐๐๕๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๒๔๔

ส่งคืนเงินค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อโค-
กระบือ

๑๐๐๕๑ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว๑๖๐

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณามาตรฐานอาหารระหว่าง
ประเทศ สาขามาตรฐานระดับภูมิภาค
เอเชีย ครั้งที่ ๙-๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๐

๑๐๐๕๒ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๖:๐๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๗๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๓๐
น. ณ ห้องประชุม ๕๑๑ อาคาร ๕ ชั้น ๑
มกอช.

๐๕/๐๓/๒๕๖๔EST.๑๓๐

ขอแก้ไขเอกสาร Health Certificate
เลขที่ NO.AC๒๑๑๑๒๗๐๘,
๒๑๑๑๒๗๐๙,๒๑๑๑๒๗๑๐,๒๑๖๐๑๖
๕๔

๑๐๐๕๓ บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้
จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๐๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กส ๐๐๐๘/๒๓๑

มอบโคพระราชทาน จำนวน ๑ คู่

๑๐๐๕๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔สท ๐๐๐๘/๒๘๐

รายงานการดำเนินงานเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคในสุกร จำนวน ๒ ตัว

๑๐๐๕๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย อทิตา พรมดี

๑๖:๐๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๐๑๓.๑/๒๑

แจ้งรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการ
คัดเลือกหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูก
ใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๖ ประจำปี ง
ปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (ในวันที่ ๑๑ มี.ค.๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. (ลงทะเบียน
เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๐๐ น.) ณ
หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ ชั้น ๑
อาคาร ๔ สนง.ก.พ.จ.นนทบุรี) ประเมิน
ด้วยวิธีการศูนย์การประเมิน (ระหว่างวัน
ที่ ๑๙-๒๑ เม.ย.๒๕๖๔ ณ สนง.ก.พ. จ.
นนทบุรี) (ผู้สมัคร ๑ คน เข้ารับการ
คัดเลือก ๒ วัน คือ วันที่ ๑๙ - ๒๐ เม.ย.

๑๐๐๕๖ สนง.ก.พ.จ.นนทบุรี สถาบันพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๐๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๗๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕๖๔ หรือ ๒๐ - ๒๑ เม.ย.๒๕๖๔)

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กร ๐๐๐๒/๔๙๔

ขอเชิญร่วมติดตามการดำเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน
เขตพื้นที่จังหวัดระยองและตราด
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๐๐๕๙ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๐/๑๒๐๔

กรณีนายชูรัฐ แปลกสงวนศรี (ผู้ร้อง)
เรื่อง โปรดเมตตาช่วยเหลือให้โครงการ
นมโรงเรียนดีเช่นนี้ตลอดไปเพราะ
บุคลากรทำตาม ปศพ. ให้กระทรวง
เกษตรฯ พิจารณาเพิ่มเติมมาอีก

๑๐๐๖๐ สป.กษ.สำนักบริหารกองทุนฯ พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๐๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๗๐๖

รายงานผลการปฏิบัติงานฟาร์มโคนม
สาธิตห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๐๐๖๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
สุขภาพสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔สวก.๐๕๐๐/ว ๑๐๘๘

เชิญประชุมคณะทำงานยกร่างขอบเขต
การจัดทำแผนงานวิจัยและพัฒนาด้าน
การเกษตรของประเทศ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชมชั้น
๕ อาคาร ๓ สำนักงานพัฒนาวิจัยการ
เกษตร (องค์การมหาชน)

๑๐๐๖๔ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๑๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๗๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๓๐๑

รายงานการประชุมสัมมนา การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔

๑๐๐๖๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ (ส่วน
ส่งเสริม ฯ )

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๘๐

การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
รายบุคคลของผู้บริหาร รอบการประเมิน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๐๐๖๖ สนง.ปศข.๔ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๐/๐๘๕

ขอขึ้นทะเบียนนวัตกรรม อ่างน้ำยาฆ่า
เชื้อโรคสำหรับจุ่มเท้า แบบฝาเลื่อน

๑๐๐๖๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ จ.
นครศรีฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๑๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๓๐๓

ส่งหลักฐานการส่งเงินค่าจำหน่ายลูกโค
(เพศผู้) โครงการฟาร์มต้นแบบ ภายใต้
โครงการ ธคก. รวม ๑ ราย ๑ ตัว เป็น
เงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

๑๐๐๖๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ (ส่วน
ส่งเสริม ฯ )

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๒๑๒

ขออนุญาตลาพักผ่อน (นายสุรพล ธัญญ
เจริญ) (วันที่ ๕ มี.ค.๒๕๖๔)

๑๐๐๖๙ สนง.ปศข.๔ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๑๒

ส่งเอกสารประกอบการโอนเงิน
งบประมาณในส่วนของเงินรายได้จาก

๑๐๐๗๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๑๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๘๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

การผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ลพ ๐๐๐๘/๙๗๑

ส่งเอกสารประเมินค่างาน ตน.นัก
วิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ (ตน.
เลขที่ ๓๙๕๓)

๑๐๐๗๑ สนง.ปศจ.ลำพูน (กลุ่มส่งเสริมฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๒๘๘

ส่งหลักฐานการส่งเงินค่าจำหน่ายลูกโค
(เพศผู้) โครงการฟื้นฟูอาชีพอาสาปศุสัตว์
ภายใต้โครงการ ธคก. จำนวน ๒ ราย ๒
ตัว เป็นเงิน ๒๘,๘๐๐ บาท

๑๐๐๗๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ (ส่วน
ส่งเสริม ฯ )

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๓๙๑

ผลการคัดเลือกเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรม
ปศุสัตว์ดีเด่น ระดับเขต ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๐๐๗๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๑๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๘/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๐๗๔/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่บัญชี
๐๓๐-๖-๐๓๑๖๑-๒ จำนวนเงิน
๘๕,๙๕๖ บาท

๑๐๐๗๔ บมจ.ธ.กรุงไทย พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๒/ว ๐๘๕

รายงานประจำเดือนการดำเนินงานเครือ
ข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๐๗๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา อรประภา อินแก้ว

๑๖:๒๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๘/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๐๗๖/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่บัญชี
๐๓๐-๖-๐๕๒๑๑-๓ จำนวนเงิน

๑๐๐๗๖ บมจ.ธ.กรุงไทย พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๘๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๘๑,๘๘๔.๒๐ บาท

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๓๐/ว ๙๔

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการ
และงบประมาณของแผนพัฒนาหมู่บ้าน
ตามแผนปฏิบัติการด้านการแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบ
เบ็ดเสร็จ พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕

๑๐๐๗๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองประสานงา
นโครงการพระราชดำริ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๑/๙๑

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๐๗๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๒๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔สต ๐๐๐๘/๔๖๖

ขอลาออกจากราชการ ราย นายอำพร
หมานมานะ (ตั้งแต่วันที่ ๔ ต.ค.๒๕๖๔

๑๐๐๗๙ สนง.ปศจ.สตูล ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๑/๙๗

ส่งรายงานการใช้เงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๐๘๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๒๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔พย ๐๐๐๘/๕๒๘

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ และ
บุคลากรดำเนินการภายใต้ กิจกรรม
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตาม พระราชดำริ

๑๐๐๘๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
(กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔สต ๐๐๐๘/๔๕๖

ขอลาออกจากราชการ (นายอำพร หมา
นมานะ) ตั้งแต่วันที่ ๔ ต.ค.๒๕๖๔

๑๐๐๘๒ สนง.ปศจ.สตูล ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๘๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๑/๙๘

ส่งรายงานการใช้เงินงบประมาณ ปีงบป
ระมาร ๒๕๖๔ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๐๐๘๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๒๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๓๐/๘๖

สรุปผลการประชุมทำงานฝ่ายอำนวย
การ การดำเนินงานกิจกรรมอนุรักษ์และ
พัฒนากระบือไทย

๑๐๐๘๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองประสานงา
นโครงการพระราชดำริ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔สต ๐๐๐๘/๔๖๐

ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ราย น.
ส.อาภา สุขการัก

๑๐๐๘๕ สนง.ปศจ.สตูล ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ตร. ๐๐๐๘/ว ๓๘๖

รายงานผลการอบรม หลักสูตร "การ
เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ"

๑๐๐๘๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก (กลุ่ม
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔สฎ ๐๐๐๘/๓๖๖๗

เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ เฉพาะราย
ครั้งที่ ๒ (๑ ต.ค.๒๕๖๓)

๑๐๐๙๑ ศาลากลาง จ.สุราษฎร์ธานี พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๗๖๘

ขอส่งรายงานผลการดำเนินการบริหาร
ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี งปม.พ.ศ.
๒๕๖๔

๑๐๐๙๒ สนง.ปศข.๓ (ส่วนยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/สร ๖๙

รายงานผลการจ้างคนพิการในหน่วยงาน
ของรัฐประจำปี ๒๕๖๔

๑๐๐๙๓ ศวพ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
ล่าง จ.ขอนแก่น

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๘๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๐๙๔/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน ยอดคงเหลือ
๕๐,๐๐๐ บาท

๑๐๐๙๔ บมจ. ธนาคารกรุงไทย แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๓๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๔๖๔

รายงานการเสนอคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖ ภาย
ใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๐๐๙๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๓๗

กองแผนงาน ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๗๕

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายพนม
มีศิริพันธุ์ ไปราชการ ที่ จ.น่าน  วันที่ ๗-
๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเวลา ๕ วัน

๑๐๐๙๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๖:๓๗

อธิบดี ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๑๔๙

ข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (นายสีดา
งามพิษ)

๑๐๑๐๑ ศบส.สระแก้ว พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔รน ๐๐๐๘/๑๔๔

ข้าราชการย้าย (น.ส.ชัญญาพัทธ์ ติชะรา)

๑๐๑๐๒ สนง.ปศจ.ระนอง (ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๘๑๐

ขอส่งการติดตามและประเมินผล
นักเรียนทุน สนง.พัฒนาการวิจัยเกษตร
หลังสำเร็จการศึกษา (น.ส.อรพรรณ อาจ
คำภา)

๑๐๑๐๓ สนง.ปศข.๔ (ส่วนยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๘๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๘๔

ข้าราชการขอย้าย (นายศักดิ์สิทธิ์
ทิพยธร สังกัด สนง.ปศจ.หนองคาย)

๑๐๑๐๔ สนง.ปศข.๔ ขอนแก่น (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๘๓

ข้าราชการขอย้าย (น.ส.พริมาภรณ์ พละ
ไกร สังกัด สนง.ปศจ.หนองคาย)

๑๐๑๐๕ สนง.ปศข.๔ ขอนแก่น (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๘๕

ข้าราชการขอย้าย (นางรัถยา หมั่นจิตร
สังกัด สนง.ปศจ.หนองคาย)

๑๐๑๐๖ สนง.ปศข.๔ จ.ขอนแก่น (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/๒๓๖๕

ย้ายข้าราชการ (นายบุญศักดิ์ เกลียว
กมลทัด)

๑๐๑๐๗ ศาลากลาง จ.พิจิตร พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๗/ว ๔๑๕

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการวัตถุดิบ
สมุนไพร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ภายในวันที่
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๐๑๐๘ คณะอนุกรรมการวัตถุอิบสมุนไพร
สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

อทิตา พรมดี

๑๖:๕๕

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔มท ๐๖๓๕/ว ๒๗๕

ขอจัดส่งจุลสารลด-หยุด-ภัย
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๐๑๐๙ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ อทิตา พรมดี

๑๖:๕๖

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔ปข ๐๐๐๘/๔๘๙

ขอส่งแบบฟอร์มข้อมูลผู้เกษียณอายุ
ราชการในปี พ.ศ.๒๕๖๔ (นายสุมิตร
อำนวยสินสิริ)

๑๐๑๑๐ สนง.ปศจ.ประจวบฯ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๘๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๓/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/๓๘๒

แต่งตั้งข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
(นายปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ)

๑๐๑๑๑ สนง.ปศจ.พิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/๓๘๓

แต่งตั้งให้ข้าราชการรักษาการใน ตน.
(นายสิริวุฒิ บางโพธิ์ทอง)

๑๐๑๑๒ สนง.ปศจ.พิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ภก ๐๐๐๘/๑๕๒

ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการไปปฏิบัติ
ราชการ (นางสุภชา คีรีรัตน์)

๑๐๑๑๓ สนง.ปศจ.ภูเก็ต พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔ภก ๐๐๐๘/๑๓๖

ขอแก้ไขบันทึกอัตราเงินเดือนใน ก.พ.๗
ของ นายจิรายุ นิรันดร์วิโรจน์

๑๐๑๑๔ สนง.ปศจ.ภูเก็ต พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔ปน ๐๐๐๘/๐๐๗๗๓๙

แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
และเงินตอบแทนพิเศษเฉพาะราย

๑๐๑๑๕ ศาลากลาง จ.ปัตตานี พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๑๔๘

ขอส่งเอกสารลูกจ้างประจำการขอรับ
บำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำที่
เกษียณอายุราชการ (นายสีดา งามพิษ)

๑๐๑๑๖ ศบส.สระแก้ว พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๔๐

ส่งหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินบำเหน็จ
บำนาญ (เพนิน บุญยืน, กิตติศักดิ์ ศรีบุญ
ส่ง, สวัสดิ์ เรืองหิรัญ, นพดล อุดมศิลป์)

๑๐๑๑๗ ศบส.ท่าพระ ขอนแก่น พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๘๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๔๑๗

ขอส่งสรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ
ของญี่ปุ่น ประจำเดือน ก.พ.๒๕๖๔

๑๐๑๑๘ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๖

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๑.๘/๗๐

ศุลกากรจีนรายงานผลการทดสอบ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าที่ขนส่ง
ผ่านห่วงโซ่ความเย็น (ฉบับเมล) (สำเนา
เรียน อ.กวก., อ.ปม., อ.ปศ., เลขาฯ ส
ศก., เลขาฯ มกอช., อัครราชทูตที่
ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร) ประจำกรุงปักกิ่ง,
กงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำสถานกงสุล
ใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้

๑๐๑๑๙ ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่
ณ นครกว่างโจว

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๙

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๑.๘/๗๑

สถานการณ์การนำเข้าส่งออกสินค้า
เกษตรของจีน ปี ๒๕๖๓ (ฉบับเมล)
(สำเนาเรียน / อ.กวก., อ.กสส., อ.ปศ.,
เลขาฯ สศก., เลขาฯ มกอช.,
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร)
ประจำกรุงปักกิ่ง, กงสุล (ฝ่ายเกษตร)
ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้)

๑๐๑๒๐ ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่
ณ นครกว่างโจว

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๓

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔พณ ๐๖๐๙/ว ๕๘๔

การเตรียมการสำหรับการประชุมคณะ
อนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่อง
CPTPP ด้านการค้าสินค้า การค้าบริการ
และการลงทุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๐๑๒๑ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สำนักอเมริกา แปซิฟิกและองค์การ
ระหว่าง ปท.

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๗

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๘๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๔๘

โครงการขอถอนและขอใช้สภาพที่ดิน
สาธารณประโยชน์ "แปลงทุ่งเจ้าไหม"
(เสนอ กปร.)

๑๐๑๒๒ สนง.ปศข.๙ จ.สงขลา พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๓

กลุ่มประสานราชการ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔อน ๐๐๐๘/๓๑๓

ขออนุญาตใช้ประโยชน์พื้นที่ของ สนง.ป
ศจ.อุทัยธานี (เสนอ กปร.)

๑๐๑๒๓ สนง.ปศจ.อุทัยธานี พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๕

กลุ่มประสานราชการ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๑๔๑

ขอส่งรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง ประจำปี งปม. ๒๕๖๔
ประจำเดือน ก.พ.๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๐๑๒๔ ศบส.สุราษฎร์ธานี พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๗

กลุ่มประสานราชการ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔นบ ๐๐๐๘/ว ๑๑๒

ขอส่งรายงานผลตามแผนการสร้างความ
รับรู้ความเข้าใจ ประจำเดือน ก.พ.
๒๕๖๔ (เสนอ ก.เผยแพร่ฯ)

๑๐๑๒๕ สนง.ปศจ.นนทบุรี กลุ่มยุทธฯ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๙

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๔๐๕/ว ๑๓๓๓

ขอความร่วมมือในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้ง
องค์กรผู้ใช้น้ำ

๑๐๑๒๖ สนง.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กอง
บริหารจัดการลุ่มน้ำ กลุ่มประสาน
แผนบริหารจัดการลุ่มน้ำ

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๓

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๘/ ๖๗

รายงานการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่ม
แอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์ (ผตั้ง
แต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๖๓)

๑๐๑๒๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครพนม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๙

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๘๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๖/ ๖๔

ขอส่งรายงานงบลงทุน - ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด)

๑๐๑๒๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๑

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๕.๐๕/ ๐๔๔

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนรัตน
บุรี จังหวัดสุรินทร์

๑๐๑๒๙ สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้าง
แห่งชาติ

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๕

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๕.๐๕/ ๐๔๕

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๐๑๓๐ สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้าง
แห่งชาติ

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๖

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๒๐

ขอรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีพัสดุชำรุด (จำนวน ๒ รายการ)

๑๐๑๓๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์เลย วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๒

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ชม)/ ๐๖๒

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๐๑๓๒ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๗

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔รน๐๐๐๘/ ๑๙๐

ส่งรายงานประจำเดือน (ก.พ. ๒๕๖๔
รวมทั้งสิ้น ๔๑,๔๓๓.๐๗ บาท)

๑๐๑๓๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๕๒

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๘๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๘/ ๕๗

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (มูลค่ารวม
๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๐๑๓๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครพนม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๓

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔รน๐๐๐๘/ ๑๕๖

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๐๑๓๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๕

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๗/๐๓/๒๕๖๔นม๐๐๐๘/ ๑๕๘

รายงานการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ตั้งแต่ ๑
ต.ค. ๒๕๖๒ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓)

๑๐๑๓๖ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ดรุณี คำรอด

๑๐:๒๒

กองคลัง, กองคลัง ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔สฎ๐๐๐๘/ ๔๙๖

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑๖๘,๗๕๐ บาท)

๑๐๑๓๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๒

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๖/ ๖๒

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (มูลค่ารวม
๓๘๓,๖๗๐.๐๐ บาท)

๑๐๑๓๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง
ตู้ ปณ.๒๐ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๕

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔อบ๐๐๐๘/ ๗๒๗

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ม.ค. ๒๕๖๔

๑๐๑๓๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุบลราชธานี (งานการเงินและ
บัญชี)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๘

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๙๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

(จำนวนเงิน ๖๔๐,๐๗๐ บาท)

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๙

ขอรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีพัสดุชำรุด (จำนวน ๓๕ รายการ)

๑๐๑๔๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๐

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔รน๐๐๐๘/ ๑๓๙

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มูลค่า
รวม ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๐๑๔๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๔

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๖/ ๐๗๓

รายงานข้อเท็จจริงและขอส่งเอกสาร
หนักฐาน (จัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่ม
แอมโมเนียมคลอไรด์และแัลดี"ซด์ ชื่อ
ทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐)

๑๐๑๔๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
๖๓ ม.๒ ต.วังแซ็ม อ.มะขาม จ.
จันทบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๕๐

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ฉช)/ ๐๕๙

รายงานการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่ม
แอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์ (ตั้งแต่
ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๖๓)

๑๐๑๔๓ ด่านกักกันสัตว์ฉะเชิงเทรา วันทนี สุขเขียว

๑๑:๕๒

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔พบ๐๐๐๘/ ๔๕๐

ขอส่งรายงานข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (จัดซื้อกลุ่มแอมโมเนีย
มคลอไรด์ ชื่อทางการค้า อะกริ เจอร์ม
๒๐๐๐ ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค.
๒๕๕๓)

๑๐๑๔๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๕๘

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๙๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔นน๐๐๐๘/ ๓๓๑

รายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน ก.พ.
๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๓๔,๐๓๐.๐๐ บาท)

๑๐๑๔๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๐๑

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๒/ ๑๕๔

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๐๑๔๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปท จ.ยะลา

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๐๓

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ชม)/ ๐๖๓

ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ
GFMIS (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๐๑๔๘ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๑๔

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ตร๐๐๐๘/ ๓๓๖

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑๔,๒๐๐ บาท)

๑๐๑๔๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๒๐

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔สพ๐๐๐๘/ ๐๔๕๘

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๐๑๕๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบ
บุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๒๑

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔พจ๐๐๐๘/ ๓๕๔

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๑๐๔,๕๕๐.๐๐ บาท)

๑๐๑๕๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ฝ่าย
บริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๒๓

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๙๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔พง๐๐๐๘/ ๑๔๖

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๐๑๕๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา (ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๒๕

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ขก๐๐๐๘/ ๔๓๒

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔ ยอดรวม ๖,๐๗๕ บาท)

๑๐๑๕๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๒๘

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๙/ ๑๕๓

ขอเบิกแบบพิมพ์ (ใบเสร็จรับเงิน ก.ป.ศ.
๑๔) (จำนวน ๑๒ เล่ม)

๑๐๑๕๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี ตู้ปณ. ๓๒ อ.เมือง จ.
สุราษฎร์ธานี

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๔๒

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๖/๐๓/๒๕๖๔พท๐๐๐๘/ ๘

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ธ.ค. ๒๕๖๓
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔) (รวมเงิน ๖๐๐
บาท)

๑๐๑๕๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๔๓

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๘/ ๔๔

รายงานเงินรายได้แผ่นดิน
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน ม.ค.
๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๒๐.๐๐ บาท)

๑๐๑๕๖ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๔๖

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔สร๐๐๐๘/ ๕๑๔

ขอส่งแบบแสดงความประสงค์กำหนด
หรือเปลี่ยนแปลงอัตราเงินสะสมส่วนเพิ่ม
(จำนวน ๒ ราย นางเจียมจิตต์ เดื่อมขัน

๑๐๑๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๔๙

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๙๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

มณี ฯลฯ))

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๔/ ๐๙๘

รายงานเงินรายได้แผ่นดินและราย
ละเอียดประกอบรายงานเงินรายได้
แผ่นดิน (ก.พ. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น
๕๐,๓๐๑.๖๐ บาท)

๑๐๑๕๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๕๒

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๔/ ๐๙๗

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๐๑๕๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๕๕

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๓/ ๘๖

ส่งรายงานรายได้แผ่นดิน (ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
รวมทั้งสิ้น ๓๐ บาท)

๑๐๑๖๐ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๕๙

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔พท๐๐๐๘/ ๓๙๑

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ยอดรวม
๔๔,๘๒๐ บาท)

๑๐๑๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง วันทนี สุขเขียว

๑๓:๐๓

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๔/ ๑๐๕

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (จำนวน ๒
รายการ มูลค่ารวม ๙,๕๐๐.๐๐ บาท)

๑๐๑๖๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๐๕

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๙๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔นน๐๐๐๘/ ๓๒๙

ส่งสำเนารายงานประจำเดือนจากระบบ
GFMIS (ก.พ. ๒๕๖๔ ๓๖.๐๐ บาท)

๑๐๑๖๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน วันทนี สุขเขียว

๑๓:๐๘

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ปน๐๐๐๘/ ๒๔๒

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๐๑๖๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๐

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๒/ ๑๐๘

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนรัตน
บุรี จังหวัดสุรินทร์

๑๐๑๖๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ต.นา
บัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๓

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๒/ ๑๑๑

รายงานข้อเท็จจริง กรณีการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่มแอมโมเนีย
มคลอไรด์ และอัลดีไฮด์ (ชื่อทางการค้า
อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐ ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘
- ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๐๑๖๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ อ.เมือง
สุรินทร์ จ.สุรินทร์

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๖

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๙/ ๐๗๑

ส่งรายงานการใช้จ่ายเงินนอก
งบประมาณ เงินรายได้จากการผลิตและ
จำหน่ายด้านปศุสัตว์ (๑๐๗๖๑) (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น
๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๐๑๖๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นราธิวาส จ.นราธิวาส

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๑

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๓(ศก)/ ๓๒๔

ขอนำส่งรายงานการรับและนำฝากเงิน
รายได้ค่าธรรมเนียมควบคุมดรคระบาด

๑๐๑๖๘ ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ ต.น้ำอ้อม
อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๖

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๙๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

สัตว์ (ก.พ. ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน
๑๑,๕๒๐ บาท)

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๕/ ๑๔๓

ขอความเห็นชอบดอนงบประมาณ งบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
เหลือจ่ายกลับส่วนลกาง (จำนวน ๒ ชุด)

๑๐๑๖๙ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๘

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๗/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๔๓๙

ส่งรายงานการเบิก - จ่าย วัคซีน
ผลิตภัณฑ์งบเพื่อจำหน่าย (ผช๓๗/๑)
งบเพื่อจำหน่าย (เดือน ก.พ. ๒๕๖๔ รวม
๖๓๓,๖๐๐ บาท)

๑๐๑๗๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ (ส่วน
สุขภาพสัตว์) อ.เมือง จ.สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๑

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๔๘

รายงานนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน (ก.พ.
๒๕๖๓ จำนวน ๒ ชุด รวมทั้งสิ้น
๕๘,๙๖๐.๐๐ บาท)

๑๐๑๗๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
มหาสารคาม อ.เชียงยืน จ.
มหาสารคาม

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๓

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๙/ ๐๖๙

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๐๑๗๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นราธิวาส จ.นราธิวาส

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๕

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๙/ ๐๖๗

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (มูลค่ารวม
๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๐๑๗๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นราธิวาส จ.นราธิวาส

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๗

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๙๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๙/ ๐๗๒

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (มูลค่ารวม
๔๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๐๑๗๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นราธิวาส จ.นราธิวาส

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๙

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๗๗๙

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สิน
กรมปศุสัตว์ (รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๓
รายการ มูลค่ารวม ๑๙๙,๙๕๐.๐๐
บาท)

๑๐๑๗๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๒

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔รน๐๐๐๘/ ๑๕๕

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๐๑๗๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๕

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔พท๐๐๐๘/ ๓๙๐

ชี้แจงข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐาน
(การจัดซื้อผลิตภัณฑ์กลุ่มแอมโมเนีย
มคลอไรด์ และอัลดีไฮด์ ชื่อทางการค้า
อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐ ระหว่าง ม.ค.
๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๐๑๗๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ฝ่าย
บริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๘

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๓/ ๑๐๗

การขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (จัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่ม
แอมโมเนียมคลอไรด์ และอัลดีไฮด์ ชื่อ

๑๐๑๗๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๓

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๙๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐ ตั้งแต่
ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๙/ ๐๖๖

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๐๑๗๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นราธิวาส จ.นราธิวาส

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๕

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๙/ ๐๕๒

รายงานข้อเท็จจริงและเอกสารหลักฐาน
( จัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่มแอมโมเนีย
มคลอไรด์ และอัลดีไฮน์ ชื่อทางการค้า
อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐ ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘
- ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๐๑๘๐ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพสงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๙

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ศก)/ ๓๔๐

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๐๑๘๑ ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ อ.กันทร
ลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๐

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔สพ๐๐๐๘/ ๐๔๙๘

รายงานข้อมูลการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียคลอไรด์ และอัลดีไฮด์
(การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่ม
แอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์ ชื้อ
ทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐ ตั้งแต่
ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๐๑๘๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบ
บุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๒

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๙๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๙/ ๑๔๐

ขอส่งรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบลงทุน - ค่ารรุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๐๑๘๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี ๙๙ ม.๙ ต.มะลวน อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๔

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๓๑/๐๑/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๑๘๔/๒๕๖๔

ใบแจ้งขอให้ดำเนินกาารหักเงินเดือน/ค่า
จ้างให้เป็นไปตามข้อตกลง (นายดำรง
ชุมศรี ฯลฯ รวม ๓๕ ราย รวม
๑๙๓,๗๐๐ บาท)

๑๐๑๘๔ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๗

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔สพ๐๐๐๘/ ๐๔๕๗

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ก.พ.
๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น
๑๐๐,๘๕๐.๐๐ บาท)

๑๐๑๘๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบ
บุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๙

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔ยส๐๐๐๘/ ๓๖๗

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑๒,๗๖๕ บาท)

๑๐๑๘๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๑

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔รน๐๐๐๘/ ๑๕๔

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(ยอดรวม ๑๖๘,๗๕๐ บาท)

๑๐๑๘๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๓

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๒๘/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๑๘๘/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (โครงการ
Expansion and Devension of

๑๐๑๘๘ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๕

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๙๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

Forage Seed Trade Cooperation
ยอดคงเหลือ ๓,๓๔๕,๘๓๓๓.๔๐ บาท)

๒๘/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๑๘๙/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (กองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ
โครงการศึกษาศักยภาพการขุนคุณภาพ
ซาก และ ผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของ
โคเนื้อ ๕ พันธุ์ ในระบบการขุนเชิงการ
ค้า กรณีศึกษา:สหกรณ์ (ยอดคงเหลือ
๓,๕๒๗,๙๒๐.๐๐ บาท)

๑๐๑๘๙ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๑

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๒๘/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๑๙๐/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เพื่อการรับ
เงินทางอิเล็กทรอนิสกส์ ยอดคงเหลือ
๕๐๐.๐๐ บาท)

๑๐๑๙๐ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๓

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๒๘/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๑๙๑/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร โครงการ ฟาร์มโค
เนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๒ (รวมรายการ
ยอดเงิน ๘,๘๑๙.๐๐ บาท)

๑๐๑๙๑ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๖

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๒๘/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๑๙๒/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร โครงการ ฟาร์มโค
เนื้อสร้างอาชีพ (เงินกองทุนหมุนเวียน)
(รวมรายการถอนเงิน๒๓๔,๗๕๗.๐๐
บาท)

๑๐๑๙๒ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๐

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๐๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๘/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๑๙๓/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (โครงการทุน
ปริญญาเอกเฉลิม) พระเกียรติทรงครอง
ราชย์ ๗๐ ปี ของนายสถาปัตย์ อิ่มโพธิ์
รวมรายการถอนเงิน ๑๐๖,๔๐๐.๐๐
บาท)

๑๐๑๙๓ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๖

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๒๘/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๑๙๔/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (โครงการ
พัฒนา ทีมบุคคลากรวิจัย ประจำปี
๒๕๖๓)

๑๐๑๙๔ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๘

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๒๘/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๑๙๕/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (กองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและ
การตลาด โคเนื้อรองรับ FTA (เงินจ่าย
ขาด) ยอดคงเหลือ ๓๐,๐๒๓.๒๐ บาท)

๑๐๑๙๕ กรมปศุสัตว์ วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๑

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๒๘/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๑๙๖/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (กองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและ
การตลาด โคเนื้อรองรับ FTA (เงินจ่าย
ขาด - ปศ.) (รวมรายการถอนเงิน
๘๔๐.๐๐ บาท)

๑๐๑๙๖ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๔

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๒๘/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๑๙๗/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินรับจาก
โครงการวิจัยฯ ยอดคงเหลือ

๑๐๑๙๗ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๖

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๐๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑,๐๓๓.๐๖๐.๐๐ บาท)

๒๘/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๑๙๘/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (ศูนย์การ
ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องจากพระราช
ดำริ ยอดคงเหลือ ๗๙๑,๓๒๖.๗๓ บาท)

๑๐๑๙๘ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๗

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๒๘/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๑๙๙/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (พัฒนาเด็ก
เล็กในเขตทุรกันดาร กรมปศุสัตว์ ยอด
คงเหลือ ๑๕๖,๐๓๓.๖๔ บาท)

๑๐๑๙๙ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๙

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๒๘/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๒๐๐/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินส่วนลด
สลาก กรมปศุสัตว์ ยอดคงเหลือ
๑,๘๖๑.๔๔ บาท)

๑๐๒๐๐ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๐

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๒๘/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๒๐๑/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (EDC
สำหรับเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ รวมรายการฝากเงิน
๑,๒๐๐.๐๐ บาท

๑๐๒๐๑ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๒

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๒๘/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๒๐๒/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินฝากเงิน
ทดรอง กรมปศุสัตว์ รวมรายการ
ถอนเงิน ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๐๒๐๒ กรมปศุสัตว์ วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๔

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๒๘/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๒๐๓/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงิน
ทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต วัคซีนจำหน่าย

๑๐๒๐๓ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๖

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๐๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ยอดยกไป ๓๓๔,๘๗๕.๙๙ บาท)

๒๘/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๒๐๔/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (กองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโค
เนื้อ จ.ศรีสะเกษ (เงินจ่ายขาด) (ยอด
คงเหลือ ๒๕,๘๖๐.๐๐ บาท

๑๐๒๐๔ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๐

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๒๘/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๒๐๕/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (โครงการ
วิจัย) (ยอดคงเหลือ ๓,๙๘๑,๗๕๗.๐๐
บาท)

๑๐๒๐๕ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๒

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๒๘/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๒๐๖/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (โครงการทุน
ปริญญาเอกเฉลิม) พระเกียรติทรงครอง
ราชย์ ๗๐ ปี ของว่าที่ ร.ต. ภัทรกิติ เนิน
ชัด รวมรายการถอนเงิน ๑๔๘,๕๐๐.๐๐
บาท)

๑๐๒๐๖ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๔

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๒๘/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๒๐๗/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินรายได้
แผ่นดิน กรมปศุสัตว์ ยอดยกไป
๓,๐๙๒,๘๖๖.๕๐ บาท)

๑๐๒๐๗ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๖

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๒๘/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๒๐๘/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (ธนาคารโคก
ระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
CATTLE & BUFFALO BANK FOR
FARMERS INITIATED BY H.M TH

๑๐๒๐๘ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๗

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๐๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

(ยอดยกไป ๒๙๐.๐๐ บาท)

๐๑/๐๓/๒๕๖๔สพ๐๐๐๘/ ๐๔๖๑

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๒,๐๒๐,๗๒๕.๐๐ บาท)

๑๐๒๐๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๓

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๗/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๒๑๐/๒๕๖๔

ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (กน - ๓๖๙๖ กระบี่
จำนวน ๕๐๐.๐๐ บาท)

๑๐๒๑๐ สถานีตำรวจทางหลวง ๖ กองกำกับ
การ ๑กองบังคับการตำรวจ
ทางหลวง

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๒

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔DS๕๒๕๖๔๐๒๒๕๐๐๐๑๘๓

ใบแจ้งเข้าบัญชี (๐๙๙๔๐๐๐๑๕๙๒๕๑
สำนักงานใหญ่ จำนวนเงิน ๑,๒๐๐.๐๐
บาท)

๑๐๒๑๑ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๖

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(กพ)/ ๑๓๐

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๐๒๑๒ ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๘

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ตง)/ ๐๔๕

รายงานข้อเท็จจริง (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์
ฆ่าเชื้อกลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์
และอัลดีไฮด์ ชื่อทางการค้า อะกริ
เจอร์ม ๒๐๐๐ )

๑๐๒๑๓ ด่านกักกันสัตว์ตรัง ถ.ตรังคภูมิ อ.
กันตัง จังหวัดตรัง

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๐

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๐๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔สป๐๐๐๘/ ๓๙๙

ขอความอนุเคราะห์สอนงานการเงินและ
บัญชี (นางเกวลิน นาสมใจ ระหว่าง ๑๐
- ๑๒ และ ๑๕ - ๑๗ มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๐๒๑๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรปราการ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๓

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๔๓

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐานการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่ม
แอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์ (ชื้อ
ทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐ ตั้งแต่
ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๐๒๑๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.กุยบุรี จ.
ประจวบฯ

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๕

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๐๖๙

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๐๒๑๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๖

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๒/ ๑๐๔

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๐๒๑๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๘

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/ขก ๑๔๕

รายงานการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่ม
แอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์ ชื่อ
ทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐(ตั้งแต่

๑๐๒๑๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๙

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๐๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๖๓)

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ลป)/ ๐๒๕

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๐๒๑๙ ด่านกักกันสัตว์ลำปาง วันทนี สุขเขียว

๑๖:๔๒

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(อต)/ ๐๘๖

รายงานข้อมูลการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียคลอไรด์ และอัลดีไฮด์
(การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่ม
แอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์ ชื้อ
ทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐ ตั้งแต่
ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๐๒๒๐ ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ วันทนี สุขเขียว

๑๖:๔๓

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ลพ)/ ๐๓๐

การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ(กลุ่ม
แอมโมเนียคลอไรด์ ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ -
ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๐๒๒๑ ด่านกักกันสัตว์ลำพูน วันทนี สุขเขียว

๑๖:๔๕

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๙/ ๑๕๔

ส่งเอกสารขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์การ
เกษตร จำนวน ๑ รายการ (คือ โรงพ่น
ยาฆ่าเชื้อดรค ต.มะลวน อ.พุนพิน จ.
สุราษฎร์ธานี จำนวน ๑ หลัง วงเงิน
งบประมาณ ๔๐๖,๖๘๔.๖๘ บาท)

๑๐๒๒๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี ๙๙ ม.๙ ต.มะลวน อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๔๗

กองคลัง ๐๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๐๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๒๒๓/๒๕๖๔

แจ้งแล้วเสร็จ การปรับปรุงโรงงาน แจ้ง
ขยายพื้นที่ Meat preparation area-
Low risk โรงงานที่ ๑ (EST.๕๗)

๑๐๒๒๓ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จำกัด

อทิตา พรมดี

๐๘:๕๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๒๒๔/๒๕๖๔

แจ้งแล้วเสร็จ ติดตั้ง เครื่ือง IQF ใหม่ ใน
พื้นที่ไลน์ผลิตที่ ๑ High Risk-โรงงาน
ผลิตที่ ๑

๑๐๒๒๔ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จำกัด

อทิตา พรมดี

๐๘:๕๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๕/๐๕๙

ข้าราชการลาพักผ่อน (นายถาวร ถมมาลี
มีความประสงค์ขอลาพักผ่อน ในวันที่
๑๙-๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๐๒๒๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๒๒๖/๒๕๖๔

ขอลาพักผ่อน (นายนเรศน์ อินทรักษ์
ผอ.ศูนฯ ขอลาพักผ่อนวันที่ ๘-๑๐
มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๐๒๒๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๑๔๓

ขออนุมัติคัดกวางเพื่อจำหน่าย รวม
จำนวน ๒๖ ตัว

๑๐๒๒๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๑๕๐

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๒๒๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๗/๕๑

่ขอส่งรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดที่
๔.๕ รอบที่ ๑/๒๕๖๔ ผลการปฏิบัติงาน

๑๐๒๒๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุทัยธานี ม.๒ ต.ไผ่เขียว อ.สว่าง
อารมณ์

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๐๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ประจำปี ๒๕๖๓

๐๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๒๓๐/๒๕๖๔

ขอขยายพื้น High Risk และ Cold
storage no.๓๒ โรงงานผลิตที่ ๑

๑๐๒๓๐ บริษัท แมคคีย์  ฟู้ด เซอร์วิสเซล
(ประเทศไทย) จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๑๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔นธ ๐๐๐๘/๒๕๓

ขออนุมัติคัดและจำหน่ายแพะ จำนวน ๒
ตัว

๑๐๒๓๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส อทิตา พรมดี

๐๙:๓๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๒๖๑

การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ
เกษตรกร (ป่าโคกน้ำเค็มและป่าโคกดอน
โพธิ์)

๑๐๒๓๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี อทิตา พรมดี

๑๐:๐๘

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๖/๐๓/๒๕๖๔ฺฺBBM ๒/๒๕๖๔

สำรวจความประสงค์ส่งออกสินค้าเนื้อ
สัตว์ปีกและสุกีไปยังฮ่องกง

๑๐๒๓๓ บริษัทบีบีเอ็มอินเตอร์ฟู้ดจำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๑๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๒๖๒

การสำรวจข้อมูลจำนวนสุกร และ
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร (หมูหลุม)ปี ๒๕๖๓

๑๐๒๓๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี อทิตา พรมดี

๑๐:๑๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๑๕๗๙

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภัยด้าน
การเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๓/๖๔

๑๐๒๓๕ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงาน
และโครงการพิเศษ

อทิตา พรมดี

๑๐:๑๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๘/๐๒/๒๕๖๔ค.พ.ก.พิเศษ/๒๕๖๔

ขอเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดงาน และ

๑๐๒๓๖ นิวแลนด์ฟาร์มแกะ หมู่ที่ ๒ อทิตา พรมดี

๑๐:๒๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๐๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมเป็น
วิทยากร วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ นิ
วแลนด์ฟาร์มแกะ จ.ราชบุรี

๐๘/๐๓/๒๕๖๔MM ๐๘๐/๒๕๖๔

ยืนยันราคาการจ้างบำรุงรักษาด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศกรมปศุสัตว์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ระยะที่๒)
จำนวน ๖ รายการ

๑๐๒๓๗ บริษัท มาสเตอ เมคเคอ จำกัด วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๒๔

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔๒๕๖๔/๐๐๒

แจ้งความประสงค์ขอหนังสือชี้แจง To
Whom

๑๐๒๓๙ บริษัท บางกอก อินเตอร์ ฟูด จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๓๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ซีพีเอฟ ๐๒๙/๒๕๖๔

ขอส่งแผนปรับปรุงแก้ไขโรงงาน บริษัท
ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด
(EST.๐๕)

๑๐๒๔๐ บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์
เบฟเวอร์เรจ จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๕๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๑๔๓

ขอส่งรายงานฝูงสัตว์ (แกะ) ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๒๔๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๐๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๑๔๓

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๒๔๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๐๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๑๔๒

ขอจัดส่งรายงานการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๐๒๔๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๐๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๐๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๑๕๓

รายงานผลการจำหน่ายลูกโคนมเพศผู้
อายุไม่เกิน ๑ เดือน พร้อมขออนุมัติออก
จากทะเบียน จำนวน ๑ ตัว หมายเลข
SA๖/๖๔ กช

๑๐๒๔๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๐๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๑๗๐

ขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
จำนวน ๖๐๐ กิโลกรัม

๑๐๒๔๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว อทิตา พรมดี

๑๑:๐๘

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๑๕๖

ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมสำนัก
พัฒนาพันธุ์สัตว์

๑๐๒๔๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๐๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๑๖๒

รายงานน้ำเชื้อแช่แข็ง

๑๐๒๔๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๑๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๑๖๓

ขอแก้ไขรายงานการใช้น้ำเชื้อแช่แข็ง
โคนม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๒๔๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๑๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/ว ๑๕๕

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
๒๕๖๓

๑๐๒๔๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์, สำนักพัฒนา
พันธุ์สัตว์, สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์,
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๓/๑๓๓๙

ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว
รัสโคโรน่า ๒๐๑๙

๑๐๒๕๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองคลัง

ถิรมน จุลานุกะ

๑๑:๑๒

อธิบดี ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๑๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๑๖๙

ผลตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงาน
รอบที่ ๑/๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔

๑๐๒๕๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๑๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔พช๐๐๐๘/ ๓๙๗

ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน (ก.ป.ศ. ๑๔
จำนวน ๑๐๐ เล่ม)

๑๐๒๕๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๕

กองคลัง, กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๒๕๓/๒๕๖๔

การแจ้งความประสงค์ส่งสินค้าออกไปยัง
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

๑๐๒๕๓ บริษัท วนิดา ฟู้ดส์ จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๒๕๔/๒๕๖๔

ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้า
ตรวจกระบวนการผลิตเพื่อส่งออกของ
ศูนย์รวบรวมไข่

๑๐๒๕๔ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๓๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔อธส.นม ๐๑๗/๒๕๖๔

ไม่มีความประสงค์ส่งออกเนื้อสัตว์ปีก
และสุกร ไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห้งสาธารรัฐประชาชนจีน

๑๐๒๕๕ บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์
เบฟเวอร์เรจ จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๓๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๒๕๖/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๐๒๕๖ บริษัท เบญจพันธ์พงศ์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๔๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๑๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔สอห.๓๗๐๐/๐๐๘๘

ขอความอนุเคราะห์เข้าสัมภาษณ์ข้อมูล

๑๐๒๕๗ สถาบันอาหาร กระทรวง
อุตสาหกรรม

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๔๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๒๕๘/๒๕๖๔

REPLACEMENT HEALTH CERTIFICTE
ชุดเลขที่ AC๒๑๔๐๒๑๔๕๘๙ DATE
๑๗ FEBRUARY ๒๐๒๑

๑๐๒๕๘ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๔๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๒๕๙/๒๕๖๔

REPLACEMENT HEALTH CERTIFICTE
ชุดเลขที่ AC๒๑๔๐๒๑๔๕๓๐ DATE
๑๗ FEBRUARY ๒๐๒๑

๑๐๒๕๙ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๕๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๒๖๐/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์อนุญาตส่งออกสินค้า

๑๐๒๖๐ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔QS ๐๐๓/๒๕๖๔

นำส่งรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องจาก
การตรวจประเมินตามข้อกำหนดการส่ง
สินค้าปศุสัตว์ไปสาธารณรัฐเกาหลี

๑๐๒๖๑ บริษัท บิ๊กฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๒๖๒/๒๕๖๔

ขอรับรองระบบ HACCP โรงงานเพื่อการ
ส่งออก

๑๐๒๖๒ บริษัทลานนาเกษตรอุตสาหกรรม
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๖/๐๓/๒๕๖๔คตปท ๐๑๕/๒๕๖๔

ขอแก้ไข HEALTH CERTIFICATE  (TO
WHOM)

๑๐๒๖๓ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๕๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๑๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๙๑๗/๑๘๗๖

แจ้งมติคณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๐๒๖๔ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๗

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๗๖

ขอสนับสนุนงบประมาณเงินเหลือจ่าย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๐๒๖๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครศรีธรรมราช (งานบริหารทั่วไป)

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๐๘

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๙๑๗/ว ๑๘๘๗

แจ้งมติคณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่
๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ในระเบียบวาระที่ ๓
เรื่องติดตามในการประชุมครั้งที่
๕/๒๕๖๓

๑๐๒๖๖ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๐

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๐๖๗

ขออนุมัติจำหน่ายสัตว์คัดออก  จำนวน
๑๐ ตัว

๑๐๒๖๗ ศูนย์วิจัยและพัฒฯาอาหารสัตว์
ร้อยเอ็ด

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๑๑

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๒๗

ขออนุมัติรับบริจคเครื่องปรับอากาศ
ยี่ห้อ Centralair จำนวน ๓ ตัว

๑๐๒๖๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
อุดรธานี

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๑๔

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๖๔

ส่งเอกสารประกอบการโอนจัดสรร
งบประมาณ การจัดซื้อครุภัณฑ์การ
เกษตร ได้แก่ ผานพรวน ชนิด ๖ จาน
จำนวน ๑ ชุด รวมเป็นเงิน ๔๕,๐๐๐
บาท

๑๐๒๖๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๑๗

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์, สำนักพัฒนา
อาหารสัตว์

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๑๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๒/๙๔

ขอส่งรายงานเงินบูรณะทรัพย์สินของ
กรมปศุสัตว์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๐๒๗๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.
สะพรรณบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔พท ๐๐๐๘/๓๙๗

การประเมินค่างานตำแหน่งนักวิชาการ
สัตวบาล (หน.กลุ่มส่งเสริมฯ) สนง.ปศจ.
พัทลุง

๑๐๒๗๑ สนง.ปศจ.พัทลุง กลุ่มส่งเสริมฯ พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๒๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๒/๙๓

ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๒๗๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๒/๙๕

ขอส่งบัญชีงบเดือนวันทำการและวันลา
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๒๗๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กบ๐๐๐๘/ ๒๖๖

รายงานผลหารตรวจสอบการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่มแอมโมเนีย
มคลอไรด์ และอัลดีไฮด์  ชื่อทางการค้า
อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐

๑๐๒๗๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๒

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๒/๘๘

ส่งเอกสารขอรับการโอนเงินรายได้จาก
การผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์ พ.ศ.
๒๕๖๔ (คอกแพะแกะ ขนาด ๑๐x๓๐
เมตร จำนวน ๑ รายการ)

๑๐๒๗๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.
สะพรรณบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๑๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๗๑

ขอส่งหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินชดใช้ใน
การทำลายสุกร จำนวน ๑๕๙ ตัว ยอด
เงินรวม ๖๐๖,๑๖๘.๗๕ บาท

๑๐๒๗๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๔:๓๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๑๔๘

ส่งบัญชีงบเดือนวันทำการและวันลาของ
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน
ราชการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๒๗๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔QM.๐๐๒/๒๕๖๔

แจ้งต่ออายุการรับรองระบบ GMP เพื่อ
การส่งออกและขยายขอบเขตผลิตภัณฑ์
บรรจุใน aseptic Laminate box
(UHT)

๑๐๒๗๘ บริษัท มะลิ กรุ๊ป ๑๙๖๒ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๓๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๑๕๑

รายงานความปลอดภัยทางชีวภาพ ของ
งานสุกร ประจำสัปดาห์ที่ ๑/๓ ๒๕๖๔
(วันที่ ๑-๗ มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๐๒๗๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๖๗

ขอส่งหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินค่าชดใช้
ในการทำลายสุกร จำนวน ๒๕ ตัว เป็น
เงิน ๑๓๑,๔๐๐ บาท

๑๐๒๘๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๔:๓๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๖๐

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่ายงบดำเนิน
งาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์

๑๐๒๘๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๑๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๑๐/ ๐๑๐๔

ขอส่งรายงานการจัดซื้อผิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
(กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์ และอัลดีไฮด์
ชื่อทางการค้า อะกรี เจอร์ม ๒๐๐๐)

๑๐๒๘๒ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๙

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๗๒

ขอส่งหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินค่าชดใช้
ในการทำลายสุกร จำนวน ๒๙๗ ตัว เป็น
เงิน ๑,๑๑๑,๒๑๕ บาท

๑๐๒๘๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๔:๓๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๒๘๔/๒๕๖๔

ขอลาพักผ่อน (นายนเรศน์ อินทรักษ์
ผอ.ศูนฯ ขอลาพักผ่อนวันที่ ๑๑-๑๒
มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๐๒๘๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๑๗/ ๐๕๙

รายงานการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่ม
แอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์ (ตั้งแต่
ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๖๓)

๑๐๒๘๕ สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึก
สัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมสระบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๑

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๑/๐๙๘

ขอปรับประเภทรายจ่ายงบดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ครั้งที่ ๓
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์

๑๐๒๘๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๑/๐๙๗

ขอปรับประเภทรายจ่ายงบดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ครั้งที่ ๑
กิจกรรมพัฒนาการผลิตการปศุสัตว์

๑๐๒๘๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๑๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(นน)/ ๐๗๓

รายงานข้อเท็จจริง (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์
ฆ่าเชื้อกลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์
และอัลดีไฮด์ ชื่อทางการค้า อะกริ
เจอร์ม ๒๐๐๐ )

๑๐๒๘๘ ด่านกักกันสัตว์น่าน ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่ง
ช้าง จ.น่าน

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๔

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๙/ว ๑๘๓

การจัดส่งโครงการด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่จะขอดำเนินงานในระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๐๒๘๙ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร กลุ่มยุทธศาสตร์เทคโนโลยี
สารสนเทศ

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๔๔

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(รบ)/ ๐๔๘

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๐๒๙๐ ด่านกักกันสัตว์ราชบุรี อ.จอมบึง จ.
ราชบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๕

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๒๙๑/๒๕๖๔

ขอรับรอง HACCP ให้สอดคร้องกับ
สินค้าส่งออกประเทศญีปุ่น

๑๐๒๙๑ บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด
(มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๔๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๒๙๒/๒๕๖๔

ขอให้แก้ไขการสะกดภาษาอังกฤษที่อยู่
โรงงานผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง

๑๐๒๙๒ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๔๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/ว ๓๕๗

รายงานข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่
เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ
จำนวนสัตว์ที่ถูกฆ่า ประจำเดือน

๑๐๒๙๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๔๘

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๑๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๒๙๔/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ HACCP
บริษัท เอสเค อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด EST.
๑๘๘

๑๐๒๙๔ บริษัท เอส เค อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๔๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๑๖๓๔

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวางแผน
ยุทธศาสตร์เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาภาย
ใต้แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสาม
ฝ่าย อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ไทย (IMT-
GT) ครั้งที่ ๑๔ (ในวันที่ ๘ มี.ค.๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. โดยการ
ประชุมทางไกลผ่านทางจอภาพ (Video
Conference)

๑๐๒๙๖ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๕๐

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๑๕๕

ส่งข้อเสนอแนวคิดฯ เพื่อประกอบแบบ
ประเมินบุคคลของนายอำนวย พุทธ
รัตนัง

๑๐๒๙๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๒๙๘/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ GMP บริษัท
เอสเค อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด EST.๑๘๘

๑๐๒๙๘ บริษัท เอส เค อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๕๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ตร๐๐๐๘/ ๓๘๓

ตอบข้อเท็จจริงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่า
เชื้อ (กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์
และอัลดีไฮด์ ชื่อทางการค้า อะกริ
เจอร์ม ๒๐๐๐)

๑๐๒๙๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๑

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๑๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๑๗๑

ขอส่งแบบรายงานผลการจัดซื้อจัดหา
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๓

๑๐๓๐๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร จ.
นครราชสีมา

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๕๔

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๔๗

ส่งรายละเอียดประกอบรายงานเงินราย
ได้แผ่นดิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๐๓๐๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๔๙

ส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี
๒๕๖๔ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๓๐๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(นศ)/ ๑๖๗

แจ้งข้อเท็จจริง (ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่มแอ
มดมเนียมคลอไรด์ และอัลดีไฮด์ ชื่อ
ทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐)

๑๐๓๐๓ ด่านกักกันสัตว์นครศรีธรรมชาติ อ.
ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๖

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/นศ ๑๗๔

ขอใช้งบเหลือจ่าย (งบลงทุน) ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๐๓๐๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนากรสัตวแพทย์
ภาคใต้ตอนบน

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๕๖

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ชน๐๐๐๘/ ๓๙๒

ขอสำเนาครุภัณฑ์ของสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดขัยนาท (กระบือพื้นเมืองจำนวน
๔ ตัว)

๑๐๓๐๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๙

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๔๓๗

ขอหารือครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ชำรุด
(แท็บเล็ต) ชำรุด ใช้งานไม่ได้

๑๐๓๐๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๕๙

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๑๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ไมาสามารถซ่อมได้ จำนวน ๗ เครื่อง

๒๕/๐๑/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๐๖๔

รายงาน E-Breeding ชนิดสัตว์ปีก
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๓๐๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๓๕

รายงานข้อเท็จจริงในการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ (จัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่า
เชื้อกลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์
และอัลดีไฮด์ ชื่อทางการค้า อะกริ
เจอร์ม ๒๐๐๐ เพื่อใช้ในการฆ่าเชื้อ
ไข้หวัดนกในราคาแพงกว่าท้องตลาด
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๐๓๐๘ ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหาร
สัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๑

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๐๖๕

รายงานงบเดือนวันทำการและวันลาของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๓๐๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก ต.หนองกะท้าว อ.นคร
ไทย จ.พิษณุโลก

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๐๖๖

ขอรายงานผลการตรวจสอบความถูก
ต้อง การแสดงผลรายงานของระบบ
รายงานอัจฉริยะ (BI) ระยะที่ ๒
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๓๑๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก (งานผลิตพันธุ์สัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๖/๐๗๖

รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๐๓๑๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๒๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔อต ๐๐๐๘/๒๘๗

รายงานการฝึกอบรมเกษตรกร โครงการ
ฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการ
ส่งเสริมศักยภาพเจ้าของศูนย์เรียนรู้การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
หลักสูตร การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ขั้นพื้นฐาน (ครูข.) ปี ๒๕๖๔

๑๐๓๑๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๐๗

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๐/๐๘๑

ส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
และรายงานรายได้แผ่นดิน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๓๑๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ จ.
นครศรีฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๓/๖๗

ขอนำส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๓๑๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ ตู้
ปณ.๑๔ อ.เมือง จ.แพร่

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๓๕

ส่งรายงานรายได้แผ่นดินประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๓๑๕ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
มหาสารคาม

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๑๐

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๓/๖๘

ส่งรายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๓๑๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ ตู้
ป.ณ.๑๔ อ.เมือง จ.แพร่

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔พณ ๐๓๐๖/๖๐๓

กัมพูชาตรวจพบ African Swine Flu
จากสุกรมีชีวิตจากประเทศไทย ณ กรุง
พนมเปญ (ฉบับแฟกซ์)

๑๐๓๑๗ กรมการค้า ตปท. (กองบริหารการ
ค้าสินค้าทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๑๒

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๒๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๒/๒๕๖๔บร ๐๐๐๘/๓๗๘

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากร
ระหว่าวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔
จังหวัดบุรีรัมย์

๑๐๓๑๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๑๒

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๒๙

ส่งรายงานประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๐๓๑๙ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
มหาสารคาม

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๑๕

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๑๙

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๐๓๒๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครราชสีมา อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๖

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔พณ ๐๖๐๒/ว ๖๐๗

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเตรียมการสำหรับ
การประชุมเจรจา FTA ไทย - ตุรกี ครั้ง
ที่ ๗ ด้านการค้าสินค้า (ในวันที่ ๑๖ มี.ค.
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๓๐ น. ณ
ห้องอักษรลิขิตไมตรี ชั้น ๙ กรมเจรจา
การค้าระหว่างประเทศ) (ฉบับเมล)

๑๐๓๒๑ กรมเจรจาการค้าระหว่าง  ปท.
สำนักการค้าสินค้า

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๑๗

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๖/๐๓/๒๕๖๔ค.พ.ก.ท.พิเศษ๒/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมเป็น
วิทยากร การเสวนา "แนวทางการพัฒนา
แกะไทย" ในวันเสาร์ ๒๗ มีนาคม
๒๕๖๔ ณ ป่าสักรีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.

๑๐๓๒๒ นิวแลนด์ฟาร์มแกะ หมู่ที่ ๒ อ.สวน
ผึ้ง จ.ราชบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๒๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ราชบุรี ตั้งแต่เวลา ๘.๓๐ น. เป็นต้นไป

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๘/ ๗๓

รายงานข้อเท็จจริง (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์
ฆ่าเชื้อกลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์
และอัลดีไฮด์ ชื่อทางการค้า อะกริ
เจอร์ม ๒๐๐๐ )

๑๐๓๒๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๘

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔นศ ๐๐๒๑/ว ๑๒๑๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด
นครศรีธรรมราช

๑๐๓๒๔ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
สำนักงานป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยจังหวัด

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๔๒๖

รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรและ
การดำเนินงานที่สำคัญประจำเดือน ก.พ.
๒๕๖๔

๑๐๓๒๕ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๒๑

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ปจ๐๐๐๘/ ๗๗๑

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๑,๒๔๐,๔๑๐.๐๐ บาท)

๑๐๓๒๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๒

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔ทส ๑๐๐๗.๒/ว๓๑๖๑

ขอเชิญเข้าการร่วมประชุมรับฟังความ
คิดเห็นต่อผลการวิเคราะห์ข้อมูลความ
เสี่ยงเชิงพื้นที่จากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ในวันศุกร์ที่ ๑๒ มีนาคม
๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๓๐ น. ณ
ห้องประชุมจามจุรี บอลรูม เอ ชั้น M
โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส กทม.

๑๐๓๒๗ สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๒๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๒๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๔๓๒

ข่าวการเกษตรที่น่าสนใจในสหรัฐฯ
ประจำเดือน ก.พ.๒๕๖๔

๑๐๓๒๘ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๒๒

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๖/๙๒

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๓๒๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สกลนคร ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.
สกลนคร

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๗/ว ๔๓๗

ข้อมูลจำนวนจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
ตามโครงการส่งเสริมแนวทางเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

๑๐๓๓๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองนโยบาย
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรฯ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๐๙

ส่งข้อมูลฝูงสัตว์ในระบบฐานข้อมูลการ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (e-Breeding) ระยะที่
๒ รายชนิดสัตว์กระบือพื้นเมือง สุกร
และสัตว์ปีก ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๐๓๓๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ อ.เมือง
จ.สุรินทร์

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๐/๐๘๕

รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๐๓๓๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
มหาสารคาม อ.เมือง จ.
มหาสารคาม

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๓๒๑

เร่งรัดติดตามการดำเนินโครงการ

๑๐๓๓๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม

อทิตา พรมดี

๑๕:๒๕

สำนักกฏหมาย ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๒๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ ของสำนักงานปศุสัตว์
อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม
ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๓๔๕

สำรวจผลกระทบจากการลดเป้าหมาย
การดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารฯ

๑๐๓๓๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔อต ๐๐๐๘/๒๙๒

รายงานการสำรวจผลกระทบจากการลด
เป้าหมายการดำเนินงาน

๑๐๓๓๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๓๓๖/๒๕๖๔

แจ้งผลการอายัดบัญชีเงินฝากตามคำสั่ง
อายัดสิทธิเรียกร้อง นายกฤตชัย
ส่งเสริม และนางสุคนธ์  ใบบัว และนาย
ณฤทธิ์  โฮงทอง

๑๐๓๓๖ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
(มหาชน)

อทิตา พรมดี

๑๕:๒๗

สำนักกฏหมาย ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/๓๘๔

ขออนุญาตการเปิดใช้ห้องน้ำหญิงชั้นล่าง
ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

๑๐๓๓๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ชติญา บัวหลวง

๐๙:๕๖

สำนักกฏหมาย, สำนักกฏหมาย ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔อจ ๐๐๐๘/๑๙๙

รายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ฯ ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ
๒๕๖๔

๑๐๓๓๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/๔๑๖

ขอส่งเงินโครงการธนาคารโค-กระบือ

๑๐๓๓๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
(กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๒๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๒ ตัว เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๒๓/๐๒/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/๓๕๐

ขอส่งเงินโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๘ ตัว เป็นเงิน ๘๔,๙๐๐ บาท

๑๐๓๔๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
(กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔สวก ๐๕๐๐/๑๑๑๒

ลงนามในสัญญารับทุนอุดหนุนโครงการ
วิจัยและการเกษตร ภายในวันที่ ๑๕ วัน
นับแต่ได้รับหนังสือฉบับนี้

๑๐๓๔๑ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)

อทิตา พรมดี

๑๕:๓๓

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๐๑๗๙

รายงานผลการจำหน่ายสุกร (ที่ไม่ใช่พ่อ
แม่พันธุ์) ออกจากทะเบียน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๕ ตัว

๑๐๓๔๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๗๐

ขอหมายเลขทะเบียนผลงานทางวิชาการ
นายณัฐพล  มะโนใจ

๑๐๓๔๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๕:๓๕

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๔๘๖

ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดซื้อเวชภัณฑ์
สำหรับรักษาโค-กระบือ โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๔ รายการ เป็นเงิน
๔๖,๐๐๐ บาท

๑๐๓๔๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา (กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๑๘๐

เอกสารประกอบรายงานการใช้จ่ายเงิน

๑๐๓๔๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๒๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ในแต่ละเดือนปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔ตร ๐๐๐๘/๓๙๑

รายงานผลกระทบจากการลดเป้าหมาย
การดำเนินงาน

๑๐๓๔๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๐๑๙๐

ส่งมอบโคนมลูกผสม F๑ โครงการ
ธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑๖ ตัว

๑๐๓๔๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๒๑

ส่งรายงานการจำหน่ายและส่งสำเนา
ใบเสร็จรับเงินค่าจำหน่ายแพะโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ในพื้นที่ภาคใต้
ตามพระราชดำริ

๑๐๓๔๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ปจ ๐๐๐๘/๘๐๐

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

๑๐๓๔๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี อทิตา พรมดี

๑๕:๓๙

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๑๔๙

ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๓๕๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๖๙

ขอส่งผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๐๓๕๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครศรีธรรมราช (งานผลิตฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๒๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๓๖๔

ขอเลขทะเบียนผลงานวิชาการ ของจิต
ศักดิ์  เมืองเขียว  ณัฐธิญา  แสงเรือง
และชาญณรงค์  ตันติชำนาญกุล

๑๐๓๕๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ อทิตา พรมดี

๑๕:๔๑

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๑๕๕

รายงานผลการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๓๕๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/๓๑๔

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

๑๐๓๕๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี อทิตา พรมดี

๑๕:๔๒

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๔๕

การส่งมอบลูกห่านหัวสิงโต

๑๐๓๕๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ สัตว์
ท่าพระ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๑/๑๐๕

รายงานสัตว์ตายและขออนุมัติจำหน่าย
ออกจากทะเบียน (กระบือนมพันธุ์มูร่าห์
เพศผู้ หมายเลข ๖๒๐๒๐ BRM)

๑๐๓๕๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๒/ ๙๙

ขอส่งรายงานเงินบูรณะทรัพย์สินของ
กรมปศุสัตว์ (ก.พ. ๒๕๖๓ จำนวน ๑
ฉบับ รวมทั้งสิ้น ๒,๔๐๐.๐๐ บาท)

๑๐๓๕๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.
สุพรรณบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๓

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๑/๙๒

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๓๕๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๒๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔นร ๐๑๐๙/ว ๑๕๔๘

กรมราชเลขานุุการในพระองค์ได้มอบ
หนังสือแด่หน่วยงานนี้ จำนวน ๑ ชุด
บรรจุในกล่อง จำนวน ๒ กล่อง โดย
ติดต่อรับหนังสือ ณ อาคารกอง
จดหมายเหตุ สารสนเทศ และห้องสมุด
หลวง กรมราชเลขานุการในพระองค์

๑๐๓๕๙ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อทิตา พรมดี

๑๕:๔๔

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๑/๑๐๗

รายงานสัตว์ตายและขออนุมัติจำหน่าย
ออกจากทะเบียน (กระบือนมพันธุ์มูร่าห์
เพศผู้ หมายเลข ๖๒๐๑๙ BRM)

๑๐๓๖๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔พง๐๐๐๘/ ๑๕๑

รายงานข้อเท็จจริง (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์
ฆ่าเชื้อกลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์
และอัลดีไฮด์ ชื่อทางการค้า อะกริ
เจอร์ม ๒๐๐๐ )

๑๐๓๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๕

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๓๐๖

ขอคงอัตรากำลังพนักงานราชการ

๑๐๓๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔พบ๐๐๐๘/ ๓๒๕๒

รายงานงบการเบิกและจ่ายชีวผลิตภัณฑ์
(ผช.๓๗) เพื่อป้องกันโรค (จำนวน ๒ ชุด
ก.พ. ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๕๒,๖๐๐ บาท)

๑๐๓๖๓ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๗

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔อบ ๐๐๐๘/๙๒๐

การรับเงินบริจาค เพื่อร่วมโครงการ

๑๐๓๖๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุบลราชธานี (กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๒๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ

๑๙/๐๒/๒๕๖๔มท ๐๔๐๙.๓/ว ๔๗๒

การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็ก
ชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ ๑ เมย ๖๔

๑๐๓๖๕ กรมการพัฒนาชุมชน ดรุณี คำรอด

๑๕:๔๗

อธิบดี ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๑๖๔

รายงานขออนุมัติมัตจำหน่ายสุกรออก
จากทะเบียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ สุกรตายระหว่างวันที่
๑๐-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๒
ตัว

๑๐๓๖๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๑๖๙

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสุกรตาย ออก
จากทะเบียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ (ลูกสุกรอายุแรกเกิด - ๑ เดือน
สุกรตาย) ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ จำนวน ๒๔ ตัว

๑๐๓๖๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๓(พช)/ ๔๗

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๐๓๖๘ ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๐

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๓๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๕๐๒.๔/๑๕๘๑

ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและพยาน
หลักฐานเพิ่มเติม คดีปกครอง คดี
หมายเลขดำที่ ส.๑๘/๒๕๕๙ ดคีหมาย
เลขแดงที่ ส.๙๖/๒๕๖๑ ศาลปกครอง
กลาง

๑๐๓๖๙ กรมประมง อทิตา พรมดี

๑๕:๕๐

สำนักกฏหมาย ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๑๗๘

ส่งรายงานจำนวนสุกรคงเหลือ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๓๗๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๕๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๑๙๔๙

สรุปผลรายงานการประชุมหารือติดตาม
ความก้าวหน้าและแนวทางจัดทำ
แผนงานและงบประมาณ การพัฒนา
เศรษฐกิจ BCG Model สาขาเกษตร

๑๐๓๗๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๓

กองแผนงาน ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔บร ๐๐๐๘/๓๗๗

กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการ
พิจารณาการจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนดูได้ตามมาตรา่ ๙(๘) แห่ง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการพ.ศ.๒๕๔๐

๑๐๓๗๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ อทิตา พรมดี

๑๕:๕๓

สำนักกฏหมาย ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๑๘๑

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสุกรตายออก
จากทะเบียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓ สุกรตายระหว่างวันที่
๑๐-๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๓

๑๐๓๗๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๕๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๓๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ตัว

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(รน)/ ๑๓๑

ข้อเท็จจริงในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยา
ฆ้าเชื้อ (กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์
และอัลดีไฮด์ ชื่อทางการค้า อะกริ
เจอร์ม ๒๐๐๐)

๑๐๓๗๔ ด่านกักกันสัตว์ระนอง ต.บางนอน
อ.เมือง จ.ระนอง

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๔

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔สต ๐๐๐๘/๕๓๗

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการ
เปรียบเทียบกับแผนตามช่วงเวลา ระดับ
กิจกรรมหลัก (RPT ๑๑๒)

๑๐๓๗๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล (กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๕

กองแผนงาน ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๑๖๒

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสุกรตายออก
จากทะเบียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ สุกรตายระหว่างวันที่
๒-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๙ ตัว

๑๐๓๗๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๕๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๔๒

การโอนเงินกลับส่วนกลาง กรมปศุสัตว์
(ค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐ พัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความ
เข็มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ
จำนวนเงิน ๖๑๐,๐๐๐ บาท)

๑๐๓๗๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
หนองคาย อ.สระใคร จ.หนองคาย

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๗

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๓๙๐

การเสนอคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาย
ใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๐๓๗๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๘

กองแผนงาน ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๓๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๖/๑๔๖

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายพินิจ
ร้อยศรี เดินทางไปราชการที่ศูนย์วิจัย
และบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก จ.ตาก ในวันที่
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๐๓๗๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์ ๕ ม.๑๓ ต.หนองบัว อ.
หนองบัว จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๑๐

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๕๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/๘๕๒

ขอสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๐๓๘๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๙

กองแผนงาน ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๖/๑๔๗

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายพินิจ
ร้อยศรี เดินทางไปราชการที่ โรงแรม
อิมพีเรียลแม่ฮ่องสอนรีสอร์ท จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ในระหว่างวันที่ ๑๓-๑๗
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๐๓๘๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์ ๕ ม.๑๓ ต.หนองบัว อ.
หนองบัว จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๑๐

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๐๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๓/ ๑๑๕

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๐๓๘๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.
ศรีสะเกษ

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๕

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๓/ ๑๑๔

รายงานข้อเท็จจริง (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์
ฆ่าเชื้อกลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์
และอัลดีไฮด์ ชื่อทางการค้า อะกริ
เจอร์ม ๒๐๐๐ )

๑๐๓๘๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.
ศรีสะเกษ

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๘

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔นร ๐๘๐๔/๒๙๗๙

ขอเชิญประชุม เพื่อพิจารณาตาราง

๑๐๓๘๔ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๐

กองแผนงาน ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๓๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ประสานสอดคล้องแสดงความเชื่อมโยง
ภารกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนหลักที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายการบริหารและการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.
๒๕๖๔-๒๕๖๖ ในัวนที่ ๑๑ มีนาคม
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา ศูนย์
ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนน
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔นค๐๐๐๘/ ๐๔๓๖

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ก.พ.
๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น
๓๕,๘๔๐ บาท)

๑๐๓๘๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๑

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๑๒๔/ว ๑๓๒๕

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
ระดมความคิดเห็นกรอบแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๓ กลุ่มหน่วยงานภาครัฐ ในวัน
ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-
๑๕.๓๐ น. ณ โรงแรมเดอะ สุโกศล
กรุงเทพ ห้องกมลทิพย์ ๑-๓

๑๐๓๘๗ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๓

กองแผนงาน ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๐๑๓.๑/๒๒

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้
นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.๑)
ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (พงษ์พันธ์
ธรรมมา, สมพร พรวิเศษศิริกุล, ชุมพล
บุญรอด) (รุ่นที่ ๙๓ ระหว่างวันที่ ๒๙ มี.

๑๐๓๘๘ สนง.ก.พ.จ.นนทบุรี สถาบันพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๓๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ค. - ๑๑ มิ.ย.๒๕๖๔ / รุ่นที่ ๙๔ ระหว่าง
วันที่ ๒๑ มิ.ย.-๓ ก.ย.๒๕๖๔)

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๒/ ๙๑

ขอส่งสำเนารายงานการเงินจากระบบ
GFMIS ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๓ (ยอด
ยกไป ๗๔๕,๘๕๗.๖๐ บาท)

๑๐๓๘๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๕

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔นร ๐๑๑๐/ว ๑๖๖๙

ขอเชิญข้าราชการสมัครเข้าร่วมโครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจราชการระดับ
กรม ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (ภายใน
วันที่ ๓๐ เม.ย.๒๕๖๔)

๑๐๓๙๐ สนง.ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ สำนัก
ตรวจราชการ

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๙๙

รายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ก.พ. ๒๕๖๓
รวมทั้งสิ้น ๘๐๐.๐๐ บาท)

๑๐๓๙๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
พิจิตร

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๗

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๕๕๐

ขออนุมัติปรับเปลี่ยนประเภทรายจ่าย
(งบดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔ กิจกรรม การพัฒนาการผลิต
ปศุสัตว์ ปรับลด ค่าจ้างเหมาบริการ
จำนวน ๔,๐๐๐ บาท ปรับเพิ่ม ค่าวัสดุ
เชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน ๔,๐๐๐
บาท

๑๐๓๙๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๑๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/๓๕๓

ขอส่งเงินโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ เป็นเงิน
๑๑,๐๐๐ บาท

๑๐๓๙๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
(กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๓๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๑๗๐

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ของหน่วย
สัตว์ปีก ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๓๙๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๑๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔อต ๐๐๐๘/๒๘๓

รายงานการประเมินค่างาน ตน.นัก
วิชาการสัตวบาล (หน.กลุ่มส่งเสริมฯ สน
ง.ปศจ.) (ตน.เลขที่ ๔๒๐๙)

๑๐๓๙๕ สนง.ปศจ.อุตรดิตถ์ กลุ่มส่งเสริม
และพัฒนาฯ

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/๓๗๙

ขอส่งเงินโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๓ ตัว เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

๑๐๓๙๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
(กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ชม๐๐๐๘/ ๑๕๖๗

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๕๗๖,๕๐๐ บาท)

๑๐๓๙๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๑

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/๓๖๘

ขอส่งเงินโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๑๕ ตัว เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท

๑๐๓๙๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
(กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๓๒๐

การขอปรับเปลี่ยน ตน.ข้าราชการที่
เกษียณอายุราชการ และขอเพิ่ม ตน.
ข้าราชการในกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์ สนง.ปศจ.นครราชสีมา

๑๐๓๙๙ สนง.ปศจ.นครราชสีมา (กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าฯ)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๓๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๔๐๐/๒๕๖๔

ขอเชิญประชุม "เครือข่ายนมดีทุกวัย ดื่ม
ได้ทุกวัน" ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ มี.
ค. ๖๔ ผ่าน ๒ ช่องทาง ห้องประชุมอุทัย
พิศลบุตร กรมอนามัย และ ช่องทางออ
นไลน์ Zoom VDO Conference

๑๐๔๐๐ เครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๑๖:๒๔

อธิบดี ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๑๙๓

ส่งสรุปบันทึกข้อร้องเรียน รอบ ๖ เดือน
(มีนาคม ๒๕๖๔) รอบที่ ๑

๑๐๔๐๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๒๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/๓๖๕

ขอส่งเงินโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๙ ตัว เป็นเงิน ๑๐๘,๐๐๐ บาท

๑๐๔๐๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
(กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๖/๑๓๘

รายงานผลการจำหน่ายพร้อมขออนุมัติ
ออกจากทะเบียน (จำหน่ายโคเนื้อ
จำนวน ๑ ตัว)

๑๐๔๐๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๒๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔รพบ/๕๐๔/๒๐๑๒

ขอเสนอการตรวจสุขภาพประจำปี
๒๕๖๔ (ตรวจสุขภาพประจำปี วันที่ ๑๕
ก.ค.๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ -
๑๑.๐๐ น. / แจ้งผลการตรวจสุขภาพ
พบแพทย์และรับยา (ทั้งวัน) (พัก
กลางวัน ๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.) วันที่ ๑๐
ส.ค.๒๕๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ -
๑๕.๐๐ น.)

๑๐๔๐๔ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การ
มหาชน)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๓๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๖/๑๔๐

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ (แกะ)
ออกจากทะเบียน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๔๐๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๒๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔สบ. ๐๐๐๘/๓๘๐

ขอส่งเงินโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๑ ตัว เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท

๑๐๔๐๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
(กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๐๓๘

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายเอกภพ
ทองสวัสดิ์วงศ์ ไปราชการที่ จ.บุรีรัมย์
ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
เป็นเวลา ๒ วัน

๑๐๔๐๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๑๖:๒๗

อธิบดี ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๕/๑๒๕

ขอขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สิน (ขอขึ้น
ทะเบียนครุภัณฑ์โคพันธุ์ตาก
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน
๑๐ รายการ)

๑๐๔๐๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ.
เมือง จ.ตาก

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๒๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กร ๐๐๐๒/๖๒๒

สรุปข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
องคมนตรีในการติดตามการดำเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากาพระราชดำริใน
พื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัด
เพชรบุรี

๑๐๔๐๙ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๓๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๔/๐๒/๒๕๖๔สพร ๒๕๖๔/ว ๕๕๐

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรม
หลักสูตร "รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้
บริหารระดับสูง (รอส.) รุ่นที่ ๘ (e-
Government Program for Chief
Executive Officer: e-GCEO#๘" (เป็น
ระหว่างวันที่ ๗ พ.ค. ถึงวันที่ ๑๓ ส.ค.
๒๕๖๔ แทน) โดยจัดฝึกอบรมรวม
จำนวนทั้งสิ้น ๑๔ ครั้ง

๑๐๔๑๐ สนง.พัฒนารัฐบาลดิจิทัล สถาบัน
พัฒนาบุคลากรภาครัฐด้านดิจิทัล
กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
ด้านดิจิทัล

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๒๖

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายเอกภพ
ทองสวัสดิ์วงศ์ ไปราชการที่ จ.สุรินทร์ จ.
ศรีสะเกษ  ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗
มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเวลา ๓ วัน

๑๐๔๑๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๑๖:๓๐

อธิบดี ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๘/๗๐

ส่งแบบคำขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรม
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ (เครื่องพ่นฆ่า
เชื้อโรคบูทรุ่น TUT ๒)

๑๐๔๑๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครพนม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๓๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๐๒๗

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายเอกภพ
ทองสวัสดิ์วงศ์ ไปราชการที่ จ.บุรีรัมย์
ระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็น
เวลา ๑ วัน

๑๐๔๑๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๑๖:๓๓

อธิบดี ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๓/๑๑๖

ขอส่งรายงานผลการฝึกอบรม โครงการ
เสวนาสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่นร่วมกับ

๑๐๔๑๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.
ศรีสะเกษ

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๓๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๓๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เกษตรกร

๐๓/๐๓/๒๕๖๔มทม (สพ) ๖๔/๐๓๓

ขอเรียนเชิญท่านให้โอวาทนักศึกษาสัตว
แพทยศาสตร์ในงานวันปัจฉิมนิเทศ
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ในวันที่ ๑๕
มี.ค.๒๕๖๔ ณ ตึก R ห้อง ๓๐๖ คณะสัต
วแพทยศาสตร์ ม.เทคโนโลยีมหานคร)

๑๐๔๑๕ ม.เทคโนโลยีมหานคร พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๖/๘๔

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสุกรตายออก
จากทะเบียน (ลูกสุกรตายอายุแรกเกิด -
๑ เดือน) ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ตัว

๑๐๔๑๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สกลนคร ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.
สกลนคร

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๓๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๕/ว ๒๒๐

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารการ
ประชาสัมพันธ์ กษ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (ใน
วันที่ ๑๑ มี.ค.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ สปก.)
(เสนอ ก.เผยแพร่ฯ)

๑๐๔๑๗ สป.กษ.กองเกษตรสารนิเทศ พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๘

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๐๒๘

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายเอกภพ
ทองสวัสดิ์วงศ์ ไปราชการที่ จ.
นครราชสีมา  ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔
มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเวลา ๒ วัน

๑๐๔๑๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๑๖:๔๑

อธิบดี ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๖/๘๗

รายงานสอบข้อเท็จจริงกรณีโคเนื้อป่วย
ตาย จำนวน ๒ ตัว

๑๐๔๑๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สกลนคร ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.
สกลนคร

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๔๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๔๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๐๒๙

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายเอกภพ
ทองสวัสดิ์วงศ์ ไปราชการที่ จ.ชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็น
เวลา ๑ วัน

๑๐๔๒๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๑๖:๔๓

อธิบดี ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๐๓๐

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายเอกภพ
ทองสวัสดิ์วงศ์ ไปราชการที่ จ.
นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม
๒๕๖๔ เป็นเวลา ๑ วัน

๑๐๔๒๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๑๖:๔๔

อธิบดี ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๕/๐๓๘

ขอส่งเอกสารการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นางสาวฐิติพร ยุติ
มิตร ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
ปฏิบัติงาน)

๑๐๔๒๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง ต.
วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๔๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๑๖

ขออนุมัติไปราชการ นายเทวัญ  รัตนะ
ไปราชการที่ จ.กำแพงเพชร สุโขทัย ตาก
เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ มีนาคม
๒๕๖๔ รวม ๓ วัน

๑๐๔๒๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๖:๔๖

อธิบดี ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๙/๗๓

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๔๒๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๔๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ตขก)/ ๒๒

รายงานข้อเท็จจริง (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์

๑๐๔๒๕ ด่านกักกันสัตว์ขอนแก่น วันทนี สุขเขียว

๑๖:๔๗

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๔๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ฆ่าเชื้อกลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์
และอัลดีไฮด์ ชื่อทางการค้า อะกริ
เจอร์ม ๒๐๐๐ )

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๑๗

ขออนุมัติไปราชการ นายเทวัญ  รัตนะ
ไปราชการที่ จ.แม่ฮ่องสอน ระหว่างวันที่
๑๓-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ รวม ๔ วัน

๑๐๔๒๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๖:๔๗

อธิบดี ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๙/๗๖

รายงานผลการจำหน่ายพร้อมขออนุมัติ
ออกจากทะเบียน (โคนมป่วยคัดออก
พันธุ์ TF จำนวน ๑ ตัว)

๑๐๔๒๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๔๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๙/๗๘

รายงานผลการจำหน่ายพร้อมขออนุมัติ
ออกจากทะเบียน (โคนม เพศผู้ คัดออก
จำนวน ๘ ตัว)

๑๐๔๒๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๔๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔อจ๐๐๐๘/ ๒๐๒

รายงานการเบิก - จ่ายชีวผลิตภัณฑ์ (ผช.
๓๗) งบป้องกันดรคสัตว์ประจำเดือน ก.
พ. ๒๕๖๔ (รวมเงิน ๑๔๖,๐๐๐ บาท)

๑๐๔๒๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๔๙

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๙/๘๐

รายงานสัตว์ตาย (โค หมายเลข
PC๖๔/๖๓)

๑๐๔๓๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๕๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๙/๘๑

รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๐๔๓๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๕๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๔๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๐๗๔

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
๒๕๖๓ จำนวน ๑ เล่ม

๑๐๔๓๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๕๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/ลป ๐๑๑๕

รายงานขอทราบข้อเท็จจริงและขอ
เอกสารหลักฐาน (กลุ่มแอมโมเนีย
มคลอไรด์ และอัลดีไฮด์ ชื่อทางการค้า
อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐)

๑๐๔๓๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตวแพทย์ภาค
เหนือตอนบน

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๕๓

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔พง๐๐๐๘/ ๑๕๓

โอนงบประมาณกลับส่วนกลาง (คงเหลือ
เงินโอนกลับกรมปศุสัตว์ ๔๑,๔๐๐ บาท)

๑๐๔๓๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา (ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๕๕

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔นพ๐๐๐๘/ ๖๓๔

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๙,๗๔๕ บาท)

๑๐๔๓๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๕๘

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔พณ ๐๖๐๖/ว ๖๒๙

ขอความอนุเคราะห์พิจารณาเอกสาร
รายงานการทบทวนนโยบายการค้า
(Trade Policy Review: TPR) ของ
เวียดนาม (ในวันที่ ๒๗ และ ๒๙ เม.ย.
๒๕๖๔) (ฉบับเมล)

๑๐๔๓๖ กรมเจรจาการค้าระหว่าง ปท.จ.
นนทบุรี สำนักประชาคม ศก.อา
เซียน

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๔

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔สพช ๑๐๑๐๗/๒๕๖๔

โครงการ ๒๐-AG-๐๗-GE-WSP-B:
Workshop on Advanced Food
Manufacturing Technologies โดย

๑๐๔๓๗ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๐

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๔๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เป็นการประชุมถ่ายทอดสัญญาณ
ดิจิทัลผ่านโปรแกรมซูม (เสนอชื่อ
ข้าราชการ จำนวน ๒ ราย คือ น.ส.นุช
นารถ ทิพย์มงคลศิลป์ สังกัด สพส. และ
น.ส.จรัสศรี แก้วฟั่น กองผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์)

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๖/๖๓

ขอส่งรายงานงบลงทุน - ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔
(เสนอ กปร.)

๑๐๔๓๘ ศบส.ระยอง พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๔

กลุ่มประสานราชการ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/ว ๓๔๐

ส่งรายงานการประชุมประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๔

๑๐๔๓๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๕

สำนักงานปศุสัตว์เขต๒ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔นพ ๐๐๐๘/๖๔๘

ขอให้จัดส่งรายงานการประชุม
ประจำเดือน ม.ค.๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๐๔๔๐ สนง.ปศจ.นครพนม (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๗

กลุ่มประสานราชการ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔อบ ๐๐๐๘/๙๖๓

ส่งรายงานการประชุมประจำเดือน ม.ค.
๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๐๔๔๑ สนง.ปศจ.อุบลราชธานี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๙

กลุ่มประสานราชการ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๒/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๔๑๐

ส่งสำเนารายงานการประชุม
ประจำเดือน ม.ค.๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๐๔๔๒ สนง.ปศจ.ร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๑

กลุ่มประสานราชการ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๐๐๘.๔/๒๓

ขอส่งสำเนาหนังสือคณะกรรมการ
กำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคน

๑๐๔๔๓ สนง.ก.พ.จ.นนทบุรี สำนักพัฒนา
ระบบจำแนก ตน.และค่าตอบแทน
กลุ่มให้คำปรึกษาแนะนำที่ ๑ (กษ.)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๔๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ภาครัฐ เรื่อง การจัดสรรอัตราข้าราชการ
ตั้งใหม่ให้กับส่วนราชการในสังกัด กษ.

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กบ ๐๐๐๘/๒๖๕

ขอยืมแฟ้มประวัติข้าราชการ ราย นาย
สานิตย์ ศรีเรียง

๑๐๔๔๔ สนง.ปศจ.กระบี่ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔พท ๐๐๐๘/๓๙๖

ขอแฟ้มทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.
๗) (จำนวน ๓ ราย / ณรงค์ สุทธิสังข์ /
วิรัตน์ จันทร์เกตุ / พีระพงศ์ ตรีพล
อักษร)

๑๐๔๔๕ สนง.ปศจ.พัทลุง ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔พม ๐๕๐๕/ว ๔๑๑

ขอความร่วมมือส่งสำเนาทะเบียนสมาชิก
ที่เพิ่มขึ้นและแจ้งบัญชีรายชื่อของสมาชิก
ที่ตายหรือการพ้นสมาชิกภาพตามแบบที่
นายทะเบียนกำหนดให้แก่นายทะเบียน
ภายในสามสิบวันฯลฯ

๑๐๔๔๖ กรมกิจการสตรีและสถาบัน
ครอบครัว กองส่งเสริมสถาบัน
ครอบครัว

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔อก ๐๓๑๘/ว ๒๖๙๘

รับโอนข้าราชการไปรับราชการสังกัด
กรมโรงงานอุตสาหกรรม ใน ตน.จพง.
ธุรการ (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน) จำนวน
๗ อัตรา

๑๐๔๔๗ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๔๔๘/๒๕๖๔

การทุจริตในหน่วยงานราชการ (ศูนย์
วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ได้ทำการ
ตัดไม้ยูคา เป็นจำนวนมาก ประมาณ
๓๐๐/๔๐๐ ตัน มูลค่าประมาณ

๑๐๔๔๘ ชาวบ้านตำบลหูทำนบ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๔๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๐๐,๐๐๐/๔๐๐,๐๐๐ โดยไม่ทราบว่า
ทำให้รัฐเสียหายและนำมาสู่การทุจริตใน
หน่วยราชการสังกัดกรมปศุสัตว์ (โดยผู้
ควบคุมการตัดไม้ครั้งนี้ คือ นายสนั่น ศรี
วิเศษ)

๐๘/๐๓/๒๕๖๔อย ๐๐๐๘/๒๗๐

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นาย
สรวุฒิ จี้ใหญ่)

๑๐๔๕๑ สนง.ปศจ.พระนครศรีอยุธยา (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๑๙๕๔

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (นายสรวิศ
ธานีโต) (ระหว่างวันที่ ๖ - ๘ มี.ค.๒๕๖๔
ในพื้นที่ สนง.ปศข.๘)

๑๐๔๕๒ กองกลาง สป.กษ. พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๑๙๕๓

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (นายสรวิศ
ธานีโต) (ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ มี.ค.
๒๕๖๔ ในพื้นที่ สนง.ปศข.๕)

๑๐๔๕๓ กองกลาง สป.กษ. พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔ลป ๐๐๐๘/๑๘๙๙

ข้าราชการขอลาออกจากราชการ (นายสุ
รพล มิ่งขวัญ) ตั้งแต่วันที่ ๒๘ พ.ค.
๒๕๖๔

๑๐๔๕๔ สนง.ปศจ.ลำปาง พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๐/๙๗

ขอส่งแบบฟอร์มข้อมูลประวัติผู้
เกษียณอายุราชการในปี พ.ศ.๒๕๖๔
(นายแดง ฐานหมั่น)

๑๐๔๕๕ ศบส.ชัยภูมิ พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๔๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๙/๐๖๓

ส่งข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (นายวิทยา อู่
จอหอ)

๑๐๔๕๖ ศบส.อุดรธานี งานบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๙/๘๓

ขอส่งเอกสารข้อมูลประวัตผู้เกษียณอายุ
ราชการ ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔
(จำนวน ๒ ราย คือ นายเมืองนนท์ เสาว
คตภูมิ และ นายทองแดง ศรีเพ็ชร)

๑๐๔๕๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๑๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔นม ๐๖๐๘/๓๒

ส่งข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ ของ นาย
ปิยวรรษ เจริญผล ปศอ.อาวุโส

๑๐๔๕๘ สนง.ปศอ.ชุมพวง พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๑๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๙๔

ขอส่งข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (จำนวน ๒
ราย คือ นายทวีรัชต์ แฝงนาคำ และ
นางสุมาลี ขวัญเสือ)

๑๐๔๕๙ ศอส.พิจิตร พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๑๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/๒๘๒๙

บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (นาย
สุริยาวุธ พิทักษ์สงคราม)

๑๐๔๖๐ ศาลากลาง จ.ลพบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๑๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔ปข ๐๐๐๘/๔๑๕

ส่งเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์
รวมเป็นเงิน ๕๖๐ บาท

๑๐๔๖๑ สนง.ปศจ.ประจวบฯ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๑๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๔๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/๓๒๓

บรรจุและแต่งตั้งผู้ได้รับการคัดเลือก
(นายวรวิช แซ่หลี่)

๑๐๔๖๒ สนง.ปศจ.ชลบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๑๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๐๗๔

ข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (นายณรงค์ วี
รารักษ์, นายสุระเดช คำดี, นายศักดิ์ ถา
ปินตา)

๑๐๔๖๓ ศบส.เชียงใหม่ พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๒๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔นว ๐๐๐๘/๕๙๙

ข้าราชการขอย้าย (น.ส.ชนกภัทร
อัฑฒ์ตระกูล)

๑๐๔๖๔ สนง.ปศจ.นครสวรรค์ (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๒๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๓๐๕

ขอคงอัตรากำลัง พนง.ราชการ (นายวร
กัน ขัตติยะ)

๑๐๔๖๕ สนง.ปศจ.ตาก (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๒๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔ตช ๐๐๓๒.๓๖๓/๗๘๕๖๗

แจ้งผลการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคล (นายสุริยาวุธ พิทักษ์สงคราม)

๑๐๔๖๖ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๕
กองทะเบียนประวัติอาชญากร

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๒๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔ตช ๐๐๓๒.๓๖๓/๗๘๕๖๘

แจ้งผลการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคล (น.ส.วัชรีพร เลื่อมใส)

๑๐๔๖๗ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๕
กองทะเบียนประวัติอาชญากร

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๒๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔ตช ๐๐๓๒.๓๖๓/๗๘๕๖๙

แจ้งผลการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคล (น.ส.อัธยวรรณ ขอบใจ)

๑๐๔๖๘ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๕
กองทะเบียนประวัติอาชญากร

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๔๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔ตช ๐๐๓๒.๓๖๓/๗๘๕๗๐

แจ้งผลการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคล (นายสันติภาพ แสงศรีจันทร์)

๑๐๔๖๙ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๕
กองทะเบียนประวัติอาชญากร

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔ตช ๐๐๓๒.๓๖๓/๗๘๕๗๑

แจ้งผลการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคล (นายพัชรพล ทองคำ)

๑๐๔๗๐ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๕
กองทะเบียนประวัติอาชญากร

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔ตช ๐๐๓๒.๓๖๓/๗๘๕๗๒

แจ้งผลการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคล (น.ส.สิรินาฏ ราชคม)

๑๐๔๗๑ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๕
กองทะเบียนประวัติอาชญากร

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔สต ๐๐๐๘/๕๕๒

ขอปรับเปลี่ยนตำแหน่ง (ตน.เลขที่
๓๒๘๖)

๑๐๔๗๒ สนง.ปศจ.สตูล ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔พร ๐๐๐๘/๘๑๘

ส่งสำเนาประกาศนียบัตรการอบรมเพื่อ
เพิ่มทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.๗)
ของ นายอนุสรณ์ รัฐอนันต์พินิจ

๑๐๔๗๓ สนง.ปศจ.แพร่ ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๔๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔รน ๐๐๐๘/๑๖๐

ขอส่งคืนทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.
พ.๗) (นายพิชัย นาคพุ่ม)

๑๐๔๗๔ สนง.ปศจ.ระนอง (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๔๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๔๔๘

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ
ตรวจสอบการลักลอบเคลื่อนย้ายม้าจาก
จังหวัดนครราชสีมาไปจังหวัดขอนแก่น

๑๐๔๗๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น อทิตา พรมดี

๐๘:๕๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๔๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔จบ ๐๐๐๘/๖๐๔

งบการเบิกและจ่ายชีวผลิตภัณฑ์ เพื่อ
ป้องกันและปราบโรค ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๔๗๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี อทิตา พรมดี

๐๙:๐๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๔/๐๙๔

ขอส่งรายงานยอดสัตว์ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๔๗๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

อทิตา พรมดี

๐๙:๐๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๒/๑๐๘

ขอโอนเงินงบประมาณงบลงทุน เหลือ
จ่ายกลับกรมปศุสัตว์ เป็นเงิน
๕,๕๔๙,๐๐๐ บาท

๑๐๔๗๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา อทิตา พรมดี

๐๙:๐๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๔/๐๙๒

รายงานขออนุมัติจำหน่ายขนแกะออก
จากบัญชีคุมขนแกะ ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖๗ กิโลกรัม

๑๐๔๗๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

อทิตา พรมดี

๐๙:๐๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๐๘๓

ขออนุมัติคัดและจำหน่ายโคพันธุ์ตาก
จำนวน ๑ ตัว

๑๐๔๘๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก

อทิตา พรมดี

๐๙:๑๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๑๖๖

ขออนุมัติคัดและจำหน่ายกรณีสัตว์ปีก
เพศเมีย หมายเลข NO ๑๐๖/๕๗

๑๐๔๘๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

อทิตา พรมดี

๐๙:๑๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔QS ๕/๒๕๖๔

แจ้งการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจ
ติดตามระบบ GMP และ HACCP ของ
บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)

๑๐๔๘๒ บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๒๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๕๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๒/๒๕๖๔จบ ๐๐๐๘/ว ๐๐๒๕๐

งบการเบิกและจ่ายชีวผลิตภัณฑ์ เพื่อ
ป้องกันและปราบโรค ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๔

๑๐๔๘๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี อทิตา พรมดี

๐๙:๒๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔รย ๐๐๐๘/๖๔๕

รายงานวัคซีนป้องกันโรค ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ุ ๒๕๖๔

๑๐๔๘๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง อทิตา พรมดี

๐๙:๓๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๖/๒๕๖๓อด ๐๐๐๘/ว ๘๗๒๕

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการฝึกอบรม
เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์และเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ปีก ประจำปี ๒๕๖๓ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว

๑๐๔๘๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี อทิตา พรมดี

๐๙:๓๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๒๘๕

รายงานการสอบสวนสัตว์ปีกป่วย - ตาย
(เชิงรุก) ของนางสมพิศ  ทาปุ๋ย ในวันที่
๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๐๔๘๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี อทิตา พรมดี

๐๙:๓๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๒๘๗

รายงานการสอบสวนสัตว์ปีกป่วย - ตาย
(เชิงรับ) ของวัดบ้านหนองหิน ในวันที่ ๑
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๐๔๘๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี อทิตา พรมดี

๐๙:๓๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๒๙๙

รายงานการสอบสวนสัตว์ปีกป่วย - ตาย
(เชิงรุก) ของนานปรัชญา  อ่อนโยธา ใน
วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๐๔๘๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี อทิตา พรมดี

๐๙:๔๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๕๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๓/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๓๐๑

รายงานการสอบสวนสัตว์ปีกป่วย - ตาย
(เชิงรุก) ของนายสมัย  ศรีวาโย ในวันที่
๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๐๔๘๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี อทิตา พรมดี

๐๙:๔๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔อย ๐๐๐๘/๒๓๗

ขอส่งรายงานประกอบตัวชี้วัดที่ ๓ เรื่อง
ระดับความสำเร็จในการป้องกันโรค
ระบาดในสัตว์

๑๐๔๙๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

อทิตา พรมดี

๐๙:๔๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ยส ๐๐๐๘/๓๖๕

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน
งบประมาณในการจัดซื้อยาฆ่าแมลง
จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

๑๐๔๙๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร อทิตา พรมดี

๐๙:๔๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๔๐

รายงานการเบิก-จ่ายวัคซีนชีวภัณฑ์ (ผช
๓๗/๑) งบเพื่อป้องกันโรค ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๔๙๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อทิตา พรมดี

๐๙:๔๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๗๑

ขอแก้ไขปรับรองสถานภาพฟาร์มปลอด
โรค จำนวน ๓ ฟาร์ม

๑๐๔๙๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๐๙:๔๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๗๐

ขอส่งรายงานการรับ-จ่ายเวชภัณฑ์สัตว์
และวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

๑๐๔๙๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๐๙:๕๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๕๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๑๙๒

การตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ บ.ทีโอที
จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งค่าเช่าบริการ
โทรศัพท์ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

๑๐๔๙๖ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและ
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี

วาริน พงษ์รื่น

๐๙:๕๘

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๑๑๔

ขอส่งรายงานการสมัครเข้ารับการอบรม
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐาน
วิชาชีพ ด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริการพัสดุภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิส์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๐๔๙๗ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่

วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๐๔

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๓๕๓๖

ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับ
วุฒิเพิ่มขึ้น และให้ข้าราชการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ (น.ส.พัชรา กล่อมดี)
(ณัฐวัฒน์ กพก. เดินเรื่อง)

๑๐๔๙๘ ศาลากลาง จ.เพชรบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๐๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๑๑๓

ขอเชิญเข้าร่วมตรวจรับครุภัณฑ์รถ
ประกอบอาหารเอนกประสงค์เคลื่อนที่
Food Truck นางสาววิลย์ลิกา เพ็ญศรี
สวรรค์ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
เชียงใหม่

๑๐๔๙๙ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
เชียงใหม่)

วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๐๙

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๑๙๓

รายงานการตรวจสอบความชำรุด
บกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา

๑๐๕๐๐ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปทุมธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๑๑

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๕๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๕๔

รายงานผลการจำหน่ายแพะแกะลูกเนื้อ
ลูกผสม แองโกนูเบียน จำนวน ๙ ตัว

๑๐๕๐๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระ
แก้ว

วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๑๕

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๑๙๔๗

ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

๑๐๕๐๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๐:๓๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๕๗

ขอสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่ายในการ
รังวัดและจัดทำแผนที่ท้าย
พระราชกฤษฎีกาถอนสภาพที่ดินอันเป็น
สาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับ
พลเมืองใช้ร่วมกัน แปลงที่ ๒ จังหวัดตรัง
จำนวน ๕๑๖ ไร่ เป็นเป็นเงิน ๔๓,๖๗๐
บาท

๑๐๕๐๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๔๔

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๕๕

ขออนุมัติดำเนินการการรื้อถอนสิ่งปลูก
สร้าง

๑๐๕๐๖ ศูนย์และพัฒนาอาหารสัตว์แพร่
(งานบริหารทั่วไป)

วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๕๗

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔สธ ๐๕๑๓/ว ๑๓๗๔

ขอส่งรายงานการประชุมคณะ
อนุกรรมการพัฒนากฎหมายภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย ภายในวันที่ ๑๑
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๐๕๐๗ กรมการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก

อทิตา พรมดี

๑๑:๐๒

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๕๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๘๑๐

ส่งมอบครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ

๑๐๕๐๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย อทิตา พรมดี

๑๑:๐๓

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔อบ ๐๐๐๘/๙๕๓

ขอสนับสนุนเวชภัณฑ์ จำนวนทั้งสิ้น ๒๖
ตัว

๑๐๕๐๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุบลราชธานี

อทิตา พรมดี

๑๑:๐๕

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔พท ๐๐๐๘/๔๐๓

ส่งมอบครุภัณฑ์และขึ้นทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน จำนวน ๔ รายการ

๑๐๕๑๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง อทิตา พรมดี

๑๑:๐๖

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ยส ๐๐๐๘/๓๖๖

ขอส่งแบบ ปร.๔ ปร.๕ ที่จะจัดตั้งเป็น
สถานพยาบาลสัตว์ประจำอำเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร

๑๐๕๑๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร อทิตา พรมดี

๑๑:๐๗

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๒๗

ขอส่งไฟล์ข้อมูลนำเสนอประเด็นปัญหา
อุปสรรคในการปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๐๕๑๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๒๙

สำนักงานเลขานุการกรม ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔จ ๕๑๒/๒๕๖๔

นำเสนอความคืบหน้าการพัฒนา"ระบบ
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์"
เวอร์ชั่นปัจจุบัน ที่ กรมปศุสัตว์ใช้งาน
ระบบ G-Cloud ให้บริการโดย สำนัก
งานพัฒนารัฐบาลดิจิทัส (องค์การ
มหาชน)

๑๐๕๑๓ บริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๒๙

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๕๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๕๐

ขออนุมัติเบิกหญ้าแห้งคลังสำนักฯในโค
รางการคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล ปี
๒๕๖๔

๑๐๕๑๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๓๒

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๙๕

ขอส่งเอกสารเพิ่มเติมสัตว์ตาย (โค
พื้นเมือง) จำนวน ๑ ตัว

๑๐๕๑๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
พิจิตร

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๓๕

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๔๐

ขอแจ้งยกเลิกการใช้สถานที่เป็นจุดขนส่ง
เปลี่ยนถ่ายสุกรมีชีวิตเพื่อการเคลื่อนย้าย
เข้าหรือผ่านจังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต
๕

๑๐๕๑๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ดรุณี คำรอด

๑๑:๔๗

รองอธิบดี๕ ด้านสุขภาพสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ฝนร/๒๓๘๐๘

แจ้งผลการดำเนินงานตามโครงการปรับ
เปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อ
ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ การ
เลี้ยงแพะ และการทำนาหญ้า ณ วันที่
๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๕๑๗ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

อทิตา พรมดี

๑๑:๔๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๖๕

ขอส่งรายงานการใช้เสบียงสัตว์และ
เสบียงสัตว์คงเหลือปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประจำวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๕๑๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครศรีธรรมราช (งานผลิตฯ)

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๔๙

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๖๘

ขอส่งผลการปฏฺบัติงานโครงการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯประจำปีงบปะมา

๑๐๕๑๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครศรีธรรมราช (งานผลิตฯ)

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๕๒

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๕๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๓๕

ขอความอนุเคราะห์สัตว์ทดลอง(แพะเนื้อ
พันธุ์ กปศ.๓)สำหรับงานวิจัย ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒๕ ตัว

๑๐๕๒๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครศรีธรรมราช (งานวิจัยฯ)

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๕๕

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔รน ๐๐๒๐.๒/๑๗๕๒

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบทรัพย์สิน
ประเภทอสังหาริมทรัพย์ นายสมเด็จ
แซ่หลี

๑๐๕๒๑ สำนักงานที่ดินจังหวัดระนอง อทิตา พรมดี

๑๒:๔๙

สำนักกฏหมาย ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔มส ๐๐๐๘/๒๗๑

อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-
learning) ของสำนักงาน ก.พ. จำนวน
๒ ราย

๑๐๕๒๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

อทิตา พรมดี

๑๒:๕๐

สำนักกฏหมาย ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๓๔๖

การจัดทำสรุปผลการพิจารณาการจัดซื้อ
จัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๕๒๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ อทิตา พรมดี

๑๒:๕๑

สำนักกฏหมาย ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔พย ๐๐๐๘/๕๙๔

ชี้แจงข้อเท็จจริงการเบิกค่าเช่าบ้านที่ขอ
เบิกโดยไม่ม่สิทธิเบิก นายบุญโรจน์  แก้ว
จำปาศรี รวมเป็นเงิน ๘๑,๐๐๐ บาท

๑๐๕๒๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา อทิตา พรมดี

๑๒:๕๓

สำนักกฏหมาย ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๒/ ๙

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

๑๐๕๒๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๕๖

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๕๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๐๔/๐๑/๒๕๖๔พณ ๐๔๐๓/ว ๓๑๔๗

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารโครงการรักษาเสถียรภาพราคา
ไข่ไก่ ปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวัน
ที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๙
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๐๕๒๖ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บริหารโครงการรักษาเสถียรภาพ
ราคาไข่ไก่ ปี ๒๕๖๓

อทิตา พรมดี

๑๒:๕๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๔/๕๙๖

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร การวิเคราะห์ความ
เสี่ยงตามระบบมาตรฐาน
ISO/IEC๑๗๐๒๕:๒๐๑๗ ในวันที่ ๑๖
มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชั่น กทม.

๑๐๕๒๗ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กองรับรอง
มาตรฐาน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๒:๕๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔ปข ๐๐๐๘/๔๑๔

รายงานการชำระค่าโคจากเกษตรกร
โครงการฟื้นฟูพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบ
วาตภัยจากใต้ฝุ่นเกย์ พ.ศ.๒๕๓๕
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๕๒๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคิรี
ขันธ์

อทิตา พรมดี

๑๒:๕๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔พบ๐๐๐๘/ ๔๒๗

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๐๕๒๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๕๙

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๐๐๙/ว ๔

ขอส่งสรุปมติประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกร และ

๑๐๕๓๐ คณะอนุกรรมการพิจารณาผลฯ อทิตา พรมดี

๑๓:๐๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๕๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

บุคคลทางการเกษตรดีเด่นประจำปี
๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔ลป ๐๐๐๘/๒๐๒๙

ส่งคำขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

๑๐๕๓๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔สต ๐๐๐๘/๕๒๗

รายงานผลการฝึกอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๐๕๓๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล อทิตา พรมดี

๑๓:๐๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔FPCS๐๓๑/๒๕๖๔

แจ้งขอเอกสาร HEALTH
CERTIFECATE

๑๐๕๓๓ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔A.E.C.๖๔/๐๑๒

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
จำนวน ๒ รายการ วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม
๒๕๖๔

๑๐๕๓๔ บริษัท เอ.อี.ซี.แคนนิ่ง จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ชบ ๘๑๘

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก (เนื้อสุก)

๑๐๕๓๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ชบ ๘๑๖

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
Rinse ซาก

๑๐๕๓๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๕๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ชบ ๘๑๗

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
เนื้อสัตว์ปีก (เนื้อดิบ)

๑๐๕๓๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔สท ๐๐๐๘/๓๑๕

ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสุกรเข้าโรงงาน
เทศบาลตำบลหารเสี้ยว

๑๐๕๓๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กบ๐๐๐๘/ ๒๖๓

ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ
GFMIS (ก.พ. ๒๕๖๔ จำนวน ๕ รายการ
ยอดยกไป ๕๖,๒๔๙.๓๕ บาท)

๑๐๕๓๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๐

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๔๔๓

รายงานผลการดำเนินงานการตรวจสอบ
หจก.เค เค ฟาร์ม อำเภอเมืองขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

๑๐๕๔๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว๑๖๔

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
บริหารระบบคุณภาะ ครั้งที่๑-๑/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๙ ก.พ. ๒๕๖๔

๑๐๕๔๑ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว๑๖๓

รับรองรายงานการประชุมคณะ
อนุกรรมการบริหารระบบคุณภาพ ครั้งที่
๑-๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ ก.พ.๒๕๖๔

๑๐๕๔๒ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๑๐/ ๐๑๐๗

ขอส่งรายงานการเงินตามระบบ GFMIS
ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๓ (จำนวน ๑

๑๐๕๔๓ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๑

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๖๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ชุด)

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๕๔๔/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
จำนวน ๗ รายการ วันที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๖๔

๑๐๕๔๔ บริษัท แฟชั่นฟู้ด จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๗๓๓

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมเครือ
ข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๐๕๔๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๐/๙๘

ผลการดำเนินการบันทึกข้อมูลแพะ
เพิ่มเติมในระบบฐานข้อมูลการปรับปรุง
พันธุ์สัตว์ (e-Breeding)

๑๐๕๔๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ หมู่ ๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอน
สวรรค์ จ.ชัยภูมิ

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๔.๐๑/ว๓๗๑

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการความ
ร่วมมือระหว่างกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ื ๓/๒๕๖๔
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๓๔-
๑๓๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๐๕๔๗ คณะกรรมการความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ชม๐๐๐๘/ ๑๖๖๗

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

๑๐๕๔๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๕

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๖๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๐๓/๐๓/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๓๓๗

ขอส่งแบบรายงานความก้าวหน้าผลการ
ปฏิบัติงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำ
นาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๕๔๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม

อทิตา พรมดี

๑๓:๒๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๕๕๐/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรอง
สุขภาพ(Health Certificate) ต่อเที่ยว
การส่งออก

๑๐๕๕๐ บริษัท แดรี่โฮม วิสาหกิจ เพื่อสังคม
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔พณ ๐๔๐๓/ว ๓๒๘๑

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์
ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๔ (๒๙ มค ๒๕๖๔) ณ ห้อง
ประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้า
ภายใน

๑๐๕๕๑ ฝ่ายเลขนุการคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคนและ
ผลิตภัรฑ์ให้ตรงตามความต้องการ
ของตลาด กรมการค้าภายใน

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๒๕

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๐๘๑

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง (การ
คัดสัตว์) เพื่อขออนุมัติจำหน่าย สัตว์ปีก
คัดออก จำนวน ๑๓๐ ตัว

๑๐๕๕๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.
เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๕๕๓/๒๕๖๔

ขอแจ้งความประสงค์ส่งออกสินค้าเนื้อ
สัตว์ปีกไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง

๑๐๕๕๓ บริษัท สปริงคิทเช่น จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๖๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

สาธารณรัฐประชาชนจีน

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๐๘๒

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง (การ
คัดสัตว์) เพื่อขออนุมัติจำหน่าย สัตว์ปีก
คัดออก จำนวน ๑๒๐ ตัว

๑๐๕๕๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.
เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๕๕๕/๒๕๖๔

ขอส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบสินค้าน้ำผึ้ง
เพื่อส่งออกไปประเทศไต้หวัน จำนวน ๒
ตู้ ๔๐ ฟุต

๑๐๕๕๕ บริษัท หย่งฮงซิน จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๐๐๘๓

รายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี
๒๕๖๔ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๕๕๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/ว ๖๒

รายงานข้อมูลน้ำนมดิบของสหกรณ์และ
ศูนย์รวมนม ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๐๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม

อทิตา พรมดี

๑๓:๓๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๐๘๕

ส่งรายงานการเงิน (รายงานเงินรายได้
แผ่นดิน) ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๐๕๕๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔อปค.๑๑๘/๒๕๖๔

แจ้งความประสงค์ส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์
ปีก และสุกร เพื่อพิจารณาขึ้นทะเบียน
ส่งออกไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกง
แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

๑๐๕๕๙ บริษัท ซีพีแรม จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๖๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๒๒

รายงานการปฏิบัติราชการระดับ
โครงการ/ผลผลิต ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ตามแบบรายงาน RPT ๓๐๑
ในระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-
Operation)

๑๐๕๖๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์มหาสารคาม

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๓๒

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/ว ๖๔

รายงานข้อมูลการผลิตและตลาดปศุสัตว์
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ตาม
แบบฟอร์ม ศฐ.๐๑

๑๐๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม

อทิตา พรมดี

๑๓:๓๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔รน ๐๐๐๘/๑๖๒

เยาวชนขอสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
นายถนอมศักดิ์  ปิ่นแก้ว

๑๐๕๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง อทิตา พรมดี

๑๓:๓๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ชพ๐๐๐๘/ ๐๐๓๐๔

ขออนุญาตใช้พื้นที่ราชพัสดุ(บางส่วน)
แปลงหมายเลขทะเบียนที่ ชพ๖๐๕ ของ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรเพื่อเปิด
ร้านจำหน่ายกาแฟถ้ำสิงห์ และ
ผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดชุมพร

๑๐๕๖๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๔

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๒/๐๙๖

ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๕๖๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔พณ ๐๓๑๐.๑๐/ว๓๔๓

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการสร้างความเชื่อมั่นด้าน

๑๐๕๖๕ ฝ่ายเลขานุการร่วมคณะ
อนุกรรมการฯ กรมการค้าต่าง
ประเทศ

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๖๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

คุณภาพ มาตรฐานความปลอดภัยและ
การตรวจสอบย้อนกลับ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๓ ก.พ. ๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔อบ ๐๐๐๘/๙๒๔

ขออนุมัติรายชื่อเกษตรกรเป้าหมาย
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
จำนวน ๒ ทางเลือกอาชีพ

๑๐๕๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุบลราชธานี

อทิตา พรมดี

๑๓:๓๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๒๓

ชี้แจงผลการดำเนินงานในระบบบริหาร
การปฏิบัติงาน (e-Operation)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๕๖๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์มหาสารคาม

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๓๕

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/ว๕๘๖

การดำเนินงานตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดง
(B-agonist) จำนวน ๒ ฟาร์ม

๑๐๕๖๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๑๑๐๕/๑๓๒๐

ขอส่งข้อมูลการอนุญาตให้เข้าทำ
ประโยชน์หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่า
สงวนแห่งชาติเพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน
ตามนโยบายรัฐบาล

๑๐๕๖๙ กรมส่งเสริมสหกรณ์ อทิตา พรมดี

๑๓:๓๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔พบ๐๐๐๘/ว ๔๕๖

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๑๕๙,๐๗๐ บาท)

๑๐๕๗๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบรณ์ วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๗

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๖๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๑๑๐๕/๑๒๓๙

ขอส่งรายชื่อราษฎรที่ได้รรับการ
ช่วยเหลือตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้
ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล จำนวน ๑๙
ราย

๑๐๕๗๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์ อทิตา พรมดี

๑๓:๓๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๓๓๕

ขอแจ้งผลการคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัด และกลุ่ม/หมู่บ้านธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ดีเด่น

๑๐๕๗๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๔๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๕๕๑

ขออนุมัติปรับเปลี่ยนประเภทรายจ่าย
(งบดำนินงาน) ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔

๑๐๕๗๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี อทิตา พรมดี

๑๓:๔๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๕/๐๗๘

ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๕๗๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์ตรัง อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ฉช ๐๐๐๘/๙๓๖

ส่งรายงานผลการปฎิบัติงานตรวจไก่
เนื้อ-เป็ดเนื้อเพื่อการส่งออก
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๕๗๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๔๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๗๘๓

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน
๓๐,๐๐๐ บาท

๑๐๕๗๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๔๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๖๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๒/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/ว ๒๘๓

ส่งผลงานเกษตรกรปราดเปรื่องดีเด่น
(Smart Farmer) ระดับจังหวัดอุดรธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๐๕๗๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี อทิตา พรมดี

๑๓:๔๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๓๓๑

การปรับปรุงข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ ภายใน
พื้นที่ปศุสัตว์เขต ๙ จำนวน ๒ แห่ง

๑๐๕๗๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๔๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๑๙๙

ขออนุมัติส่งมอบสุกรให้ ศูนย์วิจัยและ
บำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง งวดที่ ๓ จำนวน
๑๐ ตัว

๑๐๕๗๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ยส ๐๐๐๘/ว ๓๓๒

ส่งรายงานข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่
เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์มและ
จำนวนสัตว์ที่ถูกฆ่า ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๕๘๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๔๔

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๘๐๑

ขอรายงานกรณีแพะป่วยตาย

๑๐๕๘๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๔๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๗๑๖

รายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)
จำนวน ๑๓ ราย

๑๐๕๘๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด อทิตา พรมดี

๑๓:๔๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๖๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๐๓

ขออนุมัติคัดพ่อแม่พันธุ์สุกรคัดออก
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน
๑๓ ตัว

๑๐๕๘๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ฉช ๐๐๐๘/๙๓๔

ส่งรายงานทะเบียนฟาร์มมาตรฐานที่ผ่าน
การตรวจรับรองและต่ออายุ
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๕๘๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๔๕

สำนักงานปศุสัตว์เขต๒ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๔๐๘

ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานความ
ก้าวหน้าและลูกเกิดของโครงการส่งเสริม
อาชีพการเลี้ยงโคนม ภายใต้โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกา๖รกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๖๓ ราย

๑๐๕๘๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๔๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๔๓๕

การดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่าย
การผลิตและการตลาดแพะ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม
๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๓)

๑๐๕๘๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา อทิตา พรมดี

๑๓:๔๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๒/๑๐๕

ข้าราชการขอย้าย นายณรงค์ ศรีเทพ มีค
วามประสงค์ขอย้ายไปปฏิบัติราชการที่
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี

๑๐๕๘๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.
สะพรรณบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/ว ๓๕๘

รายงานสถานการณ์โคนม ประจำเดือน

๑๐๕๙๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร อทิตา พรมดี

๑๓:๔๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๖๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๑๗๙

รายงานผลการผลิตสัตว์โครงการตาม
พระราชดำริ ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๐๕๙๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๔๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๘๑

ขอส่งรายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปี
๒๕๖๒-๒๕๖๓

๑๐๕๙๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครศรีธรรมราช (งานผลิตฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๔๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๗๓๐

รายงานผลการตรวจสอบปริมาณและ
คุณภาพน้ำนมประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๐๕๙๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)

อทิตา พรมดี

๑๖:๒๖

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์, สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการ
ผลิตปศุสัตว์, สำนักเทคโนโลยีชีวภาพ
การผลิตปศุสัตว์, สำนักเทคโนโลยีชีว
ภาพการผลิตปศุสัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๒๖๙

จัดส่งข้อมูลการตลาดปศุสัตว์
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๕๙๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๕๒

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๒๕๙

รายงานผลการเบิกจ่าย ตามแผนการ
ดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔

๑๐๖๐๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๕๗

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๖๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กร ๐๐๐๖/๖๕๕

ขอเชิญประชุมคณะทำงานต่อยอด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑๐๖๐๘ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ

ดรุณี คำรอด

๑๓:๕๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว๑๙๖๐

สรุปผลการประชุมเตรียมการขับเคลื่อน
มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ "ความมั่นคง
อาหารในภาวะวิกฤต"

๑๐๖๐๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๐๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ชพ (สบค.๔) ๖๓๗/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์รับแพะพันธ์ซามี่
จำนวน ๑๑ ตัว

๑๐๖๑๐ มูลนิธิชัยพัฒนา ดรุณี คำรอด

๑๔:๐๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๖๑๑/๒๕๖๔

การขอยื่นหนังสือรับรอง Health
certificate หลังวันเรือออก

๑๐๖๑๑ บริษัท ไทยโบแนนซ่า อินเต
อร์เนชั่นแนล จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๐๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔CPP-๖๔/๑๐

แจ้งความประสงค์ขอส่งออกสินค้าเนื้อไก่
และชิ้นส่วนไก่ แช่แข็งไปสาธารณรัฐ
ฟิลิปปินส์ (จนท.บริษัทเดินเรื่อง)

๑๐๖๑๒ บ.ไก่สดเซนทาโก จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๐๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ชร๐๐๐๘/ ๗๗๗

ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.
ศ. ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔ รวม
๑๔๗,๐๐๐ บาท)

๑๐๖๑๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๗๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔อต๐๐๐๘/ ๒๙๐

รายงานข้อเท็จจริงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์
ฆ่าเชื้อ (รายการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียคลอไรด์ และอัลดีไฮต์
ชื่อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐ ใน
ระหว่างเดือน ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค.
๒๕๕๓)

๑๐๖๑๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๓

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๘/ ๕๓๓๓

โอนเงินกลับส่วนกลาง (งวดที่ ๑ ครั้งที่
๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป้นเงิน
๔๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๐๖๑๕ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๗

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ชม๐๐๐๘/ ๑๖๗๐

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ก.พ.
๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๒๐๐,๘๙๐.๐๐ บาท)

๑๐๖๑๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๙

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๓๔๘

ส่งหลักฐานการส่งเงินค่าจำหน่ายลูกโค
(เพศผู้) โครงการฟื้นฟูอาชีพอาสาปศุสัตว์
ภายใต้โครงการ ธคก. จำนวน ๑ ราย ๑
ตัว เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท

๑๐๖๑๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ (ส่วน
ส่งเสริม ฯ )

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔อจ๐๐๐๘/ ๒๐๐

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔)

๑๐๖๑๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๕

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๓๑๖

ส่งหลักฐานการส่งเงินค่าจำหน่ายลูกโค

๑๐๖๑๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ (ส่วน
ส่งเสริม ฯ )

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๗๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

(เพศผู้) โครงการ ธคก. (ปกติ) และ
โครงการฟื้นฟูอาชีพปศุสัตว์ ภายใต้
โครงการ ธคก. จำนวน ๕ ราย ๕ ตัว
เป็นเงิน ๖๓,๐๐๐ บาท

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๓๑๘

ขออนุมัตินำลูกโคเพศเมีย ตัวที่ ๑ ของ
โครงการฟื้นฟูอาชีพปศุสัตว์ ภายใต้
โครงการ ธคก. ขยายให้ เกษตรกรราย
ใหม่ และขออนุมัติเลขสัญญายืมเพื่อการ
ผลิต จำนวน ๑๕ ราย

๑๐๖๒๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ (ส่วน
ส่งเสริม ฯ )

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๔๑๒(กนช.)/ว ๑๓๘๒

มติคณะรัฐมนตรี เรื่องผลการประชุม
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

๑๐๖๒๒ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๘

กองแผนงาน ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๑๙๖๑

แผนปฏิบัติการด้านเพิ่มผลิตภาพแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐

๑๐๖๒๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๐

กองแผนงาน ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔พย๐๐๐๘/ว ๕๖

รายงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูก
พืชไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโค
เนื้อ และโครงการส่งเสริมอาชีพอาสา
ปศุสัตว์ ภายใต้โครงการธนาคารโค -
กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

๑๐๖๒๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๒

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๐/ว ๑๒๕๖

ขอส่งรายงานการประชุมคณะ
อนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียน

๑๐๖๒๖ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักบริหาร
กองทุนฯ

อทิตา พรมดี

๑๔:๓๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๗๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจาก
(อบก.) ส่วนกลาง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๗/ว ๑๖๑๕

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
ปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน วันที่ ๑๖
มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมกษ. ๑๒๓

๑๐๖๒๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองนโยบาย
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรฯ

อทิตา พรมดี

๑๔:๓๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔นภ๐๐๐๘/ ๒๑๕

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๕๗,๕๘๕ บาท)

๑๐๖๒๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัว
ลำภู

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๕

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ลบ๐๐๐๘/ว๗๗๖

ขอส่งขัอมูลเครือข่ายเกษตรกรเลี้ยงแพะ
แกะระดับจังหวัดและระดับกลุ่มจังหวัด
เกษตรกรเลี้ยงแพะแกะ

๑๐๖๓๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี อทิตา พรมดี

๑๔:๓๖

สำนักงานปศุสัตว์เขต๑ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/ว ๗๘๒

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
ดำเนินการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์
จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑๐๖๓๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย อทิตา พรมดี

๑๔:๓๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔ชพ๐๐๐๘/ ๐๐๒๖๒

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๕๗,๕๘๓ บาท)

๑๐๖๓๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๘

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๗๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔นบ๐๐๐๘/ ๑๑๐

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๒๐,๑๑๕.๐๐ บาท)

๑๐๖๓๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๔

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ศก๐๐๐๘/ ๔๕๑

ส่งรายงานหารจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีน ประรำเดือน ก.พ.
๒๕๖๔ (จำนวนเงิน ๔๓,๑๒๕.๐๐ บาท)

๑๐๖๓๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๙

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/๐๒๐๔

รายงานการเบิกและจ่ายชีวผลิตภัณฑ์
(ผช.๓๗) ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๐๖๓๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัว
ลำภู

อทิตา พรมดี

๑๔:๕๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ลป๐๐๐๘/ ๑๙๕๖

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(รวมเงิน ๙,๐๒๕ บาท)

๑๐๖๓๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๔

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๒๗๙

รายงานการสอบสวนสัตว์ปีกป่วย - ตาย
(เชิงรับ) จำนวน ๑๓ ตัว

๑๐๖๓๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี อทิตา พรมดี

๑๔:๕๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔TGM-GA-๐๐๒/๒๕๖๔

แจ้งความประสงค์ส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์
แปรรูปไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน

๑๐๖๓๘ บริษัท ไทย-เยอรมัน มีท โปรดักส์
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๕๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๗๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๘๖๙

ส่งรายงาน ผช ๓๗/๑ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๖๓๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๔:๕๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์, สำนักควบคุมป้องกันและบำบัด
โรคสัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๓๒๔

ขอส่งรายงานวัคซีนจำหน่ายประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๖๔๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม

อทิตา พรมดี

๑๔:๕๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔อด๐๐๐๘/ ๓๑๑

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๕๖๐,๗๐๐ บาท)

๑๐๖๔๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(ฝ่ายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๐

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔มส ๐๐๐๘/๒๖๗

ส่งรายงาน ผช.๓๗ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๖๔๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

อทิตา พรมดี

๑๕:๐๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ดศ ๐๕๐๕/๖๕๓

ขอขอบคุณที่อนุญาตให้ใช้ฐานข้อมูล
เกษตรกรกลาง (Farmer One)

๑๐๖๔๓ สำนักงานสถิติแห่งชาติ วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๐๔

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๔๘๐

รายงานการประเมินค่างาน ตน.นัก
วิชาการสัตวบาล (หน.กลุ่มส่งเสริมฯ สน
ง.ปศจ.) (ตน.เลขที่ ๔๓๖๘)

๑๐๖๔๔ สนง.ปศจ.เพชรบุรี กลุ่มส่งเสริมฯ พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๑๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ลป ๐๐๐๘/๑๙๕๗

รายงานการรับ-จ่ายวัคซีนงบเพื่อ
จำหน่ายและงบป้องกันโรค ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๖๔๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง อทิตา พรมดี

๑๕:๒๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๗๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๒/๒๕๖๔อน ๐๐๐๘/๒๙๕

ขอแฟ้มทะเบียนประวัติข้าราชการ
บำนาญ (ก.พ.๗) ของ นายอภิชัย โพธิ์
เจริญ

๑๐๖๔๖ สนง.ปศจ.อุดรธานี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๒๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔อย ๐๐๐๘/ว ๒๒๗

ขอส่งรายงานการใช้วัคซีนและเงิน
ทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตวัคซีนจำหน่าย
(ผช.๓๗) ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๐๖๔๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

อทิตา พรมดี

๑๕:๒๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔มส ๐๐๐๘/๒๖๖

ขอข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (จำนวน ๒
ราย / นายปัญญาวัฒน์ อ่อนโยน และ
นายปกรณ์ กลิ่นสุข)

๑๐๖๔๘ สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๒๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๑๙๖๔

ขอให้จัดส่งสำเนาบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ร่วมลงนาม

๑๐๖๕๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๕:๒๙

สำนักกฏหมาย ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔นธ ๐๐๐๘/๒๗๘

ส่งเอกสารการประเมินค่างาน ตน.นัก
วิชาการสัตวบาล (หน.กลุ่มส่งเสริมฯ สน
ง.ปศจ.) (ตน.เลขที่ ๔๗๕๗)

๑๐๖๕๒ สนง.ปศจ.นราธิวาส (กลุ่มส่งเสริมฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๓๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๒๓

ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมในการ
ดำเนินและการตรวจสอบปริมาณและ

๑๐๖๕๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๒

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๗๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

คุณภาพน้ำนมดิบของผู้ประกอบการที่
ร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวนเงิน
๔๕๐,๐๐๐ บาท

๐๙/๐๓/๒๕๖๔มท ๐๘๑๙.๓/ว ๔๗๐

โครงการประกวดรางวัล Thailand
Rabies Awards ๒๐๒๑ ภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางค
วัฒนวรขัตติยราชนารี

๑๐๖๕๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อทิตา พรมดี

๑๕:๓๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๖๔

ขอออกใบประกาศนียบัตรรับรองพันธุ์
ประวัติโคเนื้อ รวมจำนวน ๑๔ ตัว

๑๐๖๕๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔อจ ๐๐๐๘/๒๔๐

ส่งเอกสารประเมินค่างาน ตน.นัก
วิชาการสัตวบาล (หน.กลุ่มส่งเสริมฯ)

๑๐๖๕๖ สนง.ปศจ.อำนาจเจริญ (กลุ่ม
ส่งเสริมฯ)

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๘/๔๐๓

แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการณรงค์
บริโภคไข่ไก่ในวัยเรียน

๑๐๖๕๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักกฎหมาย

อทิตา พรมดี

๑๕:๔๕

สำนักกฏหมาย ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๑๖๒

ขออนุมัติคัดและจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บ
ราห์มัน รวมจำนวน ๑๘ ตัว

๑๐๖๕๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๗๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔นน ๐๐๐๘/๓๓๕

ส่งเอกสารประเมินค่างาน ตน.นัก
วิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ (ตน.
เลขที่ ๓๓๒๙)

๑๐๖๕๙ สนง.ปศจ.น่าน กลุ่มส่งเสริมฯ พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๖๖๐/๒๕๖๔

รายงานแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล
(เปลี่ยน ร.พ.) (รวม ๑ ราย นายกันต์ธีร์
ภูกันตา)

๑๐๖๖๐ สำนักงานประกันสังคม วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๖

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๙๙๒

ส่งเอกสารประเมินค่างาน ตน.นัก
วิชาการสัตวบาลชำนาญการ (ตน.เลขที่
๒๘๗๙)

๑๐๖๖๑ สนง.ปศจ.ชัยภูมิ (กลุ่มส่งเสริมฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(พบ)/ ๑๑๖

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๐๖๖๒ ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๘

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๑๖๙

ขอใบรับรองพันธุ์ประวัติโคเนื้อที่อนุมัติ
จำหน่ายของศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ
(โคเนื้อพันธุ์บราห์มันและโคพันธุ์ซาฮิวาล
รวมจำนวน ๗๘ ตัว)

๑๐๖๖๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๖๖๕/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์ขอโควตานำเข้าพ่อ

๑๐๖๖๕ บริษัท พีแอล ฟาร์มกรุ๊ป จำกัด ดรุณี คำรอด

๑๕:๔๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๗๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

แม่พันธุ์ไก่ไข่ (PS)

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ชพ)/ ๐๘๐

แจ้งข้อเท็จจริง การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่า
เชื้อกลุ่มแอมดมเนียมคลอไรด์ ฯลฯ (ชื่อ
ทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐)

๑๐๖๖๖ ด่านกักกันสัตว์ชุมพร อ.ท่าแซะ จ.
ชุมพร

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๐

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๑๗๐

ขอใบรับรองพันธุ์ประวัติโคเนื้อ (โคเนื้อ
พันธุ์บราห์มัน เพศผู้ จำนวน ๑ ตัว)

๑๐๖๖๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๕๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๗๓๑

ส่งรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบ
ลงทุน จำนวน ๕ รายการ

๑๐๖๖๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๐

กลุ่มตรวจสอบภายใน, กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน, กลุ่มตรวจสอบภายใน, กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน, กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔สต๐๐๐๘/ ๔๔๙

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๐๖๖๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๑

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๓๒๐๐

ข้าราชการขอลาออกจากราชการ (นาย
สุนทร ม่วงมี) ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค.๒๕๖๔

๑๐๖๗๐ ศาลากลาง จ.พิษณุโลก พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๑๓๘

ขอส่งรายงานด้านสุขภาพสัตว์และผล
การวิเคราะห์ ทดสอบ และชันสูตรโรค

๑๐๖๗๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๕๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๗๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

สัตว์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๑/ ๑๐๔

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนลำ
ปลายมาส จังหวัดบุรีรัมย์

๑๐๖๗๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๔

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๖/๑๔๑

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ตาย
(แกะ) ออกจากทะเบียน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ตัว

๑๐๖๗๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๕๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔อน ๐๐๐๘/๓๕๑

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม

๑๐๖๗๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี อทิตา พรมดี

๑๕:๕๗

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๐/ ๑๑๒

รายงานจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ (กลุ่ม
แอมโมเนียมคลอไรด์ และอัลดีไฮด์ ชื่อ
ทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐)

๑๐๖๗๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ ม.๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์
จ.ชัยภูมิ

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๗

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๖๐๐

ตอบแบบสอบถาม

๑๐๖๗๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี อทิตา พรมดี

๑๕:๕๘

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๓๘๒

ขอส่งสำเนาข้อเสนอโครงการวิชาการ
(Concept paper) ผลงานนางสาวศิริวร
รณ  ม่วงทอง

๑๐๖๗๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๖:๐๐

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ตร)/ ๐๒๙

รายงานข้อเท็จจริงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์
ฆ่าเชื้อ (รายการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ

๑๐๖๗๘ ด่านกักกันสัตว์ตราด ศูนย์ราชการ
บ้านมหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๒

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๘๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

กลุ่มแอมโมเนียคลอไรด์ และอัลดีไฮต์
ชื่อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐ ใน
ระหว่างเดือน ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค.
๒๕๕๓)

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๓๘

การรรับรองแบบเสนอโครงการวิชาการ
(Concept paper) ผลงานของนางสาว
ศิริวรรณ  ม่วงทอง

๑๐๖๗๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๖:๐๒

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๑๖๕๙

การประชุมหารือการจัดทำร่างกรอบ
ความตกลงด้านการเชื่อมโยงการขนส่ง
ข้ามแดนทางรถไฟในอุณหภูมิภาคลุ่มน้ำ
โขง (เลื่อนเป็นวันที่ ๑๗ มี.ค.๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ผ่านระบบ
การประชุมทางไกล)

๑๐๖๘๐ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๐๒

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔บร ๐๐๐๘/๔๓๔

ขอส่งแบบสอบถามเพื่อการวิจัย
โครงการวิจัยและพัฒนาสมรรถนะของ
ปศุสัตว์อำเภอ จำนวน ๗ ชุด

๑๐๖๘๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ อทิตา พรมดี

๑๖:๐๔

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๒/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๔๔๗

ส่งแบบสอบถาม

๑๐๖๘๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี อทิตา พรมดี

๑๖:๐๕

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๐๒๑A.L. ๙/๒๐๒๑

The Embassy of the Argentine
Republic in Bangkok presents its
compliments to the Department
of Livestock Development (DLD)

๑๐๖๘๓ Embassy of the Argentine
Repubbic

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๓

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๘๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

and has the honour to refer to
the email received from DLD
dated ๓ March ๒๐๒๑ requesting
an invitation letter to DLD issued
by argentine competent authority
to inspect Argentine animal feed
establishments prior to
importation into Thailand.

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๗/ว ๔๔๕

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่
๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐ น.

๑๐๖๘๔ กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อ่การ
เกษตร

อทิตา พรมดี

๑๖:๑๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ลบ)/ ๐๗๕

ขอส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน (ก.
พ. ๒๕๖๔)

๑๐๖๘๕ ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี ม.๑๐ ต.
หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๘

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔อน ๐๐๐๘/๓๓๔

ขอยกเลิกการเข้าร่วมโครงการระบบ
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้าน
ปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๐๖๘๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี อทิตา พรมดี

๑๖:๑๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๗๗๖

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฟาร์ม
โคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ ๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๖๘๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย อทิตา พรมดี

๑๖:๒๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๘๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๖/ ๑๐๗

ส่งรายงานรายได้แผ่นดิน (ก.พ. ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

๑๐๖๘๘ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก (งาน
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๑

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๓๘๓

ส่งแบบคำขอขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงไก่
ห้วยตะแกะ

๑๐๖๘๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี อทิตา พรมดี

๑๖:๒๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๘๖๘

ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมชี้แจงราย
ละเอียดโครงการประชุมสัมมนารวมพล
คน ศพก.เครือข่าย(ด้านปศุสัตว์) ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๙-
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๐๖๙๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๑๖:๒๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔สบ๐๐๐๘/ ๔๔๑

ส่งรายงานประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔

๑๐๖๙๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๕

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๔๙๘

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและ
การตลาดโคเนื้อรองรับ FTA วันที่ ๑๐
กุมภาาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๖๙๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี อทิตา พรมดี

๑๖:๒๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔นม๐๐๐๘/ ๑๓๓

ส่งรายงานกากรจัดเก็บรายได้จาการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๖๑๘,๑๒๕.๐๐
บาท)

๑๐๖๙๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๗

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๘๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๒/ว ๑๕๙

รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนไทย
ไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
กาญจนบุรี และนครปฐม ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้ง
ที่ ๓

๑๐๖๙๔ กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๘

กองแผนงาน ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔A.L. ๘/๒๐๒๑

The Embassy of the Argentine
Republic in Bangkok presents its
com;oiments to the Department
of Livestock Development (DLD)
and has the honour to refer to
the former's note A.L.๒๙/๒๐๒๐
dated ๒๖ November ๒๐๒๐
sybnuttubg tge yodated
regustratuib if tge Batuibak Service
of Agri-food Health and Quality
(SENASA) officials with
international signig.

๑๐๖๙๘ Embassy of the Argentine
Repubbic

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๖

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/๑๖๖๕

FAO เชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำ
งานวิชาการระหว่างประเทศด้าน
ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์ ครั้งที่ ๑๑
(the Eleventh Session of the
Intergovemmental Technical
Working Group on Animal Genetic
Resources for Food and

๑๐๖๙๙ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๒

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๘๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

Agriculture) (ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑
พ.ค.๒๕๖๔ เวลากรุงโรม ผ่านระบบออ
นไลน์)

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๔๔๐

สถานการณ์การนำเข้าส่งออกสินค้า
เกษตรของจีน ปี ๒๕๖๓

๑๐๗๐๐ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๔

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๔๔๕

รัฐบาลมณฑลฝูเจี้ยนออกแผนพัฒนา
ท่าเรือชายฝั่งมณฑลฝูเจี้ยน ปี ๒๕๖๓ -
๒๕๗๘

๑๐๗๐๑ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๘

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/ว ๙๙๔

แจ้งประชาสัมพันธ์โครงการจัดหาอาวุธ
ปืนสั้นของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(เสนอ ก.เผยแพร่ฯ)

๑๐๗๐๒ สป.กษ. กกจ. พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๐

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔อว ๖๘๐๑๓/๓๕๖

ได้รับวารสารข่าวปศุสัตว์ ฉบับปี ๒๕๖๔
ประจำเดือน ธ.ค.๒๕๖๓ - ม.ค.๒๕๖๔
จำนวน ๑ เล่ม เรียบร้อยแล้ว (เสนอ ก.
เผยแพร่ฯ)

๑๐๗๐๓ สำนักทรัพยากรการเรียนรู้คณหญิง
หลง อรรถกระวีสุนทร ฝ่าย
สนับสนุนงานบริการ

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๓

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔ยส ๐๐๑๖/ว ๓๐๐๕

ขอขอบคุณ (เสนอ ก.เผยแพร่ฯ)

๑๐๗๐๔ ศาลากลาง จ.ยโสธร สนง.พาณิชย์
จังหวัด

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๗

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๑/๒๕๖๔นฐ ๐๐๐๘/๑๔๕

ขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อ
ครุภัณสำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ)

๑๐๗๐๕ สนง.ปศจ.นครปฐม (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๒๗

กลุ่มประสานราชการ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๘๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๑,๔๐๐ บาท (เสนอ ก
ปร.)

๒๔/๐๒/๒๕๖๔อน ๐๐๐๘/๓๐๖

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบ
ลงทุน ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (เสนอ
กปร.)

๑๐๗๐๖ สนง.ปศจ.อุทัยธานี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๒๘

กลุ่มประสานราชการ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๑๖๑

รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง ปี ๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๐๗๐๗ ศบส.หนองกวาง จ.ราชบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๐

กลุ่มประสานราชการ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๐๕๔

ขอรับการสนับสนุน งปม.ปรับปรุงระบบ
ไฟฟ้าที่ตู้ DB ระบบ ๓ เฟส ภายใน
อาคาร สนง.ปศข.๓ (เป็นจำนวนเงิน
๗๑,๑๕๕ บาท) (เสนอ กปร.)

๑๐๗๐๘ สนง.ปศข.๓ นครราชสีมา (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๒

กลุ่มประสานราชการ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔พช ๐๐๐๘/๔๑๖

ขอรับการสนับสนุน งปม.ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๔ (รวมเป็เงินทั้งสิ้น ๘๔,๒๐๐
บาท) (เสนอ กปร.)

๑๐๗๐๙ สนง.ปศจ.เพชรบูรณ์ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๔

กลุ่มประสานราชการ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/๘๖๔

ขอสนับสนุน งปม.เหลือจ่ายประจำปี ง
ปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (เป็นจำนวนเงิน
๘๘๖,๔๐๐ บาท) (เสนอ กปร.)

๑๐๗๑๐ สนง.ปศจ.ลพบุรี (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๕

กลุ่มประสานราชการ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔อท ๐๐๐๘/๒๑๐

ขอรับการสนับสนุนเงิน งปม.ค่าปรับปรุง

๑๐๗๑๑ สนง.ปศจ.อ่างทอง (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๗

กลุ่มประสานราชการ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๘๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ห้องน้ำ สนง.ปศจ.อ่างทอง (กลุ่ม
ประสานฯ)

๐๒/๐๓/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๔๔๘

ส่งรายงานการประชุมประจำเดือน ม.ค.
๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๐๗๑๒ สนง.ปศจ.เพชรบุรี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๘

กลุ่มประสานราชการ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔อย ๐๐๐๘/๒๗๒

ขอส่งรายงานประชุมประจำเดือน ก.พ.
๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๐๗๑๓ สนง.ปศจ.พระนครศรีอยุธยา พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๙

กลุ่มประสานราชการ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔สพ ๐๐๐๘/๐๕๒๘

ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนของ
หน่วยงาน ประจำเดือน ม.ค.๒๕๖๔
(เสนอ กปร.)

๑๐๗๑๔ สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๔๑

กลุ่มประสานราชการ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔อว ๐๔๐๖/ว ๔๐๑๔

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยว
กับมาตรฐานความปลอดภัยห้อง
ปฏิบัติการ ระยะที่ ๕ ครั้งที่ ๑ (ในวันที่
๒๔ มี.ค.๒๕๖๔ ณ ห้องสัมมนาเธียเตอร์
ชั้น ๑๑ อาคารเทคนิคการสัตวแพทย์
และการพยาบาลสัตว์ คณะเทคนิคการ
สัตวแพทย์ ม.เกษตรฯ บางเขน กทม.)

๑๐๗๑๕ สนง.การวิจัยแห่งชาติ กอง
มาตรฐานการวิจัย

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๔๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ปข ๐๐๐๘/๔๕๐

ข้าราชการขอย้าย (น.ส.จิราพร โชติรัตน์)

๑๐๗๑๖ สนง.ปศจ.ประจวบฯ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๔๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๘๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔สวค ๑๗๖/๖๔

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึก
อบรม (ระหว่างวันที่ ๑๙ เม.ย. - ๗ พ.ค.
๒๕๖๔ ณ ห้องแชฟไฟร์ ๑-๒ ชั้น ๒
โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค)ฯลฯ

๑๐๗๑๗ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย ศก.
การคลัง (มูลนิธิ สวค.)

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๕๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๓๙๒๑

ย้ายข้าราชการ (สุภาษิต ระภาเพศ,
สฤษดิ์ ศรีภิรมย์)

๑๐๗๑๘ ศาลากลาง จ.พิษณุโลก พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๕๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๓๔๘๕

เลื่อนข้าราชการ (นายสุริพล มาบุญช่วย)

๑๐๗๑๙ ศาลากลาง จ.พิษณุโลก พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๕๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๓๙

ขอข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (นงนุช จง
เรืองศรี, อนิรุทธิ์ พาพินิจ)

๑๐๗๒๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์มหาสารคาม

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๕๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔อว ๖๐๐๑/ว ๒๔๕๘

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
(จำนวน ๒ หลักสูตร)

๑๐๗๒๑ สวทช NSTDA สถาบันพัฒนา
บุคลากรแห่งอนาคต

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๕๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔อว ๖๐๐๑/ว ๒๔๕๙

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม
(จำนวน ๓ หลักสูตร)

๑๐๗๒๒ สวทช NSTDA สถาบันพัฒนา
บุคลากรแห่งอนาคต

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๕๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ปข ๐๐๐๘/๔๔๗

ขอส่งรายงานผลการประเมินทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ (จำนวน ๒ ราย คือ
น.ส.วรรัตน์ ทรัพย์ทวี และ นายอภิเดช

๑๐๗๒๓ สนง.ปศจ.ประจวบฯ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๐๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๘๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

กุมภการ)

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๐๙๐

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ม.ค. ๒๕๖๔)

๑๐๗๒๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารอำนาจ
เจริญ

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๓๒

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๐๑

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๐๗๒๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
พิจิตร ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.
พิจิตร

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๓๔

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๑๘/๓๓

รายงานข้อเท็จจริง (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์
ฆ่าเชื้อกลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์ (ชื่อ
ทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐)

๑๐๗๒๖ สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึก
สัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมขอนแก่น

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๓๗

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กกพ ๖๔๐๕๙๑๕๗๗๒

แจ้งหนี้ค่าน้ำประปา (ก.พ. ๒๕๖๓ รวม
เงิน ๑,๘๓๗.๒๑ บาท)

๑๐๗๒๗ การประปานครหลวง วันทนี สุขเขียว

๐๘:๔๑

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กกพ ๖๔๐๕๙๑๕๗๗๑

แจ้งหนี้ค่าน้ำประปา (ก.พ. ๒๕๖๓ รวม
เงิน ๓๑,๒๑๗.๒๐ บาท)

๑๐๗๒๘ การประปานครหลวง วันทนี สุขเขียว

๐๘:๔๕

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กกพ ๖๔๐๕๙๑๕๗๗๐

แจ้งหนี้ค่าน้ำประปา (ก.พ. ๒๕๖๓ รวม
เงิน ๓๑,๗๕๘.๒๗ บาท)

๑๐๗๒๙ การประปานครหลวง วันทนี สุขเขียว

๐๘:๔๗

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๒/๑๐๖

ขอโอนเงินงบประมาณงบลงทุน เหลือ

๑๐๗๓๐ ศาลากลางจังหวัดพะเยา วันทนี สุขเขียว

๐๘:๔๙

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๘๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

จ่ายกลับกรมปศุสัตว์ (จำนวน ๕๑,๐๐๐
บาท)

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๐๗๓

รายงานเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง (ก.
พ. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๒๙,๓๙๖๐.๐๐
บาท)

๑๐๗๓๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
อำนาจเจริญ

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๕๓

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๖/๐๗๗

ส่งรายงานรายละเอียดเงินรายได้แผ่นดิน
(ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ก.พ.
๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๓๒๙,๘๔๑.๐๖ บาท)

๑๐๗๓๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
อ.มะขาม จ.จันทบุรี

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๕๕

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔TFFA ๐๓๖/๒๕๖๔/วช.

ขอให้เพิกถอนประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง
ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราช
อาณาจักรซึ่งกุ้งทะเลหรือซากกุ้งทะเล
จากสาธารณรัฐเอกวาดอร์ และ
สาธารณรัฐมาดากัสการ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
และแก้ไขปัญหาชดเชยความเสียหายที่
เกิดขึ้น

๑๐๗๓๓ สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๐๘:๕๖

อธิบดี ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๖/๐๗๘

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๐๗๓๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
อ.มะขาม จ.จันทบุรี

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๕๗

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔สท๐๐๐๘/ ๑๘๖

ขออนุมัติส่งมอบครุภัณฑ์เครื่องรับ - ส่งวิ
ทยูสื่อสาร (จำนวน ๓๕ รายการ)

๑๐๗๓๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๐

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๙๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ชย๐๐๐๘/ ๙๘๑

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๕๐๘,๑๒๕.๐๐
บาท)

๑๐๗๓๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๓

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๗๓๗/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์เพื่อขอใบรับรอง
สุขภาพอนามัย Health Certificate

๑๐๗๓๗ บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๑๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๘/ ๑๕๙

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๐๗๓๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง จ.ราชบุรี

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๑๖

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔นฎ๐๐๐๘/ ๕๗๒

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐานการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อฯ
(ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๐๗๓๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๒๐

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/สร ๘๐

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดินประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ก.พ.
๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๒,๘๐๐.๐๐ บาท)

๑๐๗๔๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๒๒

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๘/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๗๔๑/๒๕๖๔

ใบแจ้งรายการบัญชีเดินสะพัด (โครงการ

๑๐๗๔๑ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ วันทนี สุขเขียว

๐๙:๒๔

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๙๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ไถ่ชีวิต โค - กระบือพันธุ์ดี ยอดเงิน
คงเหลือ ๑,๕๙๑,๖๗๖.๓๖ บาท)

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๑/ ๐๐๘๔

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๐๗๔๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๒๖

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔SCC๒๑/GVCT๓๐๓

แจ้งยื่นขอเอกสาร Health certificate
หลังเรือออก

๑๐๗๔๔ บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด
(มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๒๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๕๖

รายงานผลการพัฒนาบุคลากรกรม
ปศุสัตว์ ตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จ
ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๐๗๔๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๒๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๗๔๖/๒๕๖๔

ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้า
ตรวจกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่ง
ออก

๑๐๗๔๖ บริษัท คิบุน(ไทยแลนด์) จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๒๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔รบ๐๐๐๐๘/ ๕๖๘

ขอยกเลิกข้อมูล(เลขที่เอกสาร ๒๐๒๑-
๑๕๐๐๐๐๕๐๕๗ เนื่องจากบันทึกวันที่
๒๓ มี.ค. ๒๕๖๔ คลาดเคลื่อน ที่ถูกต้อง
วันที่ ๒๓ ก.พ.๒๕๖๔)

๑๐๗๔๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๐

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๓/๗๐

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง (การ

๑๐๗๔๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก ต.ลาด
ตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๓๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๙๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

คัดสัตว์) เพื่อขออนุมัติจำหน่าย คัดพ่อ
แม่พันธุ์ห่าน จำนวน ๑๓๑ ตัว

๐๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๗๔๙/๒๕๖๔

แจ้งความประสงค์เพิ่มขอบเขตการส่ง
ออกไปยัง เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน

๑๐๗๔๙ บริษัทคิวพี(ประเทศไทย)จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๓๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๓/๗๓

ขออนุญาตให้เจ้าหน้าที่ขับรถยนต์
ราชการ จำนวน ๒ ราย

๑๐๗๕๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก ต.ลาด
ตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๓๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๗๕๑/๒๕๖๔

ขอยื่น HEALTH CERTIFICATE หลังวัน
เรือออก

๑๐๗๕๑ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๓๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ทส ๑๑๐๗/๔๙๘

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการด้านการ
อนุรักษ์ วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ครั้งที่
๔/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ มี.ค. ๖๔ เวลา
๑๓.๓๐ ณ ห้องประชุมกรมปศุสัตว์

๑๐๗๕๒ สำนักอนุรักษ์และวิจัย องค์การสวน
สัตว์แห่งประเทศไทยฯ

มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๐๙:๓๒

อธิบดี ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔อจ๐๐๐๘/ ๒๔๔

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดินนำส่ง
คลัง (ก.พ. ๒๕๖๓ รวมทั้งสิ้น
๒๐,๗๓๐.๐ บาท)

๑๐๗๕๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๒

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๑๘๔

ขอส่งสำเนาใบขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ ของนายอำนวย กวมทรัพย์

๑๐๗๕๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๓๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๙๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เดินทางไปราชการที่ กรมปศุสัตว์
พญาไท กรุงเทพฯ และศูนย์วิจัยและ
พัฒนาสัตว์ปีก ต.ลาดตะเคียน จ.
ปราจีนบุรี ในระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑
มีนาคม ๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๗๕๕/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (จำนวน ๑
รายการ)

๑๐๗๕๕ บริษัท มงคลเกษมรุ่งเรือง จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๓๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๖ / ๑๐๘

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๐๗๕๖ ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชี
วภาพพิษณูโลก

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๕

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๑๗๒

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ขายทอดตลาด
(ประมูล) โคเนื้อ (จำหน่ายโคพันธุ์
กบินทร์บุรี ขนาดหย่านม เพศผู้ จำนวน
๑๐ ตัว)

๑๐๗๕๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๓๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔นม๐๐๐๘/ ๓๓๖

ส่งรายงานรายละเอียดการชำระหนี้ดครง
การกิจกรรมโคนมลูกผสมต่างประเทศ
(ก.พ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด จำนวนเงิน
๑๒๓,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๐๗๕๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๘

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๙๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ลย๐๐๐๘/ ๒๔๗

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๒๑,๐๐๕.๐๐ บาท)

๑๐๗๕๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย (งาน
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๐

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔อท๐๐๐๘/ ๑๘๗

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๔๑๑,๑๐๐ บาท)

๑๐๗๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๑

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๗๖๑/๒๕๖๔

แจ้งความประสงค์ส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์
ปีกและสุกไปฮ่องกง EST.๓๒๓

๑๐๗๖๑ บริษัท เอ เอ็ม ที ฟู้ด จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๔๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๗๖๒/๒๕๖๔

แจ้งความประสงค์ส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์
ปีกและสุกไปฮ่องกง EST.๑๘๔

๑๐๗๖๒ บริษัท เอ เอ็ม ที ฟู้ด จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๔๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๓๓๗

ส่งรายงานรายละเอียดการชำระหนี้
โครงการกิจกรรมโคนมลูกผสมต่าง
ประเทศ ประจำเดือนกุมาพันธ์ ๒๕๖๔
(ไม่มีการรับและนำส่งเงิน)

๑๐๗๖๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา

อทิตา พรมดี

๐๙:๔๕

สำนักกฏหมาย ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(ศก)/๓๔๑

ขอผ่อนการชำระหนี้ให้กับทางราชการ
และขอยกเว้นดอกเบี้ย จำนวน
๙๒๗,๒๐๐ บาท

๑๐๗๖๔ ด่านกักกันสัตว์ศรีสะเกษ อทิตา พรมดี

๐๙:๔๗

สำนักกฏหมาย, สำนักกฏหมาย ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๙๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๗๖๕/๒๕๖๔

แจ้งความประสงค์ส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์
ปีกและสุกไปฮ่องกง EST.๓๒๓

๑๐๗๖๕ บริษัท เอ เอ็ม ที ฟู้ด จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๔๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔นม๐๐๐๘/ ๓๔๐

ส่งรายงานการเงินประจำเดือนตาม
ระบบ GFMIS (ก.พ. ๒๕๖๔ จำนวนเงิน
๑๔,๓๐๒,๗๐๕.๐๔ บาท)

๑๐๗๖๖ สำนักงานปศุสัตว์นครราชสีมา วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๗

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๗๖๗/๒๕๖๔

เชิตรวจกระบวนการผลิตเพื่อขอรับรอง
ระบบ GMP

๑๐๗๖๗ บริษัท สตาร์ แคนเนอรี่ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๔๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔สอคร๒๒๔/ ๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์หักเงินได้รายเดือน
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุม
โรค จำกัด (นางกชพรรณ บุญกอบ มี.ค.
๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๐๐.๐๐
บาท)

๑๐๗๖๘ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค
จำกัด

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๙

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔สอ.พพ. ๑๓๒/ ๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์หักเงินสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ พพ. จำกัด จาก
เงินเดือน (นางสุรินธร มีเหมือน เป็น
จำนวนเงิน ๘,๔๔๐ บาท)

๑๐๗๖๙ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน จำกัด

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๑

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๑๙

ส่งบันทึกคำรับรองผู้เบิก (โครงการสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารโคนมรองรับการ
เปิดเสรีทางการค้า (FTA))

๑๐๗๗๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เพชรบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๔

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๙๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๗๗๑/๒๕๖๔

เรียนพิจารณาคำขอรับหนังสือรับรองสุข
อนามัยสำหรับสินค้า ระหว่างพิจารณา
ต่าอายุใบรับรองเพื่อการส่งออกอย่างต่อ
เนื่อง

๑๐๗๗๑ บริษัท เคเอฟฟู้ดส์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๐๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๗๗๒/๒๕๖๔

เรียนพิจารณาคำขอเพื่อการขอปรับลด
อายุใบรับรอง Haccp

๑๐๗๗๒ บริษัท เคเอฟฟู้ดส์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๑๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๑๘

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน ก.
พ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น
๒,๖๒๖.๐๐ บาท)

๑๐๗๗๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เพชรบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๑๔

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔อผศ๕๑๔๙/ ๓๙๕๒

ขอส่งใบเสร็จรับเงินค่าบริการรักษาความ
ปลอดภัย (ค.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน
๒๕๑,๘๖๐.๐๐ บาท)

๑๐๗๗๔ สำนักงานรักษาความปลอดภัย
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ใน
พระบรมราชูปถัมภ์

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๑

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๘๓๖

ขอเชิญประชุมหารือข้อมูลสินค้าเกษตร
ภายใต้กรอบการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG
Model  วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา
๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกษ. ชั้น ๓
(ห้อง ๑๓๕)

๑๐๗๗๕ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

อทิตา พรมดี

๑๐:๒๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔อผศ๕๑๓๘/ ๓๗๔๓

ขอส่งใบเสร็จรับเงินค่าบริการรักษาความ

๑๐๗๗๖ สำนักงานรักษาความปลอดภัย
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ใน
พระบรมราชูปถัมภ์

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๔

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๙๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปลอดภัย (ต.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน
๒๕๑,๘๖๐.๐๐ บาท)

๐๓/๐๓/๒๕๖๔มค๐๐๐๗/ ๓๔๐

ดอนเงินเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง
กรมปศุสัตวื (มียอดเงินคงเลหือ
๖๖๐,๒๐๐ บาท)

๑๐๗๗๗ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๖

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔นฐ๐๐๐๘/ ๓๕๔๗

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (มูลค่ารวม
๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๐๗๗๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๙

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔นฐ๐๐๐๘/ ๓๕๔๖

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (ครุภัณฑ์
วิทยาศาตร์การแพทย์ จำนวน ๑
รายการ มูลค่ารวม ๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๐๗๗๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๑

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๗๘๐/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ GMP บริษัท
เคเอฟฟู้ดส์ จำกัด (EST.๓๑๔)

๑๐๗๘๐ บริษัท เคเอฟฟู้ดส์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๔๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๗๘๑/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ HACCP
บริษัท เคเอฟฟู้ดส์ จำกัด (EST.๓๑๔)

๑๐๗๘๑ บริษัท เคเอฟฟู้ดส์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๔๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/๗๑

ขอนำส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ก.พ.

๑๐๗๘๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
สกลนคร ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.
สกลนคร

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๕๑

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๙๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น
๕,๖๐๐ บาท)

๐๒/๐๓/๒๕๖๔สห๐๐๐๘/ ๑๓๕

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔)

๑๐๗๘๓ สำนักงานปศุสัตว์สิงห์บุรี ฝ่าย
บริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๕๔

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔พร๐๐๐๘/ ๘๑๔

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๙๕,๖๒๕.๐๐ บาท)

๑๐๗๘๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ (ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๒

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔นฐ๐๐๐๘/ ๓๕๔๘

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (รายการ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ
มูลค่ารวม ๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๐๗๘๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๔

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๑๘๖๓

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินโดยเสด็จพระราช
กุศลสมทบทุนมูลนิธิสายใจไทยฯ เนื่อง
ใน "วันสายใจไทย" ประจำปี ๒๕๖๔

๑๐๗๘๖ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

ถิรมน จุลานุกะ

๑๑:๑๑

อธิบดี ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๐/ ๑๑๑

แจ้งการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน
แก้งคร้อ จ้งหวัดชัยภูมิ

๑๐๗๘๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ ม.๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์
จ.ชัยภูมิ

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๕

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๙๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔นว๐๐๐๘/ ๖๒๔

ขออนุมัติรับบริจาคทรัพย์สินให้ราชการ
(นายอนุรัตน์ บุญประเสริฐ ประสงค์
บริจาคมิเตอร์ไฟฟ้า ขนาด ๑๕(๔๕)
แอมป์ หมายเลข A๐๖๑-๙๐๐๗๗๖๐-
LV จำนวน ๑ เครื่อง)

๑๐๗๘๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๐

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๔๑๐

ขอส่งรายงานเงินราไยด้แผ่นดิน (ก.พ.
๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๕,๔๐๐ บาท)

๑๐๗๘๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อ.เมือง จ.
สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๒

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔สต๐๐๐๘/ ๕๔๗

ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ปฎิบัติหน้าที่
ในระบบ KTB Corporate Online (ราย
ชื่อของเจ้าหน้าที่ที่เปลี่ยนแปลง)

๑๐๗๙๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๕

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว ๓๔๔

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร
เรื่อง หลักปฏิบัติสำหรับการเฝ้าระวัง
และตรวจติดตามเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพใน
ปศุสัตว์ ครั้งที่ ๑-๑/๒๕๖๔

๑๐๗๙๑ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ

ถิรมน จุลานุกะ

๑๑:๒๘

รองอธิบดี๕ ด้านสุขภาพสัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔อน๐๐๐๘/ ๒๖๘๕

โอนเงินเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง (จำนวน
เงิน ๒๒๗,๙๖๐ บาท)

๑๐๗๙๒ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๙

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔สวก.๐๕๐๐/ว ๑๑๓๒

ขอเข้าสัมภาษณ์ข้อมูลเพื่อใช้ประกอบ
การจัดทำแผนวิจัยและพัฒนาภาคการ

๑๐๗๙๓ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)

ดรุณี คำรอด

๑๑:๓๑

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๐๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของ
ประเทศ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔TUM๒๑/GVCT๓๒๖

ขอใบรรับรอง OFFICIAL CERTIFICATE
WITH RESPECT TO POULTRY
MEAT,HEAT-TREATED POULTRY
MEAT PRODUCTS (REPLACEMENT)

๑๐๗๙๔ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม จำกัด

อทิตา พรมดี

๑๑:๓๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔นศ๐๐๐๘/ ๓๘๙

แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการถวายผ้า
พระกฐินพระราชทาน ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๔ (ณ วัดมะนาวหวาน ต.ช้างกลาง
อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช ๖ พ.ย.
๒๕๖๔)

๑๐๗๙๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรร
รมราช (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๒

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ชน๐๐๐๘/ ๔๐๐

ขอให้ปรับปรุงบัญชี บัญชีพักครุภัณฑ์
(รายการครุภัณฑ์ตู้ฟักไข่อัตดนมัติ ขนาด
๕๐๐ ฟอง Po เลขที่ ๗๐๑๕๗๗๑๖๙๙
จำนวน ๑ ชุด)

๑๐๗๙๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๗

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(พบ)/ ๑๒๒

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔

๑๐๗๙๗ ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๑:๔๐

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๑/ ๑๗๙

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๐๗๙๘ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี งาน
บริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๔๒

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๐๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๗๙๙/๒๕๖๔

ชี้แจงสาเหตุ การยื่นขอ Health
Certificate หลังวันเรือออก

๑๐๗๙๙ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์)
จำกัด

อทิตา พรมดี

๑๑:๕๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๔๐๙

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๐๘๐๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อ.เมือง จ.
สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๕๔

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔นศ๐๐๐๘/ ๓๗๓

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๐๘๐๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรร
รมราช (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๕๖

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๖/ ๑๐๓

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์การเกษตร
(จำนวน  ๓๖ รายการ)

๑๐๘๐๒ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก (งาน
พัสดุ)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๕๙

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(พจ)/๐๔๔

ขอส่งรายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุล
ระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจปีงปบระมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ ก.พ. ๒๕๖๓
จำนวน ๑ ชุด)

๑๐๘๐๓ ด่านกักกันสัตว์พิจิตร วันทนี สุขเขียว

๑๓:๐๐

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(พจ)/ ๐๔๒

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น

๑๐๘๐๔ ด่านกักันสัตว์พิจิตร วันทนี สุขเขียว

๑๓:๐๒

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๐๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๕,๐๐๐.๐๐ บาท)

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ลบ)/ ๐๗๒

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ประจำเดือน ก.พ.
๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๙,๖๕๕.๐๐ บาท)

๑๐๘๐๕ ด่านกักกัสัตว์ลพบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๓:๐๕

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ลบ)/ ๐๗๐

ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ
GFMIS (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๐๘๐๖ ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี ม.๑๐ ต.
หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๐๗

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ลบ)/ ๐๗๔

ขอส่งรายงานการเงิน (ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน ก.พ.
๒๕๖๔ รวม ๑๗,๓๒๓.๗๖ บาท)

๑๐๘๐๗ ด่านกักันสัตว์ลพบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๑

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ลบ)/ ๐๖๘

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ธ.ค. ๒๕๖๓)

๑๐๘๐๘ ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี ม.๑๐ ต.
หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๖

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(พจ)/ ๐๔๓

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๐๘๐๙ ด่านกักกันสัตว์พิจิตร วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๘

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔นม๐๐๐๘/ ๓๓๘

ส่งรายงานเงินราไยด้แผ่นดิน (ก.พ.
๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๓๖๔,๕๕๐.๐๐ บาท)

๑๐๘๑๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๑

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๐๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๒/๒๕๖๔HM๒๕๖๔/๐๐๐๗

ขอนำเสนอเวชภัณฑ์ทางการแพทย์จาก
บริษัท เฮลธ์เมดิค จำกัด

๑๐๘๑๑ บริษัท เฮลธ์เมดิค จำกัด วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๕

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๘๑๒/๒๕๖๔

ขอลาพักผ่อน นายนเรศน์ อินทรักษ์ ขอ
ลาพักผ่อน วันที่ ๑๑-๑๒ มีนาคม
๒๕๖๔

๑๐๘๑๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๘/๗๕

ขอขึ้นทะเบียนโค จำนวน ๔ ตัว

๑๐๘๑๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๒/ ๑๐๑

ขอทราบแนวทางที่ถูกต้องในการดำเนิน
การจ้างออกแบบระบบและออกแบบ
ฐานข้อมูลพันธุ์ประวัติ กระบือออนไลน์
และการตลาดออนไลน์ ของศูนย์วิจัย
และบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา

๑๐๘๑๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๐

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๖/๐๘๑

ขอส่งรายงานผลการจัดอบรมโครงการ
เสวนาสัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๐๘๑๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๔/ ๑๑๑

จัดส่งเอกสารขอขึ้นทะเบียนครภัณฑ์
กรณีหน่วยงานบันทึกบัญชีพักสินทรัพย์
ผ่านระบบ GFMIS Web Online

๑๐๘๑๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๒

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๐๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวน ๑ รายการ มูลค่ารวม
๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๖/๐๘๕

ขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินครุภัณฑ์สัตว์
(โคนม) จำนวน ๒ ตัว

๑๐๘๑๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
๖๓ ม.๒ ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.
จันทบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๖/๐๘๖

ส่งรายงานรายงานองค์ความรู้ (KM) ตัวชี้
วัดที่ ๔.๔

๑๐๘๑๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
๖๓ ม.๒ ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.
จันทบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๑/ว ๖๑๑

ขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งผู้แทนหลัก
และผู้แทนสำรองเป็นอนุกรรมการ
กฎหมาย และขอเชิญประชุมคณะ
อนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐
น. ณ ห้องประชุม ๕๑๑ อาคาร ๕ ชั้น ๑
สำนักงานมาตรฐานสินค้า

๑๐๘๒๐ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ

ชติญา บัวหลวง

๑๓:๓๐

สำนักกฏหมาย, สำนักกฏหมาย ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๖/๐๘๗

รายงานการจำหน่ายลูกโคนมเพศผู้อายุ
ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ตัว หมายเลข
CB๒/๖๔

๑๐๘๒๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
๖๓ ม.๒ ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.
จันทบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๗/๘๕

รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
งบลงทุน-ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง

๑๐๘๒๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย อ.
วังสะพุง จ.เลย

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๐๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๑๖๔

ขออนุญาตลาพักผ่อนประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (นายประเทือง
นุชสาย ลาพักผ่อนวันที่ ๑๒ มีนาคม
๒๕๖๔)

๑๐๘๒๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๑๓๐

รายงานแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้
บริการของหน่วยงาน

๑๐๘๒๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๑๔๓

ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๘๒๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๑๖๑

ส่งใบสมัครเป็นสมาชิกฟาร์มเครือข่าย
สัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ จำนวน ๒ ราย

๑๐๘๒๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๑๕๙

ขออนุมัติจำหน่ายแพะ ออกจากทะเบียน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน
๒๓ ตัว

๑๐๘๒๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๑๘๗

ส่งเอกสารประกอบการขอโอน
งบประมาณเงินรายได้จากการผลิตและ
จำหน่ายด้านปศุสัตว์ งบลงทุน จำนวน
๒ รายการ เป็นเงิน ๑๒๒,๑๙๔ บาท

๑๐๘๒๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๐๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๒/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/ว ๕๖๔

รายงานงบการเบิกจ่ายชีวผลิตภัณฑ์
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๘๒๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ อทิตา พรมดี

๑๓:๕๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๒/ ๖๔๗๑

โอนเงินเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง
(งบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำนวน
๑๑๒,๑๐๐.๐๐ บาท)

๑๐๘๓๐ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๓

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/ว ๕๖๓

งบการเบิกและจ่ายชีวผลิตภัณฑ์
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๘๓๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ อทิตา พรมดี

๑๓:๕๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔อท๐๐๐๘/ ๑๙๙

รายงานข้อเท็จจริงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์
ฆ่าเชื้อ (รายการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียคลอไรด์ และอัลดีไฮต์
ชื่อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐ ใน
ระหว่างเดือน ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค.
๒๕๕๓)

๑๐๘๓๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๔

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กพ ๐๐๐๘/ว ๓๗

ขอชี้แจงกรณียอดเงินวัคซีนงบเพื่อ
จำหน่ายคงเหลือเกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๑๐๘๓๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
กำแพงเพชร

อทิตา พรมดี

๑๓:๕๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๔๗

รายงานสรุปผลการใช้บริการข้อมูลผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๑๐๘๓๔ สำนักงานปศุสัตว์ เขต ๖ ส่วน
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๐๐

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๐๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๙๐

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน
อากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

๑๐๘๓๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
สกลนคร ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.
สกลนคร

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๒

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(พจ)/ ๐๓๘

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๐๘๓๖ ด่านกักกันสัตว์พิจิตร วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๔

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๔/ ๑๕๐

ขอจัดส่งรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้
จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์
(ก.พ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น
๗๕๒,๐๐๐.๐๐บาท)

๑๐๘๓๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๗

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๐๐

ขอส่งใลสำคัญค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ความเร็วไม่น้อยกว่า ๔๕ แผ่น ต่อนาที
(แบบมีระบบสำหรับการทำงาน
มัลติฟังก์ชั่น) ประจำเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๐๘๓๘ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปทุมธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๑๓

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๘๓๙/๒๕๖๔

ขอยื่น หนังสือรับรอง Health
Certificate หลังวันเรือออก ซึ่งโหลด
วันศุกที่ ๕/๓/๒๐๒๑ ทำให้ติดเสาร์
อาทิตย์ เรือออกวันที่ ๘/๓/๒๐๒๑

๑๐๘๓๙ EAST SEA TRADE CO.,LTD พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๑๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๐๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

(INVOICE NO. BH-ES๒๑๐๐๕ น้ำหนัก
รวม ๒๕,๐๒๐ กิโลกรัมฯลฯ  (จนท.
บริษัทเดินเรื่อง)

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๔/ ๑๕๑

รายงานการการรับ-จ่ายเงินศูนย์ฝึก
อบรมและพัฒนาปศุสัตว์ประจำจังหวัด
ปราจีนบุรี (ก.พ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด)

๑๐๘๔๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๕

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๐๑

ขอส่งใลสำคัญเพื่อกันเงิน และจัดทำ PO
ในระบบ GFMIS  (ค่าวัสดุเกษตรกร
จำนวน ๙ รายการ เป็นจำนวนเงิน
๒๑,๖๐๐ บาท)

๑๐๘๔๑ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปทุมธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๑๗

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔สวก ๐๖๐๐/๑๑๙๖

เร่งรัดให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
สัญญารับทุน

๑๐๘๔๒ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๘๔๓/๒๕๖๔

แจ้งแล้วเสร็จ สร้างช่องลำเลียงสินค้า
ใหม่ และย้ายตำแหน่งหน้าต่าง

๑๐๘๔๓ บริษัท แมคคีย์  ฟู้ด เซอร์วิสเซล
(ประเทศไทย) จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๑๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๓๔

ส่งรายงานเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

๑๐๘๔๕ กองผลิตภัณฑ์(ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม)

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๒๐

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔สธ ๐๔๐๒.๒/ว ๑

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
ด้านกฎหมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๖

๑๐๘๔๖ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายใน
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ

อทิตา พรมดี

๑๔:๒๐

สำนักกฏหมาย ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๐๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๐๐
น. ณ ห้องประชุมสุรินทร์ พินิจพงศ์ กอง
โรคติดต่อนำโดยแมง อาคาร ๔ ชั้น ๔
กรมควบคุมโรค

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๘๔๗/๒๕๖๔

ปรับปรุงห้องแพ็คสินค้าและต่อเติม
ไลน์สำหรับแพ็คสินค้า

๑๐๘๔๗ บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๒๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๘๔๘/๒๕๖๔

ขอยื่น หนังสือรับรอง Health
Certificate หลังวันเรือออก ซึ่งโหลด
วันศุกที่ ๕/๓/๒๐๒๑ ทำให้ติดเสาร์
อาทิตย์ เรือออกวันที่ ๘/๓/๒๐๒๑
(INVOICE NO. BH-ES๒๑๐๐๖ น้ำหนัก
รวม ๒๕,๐๒๐ กิโลกรัมฯลฯ  (จนท.
บริษัทเดินเรื่อง)

๑๐๘๔๘ EAST SEA TRADE CO.,LTD พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๒๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔สวก ๐๖๐๐/๑๑๙๕

เร่งรัดให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
สัญญาทุน

๑๐๘๔๙ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๑

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔นธ๐๐๐๘/ ๒๖๘

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่
KTB Corporate Online (กรณีผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามคำสั่งของหน่วยงานโอนย้าย
หรือลาออก)

๑๐๘๕๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๑

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๐๐๗

ร่างพระราชกฤษฏีกาการกำหนดให้
ผู้ร้บใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการ

๑๐๘๕๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๔:๒๑

สำนักกฏหมาย ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๑๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอ
ต่ออายุใบอนุญาต พ.ศ. ...

๒๖/๐๒/๒๕๖๔อต๐๐๐๘/ ๒๘๔

รายงานผลการตรวจสอบการรับ-จ่าย
พัสดุประจำปีและขอความเห็นชอบ
จำหน่ายพัสดุชำรุด (จำนวน ๒๔
รายการ)

๑๐๘๕๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๓

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๓๗

การอนุมัติโครงการภายใต้กรอบนโยบาย
ฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดตาม
ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่น
กรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้ง
ที่ ๒๓/๒๕๖๓

๑๐๘๕๓ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภันฑ์ปศุสัตว์
มหาสารคาม)

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๒๓

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ลป ๐๑๐๓

รายงานผลการปฏิบัติงาน งาน/โครงการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน กุท
ภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๘๕๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือตอนบน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๒๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๕๒

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๐๘๕๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครพนม

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๖

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ลป ๐๐๙๘

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๘๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือตอนบน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๒๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๑๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๖๕๐๖

แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการอาหารนมเพื่อเด็ก
และเยาวชน กลุ่มที่ ๓

๑๐๘๕๗ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (สำนัก
งานปศุสัตว์จังหวัด)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๐

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๒/ว๓๑

ขอส่งข้อมูลมาตรการดังกล่าวของ
ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก โดย
แบ่งเป็นมาตรการ SPS จำนวน ๘๓
เรื่อง และ TBT จำนวน ๒๗ เรื่อง

๑๐๘๕๘ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๓๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔สพร ๒๕๖๔/ว ๗๐๘

ประชาสัมพันธ์แผนแม่บทพอร์ทัลกลาง
เพื่อประชาชน ระยะ ๓ ปี (Citizen
protal Roadmap)

๑๐๘๕๙ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๓๓

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๑๘.๐๑/ว๓๑๗

รายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับ
การดำเนินการโครงการการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในภาค
เกษตรเพื่อเพิ่มการฟื้นตัวที่สูง ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๐๘๖๐ คณะกรรมการกำกับการดำเนินการ
โครงการการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฯ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๓๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/พล ๑๘๖

ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย

๑๐๘๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือตอนล่าง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๕

กองแผนงาน ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๒/ว ๑๕๗

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่
๙/๒๕๖๔

๑๐๘๖๒ กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา สป.กษ.

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๖

กองแผนงาน ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๑๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ดตก)/ ๐๘๕

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๐๘๖๓ ด่านกักกันสัตว์ตาก (แม่สอด) วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๖

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๙/ว๕๙๔

กรจัดทำแผนปฏิบัติการภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของ
ประเทศไทย ระยะที่ ๒

๑๐๘๖๔ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๓๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/๗๒๒

ขอใช้เงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ (ทดแทน)

๑๐๘๖๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๗

กองแผนงาน ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ภก๐๐๐๘/ ๐๐๗๓

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (มูลค่ารวม
๑๖,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๐๘๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต งาน
บริหารทัวไป

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๘

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔อว ๘๓๙๓(๑๘)/๖๐๗

ขอความอนุเคราะห์ท่านตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้
บัณฑิตสัตวแพทย์

๑๐๘๖๗ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๓๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔สธ ๐๒๒๕.๐๒/ว ๖

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ต่องาน
ด้านการประสานความร่วมมือบูรณาการ
ขับเคลือน และแก้ปัญหาการดำเนินงาน

๑๐๘๖๘ .สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๔๔

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์, กอง
ควบคุมอาหารและยาสัตว์, กอง
ควบคุมอาหารและยาสัตว์, กอง
ควบคุมอาหารและยาสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๑๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ด้านอาหารปลอดภัยกับหน่าวยงานใน
สังกัดกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวง
ที่เกี่ยวข้อง ของสำนักงานส่งเสริมและ
สนับสนุนอาหารปลอดภัย ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กค ๐๕๑๕/๓๘๗๗

ขอส่งสรุปรายงานการประชุมพิจารณา
พิกัดศุลการกรและรหัสสถิติ (ฉบับแก้ไข)

๑๐๘๖๙ กรมศุลกากร วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๔๔

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๘๗๐/๒๕๖๔

นำส่งเอกสารต่ออายุใบรับรองเนื้อ
อนามัย

๑๐๘๗๐ บริษัทฟาร์มไก่ดำ (กาญจนบุรี )
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๔๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๘๗๒/๒๕๖๔

ขอแจ้งความประสงค์ส่งออกสินค้าเนื้อ
สัตว์ปีกไปยังเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน

๑๐๘๗๒ บริษัท สปริงคิทเช่น จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๔๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๒๒

ขอแจ้งเปลี่ยนรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม
สัมมนาโครงการขับเคลื่อนงานตาม
นโยบายสำคัญของกรมปศุสัตว์ ปี งปม.
พ.ศ.๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑๔ -
๑๖ มี.ค.๒๕๖๔ ณ โรงแรมอิมพีเรียล
แม่ฮ่องสอน รีสอร์ท จ.แม่ฮ่องสอน)
เปลี่ยนชื่อจาก (นายวุฒิชัย คำดี)
"เปลี่ยนเป็น นายพนม มีศิริพันธุ์"
(ฉบับเมล)

๑๐๘๗๓ ส่วนยุทธศาสตร์ฯ สนง.ปศข.๕ พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๕๐

กลุ่มประสานราชการ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๑๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ขก ๑๒๙

ขอส่งรายงานผลวิเคราะห์สารตกค้าง
กลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ กิจกรรมแก้ไข
ปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง

๑๐๘๗๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๕๐

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๓๕๔

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม
(เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท) (เสนอ กปร.)
(ฉบับเมล)

๑๐๘๗๕ สนง.ปศจ.อุดรธานี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๕๒

กลุ่มประสานราชการ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙ขก ๑๓๐

ขอส่งรายงผลวิเคราะห์สารตกค้างกลุ่ม
เบต้าอะโกนิสต์ กิจกรรมแก้ไขการใช้สาร
เร่งเนื้อแดง

๑๐๘๗๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๕๒

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๘๑๖

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการร่วมเพื่อ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
ธารทิพย์ อาคาร ๙๙ ปี กรมชลประธาน
กรุงเทพมหานคร

๑๐๘๗๗ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตและ
สหกรณ์ สำนักแผนงานและ
โครงการพิเศษ

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๕๗

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๒/๗๔๔

ขอความอนุเคราะห์ในการลงพื้นที่
ติดตามโครงการสำคัญของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ภายใต้แผนแม่บทย่อยเกษตรแปรรูป

๑๐๘๗๘ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ศูนย์
ประเมินผล

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๐๑

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๑๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๒/๒๕๖๔นร๐๗๓๑.๒ว ๕๔

บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม ก.พ.
๒๕๖๔)

๑๐๘๗๙ สำนักงบประมาณ วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๖

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔พล๐๐๐๘/ ๓๗๕

รายงานการรับ-ส่งทรัพย์สินราชการ
(นายสุริพล มาบุญช่วย)

๑๐๘๘๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๘

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๘๘๑/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ GMP บริษัท
ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด VCN ๓๘

๑๐๘๘๑ บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๑๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๘๘๒/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ HACCP
บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
VCN ๓๘

๑๐๘๘๒ บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๒๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ลบ)/ ๐๘๒

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐานเอกสาร (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์
ฆ่าเชื้อกลุ่มแอมโมเนียมค
ลอไรด์และอัลดีไฮด์ ชื้อทางการค้า อะกริ
เจอร์ม ๒๐๐๐ ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค.
๒๕๕๓)

๑๐๘๘๓ ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี ม.๑๐ ต.
หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๒

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๘๘๔/๒๕๖๔

ขอ Health Certificate ส่งออกประเทศ
ญี่ปุ่น หลังเรือออก

๑๐๘๘๔ บริษัทบีบีเอ็มอินเตอร์ฟู้ดจำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๒๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๑๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔มท๕๒๕๓/๓๒.๑๕๗/๒๕๖๔

ผลการตรวจสอบหนี้ค่าไฟฟ้าค้างยอด
ชำระ (สิ้นสุดปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไม่มี
ค่าไฟฟ้าค้าชำระสหรับรหัสเครื่องวัดฯ)

๑๐๘๘๕ การไฟฟ้านครหลวง วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๖

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๗/ว ๑๖๗๓

การรายงานผลการขับเคลื่อนภาคการ
เกษตรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประเด็นเกษตรกรรมยั่งยืน

๑๐๘๘๖ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองนโยบาย
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรฯ

อทิตา พรมดี

๑๕:๒๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๑๗๑

ขอส่งแบบประเมินเพื่อเลื่อนตำแหน่งสูง
ขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชำนาญการพิเศษ (ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่
๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้) ของนาย
สมพงศ์ เพ็ชรพรหม

๑๐๘๘๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๔/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๘๘๘/๒๕๖๔

ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (๑ ชฎ - ๕๔๑๑
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๐๐.๐๐
บาท)

๑๐๘๘๘ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการ
ตำรวจทางหลวง

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๘

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๒/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๑๘๗

ขอแจ้งผลการสำรวจ และพิจารณา
อนุมัติเป้าหมายในการดำเนินโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการปศุสัตว์
เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน จังหวัดตาก
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๐๘๘๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก อทิตา พรมดี

๑๕:๒๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๑๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๘๙๐/๒๕๖๔

ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (๕ กว - ๔๓๔๒
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๐๐.๐๐
บาท)

๑๐๘๙๐ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการ
ตำรวจทางหลวง

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๐

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ชพ ๐๐๐๘/๐๐๒๙๑

ส่งข้อเสนอเชิงนโยบายการป้องกัน
ปัญหาคุณภาพชีวิตเกษตรกรที่ได้รับผลก
ระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) รอบที่สอง

๑๐๘๙๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร อทิตา พรมดี

๑๕:๓๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๕๔

รายงานสถานการณ์ราคาสินค้าปศุสัตว์
เฉลี่ย ระดับเขตปศุสัตว์ (รอบที่ ๔
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔)

๑๐๘๙๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๕:๓๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/รบ ๑๖๔

การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่ม
แอมโมเนียคลอไรด์ และอัลดีไฮด์ ชื่อการ
ค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐ (ตั้งแต่ ม.ค.
๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๐๘๙๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๓

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔ชพ ๐๐๐๘/๐๐๒๖๖

รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับ
เปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๐๘๙๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร อทิตา พรมดี

๑๕:๓๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๑๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/๑๐๓๘

การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งในกรม
ปศุสัตว์ (การเปลี่ยนชื่อ ตน.ในสายงาน
จำนวน ๑๗๗ ตน.)ฯลฯ

๑๐๘๙๕ สป.กษ. กกจ. พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๓๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ชพ ๐๐๐๘/๐๐๒๗๘

ขอส่งหลักฐานขึ้นทะเบียนแหล่งเรียนรู้
การเลี้ยงสัตว์ ประเภท ฟาร์มสาธิตด้าน
สุกร

๑๐๘๙๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร อทิตา พรมดี

๑๕:๓๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔สฎ ๐๐๐๘/๕๔๙

การขยายระยะเวลาการชำระหนี้ของ
เกษตรกร โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้าง
อาชีพระยะที่ ๒

๑๐๘๙๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

อทิตา พรมดี

๑๕:๓๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ปช ๐๐๑๓/ว ๐๐๒๖

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาและยกระดับ
ค่าคะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสแก่หน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency
Assessment : ITA) (ในวันที่ ๒๙ มี.ค.
๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๑๕ - ๑๖.๓๐ น.)

๑๐๘๙๘ สนง.ป.ป.ช. อ.เมือง จ.นนทบุรี
สำนักพัฒนาและ
ส่งเสริมธรรมาภิบาล

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๓๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ชพ ๐๐๐๘/๐๐๓๒๕

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็น
วิทยากรฝึกอบรม ในวันที่ ๒๙-๓๐
มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ศูนย์เรียนรู้การเลี้ยง
หมูหลุมบ้านในง่วม จังหวัดชุมพร

๑๐๘๙๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร กลุ่ม
ส่งสเริมและพัฒนาการปศุสัตว์

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๓๙

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๑๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๑/ ๐๙๒

ขอรายงานข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่ม
อมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีโอด์ ชื่อ
ทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐)

๑๐๙๐๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๙

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔๑๗/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหลักทรัพย์
หรือบัญชีเงินฝาก นายสาคร  หรือ กฤต
ชัย  ส่งเสริม

๑๐๙๐๑ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด
(มหาชน)

อทิตา พรมดี

๑๕:๔๐

สำนักกฏหมาย ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๒๐๘

ขออนุมัติรับนักศึกษาฝึกงาน ระหว่างวัน
ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๕
พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ คน

๑๐๙๐๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/รบ ๑๕๐

รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่ง
ก่อสร้าง ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๐๙๐๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๑

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔สวก ๐๖๐๐/๑๑๙๔

เร่งรัดให้สำเร็จการศึกษาตามระยะเวลา
สัญญารับทุน (จำนวน ๒ ราย / น.ส.
ศิริพร ตงศิริ / น.ส.นันทพร วันดี)

๑๐๙๐๔ สนง.พัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน) สำนักพัฒนา
บุคลากรวิจัย

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๑๐๓

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณี
พัสดุชำรุด จำนวน ๑๐ รายการ

๑๐๙๐๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๒๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๗๔

ขอส่งรายงานรายได้แผ่นดิน
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
รวมทั้งสิ้น ๑๕,๑๙๓.๐๐ บาท)

๑๐๙๐๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครศรีธรรมราช (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๓

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๑๒๔

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ (โค) ออก
จากทะเบียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ จำนวน ๓ ตัว

๑๐๙๐๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี ๙๙ ม.๙ ต.มะลวน อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๑๕๘

ขอส่งเอกสารสำหรับโครงการก่อสร้าง
คอกแพะแกะ ขนาด ๑๐ x ๓๐ เมตร
จำนวน ๑ หลัง จากงบเงินรายได้จาก
การผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

๑๐๙๐๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี ๙๙ ม.๙ ต.มะลวน อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔มท ๐๔๐๒.๔/๕๖๙

รับโอนข้าราชการ ตน.จพง.การเงินและ
บัญชี ระดับปฏิบัติงาน หรือระดับ
ชำนาญงาน จำนวน ๓ อัตรา / ตน.นาย
ช่างโยธา ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน
จำนวน ๑ อัตรา)

๑๐๙๐๙ กรมการพัฒนาชุมชน กกจ. พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๑๕๙

รายงานผลการจำหน่ายสุกรออกจาก
ทะเบียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ จำนวน ๑๕๒ ตัว

๑๐๙๑๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี ๙๙ ม.๙ ต.มะลวน อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๒๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๐/ ๐๘๒

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔ (รวมทั้งสิ้น
๗,๐๔๔.๐๐ บาท)

๑๐๙๑๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ จ.
นครศรีธรรมราช

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๘

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๐/๐๑/๒๕๖๔ปท ๐๐๐๘/๑๒๓๒

ย้ายข้าราชการ (นายเสมอ หอมดอก
พลอย)

๑๐๙๑๒ ศาลากลาง จ.ปทุมธานี พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๒๙/รบ ๑๖๒

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๐๙๑๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๐

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/ว ๙๙๕

ขอส่งประกาศ กษ. ลว.๓ มี.ค.๒๕๖๔
เรื่อง ข้าราชการพลเรือนสามัญครบ
เกษียณอายุ ซึ่งจะต้องพ้นจากราชการ
เมื่อสิ้นปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔

๑๐๙๑๔ สป.กษ. กกจ. พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔พร ๐๐๐๘/๘๖๐

การประเมินค่างาน ตน.นักวิชาการ
สัตวบาล (หน.กลุ่มส่งเสริมฯ สนง.ปศจ.)
(ตน.เลขที่ ๓๙๗๒)

๑๐๙๑๕ สนง.ปศจ.แพร่ กลุ่มส่งเสริมฯ พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔อย ๐๐๐๘/๑๔๔

ขอส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึก
อบรมเชิงปฏิบัติหลักสูตร "ภาษาอังกฤษ
สำหรับนักวิจัย รุ่นที่ ๗" (ในวันที่ ๒๐ ก.
พ.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ ภาคาร

๑๐๙๑๖ สนง.ปศจ.พระนครศรีอยุธยา พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๒๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓ สำนักพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน) ผ่านระบบออนไลน์
(ZOOM) (นายวิสุทธิ์ เมธศาสตร์)

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/๖๒๕

ขอให้แต่งตั้งผู้แทนและขอเชิญประชุม
คณะกรรมการวิชาการพิจารณา
มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มปศุสัตว์
เพื่อการบริโภค ครั้งที่ ๑-๑/๒๕๖๔ วันที่
๒๖ มีค ๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๓.๐๐ น. ณ
ห้องประชุม ๓๕๑ อาคาร ๓ ชั้น ๕ มก
อช.

๑๐๙๑๗ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ

ดรุณี คำรอด

๑๖:๐๐

อธิบดี ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(มส)/ ๕๔

ส่งงบทอลองจากระบบ GFMIS (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด)

๑๐๙๑๘ ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน อำเภอ
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๔

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๖/ว ๖๒๙

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบรับรอง
ตามมาตรฐานเกลือทะเล วันที่ ๑๗-๑๙
มีค ๖๔  ณ โรงแรมไอธารา รีสอร์ท แอ
นด์ สปา จ.เพชรบุรี

๑๐๙๑๙ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ

ดรุณี คำรอด

๑๖:๒๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๒/๒๕๖๔อย ๐๐๐๘/๑๕๗

ขอส่งรายชื่อบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึก
อบรม หลักสูตร "เทคนิคการเขียนผล
งานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ
รุ่นที่ ๗" (นางธีราภรณ์ พรหมภักดี)

๑๐๙๒๐ สนง.ปศจ.พระนครศรีอยุธยา พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๒๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๐/๑๓๒๘

ขอความสนับสนุนจัดทำโครงการส่งเสริม
การเลี้ยงแม่โคเนื้อเพื่อผลิตลูกโคขุน
คุณภาพ

๑๐๙๒๑ สป.กษ.สำนักบริหารกองทุนฯ พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๕๕

ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ข้าราชการ
ราย นายมานพ กุลศลยัง

๑๐๙๒๒ ศอส.นครพนม พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๕/ว ๒๔๕

ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการสำรวจ
การรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชนที่มี
ต่อประเด็นสื่อสารสำคัญของ กษ.
ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (ในวันที่ ๒๒
มี.ค.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุม ๑๒๓ กษ. หรือประชุมผ่าน
ระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Zoom
(Meeting ID : ๙๙๘ ๗๑๖๔ ๒๕๑๗
Passcode : ๔๔๑๐๕๕) (เสนอ ก.
เผยแพร่ฯ)

๑๐๙๒๓ สป.กษ.กองเกษตรสารนิเทศ พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๙

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๔๐๑

รายงานความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
ทางราชการจากเหตุภัยธรรมชาติ
เบื้องต้น (เสนอ กปร.)

๑๐๙๒๔ สนง.ปศจ.มหาสารคาม ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๘

กลุ่มประสานราชการ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๓๔๓

ขอรับการสนับสนุน งปม.เพิ่มเติม (เป็น
เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท) (เสนอ กปร.)

๑๐๙๒๕ สนง.ปศจ.อุดรธานี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๐

กลุ่มประสานราชการ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๒๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๐๒๑Ref.No.:EFHAI/๖๔/๒๐๒๑

Request for lifting restrictions
concerning HPAI (ฉบับแฟกซ์)

๑๐๙๒๖ MINISTRY OF AGRICULTURE
DR.LAJOS BOGNAR

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๘

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๒/๕๙๒

กำหนดการประชุม Thematic Session
เรื่อง โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร ภายใต้
คณะกรรมการด้านมาตรฐานการสุข
อนามัยและสุขอนามัยพืช (ในวันที่ ๒๓
มี.ค.๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๓๕๒ สนง.มาตรฐาน
สินค้าเกษตรฯ)

๑๐๙๒๗ สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรฯ กอง
นโยบายฯ

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๑

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๔๔๙

ศุลกากรจีนรายงานผลการทดสอบ
ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าที่ขนส่ง
ผ่านห่วงโซ่ความเย็น

๑๐๙๒๘ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๓

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๐๒๑No. SE ๒๐๒๑-๐๑๐

Updated information on HPAI in
France

๑๐๙๒๙ AMBASSADE DE FRANCE EN
THAILANDE

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๗

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔รน ๐๐๐๘/๑๗๒

ส่งเอกสารประเมินค่างาน ตน.นัก
วิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ (ตน.
เลขที่ ๔๕๔๔)

๑๐๙๓๐ สนง.ปศจ.ระนอง (กลุ่มส่งเสริมฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔พร ๐๐๐๘/๒๗๔๙

ข้าราชการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ราย นายจตุรภัทร คำนามะ

๑๐๙๓๑ ศาลากลาง จ.แพร่ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๒๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ชพ ๐๐๐๘/๐๐๒๗๑

รายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ของ นายอดิศร ภิญโญศรี

๑๐๙๓๒ สนง.ปศจ.ชุมพร (ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ชพ ๐๐๐๘/๐๐๒๙๒

ข้าราชการขอย้าย (นายอดิศร ภิญโญศรี)

๑๐๙๓๓ สนง.ปศจ.ชุมพร (ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔อย ๐๐๐๘/๑๔๓

ขอส่งรายงานผลการจ้างคนพิการใน
หน่วยงานของรัฐประจำปี ๒๕๖๔

๑๐๙๓๔ สนง.ปศจ.พระนครศรีอยุธยา พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๔/๐๗๒

แนวทางปฏิบัติของข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการ ปี ง
ปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (นายวินิจ คำสังข์)

๑๐๙๓๕ ศบส.ปัตตานี พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๕/๑๖๕

ขอส่งแบบฟอร์มข้อมูลผู้เกษียณอายุ
ราชการ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ (นายวานิช ใบ
พร้าว, นางขันทอง บุญสม, เกรียง แสน
สุวรรณ)

๑๐๙๓๖ ศผท.เชียงใหม่ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๐๖๗

ขอหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงิน
ช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความ
ตาย (ฉบับจริง) ของ นายสมเกียรติ กิจ
รุ่งโรจน์

๑๐๙๓๗ ศอส.สตูล พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๒๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔พท ๐๑๐๘/๒๗

นำส่งแบบประเมินทดลองการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ของ นายกันตวิชญ์ จันทุ
สวรรณ

๑๐๙๓๘ สนง.ปศอ.เมืองพัทลุง พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔วธ ๐๔๐๑/๗๗๕

ขอส่งแฟ้มประวัติข้าราชการ จำนวน ๑
แฟ้ม และ ก.พ.๗ ต้นฉบับ จำนวน ๑ ชุด
ของ นางเจตนา วานิชสุจิต

๑๐๙๓๙ กรมศิลปากร สำนักบริหารกลาง
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔สร๐๐๐๘/ว ๕๖๒

ขอขึ้นแจงยอดวัคซีนงบเพื่อจไหน่าย
คงเหลือ (ก.พ. ๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงิน
เกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท)

๑๐๙๔๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ วันทนี สุขเขียว

๐๘:๔๖

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กพ๐๐๐๘/ว ๓๗

ขอชี้แจงกรณ๊ยอดเงินวัคซีนงบเพื่อ
จำหน่ายคงเหลือเกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท

๑๐๙๔๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
กำแพงเพชร (กลุ่มพัมนาสุขภาพ
สัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๕๓

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔ปท๐๐๐๘/ ๓๔๔

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๐๙๔๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๕๕

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๙๔๓/๒๕๖๔

ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (กธ - ๘๔๔๒ กระบี่

๑๐๙๔๓ สถานีตำรวจจราจรทางหลวงพังงา วันทนี สุขเขียว

๐๘:๕๗

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๒๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

จำนวน ๕๐๐.๐๐ บาท)

๑๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๑๓๘

ขอยืนยันรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
วัสดุครุภัณฑ์ประเภทเครื่องมือแพทย์
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ปีงบประมาณ
๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ

๑๐๙๔๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๐๖

ขอโอนเงินงบบุคลากรกลับส่วนกลาง
(จำนวนเงิน ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๐๙๔๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
พิจิตร ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.
พิจิตร

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๐

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๒๔๖

รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดด้านการ
ผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ "ร้อย
ละความสำเร็จของการดำเนินงานเครือ
ข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์" รอบการ
ประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๐๙๔๖ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร (กลุุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๖/๘๐

การติดตามและขับเคลื่อนโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่จังหวัด
ระยอง

๑๐๙๔๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง
ตู้ ปณ.๒๐ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๖/๑๑๑

ส่งรายงานรายได้ค่าขายพืชผลและพันธุ์
สัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๐๙๔๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สกลนคร ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.
สกลนคร

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๒๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๐๖

แจ้งการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อ
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี
๒๕๖๔ (สวก.) ร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก

๑๐๙๔๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กส๐๐๐๘/ ๓๐๐

ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน (ก.ป.ศ. ๑๔
จำนวน ๑๐๐ เล่ม)

๑๐๙๕๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๘

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔รอ๐๐๐๘/ ๘๒๖

ขอให้งดหักเงินเดือนเข้าราชการ
(นางสาวสุรีรัตน์ บุญมาตย์)

๑๐๙๕๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๑๑

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๙๔

ขออนุมัติไปราชการ นายบรรจง  จงรักษ์
วัฒนา ไปราชการที่ จ.ยะลา สงขลา
ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔
รวม ๓ วัน

๑๐๙๕๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อทิตา พรมดี

๐๙:๑๒

อธิบดี ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/๒๙๘

รายงานการฝึกอบรม โครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง(แปรรูปผลิตภัณฑ์)
ให้กับเกษตรกร Smart Farmer จำนวน
๑๐ ราย

๑๐๙๕๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย (กลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

วาริน พงษ์รื่น

๐๙:๑๙

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ปท๐๐๐๘/ ๗๘๕

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง
(ก.พ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น
๕๕๑,๔๒๐.๐๐ บาท)

๑๐๙๕๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๒๐

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๒๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔สป๐๐๐๘/ ๔๑๗

ขอความอนุเคราะห์ยกเลิก เอกสาร
ประเภท BO เบิกเกินส่งคืน (เอกสารเลข
ที่ ๒๐๒๑ - ๐๑๐๐๐๒๓๗๔๓ จำนวน
เงิน ๒,๒๐๐ บาท)

๑๐๙๕๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรปราการ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๒๓

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๙๕๖/๒๕๖๔

ขอโอนมารับราชการกรมปศุสัตว์ (นายพี
รณัฐวุฒิ แบบกัน)

๑๐๙๕๖ นายพีรณัฐวุฒิ แบบกัน พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๒๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔สน ๐๐๐๘/ว ๕๕๘

ขอเชิญเป็นวิทยากรจัดฝึกอบรมระหว่าง
วันที่ ๓๐-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา
๐๙.๐๐-๑๖.๓๐ น.สถานที่ฝึกอบรม
จังหวัดสกลนคร

๑๐๙๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

วาริน พงษ์รื่น

๐๙:๒๔

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ลพ)/ ๐๓๕

รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี
พัสดุชำรุด (จำนวน ๑ รายการ)

๑๐๙๕๘ ด่านกักกันสัตว์ลำพูน วันทนี สุขเขียว

๐๙:๒๕

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๘๓๑

รายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุ่นทั่วไป
โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มภายใต้
โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๐๙๕๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มยุทธศษสตร์และสารสนเทศฯ

วาริน พงษ์รื่น

๐๙:๒๗

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔พจ๐๐๐๘/ ๔๑๕

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

๑๐๙๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ฝ่าย
บริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๒๘

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๓๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๐๙/๐๓/๒๕๖๔พท ๐๐๐๘/๔๑๕

ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อโคโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ

๑๐๙๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนากรมปศุสัตว์

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๓๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ชน๐๐๐๘/ ๒๐๑

ขอให้ตรวจสอบและเร่งรัดการชำระหนี้
ค่าโทรสัพท์ค้างชำระ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ (ก.ย. ๒๕๖๓)

๑๐๙๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
(งานการเงินและบัญชี)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๑

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔พร ๐๐๐๘/๘๗๓

การเสนอคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๕ ภาย
ใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๐๙๖๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ (กลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๓๓

กองแผนงาน ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔ปท๐๐๐๘/ ๓๔๖

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๕๔๐,๖๐๐.๐๐ บาท)

๑๐๙๖๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๔

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔นฐ ๐๐๐๘/๒๙๗๒

ขอยืมสมุดทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.
พ.๗) ของ นายสุริยะศักดิ์ ครไชยศรี

๑๐๙๖๕ สนง.ปศจ.นครปฐม (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๓๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔นฐ ๐๐๐๘/๒๙๗๑

ขอคืนสมุดทะเบียนประวัติข้าราชการ
(ก.พ.๗) จำนวน ๓ ราย คือ นายสมยศ
อินทรพิน, นายวินัย มาหาธนประทีป,

๑๐๙๖๖ สนง.ปศจ.นครปฐม (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๓๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๓๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

นายโสภณ เพชรอำ

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๘/ ๘๓

รายงานเงินรายได้แผ่นดิน
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน ก.
พ. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๔๐.๐๐ บาท)

๑๐๙๖๗ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๑

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔พล๐๐๐๘/ ๓๕๒

ส่งรายงาน ผช ๓๗/๑ งบป้องกันและ
ปราบปรามโรค (ประจำเดือน ก.พ.
๒๕๖๔ ยอดยกไปเดือนหน้า ๙,๗๔๗
บาท)

๑๐๙๖๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๔

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๑/ ๑๑๙

บำนาญเสียชีวิต (รวมเป็นเงิน ๕๕๕.๕๘
บาท)

๑๐๙๖๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๙

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๔๑

รายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ก.พ. ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ชุด)

๑๐๙๗๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
หนองคาย อ.สระใคร จ.หนองคาย

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๑

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๕/ ๑๔๘

ส่งรายละเอียดประกอบรายงานเงินราย
ได้แผ่นดิน (ก.พ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
รวม ๑๓๖,๔๓๓.๒๐ บาท)

๑๐๙๗๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๗

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ธอส.สบ.๐๒๔/๒๕๖

ขอรับรองรายการผลิตภัณฑ์เพิ่ม ๑
รายการ เพื่อผลิตสินค้าส่งออกไปยัง
ประเทศสิงคโปร์

๑๐๙๗๒ บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์
เบฟเวอร์เรจ จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๐๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๓๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔นน๐๐๐๘/ ๓๓๐

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๐๙๗๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๙

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔ปจ๐๐๐๘/ ๘๖๔

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๐๙๗๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๑๐

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๔๘

รายงานประจำเดือน (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๐๙๗๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
หนองคาย อ.สระใคร จ.หนองคาย

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๑๒

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔รอ๐๐๐๘/ ๘๒๑

ขอส่งรายงานงบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร (ก.พ. ๒๕๖๔ โดยมี ๗ บัญชี)

๑๐๙๗๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๑๔

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๕/ ๑๕๘

ส่งรายงานการเงินตามระบบ GFMIS (ก.
พ. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๕๖๔
งบประมาณคงเหลือ ๘๙๗,๒๑๒.๑๙
บาท)

๑๐๙๗๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๑๗

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔นฐ๐๐๐๘/ ๓๑๖๒

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔ รวมเงิน ๕,๐๐๐ บาท)

๑๐๙๗๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๐

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๓๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๔/ ๑๖๓

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (จำนวน ๑
รายการ มูลค่ารวม ๒๔๐,๐๐๐.๐๐
บาท)

๑๐๙๗๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๒

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๙๘๐/๒๕๖๔

ขอหนังสือรับรองสุขภาพฉบับใหม่
Health certificate

๑๐๙๘๐ บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเต
อร์เนชั่นแนล จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๓๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔สป๐๐๐๘/ ๔๙๐

ขอส่งแบบการใช้จ่ายเงิน งบบุคลากร -
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ และงบ
ดำเนินงาน - ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุประเภท ค่าเช่าบ้าน เงินสมทบ
ประกันสังคม ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(รวม ๒ รายการ รวมทั้งสิ้น
๑,๔๑๘,๖๗๖.๐๐ บาท)

๑๐๙๘๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรปราการ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๐

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔สป๐๐๐๘/ ๔๙๑

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
งบประมาณงบดำเนินงาน-ค่าสาะารณูป
โภค ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ก.พ.
๒๕๖๔ รวม ๓ รายการ รวม
๘๘,๓๙๙.๒๐ บาท)

๑๐๙๘๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรปราการ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๘

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔๒๒๑๑/๒๑/๑๘๗

ขอออกหนังสือ To whom และ
Replacement Health certificate

๑๐๙๘๓ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๐:๕๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๓๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๓/ ๑๔๖

ส่งรายงานได้แผ่นดิน (ก.พ. ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑
ชุด รวมทั้งสิ้น ๒๘๒,๔๘๐ บาท)

๑๐๙๘๔ ศูนย์วิจัยผสมเทียมและเทคโนโลยีชี
วภาพราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๕๐

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๘/ ๑๖๘

ขอส่งประวัติทะเบียนโค และทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน กรมปศุสัตว์ (โคพื้นเมือง) (ก.
พ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด (ชุดละ ๑
ฉบับ)

๑๐๙๘๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง จ.ราชบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๕๔

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔พท๐๐๐๘/ ๔๑๖

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔ (รวมทั้งสิ้น
๘๖,๓๑๗.๑๔ บาท)

๑๐๙๘๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง วันทนี สุขเขียว

๑๐:๕๖

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔พท๐๐๐๘/ ๔๑๗

ขอส่งรายงานงบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
และรายงานการเงิน (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๐๙๘๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ฝ่าย
บริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๕๘

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๖/ ๗๒

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๐๙๘๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง วันทนี สุขเขียว

๑๐:๕๙

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๖/ ๗๓

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์มูลค่า
ต่ำกว่าเกณฑ์ (๕๑๐๔๐๓๐๒๐๖)
(มูลค่ารวม ๔,๙๐๐.๐๐ บาท)

๑๐๙๘๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง
ตู้ ปณ.๒๐ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๑

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๓๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๑/ ๐๘๓

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๐๙๙๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๒

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๓๙

ขอจัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๐๙๙๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นราธิวาส

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๔

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๘/ ๑๖๔

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๐๙๙๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง จ.ราชบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๖

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๖๒

รายงานการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุ
ชำรุด และแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่าย
พัสดุชำรุด (ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑๔
รายการ)

๑๐๙๙๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระ
แก้ว

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๘

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๗/ ๑๖๘

ขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน กรมปศุสัตว์
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
๒๕๖๔ จำนวน ๒๔ รายการ)

๑๐๙๙๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๐

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๑๐๐/ว ๑๗๖๕

แจ้งกำหนดการเดินทางไปราชการ ของ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ วันที่ ๑๓ มี.ค. ๖๔

๑๐๙๙๕ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๑๑:๒๖

อธิบดี ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๓๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ณ จังหวัดกาญจนบุรี

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๐๙๙๖/๒๕๖๔

ขอยกเลิกการรับรองระบบ GMP และ
ระบบ HACCP เพื่อการส่งออก

๑๐๙๙๖ บริษัท สยามเฟรชเฮลธ์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๓๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๒๒๒/๒๘๓

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "แนวทาง
การจัดทำรายงานผลการดำเนินการ
พัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ ๔.๐
(Application Report" (ในวันที่ ๑๖ มี.
ค.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ
ห้องประชุมริชมอนด์ รูม ๒ ชั้น ๖
โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี) (ฉบับเมล)

๑๐๙๙๗ สนง.ก.พ.ร. ถ.พิษณุโลก กทม. กอง
นวัตกรรมบริการภาครัฐ

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๕๒

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔สค ๐๐๐๘/๑๔๔

ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (นาย
พิพัฒน์ เผื่อนทิม) หน.กลุ่มยุทฯ รก.แทน
ปศอ.เมืองสมุทรสาคร

๑๐๙๙๘ สนง.ปศจ.สมุทรสาคร ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๕๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔สค ๐๐๐๘/๑๔๕

ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (นาย
นพรัตน์ เหรียญทอง) รก.แทน ปศอ.บ้าน
แพ้ว จ.สมุทรสาคร

๑๐๙๙๙ สนง.ปศจ.สมุทรสาคร ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๐๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๐๒๑๗๔๐๓๖-๑๑๐๐๐/๒๕๖๔

Conditional revocation of
prelisting suspension for the
poultry establishments in
Thailand (Mail)

๑๑๐๐๐ EUROPEAN UNION
DELEGATION TO THAILAND

พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๐๔

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๓๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๑.๑๐/๒๓

ขอส่งรายงานสถานการณ์การค้าสินค้า
เกษตร ประจำเดือน ก.พ.๒๕๖๔
(Situation Report) (ฉบับเมล) (สำเนา
เรียน อ.วิชาการเกษตร, อ.ส่งเสริมการ
เกษตร, อ.ปศ., อ.ปม., เลขาฯ สศก.,
เลขาฯ มกอช., อัครราชทูตที่ปรึกษา
(ฝ่ายเกษตร) ประจำสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง, กงสุล
(ฝ่ายเกษตร) ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ
นครกว่างโจว)

๑๑๐๐๑ ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่
ณ นครเซี่ยงไฮ้

พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๐๙

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๓/๑๗๖๔

ขอเชิญประชุมหารือการขับเคลื่อนการ
ดำเนินโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วย
เกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาด
วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐
น. ณ ห้องประชุม ๑๒๓ กษ.

๑๑๐๐๒ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

อทิตา พรมดี

๑๒:๕๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๐๕๖

ส่งหลักฐานขอเบิกค่าชดใช้การทำลาย
สัตว์ ของราคาประเมินรวม
๔,๗๘๒,๕๖๐ บาท

๑๑๐๐๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๑๒:๕๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๐๕๕

ส่งหลักฐานขอเบิกค่าชดใช้การทำลาย
สัตว์ คิดเป็นค่าชดใช้รวม
๗,๙๒๙,๒๙๘.๕๐ บาท

๑๑๐๐๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๑๒:๕๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๓๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๐๖๖

ส่งหลักฐานขอเบิกค่าชดใช้การทำลาย
สัตว์ คิดเป็นค่าชดใช้รวม ๘,๘๙๙,๓๓๘
บาท

๑๑๐๐๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๑๒:๕๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔รบ๐๐๐๐๘/ ๖๖๘

ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน (ก.ป.ศ. ๑๔
จำนวน ๕๐ เล่ม)

๑๑๐๐๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๐๗

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/๔๘๑

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐,๐๐๐
บาท

๑๑๐๐๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี อทิตา พรมดี

๑๓:๑๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๐๐๘/๒๕๖๔

แจ้งพบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) เพิ่ม ๑ ราย

๑๑๐๐๘ บริษัทเอ็นแอนด์เอ็นฟูดส์จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๐๐๙/๒๕๖๔

ขอแก้ไขรายละเอียดในหนังสือรับรองสุข
อนามัย (สำเนา HEALTH
CERTIFICATE) (TO WHOM) (เลขที่
AC๒๑๔๐๒๑๘๘๒๖)

๑๑๐๐๙ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๐๑๐/๒๕๖๔

ขอแก้ไขรายละเอียดในหนังสือรับรองสุข
อนามัย (สำเนา HEALTH
CERTIFICATE) (TO WHOM) (เลขที่
AC๒๑๔๐๑๑๖๘๒๑)

๑๑๐๑๐ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๓๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๐๑๑/๒๕๖๔

ขอแก้ไขรายละเอียดในหนังสือรับรองสุข
อนามัย (สำเนา HEALTH
CERTIFICATE) (TO WHOM) (เลขที่
AC๒๑๔๐๑๑๒๖๒๒)

๑๑๐๑๑ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๐๑๒/๒๕๖๔

ขอหนังสือ To Whom

๑๑๐๑๒ บริษัท สปริงคิทเช่น จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔นฐ ๐๐๐๘/๓๖๗๔

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่าย

๑๑๐๑๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๐๑๔/๒๕๖๔

แจ้งความประสงค์ส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์
ปีกไปยังฮ่องกง

๑๑๐๑๔ บริษัท ไพโรจน์ โพลทรีย์ ฟู้ด
พิษณุโลก จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๔/๐๗๓

ขออนุญาตลาพักผ่อนประจำปี ๒๕๖๔
(นายวินิจ คำสังข์ ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุง
พันธุ์สัตว์ปัตตานี ขอลาพักผ่อนในวันที่
๑๑-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๑๐๑๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๔/๐๗๐

รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดกิจกรรม
เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รอบ
การประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๑๐๑๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๔๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๐๑๗/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์เปิดเผยข้อมูลผู้
ประกอบการจำหน่ายอาหารสัตว์ควบคุม
เฉพาะและข้อมูลผู้เลี้ยงสุกร,ไก่ไข่

๑๑๐๑๗ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเซ็นทรัล
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๐๗๗

นำส่งผลงานวิชาการที่คณะกรรมการให้
แก้ไขแล้ว เพื่อพิจารณาเผยแพร่ เรื่อง
ศึกษาผลผลิตและรูปแบบการเลี้ยงไก่
พื้นเมืองเหลืองหางขาวกบินทร์บุรี ของ
เกษตรกรในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก และ
อุตรดิตถ์

๑๑๐๑๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก ต.หนองกะท้าว อ.นคร
ไทย จ.พิษณุโลก

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๒๐๕

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๐๑๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔สอห.๒๑๐๒/ว๐๐๐๖

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสถาบัน
อาคาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๙
เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐
น. ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น ๓ อาคารศูนย์
การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร

๑๑๐๒๐ สถาบันอาหาร กระทรวง
อุตสาหกรรม

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔ปจ ๐๐๐๘/๘๖๑

การสมัครเขาร่วมโครงการเครือข่ายสัตว์
พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

๑๑๐๒๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๔๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๑๔

ขอส่งรายงานผลการเสวนาสัตว์พื้นเมือง
ประจำถิ่นร่วมกับเกษตรกร ประจำปี
๒๕๖๔

๑๑๐๒๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ อ.เมือง
จ.สุรินทร์

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔คก.๐๐๕๖/๒๕๖๔

แจ้งขอให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เข้าสุ่ม
ตรวจสอบกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มี
ไข่เป็นส่วนประกอบเพื่อขอ Health
Certificate ส่งออกไปประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในวันที่ ๒๒-๒๖ มีนาคม
๒๕๖๔

๑๑๐๒๓ บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท
จำกัด (มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๑/๐๘๖

ขอส่งรายงานแพะป่วยตาย ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ตัว

๑๑๐๒๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๐๒๕/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
(แก้ไขครั้งที่ ๑) ผลิตในวันที่ ๑๗-๓๐
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๑๐๒๕ บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๐๑

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสุกรออกจาก
ทะเบียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ จำนวน ๒๗๕

๑๑๐๒๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๗/ ๐๑๒๓

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง

๑๑๐๒๗ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๓

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๔๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔ (ยอดเงินฝาก
คลังที่ถูกต้อง ๒๙๙,๗๕๑.๙๒ บาท)

๑๑/๐๓/๒๕๖๔สธ ๐๙๔๕.๐๔/ว๑๘๐๒

ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือเพื่อจัดทำ
(ร่าง) ข้อบัญญัติท้องถิ่น เรื่อง
สุขลักษณะในการควบคุมกิจการฟาร์ม
เลี้ยงสุกรและการกำหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ
ฟาร์มเลี้ยงสุกร ในวันจันทร์ที่ ๑๕
มีนาคม ๒๕๖๔ ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์
อาคาร ๕ ชั้น ๕ สำนักอนามัย
สิ่งแวดล้อม กรมอนามัย

๑๑๐๒๘ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๔๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/รบ ๑๕๒

รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้างปี ๒๕๖๔ (งปม.๖๔/๑)
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๐๒๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๕๐

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๔๖๗

การรายงานข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่
เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ
จำนวนสัตว์ที่ถูกฆ่า

๑๑๐๓๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๕๓

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๖๗

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ก.พ.
๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๑๙,๔๐๐.๐๐ บาท)

๑๑๐๓๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๕

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๔๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๐๕๑

รายงานผลการจำหน่ายพัสดุชำรุดปี
๒๕๖๓

๑๑๐๓๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ยโสธร

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๕๕

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๙/๐๖๐

ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่ในการส่งหนังสือ
ติดต่อราชการ (ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์
สัตว์นราธิวาส หมู่ที่ ๖ ต.ไพรวัน อ.ตาก
ใบ จ.นราธิวาส ๙๖๑๑๐)

๑๑๐๓๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นราธิวาส หมู่ที่ ๖ อ.ตากใบ จ.
นราธิวาส

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๒)/ ๓๖๒๒

ขอโอนเงินเหลือจ่ายงบลงทุนกลับ
ส่วนกลาง (รายการคอมพิวเตอร์ จำนวน
๔ รายการ จำนวนเงิน ๖,๓๒๐.๐๐
บาท)

๑๑๐๓๔ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๗

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๒/๑๑๕

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง (คัดสัตว์) และคณะกรรมการ
จำหน่ายสัตว์

๑๑๐๓๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.
สะพรรณบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๗/๘๗

รายงานผลการก่อหนี้ผูกพัน (ทำสัญญา/
ออกใบสั่ง/ทำเข้าระบบ (GFMIS) งบ
ดำเนินงานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำ
ปีงบประมาณ (งปม.๖๔) ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๐๓๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย อ.
วังสะพุง จ.เลย

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๔/ ๐๖๔

นำส่งเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง (ก.พ.

๑๑๐๓๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๑

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๔๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รวม
๔๔,๑๕๖.๕๘ บาท)

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๑๖

รายงานผลการก่อหนี้ผูกพัน งบดำเนิน
งานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ (แบบ
แผน-ผล งปม.๖๔) ๗ กิจกรรม

๑๑๐๓๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๑๗

ส่งรายงานผลการใช้จ่ายเงิน และ
รายงานรายได้แผ่นดิน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๐๓๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๔๙

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๐๔๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.กุยบุรี จ.
ประจวบฯ

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๓

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๖๕

ขออนุมัติคัดสุกรพ่อแม่พันธุ์คัดออก
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕
ตัว

๑๑๐๔๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔พล๐๐๐๘/ ๔๐๗

ใบเสร็จรับเงิน ก.ป.ศ. ๑๔ สูญหาย เล่ม
ที่ ปศ.๒๕๔๓๖ เลขที่ ๐๑ - ๐๕ ที่สูญ
หายรวมอยู่กับเอกสารบัตรบันทึกการ
ผสมเทียม (ผท.๙))

๑๑๐๔๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๖

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๔๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๕๔

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสุกรตายออก
จากทะเบียน (สุกรตายอายุ ๑ เดือนขึ้น
ไป) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ตัว

๑๑๐๔๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๗/ ๐๑๓๐

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๐๔๔ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๘

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ยส ๐๐๐๘/๓๕๔

ขอแก้ไขข้อมูลรายงานการปฏิบัติงาน
ตามระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-
Operation)

๑๑๐๔๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๑๒

กองแผนงาน ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๐๐๙๕

รายงานการจำหน่ายโคนม พันธฺุ์ TF เพศ
เมีย จำนวน ๖ ตัว

๑๑๐๔๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๗/ ๐๑๒๒

รายงานเงินรายได้แผ่นดินประจำเดือน
ก.พ. ๒๕๖๔ (รวมทั้งสิ้น ๒๗,๐๘๐.๐๐
บาท)

๑๑๐๔๗ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๓

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๘๗

สรุปผลการเสนอคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้งบ
พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑๐๔๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๑๔

กองแผนงาน ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๔๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๐๐๙๗

รายงานการจำหน่ายโคนมป่วย (โคนม
พันธุ์ TF เพศเมีย หมายเลข ND๑๐/๖๒)

๑๑๐๔๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๘๑๕

การเสนอคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาย
ใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑๐๕๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๑๖

กองแผนงาน ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๔/ ๐๗๔

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๐๕๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๖

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๑๐๐

รายงานตู้ฟักไข่ไก่พื้นเมืองเซี่ยงไฮ้ชำรุด
และไข่ฟักเสียหาย

๑๑๐๕๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ลพ ๐๐๐๘/ว ๑๐๔๐

การเสนอคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาย
ใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑๐๕๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๑๗

กองแผนงาน ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๑๖๑

ขอส่งข้อมูลประวัติผู้เกณียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
จำนวน ๒ ราย

๑๑๐๕๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี ๙๙ ม.๙ ต.มะลวน อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๔๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔อต๐๐๐๘/ ๒๖๔

จัดส่งงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุก
บัญชี (ก.พ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑๗ บัญชี)

๑๑๐๕๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๙

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔ปจ ๐๐๐๘/๘๕๒

ขอส่่งรายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๑๐๕๖ สำนักงานปศุสัตว์ปราจีนบุรี(กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ)

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๑๙

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ลพ ๐๐๐๘/๑๐๗๑

ขอส่งรายงานตัวชี้วัด:ระดับความสำเร็จ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิด
สัตว์ระดับจังหวัด

๑๑๐๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๑๙

กองแผนงาน ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๑๖๓

รายงานผลการจำหน่ายพัสดุชำรุด

๑๑๐๕๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี ๙๙ ม.๙ ต.มะลวน อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๐๔๓

(ร่าง นโยบายแห่งชาติด้านยาและ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕

๑๑๐๕๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๑

กองแผนงาน ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔อต ๐๐๐๘/๒๙๔

ส่งใบสำเนาประกาศนียบัตรอบรมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD:e-learning)
จำนวน ๒ ราย

๑๑๐๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ อทิตา พรมดี

๑๔:๒๓

สำนักกฏหมาย ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ตร. ๐๐๐๘/ว ๔๒๙

การเสนอคำของบประมาณ ประจำปี พ.
ศ. ๒๕๖๕

๑๑๐๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๓

กองแผนงาน ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๔๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ชน๐๐๐๘/ ๓๘๑

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๔๕๖,๐๐๐.๐๐
บาท)

๑๑๐๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๓

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๔/๑๑๐

รายงานการอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(HRD:e-learning) ของสำนักงาน ก.พ.

๑๑๐๖๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

อทิตา พรมดี

๑๔:๒๗

สำนักกฏหมาย ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๖๕

ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงิน (ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน ก.พ.
๒๕๖๔ ยอดยกไป ๑,๔๕๕,๐๐๐.๐๐
บาท)

๑๑๐๖๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๘

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๗/ ๑๔๔

ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน ก.พ.
๒๕๖๔ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

๑๑๐๖๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๑

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๗/ว ๔๖๘

ข้อมูลจำนวนจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่
ตามโครงการส่งเสริมแนวทางเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(เพิ่มเติม) ของหน่วยงานในสังกัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๑๐๖๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองนโยบาย
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรฯ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ปข๐๐๐๘/ว ๔๕๖

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.

๑๑๐๖๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (กลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๓

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๔๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕๖๔ ยอดยกไป ๕๑๒,๕๔๕.๐๐ บาท)

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๗๗๖

ขออนุมัติงบประมาณค่าตอบแทน
ใช้สอย และวัสดุ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบข้อเท็จจริง การดำเนิน
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ ในพื้นที่
จังหวัดสกลนคร

๑๑๐๗๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔MM ๐๘๖/๒๕๖๔

เรียนเชิญประชุมระดมความเห็นและ
ความต้องการใช้งานระบบ ในวันที่ ๑๙
มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐
น. ณ ห้องประชุม ๔๑๑ ชั้น ๔ สคบ.
กรมปศุสัตว์

๑๑๐๗๑ บริษัท มาสเตอ เมกเคอ จำกัด วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๓๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๓๖๔

การรับบริจาคเงินเข้าร่วมโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ

๑๑๐๗๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ฯ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๔๐๐/ว ๔๕๗

ขอเชิญประชุมผู้ประสานงานการ
ประชุมสุดยอดระบบผู้นำอาหารโลก
(UN Food Systems Summit ๒๐๒๑:
UNFSS) ครั้งที่ ๒ (ในวันที่ ๑๗ มี.ค.
๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ
ห้องประชุม ๑๓๕ กษ.)

๑๑๐๗๓ สนง.เลขาธิการคณะกรรมการ
ประสานงานกับองค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติฯ

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๖

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๕๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๐๑๘๔

รายงานผลการปฏิบัติงานโคนม (ธคก.)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๐๗๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/๒๓๒

ขอส่งรายงานผลการฝึกอบรม โครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร
ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราช
เจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ
๒๕๖๔

๑๑๐๗๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัว
ลำภู (กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๔๖๙

เอกอัครราชทูตเครือรัฐออสเตรเลีย
ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะปลัด
กษ. (วันที่ ๑๙ มี.ค.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐
- ๑๐.๑๕ น. ณ ห้อง ๑๑๕ ชั้น ๑ กษ.)

๑๑๐๗๖ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๙

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๓๙๙

การขยายผลให้เกษตรกรายใหม่ยืมลูกโค
ของโครงการ ธคก. เพื่อการผลิต

๑๑๐๗๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๒/ว ๖๑๕

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเจรจาความ
ตกลงการค้าเสรีไทย - ตุรกี ครั้งที่ ๗ (ใน
วันที่ ๑ เม.ย.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ -
๑๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๕๑ อาคาร
๓ มกอช.)

๑๑๐๗๙ สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรฯ กอง
นโยบายฯ

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๔๒

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๕๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๓๓

แจ้งการนำเงินส่งรายได้ค่าจำหน่ายโค
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๓๐,๐๐๐ บาท

๑๑๐๘๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๐๑

เกษตรกรขอคืนแม่โคนมเพื่อให้เกษตรกร
รายใหม่ยืมแม่โคนมของโครงการ ธคก.
เพื่อการผลิต จำนวน ๓๐ ตัว

๑๑๐๘๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๓๒

การขยายผลให้เกษตรกรายใหม่ยืมลูกโค
ของโครงการ ธคก. เพื่อการผลิต จำนวน
๑๐ ตัว

๑๑๐๘๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๒(๑๐)/๙๔

ขออนุมัติจำหน่ายพัสดุชำรุด

๑๑๐๘๓ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๙๑๕/ว ๖๘๘

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการความ
ปลอดภัยทางชีวภาพด้านการเกษตร
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ มีค ๖๔ เวลา
๐๙.๓๐-๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๓๕
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๑๐๘๔ สำนักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ ดรุณี คำรอด

๑๔:๕๒

ผู้ช่วยอธิบดีฯ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๐๘๕/๒๕๖๔

ขอความร่วมมือในการร่วมรณรงค์การ

๑๑๐๘๕ เครือข่ายนมดีทุกวัยดื่มได้ทุกวัน อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๓

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๕๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ดื่มนมระดับชาติ (ขอความร่วมมือในการ
ส่งผู้แทนจากกรมปศุสัตว์ ๒ ท่าน เข้า
ร่วมเป็นคณะทำงานในการยกร่างแผน
รณรงค์การดื่มนมของคนไทย)

๐๔/๐๓/๒๕๖๔นร ๐๕๐๘(กรจ.)/๑๖๗๙

เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราช
อาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก
จากประเทศออสเตรเลีย พ.ศ.๒๕๖๓
เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๓ ง วันที่ ๑๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๐๘๖ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อทิตา พรมดี

๑๔:๕๓

สำนักกฏหมาย ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๐๑๘.๔/๑๒๕

ข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน
ใน ตปท. (น.ส.ศิริพร ตงศิริ) ซึ่งกำลัง
ศึกษา ณ ประเทศออสเตรเลีย โปรด
พิจารณาดำเนินการต่อไป แล้วแจ้งให้
สนง.ก.พ. ทราบด้วย

๑๑๐๘๗ สนง.ก.พ.จ.นนทบุรี ศูนย์จัดการ
ศึกษาใน ตปท.ฯ

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๕๔

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๐๕๒

พระราชกฤษฎีกากำหนดลุ่มน้ำ พ.ศ.
๒๕๖๔

๑๑๐๘๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๔:๕๔

สำนักกฏหมาย ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กร ๐๐๐๖/๖๘๗

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ ที่ ๒๙ มีนาคม
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ
ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารสำนักงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
(สำนักงาน กปร.) กรุงเทพฯ

๑๑๐๘๙ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๕๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔นธ ๐๐๐๘/๒๙๐

รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดด้านการ
ผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ "ร้อย
ละความสำเร็จของการดำเนินงานเครือ
ข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์" รอบ
ประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๒๓
เครือข่าย

๑๑๐๙๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๐/ว ๔๒๒

ขอประชาสัมพันธ์กำหนดจัดการฝึก
อบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง
กระทรวงคมนาคม (นบส.คค.) รุ่นที่ ๓
(รหว่างวันที่ ๘ เม.ย. - ๑๖ ก.ค.๒๕๖๔
(๕ วันต่อสัปดาห์ รวม ๕๖ วันทำการ)
ในรูปแบบผสมผสานระหว่างการอบรม
รูปแบบออนไลน์ผ่าน Zoom cloud
meeting application กับการอบรมรูป
แบบปกติ ณ ห้องประชุมของหน่วยงาน
ในสังกัดกระทรวงคมนาคม โรงแรมใน
กรุงเทพฯ หรือปริมณฑล และต่าง
จังหวัด

๑๑๐๙๕ สป.กษ.สถาบันเกษตราธิการ กลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๐๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔ยธ ๐๔๑๑/ว ๙๗

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ
"เส้นทางสู่องค์กรต้นแบบด้าน
สิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๔ ประเภท
องค์กรภาครัฐ" ในวันที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๖๔ ณ ห้องแมกโนเลีย ๒-๓ ชั้น ๔
อาคาร ทีเค ๓ โรงแรม ทีเค พาเลซ แอ

๑๑๐๙๖ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๓

กองแผนงาน ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๕๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

นด์ คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขต
หลักสี่ กรุงเทพฯ

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กค๐๔๐๕.๗/ว ๔๗

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (บริษัท เจ๊บเซ่น แอ
นด์ เจ๊สเซ่น เทคโนโลยี่ (ที) จำกัด ฯลฯ)

๑๑๐๙๗ กระทรวงการคลัง วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๔

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/๒๘๐

ขอส่งเรื่องความต้องการในการจัดซื้อพ่อ
พันธุ์โคเนื้อพันธุ์บราห์มัน

๑๑๐๙๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย (กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๐๑๘.๔/๑๓๒

ข้าราชการได้รับทุนฝึกอบรมภายใน
ประเทศ (จำนวน ๒ ราย คือ นายพัสกร
ไชยสาร และ น.ส.ณัฐกานต์ ท้าวพันวงศ์)

๑๑๐๙๙ สนง.ก.พ.จ.นนทบุรี ศูนย์จัดการ
ศึกษาใน ตปท.ฯ

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๐๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๑๐๔

พนักงานราชการขอลาออกจากราชการ
(นางสาวสุภัค อิวาง ขอลาออกตั้งแต่วัน
ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔)

๑๑๑๐๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔นว ๕๒๐๐๑/๑๐๖๔

ให้โอน พนง.เทศบาลเป็นข้าราชการ
ประเภทอื่น ราย นางกฤษณา สมานพันธุ์

๑๑๑๐๑ สนง.เทศบาลนครนครสวรรว์ สำนัก
ปลัดเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๐๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๘/ ๑๘๘

รายงานข้อเท็จจริง กรณีการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่มแอมโมเนีย
มคลอไรด์ และอัลดีไฮด์ ชื่อทางการค้า
อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐

๑๑๑๐๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต.ขนงพระ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๗

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๕๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๗๗

สำรวจการวางและจัดทำผังเมืองรวม
ชุมชนลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์

๑๑๑๐๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
บุรีรัมย์

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๙

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔สตท ๒๕๖๔/ว ๐๑๙

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนา
วิชาการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
โครงการ AI&IOT SUMMIT ๒๐๒๑

๑๑๑๐๔ AI&IOT SUMMIT ๒๐๒๑ พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๐๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕/๑๐๔

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงข้อเสนอโครงการ
วิชาการ เรื่อง ผลของการใช้กาก
มะเขือเทศหมักในอาหารต่อสมรรถภาพ
การเจริญเติบโตของโคเนื้อลูกผสมทาจิ
มะพื้นเมือง มีความประสงค์ขอ
เปลี่ยนแปลงสัดส่วนของสูตรอาหารใน
แผนการทดลอง

๑๑๑๐๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สกลนคร ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.
สกลนคร

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๘๑๕

ขอให้ปรับอัตราค่าชดเชยการทำลายสุกร
จากร้อยละ ๗๕ เป็นร้อยละ ๑๐๐ ของ
มูลค่าสุกรที่ประเมิน

๑๑๑๐๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย อทิตา พรมดี

๑๕:๑๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กค๐๔๐๖.๒/ว ๑๑๔

ขอส่งแบบสำรวจความคิดเห็นต่อการให้
บริการของกองกำกับและพัฒนาระบบ
เงินนอกงบประมาณ ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๑๑๐๗ กรมบัญชีกลาง วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๑

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๕๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๒๐๕๔

โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกเชิงรุก
แบบบูรณาการของประเทศไทย ประจำ
ปี ๒๕๖๔

๑๑๑๐๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๕:๑๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๘๔๘

รายงานผลการสำรวจ ตรวจสอบคน
ต่างด้าวในสถานประกอบการในพื้นที่
และการจดทะเบียนคนต่างด้าว สัญชาติ
กัมพูชา ลาว เมียนมา ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม
๒๕๖๓ ของจังหวัดภูเก็ต

๑๑๑๐๙ สำนักแผนงานและโครงการพิเศษ
กลุ่มเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๒

กองแผนงาน ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔รอ.พิเศษ/๒๕๖๔

รับรองยอดเงินฝากธนาคาร (นายสาคร
ส่งเสริม)

๑๑๑๑๐ ธนาคารออมสินสาขาร้อยเอ็ด วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๓

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔สวก ๐๙๐๐/ว ๑๒๔๐

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีเนื่องใน
โอกาส วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน
พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การ
มหาชน) ครบรอบ ๑๘ ปี วันที่ ๑๕ มีค
๖๔ (ผ่านทางเว็บไซต์)

๑๑๑๑๑ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)

ดรุณี คำรอด

๑๕:๑๓

อธิบดี ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๗๘

ข้อเท็จจริงในการจัดซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยา
ฆ้าเชื้อไข้หวัดนก (กลุ่มแอมโมเนีย
มคลอไรด์ และอัลดีไฮด์ ชื่อทางการค้า

๑๑๑๑๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
บุรีรัมย์

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๕

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๕๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐)

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๑๑/๑๐๒

รายงานการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่ม
แอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์ (ตั้งแต่
ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๖๓)

๑๑๑๑๓ ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อ
พันธุ์ลำพญากลาง อ.ลำสนธิ จ.
ลพบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๖

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๑๘๑

ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารการพัฒนา
บุคลากร : ระดับความสำเร็จในการ
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๑๑๑๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(สพ)/ ๑๑๖

รายงานข้อมูลการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียคลอไรด์ และอัลดีไฮด์
(การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่ม
แอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์ ชื้อ
ทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐ ตั้งแต่
ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๑๑๑๕ ด่านกักกันสัตว์สุพรรณบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๘

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๔/ ๐๖๔

ข้อเท็จจริงและขอเอกสารหลักฐาน (การ
จัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่มแอมดมเนียม
คลอไรด์ และอัลดีไฮด์)

๑๑๑๑๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๐

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๐๔๕

การใช้ประโยชน์จากส่วนเกินหรือสิ่ง
เหลือใช้จากผลิตผลทางการเกษตรและ
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าทางการ
เกษตร

๑๑๑๑๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๕:๒๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๕๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๗/ ๐๙๐

รายงานข้อเท็จจริง กรณีการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่มแอมโมเนีย
มคลอไรด์ และอัลดีไฮด์ (ชื่อทางการค้า
อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐)

๑๑๑๑๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก ต.หนองกะท้าว อ.นคร
ไทย จ.พิษณุโลก

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๒

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๐๓๔

รายงานผลการวิเคราะห์ดัชนีการรับรู้
การทุจริต (Corruption Perceptions
Index : CPI) ประจำปี ๒๕๖๓

๑๑๑๑๙ สป.กษ.กองกลาง โทร.๐๒-๒๘๑-
๕๙๕๕ ต่อ ๒๙๑

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๒๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔พณ ๐๔๐๓/๓๔๑๐

โครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ปี
๒๕๖๔ จำนวน ๑๐๐ ล้านฟอง

๑๑๑๒๐ กรมการค้าภายใน อทิตา พรมดี

๑๕:๒๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ภก)/ ๐๔๕

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๑๑๒๑ ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต ท่าอากาศยาน
ภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๓

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๑๒๒/๒๕๖๔

ขอส่งรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องการ
ตรวจรับรองต่ออายุระบบ GMP และ
ระบบ HACCP

๑๑๑๒๒ บริษัท ไทยพิพัฒน์ ซีเอส จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๒๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๔๗๘

ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องฯ

๑๑๑๒๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา อทิตา พรมดี

๑๕:๒๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๕๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ดตก)/ ๐๘๒

ส่งเอกสารหลักฐานการจัดซื้อผลิตภัณฑ์
ฆ่าเชื้อ (กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์
และอัลดีไฮด์ ชื่อทางการค้า อะกริ
เจอร์ม ๒๐๐๐)

๑๑๑๒๔ ด่านกักกันสัตว์ตาก (แม่สอด) วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๕

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๑๒๕/๒๕๖๔

ขอรับรองโรงงานเพื่อการส่งออก

๑๑๑๒๕ บริษัท ไทยพิพัฒน์ ซีเอส จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๒๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๔๙๕

แจ้งผลการดำเนินงานโครงการฟาร์มโค
เนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๑ และ ๒

๑๑๑๒๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น อทิตา พรมดี

๑๕:๒๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ตร ๐๐๐๘/๔๐๓

การชำระหนี้เกษตรกรโครงการส่งเสริม
การเลี้ยงโคนมจังหวัดตราด (ธคก.) เป็น
เงิน ๒,๐๐๐ บาท

๑๑๑๒๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด อทิตา พรมดี

๑๕:๒๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ว ๐๗๒

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "หลักเกณฑ์
วิธีการยื่นบัญชีทรัพย์สิน หนี้สินของ จน
ท.ของรัฐให้กับผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน
ตาม พ.ร.บ. ป.ป.ช. และหลักเกณฑ์ข้อ
ทักท้วงข้อสังเกตในการจัดซื้อจัดจ้างของ
สตง." รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๓ (รุ่นที่ ๑ วันที่
๘-๙ เม.ย.๒๕๖๔ ณ โรงแรมรอยัล
ริเวอร์ บางพลัด กทม. / รุ่นที่ ๒ วันที่
๑๒-๑๓ มิ.ย.๒๕๖๔ / รุ่นที่ ๓ วันที่ ๑๐-

๑๑๑๒๘ สนง.บริการวิชาการ ม.ศิลปากร สน
ง.บริการวิชาการ ม.ศิลปากร
(ตลิ่งชัน)

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๒๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๖๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๑ ก.ย.๒๕๖๔ (รุ่นที่ ๒-๓ จัดอบรม ณ
โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่)

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๑/๗๖๕

การรับคืนเงินกองทุนปรับโครงสร้างการ
ผลิตภาคเกษตรฯ จำนวน
๑๕๑,๗๘๕,๑๖๐ บาท

๑๑๑๒๙ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อทิตา พรมดี

๑๕:๒๘

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๐๖๙

ขอให้พิจารณาหนังสือมอบอำนาจและ
พิจารณาการยกเว้นเบี้ยปรับกรณี
จำหน่ายโค-กระบือ โครงการ ธคก. คดี
หมายเลขดำที่ อ.๑๒๕๓/๒๕๖๓

๑๑๑๓๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔อว ๕๗๐๑/๐๘๔๒

ขอเชิญร่วมเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์
โครงการแพลตฟอร์มเชื่อมโยงเกษตรกร
กับวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการเกษตรสู่การ
เป็นเกษตรกรที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี วัน
ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ -
๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๐๙ อาคาร
อุทยานนวัตกรรม

๑๑๑๓๕ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ อทิตา พรมดี

๑๕:๓๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๘๖๔

รับรองการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ (นางสาวธนิดา เอติรันะ
และนางสาวกรธิภา เนตวงษ์)

๑๑๑๓๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๖๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๕๔

รายงานผลการตรวจรับรองสถานที่
จำหน่ายไข่สด และผลทางห้องปฏิบัติ

๑๑๑๓๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๓๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๘/๐๑/๒๕๖๔อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ว ๐๔๒

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การพัฒนา
ทักษะ จนท.พัสดุมือใหม่สำหรับการปรับ
พื้นฐานการปฏิบัติงานที่สำคัญและ
จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐" รุ่นที่ ๑-รุ่นที่ ๒ (รุ่น
ที่ ๑ วันที่ ๑๗-๑๘ เม.ย.๒๕๖๔ / รุ่นที่
๒ วันที่ ๓๑ ก.ค.-๑ ส.ค.๒๕๖๔ ทั้ง ๒
รุ่น จัดอบรม ณ โรงแรมโลตัส ปางสวน
แก้ว จ.เชียงใหม่)

๑๑๑๓๙ สนง.บริการวิชาการ ม.ศิลปากร สน
ง.บริการวิชาการ ม.ศิลปากร
(ตลิ่งชัน)

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๓๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๖๓๕

รายงานผลการดำเนินการส่งมอบโค-
กระบือ เพศเมียและส่งแบบแสดงความ
จนงขอรับ ความช่วยเหลือโค-กระบือ
ตามโครงการ ธคก จำนวน ๑ ราย

๑๑๑๔๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๑๔๑/๒๕๖๔

ขอรับรองโรงงานอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อ
การส่งออก ไปยังประเทศ มาเลเซีย พม่า
ลาว เวียดนาม จีน

๑๑๑๔๑ บริษัท เพ็ทนานาภัณฑ์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๓๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔ว.พ.ปค. ๐๔/ว ๑๓

โครงการอบรมหลักสูตรกฎหมาย

๑๑๑๔๒ มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครอง (ว.พ.ปค.)

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๓๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๖๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปกครอง (จำนวน ๓ หลักสูตร)

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๗๗๘

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนสัตว์
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๒๑
ตัว

๑๑๑๔๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๙๔๒

ส่งแบบแสดงความจำนงขอรับความ
ช่วยเหลือโค-กระบือ โครงการธนาคาร
โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราช
ดำริ จำนวน ๑ ราย

๑๑๑๔๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔LAF.๐๐๑/๒๕๖๔

ขออนุญาตตรวจรับรองกระบวนการผลิต
สินค้า จะดำเนินการวันที่ ๑๕-๒๒
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๑๑๔๕ บริษัท ลัลน์ลลิต อะกริ ฟู๊ดส์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๓๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๙๐๗

ส่งแบบแสดงความจำนงขอรับความ
ช่วยเหลือโค-กระบือ โครงการธนาคาร
โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราช
ดำริ จำนวน ๑ ราย

๑๑๑๔๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔จบ ๐๐๐๘/๐๐๖๕๔

แจ้งรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหา
ที่ดินทำกินของเกษตรกร ปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๒๕ ราย

๑๑๑๔๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี อทิตา พรมดี

๑๕:๓๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๖๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๑๔๘/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์เพื่อขอใบรับรอง
สุขภาพอนามัย Health Certificate

๑๑๑๔๘ บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๓๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔ว.พ.ปค. ๐๔/ว ๑๒

โครงการอบรมหลักสูตร "หลักกฎหมาย
ปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง"
(ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๓๐ เม.ย.๒๕๖๔ ณ
ห้อง ๑๐๔ อาคารพิทยพัฒน์ ม.สุโขทัย
ธรรมาธิราช จ.นนทบุรี)

๑๑๑๔๙ มูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการ
ยุติธรรมทางปกครอง (ว.พ.ปค.)

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๓๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๙๑๑

ส่งแบบแสดงความจำนงขอรับความ
ช่วยเหลือโค-กระบือ โครงการธนาคาร
โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราช
ดำริ จำนวน ๑ ราย

๑๑๑๕๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๙๐๙

ส่งแบบแสดงความจำนงขอรับความ
ช่วยเหลือโค-กระบือ โครงการธนาคาร
โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราช
ดำริ จำนวน ๑ ราย

๑๑๑๕๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๖๒๖

ส่งแบบแสดงความจำนงขอรับความ
ช่วยเหลือโค-กระบือ โครงการธนาคาร
โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราช
ดำริ จำนวน ๓ ราย

๑๑๑๕๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๖๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/๖๕๘

ขอให้ดำเนินการแก้ไขสัญญากู้ยืมเงิน
โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๑
และการจัดทำข้อมูลการดำเนินงาน
ปัญหาอุปสรรคโครงการฟาร์มโคเนื้อ
สร้างอาชีพ ระยะที่ ๒ วงเงินกู้ยืมรวม
๗,๕๐๐,๐๐๐ บาท

๑๑๑๕๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ อทิตา พรมดี

๑๕:๔๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๙๔๐

ส่งแบบแสดงความจำนงขอรับความ
ช่วยเหลือโค-กระบือ โครงการธนาคาร
โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราช
ดำริ จำนวน ๓ ราย

๑๑๑๕๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๕๖๖

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนลูกสัตว์
ตัวที่ ๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๖
ตัว รวมเป็นเงิน ๘๘,๐๐๐ บาท

๑๑๑๕๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔อว ๐๖๐๑.๐๖/พิเศษ

ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์
การรับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาต่อใน
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
รัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ ๒๐ (ภาคเรียน
ที่ ๒/๒๕๖๓)

๑๑๑๕๖ คณะรัฐศาสตร์ ม.รามคำแหง กทม.
โครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชารัฐประศาสนศาสตร์

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๗๘๐

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนลูกสัตว์
ตัวที่ ๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ

๑๑๑๕๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๖๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๓๐
ตัว รวมเป็นเงิน ๓๑๓,๑๗๕ บาท

๐๙/๐๓/๒๕๖๔บก ๐๐๐๘/๒๘๘

ส่งเอกสารประเมินค่างาน ตน.นัก
วิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ (ตน.
เลขที่ ๑๕๘๒)

๑๑๑๕๘ สนง.ปศจ.บึงกาฬ (กลุ่มส่งเสริมฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๙๑๓

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนลูกสัตว์
ตัวที่ ๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๓
ตัว รวมเป็นเงิน ๔๓,๐๐๐ บาท

๑๑๑๕๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๑๗๑๑

ส่งรายชื่อเพิ่มเติมโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน
ของเกษตรกร จำนวน ๑๐ ราย

๑๑๑๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ อทิตา พรมดี

๑๕:๔๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ปน ๐๐๐๘/๒๖๕

ขอยืมแฟ้มประวัติราชการ (ก.พ.๗) นาย
บัญชา สัจจาพันธ์

๑๑๑๖๑ สนง.ปศจ.ปัตตานี พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๘๑๙

เร่งรัดความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้าน
ปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ คือ แปลงใหญ่โคเนื้ออำเภอขุน
ตาล

๑๑๑๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย อทิตา พรมดี

๑๕:๔๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๖๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔นม ๑๖๐๘/๓๓

ขอส่งข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี งปม.๒๕๖๔ (นายอำนวย พึ่งค
รบุรี)

๑๑๑๖๓ สนง.ปศอ.ประทาย พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔สพ ๐๐๐๘/๐๔๖๒

ขอขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกร จำนวน ๑
กลุ่ม

๑๑๑๖๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี อทิตา พรมดี

๑๕:๔๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๗๘๖

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนลูกสัตว์
ตัวที่ ๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑๓
ตัว รวมเป็นเงิน ๑๗๑,๔๖๐ บาท

๑๑๑๖๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๗๐

ขอส่งข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (นายเสวย
จาดอุไร)

๑๑๑๖๖ ศอส.ชุมพร พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔สพ ๐๐๐๘/๐๔๖๓

ขอขึ้นทะเบียนศูนย์เรียนรู้เลี้ยงสัตว์ นาย
สมเกียรติ  สว่างศรี

๑๑๑๖๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี อทิตา พรมดี

๑๕:๕๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๙๗๘

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนลูกสัตว์
ตัวที่ ๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๔
ตัว รวมเป็นเงิน ๕๗,๙๖๐ บาท

๑๑๑๖๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๖๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กพ ๐๐๐๘/๒๔๔

การประเมินค่างานตำแหน่งนักวิชาการ
สัตวบาล (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ สำนัก
งานปศุสัตว์จังหวัด)

๑๑๑๖๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
กำแพงเพชร

อทิตา พรมดี

๑๕:๕๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/๒๙๐

แต่งตั้งให้ข้าราชการให้รักษาราชการ
แทน (นายนิยม แสนพงษ์) ปศอ.ผาขาว
รก.แทน ปศอ.หนองหิน อีกตำแหน่งหนึ่ง

๑๑๑๗๐ สนง.ปศจ.เลย ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๖๑๘

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนลูกสัตว์
ตัวที่ ๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๗๐
ตัว รวมเป็นเงิน ๑,๐๖๖,๒๑๐ บาท

๑๑๑๗๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๙๓๕

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนสัตว์
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๒
ตัว รวมเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

๑๑๑๗๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๒๐

ขอส่งเงินโครงการประกันภัย
เพือข้าราชการ - พนง.กรมปศุสัตว์ (แนบ
ใบโอนเงิน จาก มณภา มารุต ไปยัง บ.
มาสเตอร์ ทีม จก. จำนวนเงิน ๓,๖๕๐
บาท มาด้วย)

๑๑๑๗๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ จ.
สุรินทร์

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๖๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๖๒๐

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนสัตว์
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว รวมเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

๑๑๑๗๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๖๒๒

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนสัตว์
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว รวมเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

๑๑๑๗๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กค๐๔๐๕.๗/ว ๔๓

แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ห้างหุ้นส่วนจำกัด
ดาวสว่างคอนกรีต ฯลฯ)

๑๑๑๗๖ กระทรวงการคลัง วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๗

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๕๖๐

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนสัตว์
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๓
ตัว รวมเป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท

๑๑๑๗๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔อต ๐๐๐๘/๓๐๖

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการขับเคลื่อน
การดำเนินงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมปศุสัตว์
ให้เป็น Smart Officer วันที่ ๓๐-๓๑
สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมใน
กรุงเทพมหานคร

๑๑๑๗๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ อทิตา พรมดี

๑๕:๕๘

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๖๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๕๙๔

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนสัตว์
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๓
ตัว

๑๑๑๗๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔คค ๐๙๐๑.๔/ว ๒๗๑

รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับ
ราชการสังกัด ชร. ดังนี้ ตน.นักวิชาการ
เงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา

๑๑๑๘๐ กรมการขนส่งทางราง สนง.
เลขานุการกรม

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๗๘๒

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนสัตว์
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว รวมเป็นเงิน ๑,๘๐๐ บาท

๑๑๑๘๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๙๔๖

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนสัตว์
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๑๐๑ ตัว

๑๑๑๘๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๙๘๑

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนสัตว์
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๑๓๗ ตัว

๑๑๑๘๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๗๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๑๘๕/๒๕๖๔

ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (กว - ๓๕๙๘
สุราษฎร์ธานี จำนวน ๕๐๐.๐๐ บาท)

๑๑๑๘๕ สถานีตำรวจทางหลวง ๕ กองกำกับ
การ ๒ กองบังคับการตำรวจ
ทางหลวง

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๑

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๘๘๖

ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน ประจำเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๑๑๘๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๑๖:๐๒

สำนักกฏหมาย ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๔๔

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๑๘๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๖:๐๓

สำนักกฏหมาย ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ว ๐๗๐

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เทคนิคการ
จัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างง่ายให้เป็นไปตาม พ.ร.
บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐" รุ่นที่ ๑-รุ่นที่ ๔ (รุ่น
ที่ ๑ วันที่ ๕-๖ ก.พ.๒๕๖๔ / รุ่นที่ ๒
วันที่ ๓-๔ เม.ย.๒๕๖๔ / รุ่นที่ ๓ วันที่
๒๖-๒๗ มิ.ย.๒๕๖๔ / รุ่นที่ ๔ วันที่ ๑๑-
๑๒ ก.ย.๒๕๖๔ / รุ่นที่ ๑-๓ จัดอบรม ณ
โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กทม. /
รุ่นที่ ๔ จัดอบรม ณ โรงแรมโลตัส ปาง
สวนแก้ว จ.เชียงใหม่)

๑๑๑๘๘ สนง.บริการวิชาการ ม.ศิลปากร สน
ง.บริการวิชาการ ม.ศิลปากร
(ตลิ่งชัน)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๐๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๗๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔สผ ๐๐๑๙.๑๑/๒๐๓๖

ขอเชิญไปร่วมประชุมกับคณะ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่ ...)
พ.ศ. ... วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา
๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมคณะ
กรรมาธิการ (สผ.) ๔๐๓ ชั้น ๔ อาคาร
รัฐสภา

๑๑๑๘๙ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย

อทิตา พรมดี

๑๖:๐๖

สำนักกฏหมาย ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๑/ ๑๘๒

ขอรายงานข้อเท็จจริง (การจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่มแอมโมเนีย
มคลอไรด์ และอัลดีคลอไรด์ ชื่อทางการ
ค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐)

๑๑๑๙๐ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๖

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๙๐๑

ขอส่งแบบแสดงความจำนงขอรับความ
ช่วยเหลือโค-กระบือ ตามโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๕ ราย

๑๑๑๙๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๕๖๘

ขอส่งแบบแสดงความจำนงขอรับความ
ช่วยเหลือโค-กระบือ ตามโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๕๒ ราย

๑๑๑๙๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๖/ ๑๓๒

รายงานข้อเท็จจริงกรณีการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ (กลุ่มแอมโมเนีย

๑๑๑๙๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๐

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๗๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

มคลอไรด์ และอัลดีไฮด์ ชื่อทางการค้า
อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐)

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๘๙๙

ขอส่งแบบแสดงความจำนงขอรับความ
ช่วยเหลือโค-กระบือ ตามโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑๕ ราย

๑๑๑๙๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๙๐๓

ขอส่งแบบแสดงความจำนงขอรับความ
ช่วยเหลือโค-กระบือ ตามโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑๐ ราย

๑๑๑๙๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ภ.อนล.(ชย)๑๑๔ / ๒๕๖๔

ใบแจ้งผลการกู้เงินและขอให้นำส่ง
เงินเดือนชำระหนี้เงินกู้ธนาคาร (รวม ๑
ราย นางสาวปรียฉัตร คงอภิรักษ์)

๑๑๑๙๖ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๒

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๙๕๔

ขอส่งแบบแสดงความจำนงขอรับความ
ช่วยเหลือโค-กระบือ ตามโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๒๐ ราย

๑๑๑๙๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๐๔๔

การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย
ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อ
การค้า

๑๑๑๙๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๖:๑๒

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๗๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๗๕๓

ขอส่งแบบแสดงความจำนงขอรับความ
ช่วยเหลือโค-กระบือ ตามโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๓๐ ราย

๑๑๑๙๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๙๔๘

ขอส่งแบบแสดงความจำนงขอรับความ
ช่วยเหลือโค-กระบือ ตามโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๒๕ ราย

๑๑๒๐๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๖๒๘

ขอส่งแบบแสดงความจำนงขอรับความ
ช่วยเหลือโค-กระบือ ตามโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑๓ ราย

๑๑๒๐๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔สธ ๐๙๒๔.๐๔/ว ๑๗๕๙

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
ยกร่างกฎหมายเกี่ยวกับการจัดการ
มูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข ครั้งที่ ๗-๑/๒๕๖๔ วันที่
๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชิต ชัยวงศ์
อาคาร ๕ ชั้น ๕ สำนักงานอนามัย
สิ่งแวดล้อม

๑๑๒๐๒ กรมอนามัย อทิตา พรมดี

๑๖:๑๕

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๙๕๐

ขอส่งแบบแสดงความจำนงขอรับความ

๑๑๒๐๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๗๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ช่วยเหลือโค-กระบือ ตามโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๓๕ ราย

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๗/ ๘๖

รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่ง
ก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(จำนวน ๑ รายการ)

๑๑๒๐๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๖

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ว ๐๖๓

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุสู่
การบันทึกภาครัฐ" รุ่นที่ ๑-รุ่นที่ ๓ (รุ่นที่
๑ วันที่ ๒๒-๒๓ ม.ค.๒๕๖๔ / รุ่นที่ ๒
วันที่ ๒๘-๒๙ พ.ค.๒๕๖๔ / รุ่นที่ ๓ วัน
ที่ ๒๐-๒๑ ส.ค.๒๕๖๔ ทั้ง ๓ รุ่น จัด
อบรม ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด
กทม.)

๑๑๒๐๕ สนง.บริการวิชาการ ม.ศิลปากร สน
ง.บริการวิชาการ ม.ศิลปากร
(ตลิ่งชัน)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๙๓๓

ส่งหลักฐานการอนุมัติให้เกษตรกรยืมโค-
กระบือ โครงการ ธคก. จำนวน ๑๑ ราย

๑๑๒๐๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กบข๖๐๑๐/ว๕๕๙/๒๕๖๔

นำส่งรายงานการแจ้งความประสงค์นำ
ส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง
อัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มตามความ
ประสงค์ของสมาชิก และขอให้เข้าใช้
ข้อมูลในระบบ MCS-WEB แทนการรับ

๑๑๒๐๗ กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๙

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๗๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

รายงานจาก กบข. (ก.พ. ๒๕๖๔ จำนวน
๔๔ ราย อุบล ศรีบุญเรือง ฯลฯ)

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ตง ๐๐๐๘/๓๐๓

การรับมอบ-ส่งมอบครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ

๑๑๒๐๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง อทิตา พรมดี

๑๖:๑๙

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๕๙๖

ส่งหลักฐานการอนุมัติให้เกษตรกรยืมโค-
กระบือ โครงการ ธคก. จำนวน ๑ ราย

๑๑๒๐๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๑๗๘๕

ส่งบันทึกการรับมอบ-ส่งมอบครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ

๑๑๒๑๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ อทิตา พรมดี

๑๖:๒๐

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๖๓๓

ส่งหลักฐานการอนุมัติให้เกษตรกรยืมโค-
กระบือ โครงการ ธคก. จำนวน ๒ ราย

๑๑๒๑๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๖๓๑

ส่งหลักฐานการอนุมัติให้เกษตรกรยืมโค-
กระบือ โครงการ ธคก. จำนวน ๒ ราย

๑๑๒๑๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๑๗๘๔

ส่งบันทึกการรับมอบ-ส่งมอบครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ

๑๑๒๑๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ อทิตา พรมดี

๑๖:๒๑

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๕๖๒

ส่งหลักฐานการอนุมัติให้เกษตรกรยืมโค-
กระบือ โครงการ ธคก. จำนวน ๔ ราย

๑๑๒๑๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๗๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๘๔๙

ส่งหลักฐานการอนุมัติให้เกษตรกรยืมโค-
กระบือ โครงการ ธคก. จำนวน ๖ ราย

๑๑๒๑๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔อว ๘๖๐๓.๑๕ (กทม.)/ว ๐๕๕

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร หลักสูตร "การสาธิต
เทคนิคการปฏิบัติงานบนระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
การจัดขอบเขตของงาน TOR การจัดทำ
ราคากลางของทางราชการ และหน้าที่
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ.
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐" รุ่นที่ ๑-รุ่นที่ ๔ (รุ่นที่ ๑
วันที่ ๖-๗ ก.พ.๒๕๖๔ / รุ่นที่ ๒ วันที่
๒๔-๒๕ เม.ย.๒๕๖๔ / รุ่นที่ ๓ วันที่
๑๙-๒๐ มิ.ย.๒๕๖๔ / รุ่นที่ ๔ วันที่ ๔-๕
ก.ย.๒๕๖๔ ทั้ง ๔ รุ่น จัดอบรม ณ
โรงแรมรอยัลริเวอร์ บางพลัด กทม.)

๑๑๒๑๖ สนง.บริการวิชาการ ม.ศิลปากร สน
ง.บริการวิชาการ ม.ศิลปากร
(ตลิ่งชัน)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/๘๘๓

รับมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔
รายการ

๑๑๒๑๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี อทิตา พรมดี

๑๖:๒๓

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๙๐๕

ส่งหลักฐานการอนุมัติให้เกษตรกรยืมโค-
กระบือ โครงการ ธคก. จำนวน ๑๒ ราย

๑๑๒๑๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๗๕๖

ส่งหลักฐานการอนุมัติให้เกษตรกรยืมโค-

๑๑๒๑๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๗๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

กระบือ โครงการ ธคก. จำนวน ๑๗ ราย

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๕๙

ขอส่งเอกสาร แบบ สรจ.๓.๒ (นายสกุล
ผลารักษ์)

๑๑๒๒๐ ศบส.ท่าพระ จ.ขอนแก่น พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๗๘๘

ส่งหลักฐานการอนุมัติให้เกษตรกรยืมโค-
กระบือ โครงการ ธคก. จำนวน ๒๑ ราย

๑๑๒๒๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๖๗๒

ส่งหลักฐานการอนุมัติให้เกษตรกรยืมโค-
กระบือ โครงการ ธคก. จำนวน ๑๖ ราย

๑๑๒๒๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๖๒๔

ส่งหลักฐานการอนุมัติให้เกษตรกรยืมโค-
กระบือ โครงการ ธคก. จำนวน ๑๗ ราย

๑๑๒๒๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔อย ๐๐๐๘/๒๘๗

ขอให้แต่งตั้งข้าราชการไปดำรง ตน.ที่
ว่าง (สนง.ปศอ.บางปะอิน) (ฉบับเมล)

๑๑๒๒๔ สนง.ปศจ.พระนครศรีอยุธยา (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๕๖๔

ส่งหลักฐานการอนุมัติให้เกษตรกรยืมโค-
กระบือ โครงการ ธคก. จำนวน ๓๕ ราย

๑๑๒๒๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๓๙๘

ขอขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สินกรมปศุสัตว์
(เครื่องคอมพิวเตอร์ บี่ห้อ Microsoft
Windows ๑๐ HOME OEM จำนวน ๒
รายการๆ ละ ๓,๘๐๐๐ บาท รวมเป็น

๑๑๒๒๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อ.เมือง จ.
สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๘

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๗๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เงิน ๗,๖๐๐ บาท)

๑๑/๐๓/๒๕๖๔อย ๐๐๐๘/๒๘๘

ขอให้แต่งตั้งข้าราชการไปดำรง ตน.ที่
ว่าง (ตน.ปศอ.บางซ้าย) (ฉบับเมล)

๑๑๒๒๘ สนง.ปศจ.พระนครศรีอยุธยา (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๒๒๙/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (สำหรับ
NSW) (ยอดยกไป ๖๔,๖๐๐.๐๐ บาท)

๑๑๒๒๙ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๑

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๘๘๑

รายงานการดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๔

๑๑๒๓๐ สนง.ปศข.๓(ส่วนยุทธศาสตร์ฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/ลป ๐๑๑๒

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๒๓๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือตอนบน อ.ห้างฉัตร จ.
ลำปาง

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๔

กองคลัง ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/๖๐๔

ขอส่งสำเนาเอกสารพร้อมรับรองสำเนา
ถูกต้อง จำนวน ๑ ราย ของ นางนงนุช
พรรคฐิน

๑๑๒๓๒ สนง.ปศจ.สุรินทร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กจ ๐๐๐๘/๔๕๖

ขอส่งแบบฟอร์มลงลายมือชื่อเซ็นต์รับ
ประกาศนียบัตรกำกับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๕๕-
๒๕๖๐

๑๑๒๓๓ สนง.ปศจ.กาญจนบุรี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๗๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/๓๒๒๘

พนง.ราชการลาออกจากการปฏิบัติงาน
ในระหว่างสัญญาจ้าง ราย นายวิชัย
จันทร์วงศ์

๑๑๒๓๔ ศาลากลาง จ.หนองบัวลำภู พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/๐๒๔๘

แจ้งอัตราว่างของ พนง.ราชการ จำนวน
๑ อัตรา

๑๑๒๓๕ สนง.ปศจ.หนองบัวลำภู (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ปน ๐๐๐๘/๒๗๓

ส่งแฟ้มทะเบียนประวัติ ก.พ.๗ คืนกอง
การเจ้าหน้าที่ (จำนวน ๒ ราย คือ นาย
หะสัน ปัตนกุล, นายมะแอ บือราเฮ็ง)

๑๑๒๓๖ สนง.ปศจ.ปัตตานี พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/๕๐๖

ส่งแบบสำรวจข้อมูลความต้องการของ
เกษตรกรโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่

๑๑๒๓๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๔๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๔๔

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว

๑๑๒๓๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๔๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๔๘

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๒ ตัว

๑๑๒๓๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๔๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๘๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๐๓๘

การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของ
หน่วยงานและของรัฐบาล (เสนอ ก.
เผยแพร่ฯ)

๑๑๒๔๐ สป.กษ.กองกลาง โทร.๐๒-๒๘๑-
๕๙๕๕ ต่อ ๒๙๑

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๐

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๗๙๒

ขอรับการสนับสนุนกระบือพ่อพันธุ์
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ

๑๑๒๔๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๕๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๒๑๘

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ ปี ง
ปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (ประจำเดือน มี.ค.
๒๕๖๔) (ก.เผยแพร่ฯ)

๑๑๒๔๒ สนง.ปศจ.ชัยนาท (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๑

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๔๒

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกโค ตัวที่ ๑
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๒
ตัว เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

๑๑๒๔๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๕๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๔๖

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกโค ตัวที่ ๑
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๒
ตัว เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท

๑๑๒๔๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๕๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔สพ.สภ.๐๐๙๕/๒๕๖๔

ขอเบิกเงินงบประมาณเงินอุดหนุน เป็น

๑๑๒๔๕ สนง.สัตวแพทยสภา ต.บางไผ่ อ.
เมือง จ.นนทบุรี

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๕

สำนักงานเลขานุการกรม ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๘๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

จำนวนเงินทั้งสิ้น ๘๓,๓๓๒ บาท

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๗๘๒

ขอรับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๒๗ ตัว

๑๑๒๔๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๕๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๗๙๓

ขอรับการสนับสนุนพันะุ์สัตว์ โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๕ ตัว

๑๑๒๔๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๕๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔สพ ๐๐๐๘/๐๕๐๒

การเสนอคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาย
ใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑๒๔๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๗:๐๐

กองแผนงาน ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔พง ๐๐๐๘/๑๖๙

ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม (รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖๕,๓๐๐ บาท) (เสนอ
กปร.) (ฉบับเมล)

๑๑๒๔๙ สนง.ปศจ.พังงา (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๔

กลุ่มประสานราชการ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/๗๑๑

ขอรับการสนับสนุน งปม.เพิ่มเติม (เป็น
เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท) (เสนอ กปร.)

๑๑๒๕๐ สนง.ปศจ.สระแก้ว (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๖

กลุ่มประสานราชการ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔สห ๐๐๐๘/๑๕๒

ขอรับการสนุนครุภัณฑ์สำหรับห้อง
ประชุม เป็นจำนวนเงิน ๑๖๖,๑๐๐ บาท
(เสนอ กปร.)

๑๑๒๕๑ สนง.ปศจ.สิงห์บุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๒

กลุ่มประสานราชการ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๘๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔จบ ๐๐๐๘/๐๗๑๗

ขอสนับสนุน งปม.จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่อง
ปรับอากาศ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๗,๐๐๐
บาท (ฉบับเมล) (เสนอ กปร.)

๑๑๒๕๒ สนง.ปศจ.จันทบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๔

กลุ่มประสานราชการ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔จบ ๐๐๐๘/๐๗๑๖

ขอสนับสนุน งปม.จัดซื้อครุภัณฑ์ สนง.
เพื่อใช้ประจำ สนง.ปศอ.มะขาม จ.
จันทบุรี (ฉบับเมล) (เสนอ กปร.)

๑๑๒๕๓ สนง.ปศจ.จันทบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๘

กลุ่มประสานราชการ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/ว ๖๘๕

ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือน ก.
พ.๒๕๖๔ (เสนอ กปร.) (ฉบับเมล)

๑๑๒๕๔ สนง.ปศจ.สุรินทร์ (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๐

กลุ่มประสานราชการ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔สป ๐๐๐๘/๕๑๙

ขอจัดส่งรายงานการประชุมประจำเดือน
ม.ค.๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๑๒๕๕ สนง.ปศจ.สมุทรปราการ พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๑

กลุ่มประสานราชการ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔มส ๐๐๐๘/๒๘๔

ส่งรายงานการประชุมประจำเดือน ม.ค.
๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๑๒๕๖ สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๒

กลุ่มประสานราชการ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔นบ ๐๐๐๘/๑๐๙

ขอให้จัดส่งรายงานการประชุม
ประจำเดือน ม.ค.๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๑๒๕๗ สนง.ปศจ.นนทบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๓

กลุ่มประสานราชการ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๔๗๐

รายงานการประชุมประจำเดือน ม.ค.
(ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) (กลุ่มประสานฯ)

๑๑๒๕๘ สนง.ปศจ.ศรีสะเกษ (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๕

กลุ่มประสานราชการ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๘๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ตร ๐๐๐๘/๔๑๓

ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือน ก.
พ.๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๑๒๕๙ สนง.ปศจ.ตราด (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๖

กลุ่มประสานราชการ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๔๙๙

รายงานแผนผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ
ลงทุน ประจำเดือน ก.พ.๒๕๖๔ (เสนอ
กปร.)

๑๑๒๖๐ สนง.ปศจ.ขอนแก่น พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๘

กลุ่มประสานราชการ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๒๖๑/๒๕๖๔

ขอทำหนังสือรับรองฯ (TO Whom) เลข
ที่ AC ๒๑๑๑๕๔๓๘

๑๑๒๖๑ บริษัทอายิโนะโมะโต๊ะ เบทาโกร
สเปเชียลตี้ ฟู้ดส์ จำกัด

ดรุณี คำรอด

๐๘:๒๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔พช๐๐๐๘/ ๑๓๙๒

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๑,๐๙๓,๖๒๕.๐๐ บาท)

๑๑๒๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๓๓

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๓)/ ๘๙๐

ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ
GFMIS (ก.พ. ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ
๒๕๖๔)

๑๑๒๖๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ วันทนี สุขเขียว

๐๘:๓๗

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔ฺฺBAI-NTSS ๐๐๔/๒๐๒๑

ขอขึ้นทะเบียนรายชื่อฟาร์มสุกร
มาตรฐานเพื่อการส่งออกประเทศฮ่องกง

๑๑๒๖๔ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม
จำกัด

อทิตา พรมดี

๐๘:๔๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔BAI-NTSS ๐๐๓/๒๐๒๑

แจ้งการแก้ไขข้อบกพร่อง การขอเพิ่ม
ขอบข่ายโครงสร้างรับรองระบบ GMP
โรงงานเพื่อการส่งอออก

๑๑๒๖๕ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม
จำกัด (EST.๒๖๕)

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๔๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๘๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๑๘๐

ขออนุมัติใช้ตราสัญลักษณ์กรมปศุสัตว์ลง
ปกรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
๒๕๖๓

๑๑๒๖๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๔๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔ปท ๐๐๐๘/๘๒๑

รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดด้านการ
ผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ "ร้อย
ละความสำเร็จของการดำเนินงานเครือ
ข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์" รอบการ
ประเมินที่ ๑/๒๕๖๔

๑๑๒๖๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๒๘

การเคลื่อนย้ายสุกรมีชีวิตจากพื้นที่
ปศุสัตว์อื่นเข้าพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๕

๑๑๒๖๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๐๘:๕๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๔/๐๗๘

ขออนุมัติคัดแพะเพื่อจำหน่ายเป็นสัตว์
พันธุ์คัดออก (คัดแพะนม พันธุ์ซาเนน
เพศผู้ จำนวน ๑ ตัว)

๑๑๒๖๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๕๐๐

รายงานการติดตามผลการตรวจสอบการ
ลักลอบเคลื่อนย้ายม้าจากจังหวัด
นครราชสีมาไปจังหวัดขอนแก่น เมื่อวัน
ที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔

๑๑๒๗๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น อทิตา พรมดี

๐๘:๕๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๑๖๗

ขออนุมัติคัดจำหน่ายกรณีสัตว์ป่วย
(จำหน่ายโคเนื้อพันธุ์กบินทร์บุรี เพศเมีย

๑๑๒๗๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๘๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

หมายเลข ๕๙๐๒๒PB)

๐๘/๐๓/๒๕๖๔อต ๐๐๐๘/๒๙๕

ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์
ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตาม
มาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติโรค
พิษสุนัขบ้า พ.ศ.๒๕๓๕

๑๑๒๗๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ อทิตา พรมดี

๐๘:๕๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๕๐๔

รายงานข้อเท็จจริงกรณีมูลนิธิเซฟต์
โซลส์ ถวายฎีกาขอพระราชทาน
สนับสนุนค่าใช้จ่าย

๑๑๒๗๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น อทิตา พรมดี

๐๘:๕๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/รบ ๑๗๒

ขอส่งรายงาน วก.๘ ประจำเดือน
มกราคม และเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๒๗๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันตก

อทิตา พรมดี

๐๙:๐๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กบข๖๐๑๐/ ว๖๔๔/ ๒๕๖๔

ขอให้ตรวจสอบข้อมูลและเงินที่นำส่งเกิน
(สุประวีณ์ มะลาศรี รวม ๑๙๒.๗๗ บาท)

๑๑๒๗๗ กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ วันทนี สุขเขียว

๐๙:๑๐

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔สท ๐๐๐๘/๓๑๖

ตรวจสอบการเคลื่อนย้ายสุกรเข้าโรงฆ่า
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว จำนวน ๙๐ ตัว

๑๑๒๗๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย อทิตา พรมดี

๐๙:๑๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔พจ๐๐๐๘/ ๓๓๖

รายงานการเบิกและจ่ายชีวผลิตภัณฑ์
ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔ (จำนวน ๑
ชุด ยอดรวม ๑๐๒,๑๔๐ บาท)

๑๑๒๗๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร วันทนี สุขเขียว

๐๙:๑๖

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๘๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๒๘๐/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์พัสดุครุภัณฑ์ และ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ ที่ชำรุดเสื่อมสภาพ

๑๑๒๘๐ วัดพุทธธรรมวิปัสสนา จังหวัด
นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๒๒

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๔/๐๗๖

รายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
รายบุคคล รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๑๒๘๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๒๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ตง๐๐๐๘/ ๐๑๓

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๒๘๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๒๔

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/๓๓๗

รายงานการเบิกและจ่ายชีวผลิตภัณฑ์
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๒๘๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร อทิตา พรมดี

๐๙:๒๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔รบ๐๐๐๐๘/ ๒๕๕๖

ส่งแบบรายงานฐานะเงินทดรองราชการ
(ต.ค. ๒๕๖๔ คงเหลือ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๑๒๘๔ สำนักงานปศุสัตว์ราชบุรี (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๒๗

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๓๑๘

รายงานการสอบสวนสัตว์ปีกป่วย - ตาย
(เชิงรุก) ในวันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๑๒๘๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี อทิตา พรมดี

๐๙:๓๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔รบ๐๐๐๐๘/ ๒๖๘๑

ส่งแบบรายงานฐานะเงินทดรองราชการ
(พ.ย. ๒๕๖๔ คงเหลือ ๓,๘๐๐.๐๐ บาท)

๑๑๒๘๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๐

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๓๒๐

รายงานการสอบสวนสัตว์ปีกป่วย-ตาย

๑๑๒๘๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี อทิตา พรมดี

๐๙:๓๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๘๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

(เชิงรุก) นายวสันต์  อุดชุมพิสัย

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/ว ๙๘๗

สรุปวาระการประชุมคณะทำงาน
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลผลิต
น้ำนมโค ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ภายในวันที่
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๑๒๘๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๐๙:๓๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔รบ๐๐๐๐๘/ ๕๓

ส่งแบบรายงานฐานะเงินทดรองราชการ
(ธ.ค. ๒๕๖๓ คงเหลือ ๓,๖๒๙.๐๐ บาท)

๑๑๒๘๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๙

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๙๕

การเคลื่อนย้ายสุกรมีชีวิตจากพื้นที่
ปศุสัตว์อื่นเข้าพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๕

๑๑๒๙๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๐๙:๔๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔มห ๐๐๐๘/๒๒๑

รายงานงบเดือน ผช.๓๗ งบป้องกันโรค
สัตว์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๒๙๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร อทิตา พรมดี

๐๙:๔๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔รบ๐๐๐๐๘/ ๓๘๗

ส่งแบบรายงานฐานะเงินทดรองราชการ
(ม.ค. ๒๕๖๔ คงเหลือ ๔,๗๑๕.๐๐ บาท)

๑๑๒๙๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๒

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ลพ ๐๐๐๘/๙๗๖

รายงานการเบิกจ่ายชีวผลิตภัณฑ์ งบ
ป้องกันโรคและงบจำหน่าย คงเหลือ ณ
วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๒๙๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน อทิตา พรมดี

๐๙:๔๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔รบ๐๐๐๐๘/ ๖๔๗

ส่งแบบรายงานฐานะเงินทดรองราชการ

๑๑๒๙๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๓

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๘๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

(ก.พ. ๒๕๖๔ คงเหลือ ๕,๐๐๐.๐๐
บาท)

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๐๕

ขอหารือแนวทางการปฏิบัติในการ
อนุญาตให้เกษตรกรนำสุกรเข้าเลี้ยงใหม่
สำหรับฟาร์มที่เกิดโรคพีอาร์อาร์เอส
(PRRS)

๑๑๒๙๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๐๙:๔๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔รบ๐๐๐๐๘/ ๖๗๑

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ต.ค. - ธ.ค.
๒๕๖๔)

๑๑๒๙๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๕

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔รบ๐๐๐๐๘/ ๓๘๙

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ม.ค. ๒๕๖๔)

๑๑๒๙๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๗

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔รบ๐๐๐๐๘/ ๖๔๙

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๒๙๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๙

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔MM๐๘๗/๒๕๖๔

ขอส่งมอบงานงวดที่ ๔

๑๑๒๙๙ บริษัท มาสเตอ เมกเคอ จำกัด วาริน พงษ์รื่น

๐๙:๕๑

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/๘๗๗

ส่งแบบคำขอรับรองโรงงานกำจัดซาก

๑๑๓๐๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี อทิตา พรมดี

๑๐:๑๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๘๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

สัตว์ (Rendering plant) ของบริษัท
เอส พี ฟิงเกอร์ฮัท จำกัด

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(สบ)/ ๐๙๕

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนรัตน
บุรี จังหวัดสุรินทร์

๑๑๓๐๒ ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ อ.ปราสาท
ทอง จ.สุรินทร์

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๑๓

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๓๐๓/๒๕๖๔

ขอแก้ไขเอกสาร Health Certificate

๑๑๓๐๓ บริษัท ดี แอนด์ ซี  คลับ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๑๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๐๒๘

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตาม
มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการ
เงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขายา
อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.
๒๕๕๙

๑๑๓๐๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๑๖

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔บร๐๐๐๘/ ๔๓๒

ขอส่งรายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
การส่งเสริมและพัฒนาการอาชีพเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (นายสงวน ถาม
วงศ์ ฯลฯ)

๑๑๓๐๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๑๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔อว ๐๔๐๕.๕/ว ๒๔๑

ขอความร่วมมือส่งรายงานประจำ ๖
เดือน ขอคณะกรรมการกำกับดูแลการ
ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ (คก

๑๑๓๐๖ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อทิตา พรมดี

๑๐:๒๑

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๙๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ส.) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(สร)/ ๐๗๙

รายงานขอทราบข้อเท็จจริงและขอ
เอกสารหลักฐาน (กลุ่มแอมโมเนีย
มคลอไรด์ และอัลดีไฮด์ ชื่อทางการค้า
อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐)

๑๑๓๐๗ ด่านกักันสัตว์สุรินทร์ วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๑

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔บก๐๐๐๘/ ๒๖๘

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่
KTB Corporate Online (กรณีผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามคำสั่งของหน่วยงานโอนย้าย
หรือลาออก)

๑๑๓๐๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
(ฝ่ายบริการทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๓

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๓๐๙/๒๕๖๔

ขอแก้ไข หนังสือรับรอง Health
Cerificate เลขที่ AC๒๑๕๐๔๒๔ ลงวัน
ที่ ๐๕.MAR.๒๐๒๑

๑๑๓๐๙ บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๒๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔ลย๐๐๐๘/ ๒๗๒

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน ก.พ.
๒๕๖๔ รวมเป็นเงินที่จัดเก็บทั้งสิ้น
๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๑๓๑๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย (งาน
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๑

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔นภ๐๐๐๘/ ๒๒๕

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิ
ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔ (รวมทั้งสิ้น
๓๗,๐๑๐.๐๐ บาท)

๑๑๓๑๑ สำนักงานปสุสัตว์จังหวัดหนองบัว
ลำภู (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๓

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๙๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔นภ๐๐๐๘/ ๒๑๔

ขอจัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๓๑๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัว
ลำภู (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๕

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๕๕

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๓๑๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง
ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๖

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๓๑๔/๒๕๖๔

ขอขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อการส่ง
ออกไปสาธารณรัฐสิงคโปร์ของบริษัท
EST.๓๔๗

๑๑๓๑๔ บริษัทเอเชี่ยน เบสท์ ชิคเก้น จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๓๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๒/ ๐๒๐๑

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๓๑๕ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๙

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๙๐๑/๖๗๗

ส่งหนังสือข้อมูลจำนวนสัตว์ในประเทศ
ไทย ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เล่ม

๑๑๓๑๖ กรมวิชาการเกษตร วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๓๙

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๓(๓)/ ๘๙๑

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๓๑๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๑

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๙๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ตนธ)/ ๐๙๔

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๓๑๘ ด่านกักันสัตว์นราธิวาส วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๒

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔รบ๐๐๐๐๘/ ๕๖๕

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ม.ค. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๑,๗๘๐,๙๗๐ บาท)

๑๑๓๑๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๕

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๒๐๔๒

ประชาสัมพันธ์แผนแม่บทพอร์ทัลกลาง
เพื่อประชาชน ระยะ ๓ ปี (Citizen
protal Roadmap)

๑๑๓๒๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๕๓

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ตง ๐๐๐๘/๓๑๓

การจัดทำข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่
เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และข้อ
มูลการผลิตและการบริโภคสินค้าปศุสัตว์

๑๑๓๒๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง (กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)

วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๕๙

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๓๙

การวางและจัดทำผังมืองรวมชุมชนนคร
บุรี จ.นครราชสีมา

๑๑๓๒๒ ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหาร
สัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๐

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กจ๐๐๐๘/ ๔๘๘

ขอสนับสนุนงบประมาณ (เงินกองทุน
ทดแทน) (เรื่อง การชำระเงินสมทบ
ประจำปี ๒๕๖๓ เพิ่มเติม เป็นเงิน
๓,๙๙๓ บาท)

๑๑๓๒๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๑

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๙๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๔๕

ขอส่งรายงานเงินราไยด้แผ่นดิน
ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔

๑๑๓๒๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
สุโขทัย อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๓

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๓๐

การวางและจัดทำผังเมืองชุมชนนครบุรี
จ.นครราชสีมา

๑๑๓๒๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครราชสีมา อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๕

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔ทีพีจี ๐๒.๐๕๘/๒๕๖๔

แจ้งผลการดำเนินการติดตั้งเครื่องจักร
หั่นเนื้อเพื่อผลิตสินค้าเสร็จเรียบร้อย

๑๑๓๒๖ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๑๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๑/ ๑๐๑

ส่งรายงานจากระบบ GFMIS (ก.พ.
๒๕๖๔ ยอดยกไป ๒๐,๖๘๒,๓๔๘.๖๓
บาท)

๑๑๓๒๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๗

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ปข)/ ๑๕๘

ขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ (ยานหานะและ
ขนส่ง จำนวน ๑ รายการ และครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑ รายการ
มมูลค่ารวม ๑,๐๙๘,๘๙๐.๐๐ บาท)

๑๑๓๒๙ ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๙

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๒(๑๐)/ ๙๒

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๓๓๐ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๐

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๙๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ชพ)/ ๐๘๖

แจ้งการโอนวัสดุคงคลัง (ประเภทวัสดุ
เวชภัณฑ์ วัสดุ - วิทยาศาตร์ และวัสดุ
เครื่องแต่งกาย)

๑๑๓๓๑ ด่านกักกันสัตว์ชุมพร อ.ท่าแซะ จ.
ชุมพร

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๒

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๕๐

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๓๓๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
สุโขทัย อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๔

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔SCC ๒๑/GVCT๓๑๖

แจ้งยื่นขอเอกสาร Health certificate
หลังเรือออก จำนวน ๔ ชุด

๑๑๓๓๓ บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด
(มหาชน)

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๐๔

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๓๓๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครราชสีมา จ.นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๕

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔TUM ๒๑/GVCT๓๔๑

ขอชี้แจงหนังสือยินยอมจากผู้จัด
จำหน่ายในประเทศไทย

๑๑๓๓๕ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔รบ๐๐๐๐๘/ ๕๕

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ธ.ค. ๒๕๖๓)

๑๑๓๓๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๗

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ST๕-๐๐๕/๖๔

ขอชี้แจงชื่อบริษัท (EST NO.๑๓๕ และ
VCN๑๓)

๑๑๓๓๗ บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๒๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๙๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔รน๐๐๐๘/ ๖๕๖

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๑,๔๒๒,๕๒๕ บาท)

๑๑๓๓๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๐

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๓๓๙/๒๕๖๔

ขอยื่น HEALTH CERTIFICATE หลังวัน
เรือออก

๑๑๓๓๙ บริษัท ไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๕๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๓๔๐/๒๕๖๔

แจ้งการเปลี่ยนแปลงระบบ HACCP
(เอกสาร HACCP PLAN)

๑๑๓๔๐ บริษัทจีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) อทิตา พรมดี

๑๒:๓๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๓๔๑/๒๕๖๔

ปรับปรุงเอกสารระเบียบปฏิบัติการ
ควบคุมการปนเปื้อนเชื้อ Salmonella
ในวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
(SPQ๐๑-๐๒๗ Rev.๑๐)

๑๑๓๔๑ บริษัทจีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) อทิตา พรมดี

๑๒:๓๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๓๔๒/๒๕๖๔

แก้ไขเอกสาร HACCP PLAN

๑๑๓๔๒ บริษัทจีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) อทิตา พรมดี

๑๒:๓๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔SFC_SE ๐๔๙/๒๕๖๔

ขอออก HEALTH CERTIFICATE ล่าช้า

๑๑๓๔๓ บริษัทซิลเวอร์ฟาร์มเซ็นเตอร์จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๒:๕๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔ยธ ๐๔๑๑/ว ๑๐๗

ขอเชิญร่วมรับชมการถ่ายทอดสด
Facebook Live การประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "เส้นทางสู่องค์กรต้นแบบ

๑๑๓๔๔ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๕๓

กองแผนงาน ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๙๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ด้านสิทธิมนุษยชน ประจำปี ๒๕๖๔
ประเภทองค์กรภาครัฐ" ในวันที่ ๑๙
มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องแมกโนเลีย ๒-๓
ชั้น ๔ อาคาร ทีเค ๓ โรงแรม ทีเคพาเลซ
แอนด์คอนเวนชั่น ถนนแจ้งวัฒนะ เขต
หลักสี่ กรุงเทพฯ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔A.E.C.๖๔/๐๑๓

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
จำนวน ๒ รายการ วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม
๒๕๖๔

๑๑๓๔๕ บริษัท เอ.อี.ซี.แคนนิ่ง จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๒:๕๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๓๔๖/๒๕๖๔

REPLACEMENT HEALTH CERTIFICTE
ชุดเลขที่ AC๒๑๔๐๒๑๖๘๕๓ DATE
๒๕ FEB ๒๐๒๑

๑๑๓๔๖ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๒:๕๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔QMR ๐๐๒/๒๕๖๔

แจ้งความประสงค์ไม่ยื่นเอกสารเพื่อการ
ส่งออกไปยังประเทศฮ่องกง

๑๑๓๔๗ บริษัท ฟาร์ม๙ ไก่ฟู้ดส์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๒:๕๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๑๒๕/ว ๐๒๘

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม
โครงการภายใต้แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่
๓/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
เดช สนิทวงศ์ อาคาร ๑ ชั้น ๓ สำนัก
งานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ

๑๑๓๔๘ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๕๘

กองแผนงาน ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๙๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๘๙๓

แจ้งผลการตรวจติดตามการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์
จำนวน ๕๒ ฟาร์ม

๑๑๓๔๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๒:๕๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๓๕๐/๒๕๖๔

ขอแก้ไขหนังสือรับรอง HEALTH
CERTIFICATE (REPLACEMENY,TO
WHOM) เลขที่ ๒๑๔๐๒๑๖๘๑๕

๑๑๓๕๐ บริษัท ไทย อินาบะ ฟูดส์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔นย ๐๐๐๘/๓๔๔

การเสนอคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาย
ใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑๓๕๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๐๒

กองแผนงาน ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๓๕๓/๒๕๖๔

ขอชี้แจงเรื่องเอกสาร สพส๒

๑๑๓๕๓ บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์)
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๓๕๔/๒๕๖๔

ขอ Health Certificate ส่งออกประเทศ
ญี่ปุ่น หลังเรือออก

๑๑๓๕๔ บริษัทบีบีเอ็มอินเตอร์ฟู้ดจำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๑๐๙

ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงาน
พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล
แรกนาขวัญ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยคณะ
ทำงานอำนวยทั่วไป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
(เมื่อวันที่ ๘ มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๑๓๕๕ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

ถิรมน จุลานุกะ

๑๓:๑๐

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๙๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๔๙

โอนเงินเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๕
รายการ

๑๑๓๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เพชรบูรณ์

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๑๓

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๗๔

ขอส่งเอกสารการจัดซื้อวัสดุจากเงินราย
ได้จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์
ปี พ.ศ.๒๕๖๔

๑๑๓๕๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
กาฬสินธุ์

ชติญา บัวหลวง

๑๐:๔๕

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์, สำนักพัฒนา
อาหารสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ตง๐๐๐๘/ ๓๐๖

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๑๓๕๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๖

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔บร๐๐๐๘/ ๔๕๐

ข้อเท็จจริงการจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมดมเนียมคลอไรด์ และอัลดีไฮด์
(ชื่อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐)

๑๑๓๕๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๑

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๘๑๑

การปรับปรุงกำหนดตำแหน่งปศุสัตว์
อำเภอ (นายวิรพล คำเผา)

๑๑๓๖๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ขอนแก่น
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๐

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔ตง๐๐๐๘/ ๓๔๓

ขอส่งรายงานรายได้แผ่นดิน (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น
๑๕๖,๘๗๐ บาท)

๑๑๓๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๓

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๙๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๓๖๒/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์ในการออก HEALTH
CHRTIFICATE ล่าช้า

๑๑๓๖๒ บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร
สัตว์ จำกัด

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๓๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๑๗๓๓

รายงานสถานการณ์ภัยแล้งและการ
บริหารจัดการน้ำในล่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๕ ข้อมูล ณ วันที่ ๘ มีนาคม
๒๕๖๔

๑๑๓๖๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงาน
และโครงการพิเศษ

อทิตา พรมดี

๑๓:๓๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔สธ ๐๕๑๓./ว ๑๔๓๔

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนา
กฎหมายภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๓๐ น. ณ
ห้องประชุม ๑ อาคาร ๑ ชั้น ๑กรมการ
แพทย์แผนไทยฯ

๑๑๓๖๔ กรมการแพทย์แผนไทยและการ
แพทย์ทางเลือก

อทิตา พรมดี

๑๓:๓๘

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ตง๐๐๐๘/ ๓๒๘

ส่งสำเนาหน้าบัญชีสมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร (Bank Statement) และ
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร (ก.
พ. ๒๕๖๔ ธนาคารกรุงไทย สาขาตรัง
เลขบัญชี ๙๐๓-๖-๐๓๕๕๐-๓ เพื่อเบิก
เงินในงบประมาณ)

๑๑๓๖๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจรัง (ฝ่าย
บนริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๙

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๑๗๔๑

การปรับเปลี่ยนประเภทรายจ่าย
งบประมาณ กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๖๐,๐๐๐

๑๑๓๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ อทิตา พรมดี

๑๓:๓๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๐๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

บาท

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๓)/ ๘๘๙

จัดส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน มี.ค.
๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๑,๖๙๐.๐๐ บาท)

๑๑๓๖๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๑

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๑๘๑๔

ขอปรับเปลี่ยนประเภทรายจ่าย
งบประมาณ กิจกรรมวิจัยและนวัตกรรม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓,๐๐๐
บาท กับ ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๑๓๖๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ อทิตา พรมดี

๑๓:๔๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๑๘๗๙

ขอปรับเปลี่ยนรายชื่อผู้ร่วมวิจัยและ
สัดส่วนการมีส่วนร่วม

๑๑๓๗๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ อทิตา พรมดี

๑๓:๔๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๓๗๑/๒๕๖๔

ขอเชิญตรวจรับรองกระบวนการผลิต
สินค้า Process Cheese

๑๑๓๗๑ บริษัท แมคคีย์  ฟู้ด เซอร์วิสเซล
(ประเทศไทย) จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๕๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔สต ๐๐๐๘/๕๘๘

รายงานข้อมูลสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกร
ขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และจำนวนสันที่
ถูกฆ่า  ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๓๗๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๕๗

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๑๑๕

มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ผลการประชุม
คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓

๑๑๓๗๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๕๘

กองแผนงาน ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๐๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๐/ว ๑๗๔๕

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ ๔๕-
๔๗  นางสาวแสงรัตน์  ครุฑสนธิ์

๑๑๓๗๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สถาบัน
เกษตราธิการ

อทิตา พรมดี

๑๓:๕๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/ว ๖๘

รายงานข้อมูลน้ำนมดิบของสหกรณ์และ
ศูนย์รวมนม ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๑๓๗๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๐๑

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร, ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔อบ ๐๐๐๘/๑๐๗๓

การเสนอคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาย
ใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑๓๗๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุบลราชธานี (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๐๑

กองแผนงาน ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(สบ)/๐๖๓

ขอส่งแบบขอรับการแจ่งตัวตั้งให้ดำรง
ตำแหน่ง ของนายมานพ บุญสม

๑๑๓๗๗ ด่านกักกันสัตว์สระบุรี ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๐๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔นฐ ๐๐๐๘/๓๘๐๓

รายงานผลการเสนอคำของบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕ ำายใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด และงบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๑๑๓๗๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
(กลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๐๖

กองแผนงาน ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๐๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔สต ๐๐๐๘/๕๘๗

ขอส่งข้อมูลสรุปโครงการที่เสนอของบ
พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๑๓๗๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล (กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๐๘

กองแผนงาน ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ศก๐๐๐๘/ ๔๙๗

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนขุน
หาญ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๑๓๘๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๙

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๒๕๓

ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมประชุมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร "พัฒนาผู้นำ
เศรษฐกิจพอเพียงรายใหม่" กิจกรรม
ส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ
๒๕๖๔

๑๑๓๘๑ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร (กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๑๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ตง๐๐๐๘/ ๓๐๒

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(จำนวน ๔ รายการ มุลค่ารวม
๑๐,๕๓๙.๕๐ บาท)

๑๑๓๘๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๑

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/๑๐๗๖

การพิจารณากำหนดตำแหน่งตามบัญชี
ตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญที่ได้
รับจัดสรรอัตราตั้งใหม่ของกรมปศุสัตว์
จำนวน ๓๐ อัตรา

๑๑๓๘๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองการ
เจ้าหน้าที่

อทิตา พรมดี

๑๔:๑๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๐๖

ขอส่งใบสำคัญเพื่อกันเงิน และจัดทำ PO

๑๑๓๘๘ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปทุมธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๑๓

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๐๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ในระบบ GFMIS (ค่าครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ เป็น
จำนวนเงิน ๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๒๗๓

ขออนุญาตลาพักผ่อน นายบุญรอด
พัฒนไพศาล

๑๑๓๙๐ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร

อทิตา พรมดี

๑๔:๑๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ตง๐๐๐๘/ ๓๒๗

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๖๖๑,๕๐๐ บาท)

๑๑๓๙๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๔

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๐๕

ขอถอนหลักประกันสัญญา บริษัท ฟู้ด อี
ควิปเม้นท์ จำกัด

๑๑๓๙๒ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปทุมธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๑๖

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๒๗๘

ส่งรายชื่อพนักงานราชการที่ได้รับเงิน
โควต้าพิเศษ นายชัยชนะ  ยาสุลง นาย
คมกริช  จันทราช

๑๑๓๙๓ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร

อทิตา พรมดี

๑๔:๑๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ชร๐๐๐๘/ ๗๘๖

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๑,๐๐๐ บาท)

๑๑๓๙๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๓

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๒๗๖

ขอทำบัตรข้าราชการ นายวิริทธิ์พล  นุช
ประเสริฐ

๑๑๓๙๕ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร

อทิตา พรมดี

๑๔:๒๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๐๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๓)/ ๘๘๕

การโอนวัสดุคงคลัง (เป็นจำนวนเงินรวม
ทั้งสิ้น ๓,๙๖๔,๗๗๙ บาท)

๑๑๓๙๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๕

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/๗๑๓

ส่งเอกสารประเมินค่างานตำแหน่งนัก
วิชาการชำนาญการพิเศษ ภายในวันที่ ๘
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๑๓๙๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว อทิตา พรมดี

๑๔:๒๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๓๙๘/๒๕๖๔

หารือเพื่อขอการรับรองในส่วนเนื้อโค
เพิ่มเติมที่สาขาของแม็คโคร ตาม
โครงการปศุสัตว์ OK

๑๑๓๙๘ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด
(มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๒๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔สธ ๑๐๐๒.๑๑/ว ๓๒๖๖

ขอให้แจ้งชื่อผู้แทนหลักและผู้แทนสำรอง
ในการประชุมคณะกรรมการเครื่องมือ
แพทย์ ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๑๓๙๙ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา

อทิตา พรมดี

๑๔:๓๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔อบ ๐๐๐๘/๙๒๓

รายงานผลการจัดอบรมผู้ประกอบการ
หลักสูตรชี้แจงพระราชบัญญัติควบคุม
การฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.
ศ.๒๕๕๙ และกฎหมายลำดับรองเพื่อ
เตรียมความพร้อมต่ออายุใบอนุญาต
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์

๑๑๔๐๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุบลราชธานี

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๓๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔รย ๐๐๐๘/๖๙๒

ส่งรายงานข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่
เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ

๑๑๔๐๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๓๖

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๐๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

จำนวนสัตว์ที่ถูกฆ่า ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔นฐ ๐๐๐๘/๓๕๑๕

การดำเนินกิจกรรมปศุสัตว์นครปฐม
สร้างความมั่นใจสู่ผู้บริโภค Big
Cleaning Day โรงฆ่าสัตว์สะอาดได้
มาตรฐาน

๑๑๔๐๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม อทิตา พรมดี

๑๔:๓๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔อบ ๐๐๐๘/๙๖๖

รายงานผลการจัดอบรมผู้ประกอบการ
หลักสูตร ส่งเสริมสถานประกอบการเข้า
ร่วมโครงการปศุสัตว์ OK

๑๑๔๐๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุบลราชธานี

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๓๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๓๖๕

ขอเบิกเวชภัณฑ์ จำนวน ๒,๐๐๐ ขวด

๑๑๔๐๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ อทิตา พรมดี

๑๔:๓๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๔๐๕/๒๕๖๔

ขอต่ออายุระบบ GMP/HACCP โรงงาน

๑๑๔๐๕ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป
จำกัด (ธุรกิจไอศกรีม)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๓๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/พล ๑๓๗

ขอส่งข้อมูลเกี่ยวกับการเฝ้าระวังโรค
ไข้หวัดนกในนกธรรมชาติและนกอพยพ
ประจำปี ๒๕๖๔

๑๑๔๐๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือตอนล่าง

อทิตา พรมดี

๑๔:๔๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔พณ ๐๓๐๘/ว ๖๓๐

ขอความอนุเคราะห์ความเห็นต่อ (ร่าง)
พระราชกฤษฎีกายกเลิก
พระราชกฤษฎีกาควบคุมการส่งออกไป

๑๑๔๐๗ กรมการค้าต่างประเทศ วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๔๐

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๐๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

นอกราชอาณาจักรซึ่งสิ้นค้าบางอย่าง
(ฉบับที่ ๓๒) พ.ศ. ๒๕๑๖ พ.ศ....(สินค้า
กากถั่ว)

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๑๘.๐๑/ว๓๔๐

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำ
แผนเพื่อบริการความมั่นคงทางด้าน
อาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๗
เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุม ๑๒๓ ชั้น ๒ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

๑๑๔๐๘ คณะอนุกรรมการจัดทำแผนเพื่อ
การบริหารความมั่นคงทางด้าน
อาหาร

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๔๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔อบ ๐๐๐๘/๐๑๐๘๖

ขอข้อมูลการดำรงตำแหน่งปศุสัตว์
จังหวัดอุบลราชธานี และปศุสัตว์อำเภอ
เดชอุดม

๑๑๔๐๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุบลราชธานี

ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๔๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔สธ ๑๐๐๙.๒.๕/ว ๓๓๙๒

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ
ยุทธศาสต์การจัดการการดื้อยาต้าน
จุลชีพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๔
มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐
น. ณ. ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น ๒
อาคาร ๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๑๑๔๑๐ คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์การ
จัดการการดื้อยาต้านจุลชีพ สำนัก
งานคณะกรรมการอาหารและยา

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๔๕

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๖๙

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐

๑๑๔๑๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
กาฬสินธุ์ ตู ปณ ๑๓ อ.เมือง จ.
กาฬสินธุ์

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๐

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๐๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๘๑

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ -
มกราคม ๒๕๖๔

๑๑๔๑๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๔:๕๐

สำนักกฏหมาย ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๗/ ๐๖๗

ส่งรายงานและรายละเอียดประกอบ
รายงานเงินรายได้แผ่นดิน ประจำเดือน
ก.พ. ๒๕๖๔ (รวมทั้งสิ้น ๒๕,๓๑๔.๐๐
บาท)

๑๑๔๑๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๒

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔นค ๐๐๐๘/-

ยืนยันถ้อยคำ ตามคำสั่งกรมปศุสัตว์ที่
๒๑๒/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม
๒๕๕๙

๑๑๔๑๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย อทิตา พรมดี

๑๔:๕๒

สำนักกฏหมาย ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๘๔

ขอสนับสนุนเมล็ดพันธ์พืชอาหารสัตว์ที่
ขอสนับสนุน จำนวน ๒๐๐ กิโลกรัม เพื่อ
สนุนนเกษตรกร ประมาณ ๑๐๐ ราย

๑๑๔๑๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครศรีธรรมราช (งานผลิตฯ)

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๕๓

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๒๖๕๖

โอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายกลับ
ส่วนกลาง (เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๒๐,๐๐๐
บาท)

๑๑๔๑๖ ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธิ์ วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๔

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๙/ ๐๕๑

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดินเดือน ก.
พ. ๒๕๖๔ (จำนวน ๑ ชุด)

๑๑๔๑๗ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ถ.ศรีภู
วนารถใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๖

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๐๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๑๐๕/๑๕๕๐

รายงานแผนการปฏิบัติงานและ
เป้าหมาย โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ
เกษตรกร ภายใต้โครงการจัดที่ดินตาม
นโยบายรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.
ศ.๒๕๖๔  เมื่อวันที่ ๑๒ มกราคม
๒๕๖๔

๑๑๔๑๘ กรมส่งเสริมสหกรณ์ อทิตา พรมดี

๑๔:๕๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔ปน๐๐๐๘/ ๐๐๔๑๘๗

โอนเงินงบประมาณกลับกรมปศุสัตว์
(รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๙๐๐ บาท)

๑๑๔๑๙ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๘

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔พณ ๐๓๐๔/ว ๖๐๑

แจ้งเปลี่ยนกำหนดการเข้าร่วมการ
ประชุมทางไกลคณะทำงานสาขาอำนวย
ความสะดวกทางการค้าและการลงทุน
ภายใต้แผนงาน IMT-GT จากเดิมเป็นวัน
ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-
๑๕.๓๐ น.

๑๑๔๒๐ กรมการค้าต่างประเทศ อทิตา พรมดี

๑๔:๕๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๑/ ๙๖

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๔๒๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๙

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๔๒๒/๒๕๖๔

ขอหนังสือรับรองการขายภายในประเทศ
(Certificate of free sale)

๑๑๔๒๒ บริษัท เนคเทค เพ็ทฟู๊ด จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๕๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๐๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ปจ ๐๐๐๘/๙๐๕

การเสนอคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ภายใต้
งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑๔๒๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี อทิตา พรมดี

๑๕:๐๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๗/ ๐๖๙

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๔๒๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก ต.หนองกะท้าว อ.นคร
ไทย จ.พิษณุโลก

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๑

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๗/ว ๔๖๑

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
สรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ครั้งที่
๒/๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๑๒ มีนาคม
๒๕๖๔

๑๑๔๒๕ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองนโยบาย
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรฯ

อทิตา พรมดี

๑๕:๐๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๙/ ๐๕๖

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๔๒๖ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพสงขลา ถ.ศรีภู
วนารถใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๒

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๙๒

การโอนเงินคงเหลือและเงินดอกผลส่ง
คืนกรมปศุสัตว์ (เงินจ่ายขาด)

๑๑๔๒๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๕:๐๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔อจ๐๐๐๘/ ๒๔๓

ขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน (จำนวน
๑๖.๘๐ บาท)

๑๑๔๒๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

ชติญา บัวหลวง

๑๓:๒๙

กองคลัง, กองคลัง ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๑๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔จบ ๐๐๐๘/๐๗๔๔

ขอสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์
ไฟฟ้าและวิทยุ

๑๑๔๒๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๐๕

สำนักงานเลขานุการกรม ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๐๖๘

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่
KTB Corporate Online (กรณีผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามคำสั่งของหน่วยงานโอนย้าย
หรือลาออก)

๑๑๔๓๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๗

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๔๐๗

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัด
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานทดแทน

๑๑๔๓๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๐๗

สำนักงานเลขานุการกรม ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๐๕๙

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่
KTB Corporate Online (นางวัฒนาวร
รณ มรรคสันต์)

๑๑๔๓๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๘

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๕.๐๕/๕๓

ขอส่งสำเนาหนังสือโอนเงินงบประมาณ
เหลือจ่ายกลับส่วนกลาง (กรมปศุสัตว์)
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน
๑,๖๖๐,๕๐๐ บาท

๑๑๔๓๓ สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้าง
แห่งชาติ

อทิตา พรมดี

๑๕:๐๘

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๒๘๓

ขอรับการโอนจัดสรรเงินงบประมาณ
เพิ่มเติม (๑๒๐,๐๐๐ บาท)

๑๑๔๓๔ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร

ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๐๙

สำนักงานเลขานุการกรม ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๑๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔นค ๐๐๐๘/๒๕๖

ขอส่งมอบครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ

๑๑๔๓๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย อทิตา พรมดี

๑๕:๐๙

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ยล๐๐๐๘/ ๘๑๖

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔)

๑๑๔๓๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๒

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๒๕๙

ขอรับการสนับสนุนรถยนต์ราชการใหม่

๑๑๔๓๗ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร

ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๑๒

สำนักงานเลขานุการกรม ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๒๗๗

รายงานประชุมประจำเดือน

๑๑๔๓๘ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร

ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๑๓

สำนักงานเลขานุการกรม ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔นค๐๐๐๘/ ๒๕๑

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๕๖,๖๘๐ บาท)

๑๑๔๓๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๔

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔มท ๐๔๐๔.๕/ว ๖๒๙

ได้จัดทำเอกสารรายงานประจำปี ๒๕๖๓
มีข้อผิดพลาดจึงขอแก้ไขเพิ่มเติม

๑๑๔๔๐ กรมการพัฒนาชุมชน อทิตา พรมดี

๑๕:๑๔

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๔๔๑/๒๕๖๔

ขอ REPLACEMENT HEALTH
CERTIFICATE no. AC๒๑๔๐๒๑๒๑๔๗

๑๑๔๔๑ บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการ
ผลิต จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๑๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๑๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๘๕๓

ขอส่งแบบสอบถามเพื่อการวิจัยโครงการ
วิจัยและพัฒนาสมรรถนะของปศุสัตว์
อำเภอ

๑๑๔๔๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด อทิตา พรมดี

๑๕:๑๖

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔บก๐๐๐๘/ ๒๘๙

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(ยอดยกไปเดือนหน้า ๑๔๙,๖๐๐.๐๐
บาท)

๑๑๔๔๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๙

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๕.๐๕/ ๕๒

โอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย กลับ
ส่วนกลาง (กรมปศุสัตว์) ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ (ปรากฏว่ามีเงินเหลือจ่าย
จำนวนเงิน ๖๙๐,๕๐๐ บาท)

๑๑๔๔๔ สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้าง
แห่งชาติ

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๑

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๑๐๗/๗๗๖

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
นมทั้งระบบ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙
มีค ๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
กพน. ๒ อาคาร ๓ ชั้น ๑ กรมส่งเสริม
สหกรณ์

๑๑๔๔๕ คณะอนุกรรมการบริหารนมทั้ง
ระบบ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการ
เกษตรและกลุ่มเกษตรกร กรม
ส่งเสริมสหกรณ์

ดรุณี คำรอด

๑๕:๒๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๐๑๘.๑/๓๓๓

รายงานเกี่ยวกับนักเรียนทุนรัฐบาล (ก.
พ.) นางสาวผาณิต  ผลิตผลการพิมพ์

๑๑๔๔๖ สำนักงาน  ก.พ. อทิตา พรมดี

๑๕:๓๓

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๘๓๕

การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุม

๑๑๔๔๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๓๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๑๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

การฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๑๘/ว ๗๘๗

ขอเชิญเสนอโครงการเพื่อขอรับทุน
สนับสนุนจากกองทุนร่วมเพื่อสินค้า
โภคภัณฑ์ ภายในวันที่ ๕ เมษายน
๒๕๖๔

๑๑๔๔๘ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อทิตา พรมดี

๑๕:๓๕

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔RA/PS ๒๑.๐๓๐

Request assistance to apply work
permit for Dr Karma Rinzin

๑๑๔๔๙ Oie อทิตา พรมดี

๑๕:๓๘

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔Reg.No. ๐๕๑-๒๐๒๑/HUEMB/BGK

In his letter, Dr. Lajor Bognar
informs that since ๓ rd of
February there were no more
cases of avian flu in Hungary and
therefore asks (Encl: Letter of Dr.
Lajos Bognar and l attachment)

๑๑๔๕๐ Embassy of Hungary Bangkok อทิตา พรมดี

๑๕:๔๔

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๓๙๙

ขออนุมัติไปราชการ นายธนวัฒน์  พันธุ์
สนิท ไปราชการที่ จ.พัทลุง ระหว่างวันที่
๑๐-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ วัน

๑๑๔๕๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ อทิตา พรมดี

๑๕:๔๙

อธิบดี ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/

ส่งรายงานแผนและผลการพัฒนาผู้ใต้
บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) ครั้งที่
๑/๒๕๖๔

๑๑๔๕๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์
อุบลราชธานี

อทิตา พรมดี

๑๕:๕๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๑๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๑๘๕

ตัวชี้วัดสำหรับผู้บริหารด้านการพัฒนา
บุคลากร : ระดับความสำเร็จในการ
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๑๔๕๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ อทิตา พรมดี

๑๕:๕๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๘/๘๒

ขอรับการสนับสนุนพร้อมรับโอนกระบือ
พ่อพันธุ์พื้นเมือง ประจำปี ๒๕๖๔ รวม
๖๒ ตัว

๑๑๔๕๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครพนม

อทิตา พรมดี

๑๕:๕๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๒๒

ขออนุญาตรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ
จำนวน ๒ รายการ

๑๑๔๕๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อทิตา พรมดี

๑๕:๕๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๒๓

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณี
พัสดุชำรุด และขออนุมัติจำหน่ายพัสดุ
ชำรุด จำนวน ๑๖ รายการ

๑๑๔๕๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อทิตา พรมดี

๑๖:๐๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔นร ๕๒๐๒/ว ๘๐๗

การประชุมขับเคลื่อนแผนงานด้านการ
พัฒนาตามแผนปฏิบัติการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตร
มาส ๓-๔ ในวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรมเซา
เทิร์น แอร์พอร์ต อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา

๑๑๔๕๗ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชาย
แดนภาคใต้

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๑

กองแผนงาน ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๑๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๑/๑๐๐

ขอส่งรูปเล่มรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปี ๒๕๖๓

๑๑๔๕๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่ อทิตา พรมดี

๑๖:๐๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๕/๐๘๐

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
๒๕๖๓

๑๑๔๕๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อทิตา พรมดี

๑๖:๐๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๔.๐๑/๔๐๘

ขอเชิญประชุมหารือการจัดทำแผน
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการเกษตรในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)  ใน
วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-
๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมพระพิพิธ
โภไคย ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี

๑๑๔๖๐ คณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการ
เกษตรในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๔

กองแผนงาน ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔สข ๐๐๐๘/๒๙๔

การเสนอคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาย
ใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑๔๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๖

กองแผนงาน ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๔๖๒/๒๕๖๔

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ
รณรงค์แนะนำการวางแผนออมเงิน
ประกันชีวิต

๑๑๔๖๒ บริษัท เอไอเอ จำกัด อทิตา พรมดี

๑๖:๐๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔สฎ ๐๐๐๘/๕๖๑

การเสนอคำของบประมารรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ .๒๕๖๕ ภาย

๑๑๔๖๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๗

กองแผนงาน ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๑๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ใต้งบพัฒนาจังหวัด

๐๘/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๐๐๖/ว ๑

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการย้าย การโอน หรือ
การเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญ
จำนวน ๓ ฉบับ

๑๑๔๖๔ สำนักงาน  ก.พ. อทิตา พรมดี

๑๖:๐๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔พย ๐๐๐๘/๗๔๕

การเสนอคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาย
ใต้แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/และ
งบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑๔๖๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๐

กองแผนงาน ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๐๒๓/ว ๓๖๙

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาบูรณาการงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนหน่วยงานภาคี
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๑๔๖๖ กรมส่งเสริมการเกษตร ดรุณี คำรอด

๑๖:๑๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔นพ ๕๒๐๐๑/๖๙๐

พนักงานเทศบาลขอโอน(ย้าย) ไปรับ
ราชการในสังกัดสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
ทรายมูล จังหวัดยโสธร นายประสพชัย
แก้วคำภา

๑๑๔๖๗ สำนักงานเทศบาลเมืองนครพนม อทิตา พรมดี

๑๖:๑๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔พย ๐๐๐๘/ว ๓๔

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ดำเนินงาน
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ

๑๑๔๖๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
(กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๑๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๒/๒๕๖๔นค ๐๐๐๘/๓๒๒๓

ย้ายข้าราชการ และให้ข้าราชการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ นายกล้าหาญ  ศรีทอง
ท้วม

๑๑๔๖๙ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อทิตา พรมดี

๑๖:๑๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/ว ๔๒๙

รายงานความก้าวหน้าจุดเรียนรู้การเลี้ยง
โคนม ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร

๑๑๔๗๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
(กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ปจ ๐๐๐๘/๙๑๐

ส่งข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นาย
สาโรจน์  วงษ์เจริญสมบัติ

๑๑๔๗๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี อทิตา พรมดี

๑๖:๑๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔นว ๐๐๐๘/๖๑๕

ขอแฟ้มประวัติข้าราชการ (ก.พ.๗) เพื่อ
ดำเนินการจัดทำบำเหน็จบำนาญให้ผู้
เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๔
จำนวน ๓ ราย นายพิษณุ  ตุลยวณิชย์ ,
นายสามารถ  รังผึ้ง , นายปกรณ์  กาย
รัตนา

๑๑๔๗๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ อทิตา พรมดี

๑๖:๑๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔สต ๐๐๐๘/๕๗๐

การประเมินค่างานตำแหน่งนักวิชาการ
สัตวบาล (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ สำนัก
งานปศุสัตว์จังหวัด) ภายในวันที่ ๘
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๑๔๗๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล อทิตา พรมดี

๑๖:๑๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔พง ๐๐๐๘/๒๓๖๕

แก้ไขคำสั่งเลือนเงินเดือนข้าราชการ ครั้ง

๑๑๔๗๔ ศาลากลางจังหวัดพังงา อทิตา พรมดี

๑๖:๒๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๑๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ที่ ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) (เฉพาะราย)
จำนวน ๒ ราย นายพรภิรมย์  ฟุ้งตระกูล
, นายวิศรุต  จิระสุทัศน์

๑๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๔๗๕/๒๕๖๔

อุทธรณ์คำสั่งขอให้ชำระหนี้ตาม
คำพิพากษา (ครั้งที่ ๒) นายสักกายธาร์ม
(สมนึก) เต็มวุฒิโรจน์

๑๑๔๗๕ นายสักกายธาร์ม  เต็มวุฒิโรจน์ อทิตา พรมดี

๑๖:๒๗

สำนักกฏหมาย ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๓๖๖

ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐใหม่
นางวรรณา  ไทยทอง

๑๑๔๗๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ อทิตา พรมดี

๑๖:๓๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๘๕๕

การประเมินค่างานตำแหน่งนักวิชาการ
สัตวบาล (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯสำนัก
งานปศุสัตว์จังหวัด)

๑๑๔๗๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด อทิตา พรมดี

๑๖:๓๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๔๑๐๖

ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
นางสาวสุจารี  องค์ประเสริฐ

๑๑๔๗๘ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี อทิตา พรมดี

๑๖:๓๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔นธ ๐๐๐๘/๒๘๗

ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน ให้ นาย
แทน  รังเสาร์

๑๑๔๗๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส อทิตา พรมดี

๑๖:๓๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(นม)/ ๕๙

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนนคร
บุรี จังหวัดราชสีมา

๑๑๔๘๐ ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๗

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๑๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๘๕๔

ส่งใบสมัครร่วมโครงการปลูกจิตสำนึก
ฝึกจิตอาสา ภายใต้หลักคุณธรรมและ
จริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๑
ราย นายภูมินทร์  สุมามาลย์

๑๑๔๘๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด อทิตา พรมดี

๑๖:๓๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๐๗๕

ขอรับเงินบำเหน็จตกทอด ของนายสม
เกียรติ  กิจรุ่งโรจน์

๑๑๔๘๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล อทิตา พรมดี

๑๖:๓๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔สก๐๐๐๘/ ๖๗๕

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๑๔๘๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๙

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ปจ๐๐๐๘/ ๘๙๖

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๑๔๘๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๔๐

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๒๗๕

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในกรมปศุสัตว์

๑๑๔๘๕ ศูนย์วิจัยฯ อุบลราชธานี อทิตา พรมดี

๑๖:๔๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๒๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ลบ๐๐๐๘/ ๘๘๒

โอนเงินงบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง (เหลือจ่าย) ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กลับ
ส่วนกลางกรมปศุสัตว์ (จำนวน
๑๔,๔๐๐.๐๐ บาท)

๑๑๔๘๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๔๓

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔มค๐๐๐๗/ ๓๒๐

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ก.พ.
๒๕๖๔ รวมเงิน ๖๙,๒๙๐.๐๐ บาท)

๑๑๔๘๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๔๕

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๔๘๘/๒๕๖๔

ขอคัดค้านคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริงความผิดทางละเมิด
จำนวน ๕ ราย

๑๑๔๘๘ นายเนติ  จันทร์สนิทศรี อทิตา พรมดี

๑๖:๔๖

สำนักกฏหมาย ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ชน๐๐๐๘/ ๓๗๐

ขอส่งรายงานรายได้แผ่นดิน (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น
๓๔,๗๑๕.๐๐ บาท)

๑๑๔๘๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท วันทนี สุขเขียว

๑๖:๔๗

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๑/ ๒๐๔

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น
๓๓,๑๒๖.๐๐ บาท)

๑๑๔๙๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
จ.สระบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๕๐

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ลบ๐๐๐๘/ ๘๘๑

ขอส่งบันทึกคำรับรองผู้เบิกเงินกองทุน
ปรับโครงการผลิตภาคเกษตร โครงการ
สร้างความมั่นคงด้านอาหารดคนมรอง

๑๑๔๙๑ สำนักงานปศุสัตซืจังหวัดลพบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๖:๕๓

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๒๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

รับการเปิดเสรีทางการค้า (FTAX (เงิน
จ่ายขาด ปีที่ ๑)

๐๙/๐๓/๒๕๖๔พล๐๐๐๘/ ๔๐๘

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๔๙๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๕๙

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๖/ ๑๕๒

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (มูลค่ารวม
๙,๕๐๐.๐๐ บาท)

๑๑๔๙๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๗

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔นว๐๐๐๘/ ๐๕๙๕๒

โอนเงินงบประมาณกลับส่วนกลาง
(จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงิน
๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๑๔๙๔ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๕

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๖๙

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔ (จำนวน ๑
ชุด)

๑๑๔๙๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่
(งานบริหารทัวไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๗

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๗๓

ขอส่งข้อมูลของผู้ปฏิบัติหน้าที่
Company User Authorizer (จำนวน
๑ นาย ได้แก่ นายเสมอ หอมดอกพลอย)

๑๑๔๙๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๑

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/

ส่งรายงานเงินรายได้แ่ผนดิน ประ

๑๑๔๙๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครราชสีมา อ.ปากช่อง จ.

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๔

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๒๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (รวมทั้งสิ้น
๘๔,๘๑๕.๐๑ บาท)

นครราชสีมา

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๗/ ๐๘๒

ขอส่งเอกสารขอขึ้นทะเบียนสินทรัพย์
ครุภัณฑ์ สท๐๑ และ สท.๑๓ (ครุภัณฑ์
จำนวน ๒ รายการ คือเครื่องตัดหญ้า
แบบชนิดข้อแข็ง จำนวน ๒ เครื่อง และ
เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์แบบ Dhop
Chop ชนิดติดท้ายแทรกเตอร์ จำนวน ๑
คัน)

๑๑๔๙๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๘

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๑/ ๒๐๒

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๔๙๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
จ.สระบุรี

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๐

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๗๑

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๕๐๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่
(งานบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๓

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๓/ ๖๙

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๕๐๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก อ.
กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๔

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๕๑๙

โอนเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔

๑๑๕๐๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๐

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๒๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

กลับกรมปศุสัตว์ (จำนวน ๔ รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐๕,๐๐๐ บาท)

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ศก๐๐๐๘/ ๔๖๙

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๕๐๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๒

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๗๒

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๕๐๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
กาฬสินธุ์ ตู ปณ ๑๓ อ.เมือง จ.
กาฬสินธุ์

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๔

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๒/ ๑๑๘

รายงานการเงิน (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๕๐๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ อ.เมือง
สุรินทร์ จ.สุรินทร์

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๖

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๕๐๖/๒๕๖๔

รายแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล
(ซ่อมบัตรฯ) (นางสาวกชพรรณ ปัดถาวะ
โร รวม ๑ ราย)

๑๑๕๐๖ สำนักงานประกันสังคม วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๑

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔ยล๐๐๐๘/ ๕๐๑

ขอคัดสำเนาทะเบียนคุมทรัพย์สินและ
สำเนาทะเบียนครุภัณฑ์ทั้งหมดของ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา (จำนวน
๒ ราย คือ นางอุไร คงกำเนิด ฯลฯ)

๑๑๕๐๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๔

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔มท๕๒๕๓/ ๒๒.๖๔๒๑๐๐๘๔๔๐๕๕๑

ขอแจ้งค่าไฟฟ้า (ก.พ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน
๔๓๓,๖๐๒.๐๕ บาท)

๑๑๕๐๘ การไฟฟ้านครหลวง วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๖

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๒๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔มท๕๒๕๓/ ๒๒.๖๔๒๑๐๐๘๔๓๖๔๑๒

ขอแจ้งค่าไฟฟ้า (ก.พ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน
๕๐๓,๓๑๐.๗๓ บาท)

๑๑๕๐๙ การไฟฟ้านครหลวง วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๘

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔มท๕๒๕๓/ ๒๒.๖๔๑๒๑๐๐๘๔๓๖๔๐๙

ขอแจ้งค่าไฟฟ้า (ก.พ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน
๖๐,๖๘๒.๖๗ บาท)

๑๑๕๑๐ การไฟฟ้านครหลวง วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๐

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔นพ๐๐๐๘/ ๘๒๑

ส่งรายงานเงินรายได้แ่ผนดิน (ก.พ.
๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๒,๖๗๙,๙๐๐.๐๐
บาท)

๑๑๕๑๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๓

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔นพ๐๐๐๘/ ๘๒๐

ส่งรายงานการรับ - จ่าย เงินจ่ายขาด
โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่
๒ (ก.พ. ๒๕๖๔ เงินคงเหลือ (ยอดยกไป)
๑๑,๘๘๕.๑๓ บาท)

๑๑๕๑๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๖

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔นพ๐๐๐๘/ ๘๑๙

ส่งรายงานการรับ - จ่าย เงินจ่ายขาด
โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ (ก.พ.
๒๕๖๔ คงเหลือ (ยอดยกไป) ๒๑๕.๑๗
บาท)

๑๑๕๑๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๙

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔นพ๐๐๐๘/ ๘๑๘

ส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนรวม
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการ
พัฒนาการผลิตเนื้อโคมาตรฐานอินทรีย์
(ก.พ. ๒๕๖๔ คงเหลือ ๑๑.๗๘ บาท)

๑๑๕๑๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม วันทนี สุขเขียว

๑๐:๕๑

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๒๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๘๒๙

รายงานผลการจำหน่ายพีสดุชำรุด และ
ขออนุมัติจำหน่ายพัสดุออกจากทะเบียน
(จำนวน ๑ รายการ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๐
บาท)

๑๑๕๑๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๕๔

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔อจ๐๐๐๘/ ๒๖๔

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๕๑๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๕๖

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔รย๐๐๐๕/ ๖๕๓

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๒๖๗,๙๒๕.๐๐ บาท)

๑๑๕๑๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง วันทนี สุขเขียว

๑๐:๕๘

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔นธ๐๐๐๘/ ๒๖๙

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๑๕๑๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๔

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ขก๐๐๐๘/ ๓๒

ขอโอนเงินงบลงทุนเหลือจ่ายกลับ
ส่วนกลางกรมปศุสัตวื ผเป้นเงิน
๑,๔๗๔,๙๓๔.๒๕ บาท)

๑๑๕๑๙ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๖

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๑/๒๕๖๔ลพ๐๐๐๘/ ๑๘๖๙

โอนเงินงบประมาณ งบดำเนินงาน - ค่า

๑๑๕๒๐ ศาลากลางจังหวัดลำพูน วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๙

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๒๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ประเภทวัสดุ
เวชภัณฑ์  กลับส่วนกลาง กรมปศุสัตวื
(จำนวนเงิน ๒๐๘,๑๐๐ บาท)

๐๕/๐๓/๒๕๖๔พท๐๐๐๘/ ๓๙๕

ขอส่งรายละเอียดหักเงินธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ (นางมณฑา ขันรัง)

๑๑๕๒๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๐

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ปจ๐๐๐๘/ ๘๐๐

ขอส่งรายงานรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔ (จำนวน ๔๐
บาท รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น
๑๖๓,๕๘๐ บาท)

๑๑๕๒๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
(ฝ่ายบริหารททั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๔

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๑/ ๑๑๐

รายงานเงินรายได้ (ก.พ. ๒๕๖๔ รวมเงิน
๓๔,๐๕๐.๐๐ บาท)

๑๑๕๒๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๖

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔นศ๐๐๐๘/ ๓๙๒

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ก.พ.
๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๓๘,๙๙๐.๐๐ บาท)

๑๑๕๒๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรร
รมราช (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๘

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ว ๘๖๙

ส่งรายงาน ผช ๓๗/๑ ประจำเดือน ก.พ.
๒๕๖๔ (๑ - ๓๐ ก.พ. ๒๕๖๓๔ รวม
๔๘,๐๐๐ บาท)

๑๑๕๒๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
สุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๐

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๐/ ๐๘๓

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๕๒๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ จ.
นครศรีธรรมราช

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๑

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๒๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔ลย๐๐๐๘/ ๒๗๑

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ (ประเภท
เครื่องมือวิทยาศาสตร์ รายการหีบเย็น
(Vaccine cold box) พร้อมเครื่องวัด
และบันทึกอุณหภูมิ (Data logger)
จำนวน ๒ หีบ เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐.๐๐
บาท)

๑๑๕๒๗ ศาลากลางจังหวัดเลย วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๕

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๑/ ๑๐๘

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ สิ่ง
ก่อสร้าง (มูลค่ารวม ๔๑๒,๐๐๐.๐๐
บาท)

๑๑๕๒๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๗

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๓๗๔๐

การโอนเงินเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง กรม
ปศุสัตว์ (จำนวนเงิน ๖๑๐,๐๐๐ บาท)

๑๑๕๒๙ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย วันทนี สุขเขียว

๑๑:๕๖

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ลบ๐๐๐๘/ ๘๔๖

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔

๑๑๕๓๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๒:๐๕

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กค๐๔๐๖.๒/ว ๑๒๗

การกำหนดจำนวนเงินสะสมสูงสุด และ
การนำทุนหรือผลกำไรส่วนเกินของกอง
ทุนหมุนเวียนส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ปับปัญชี ๒๕๖๔

๑๑๕๓๑ กรมบัญชีกลาง วันทนี สุขเขียว

๑๒:๒๑

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(กพ)/ ๑๓๘

ขอส่งรายงานเงินรายได้แ่ผนดิน
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน ก.

๑๑๕๓๒ ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร วันทนี สุขเขียว

๑๒:๒๔

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๒๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

พ. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๕๔,๕๓๐.๐๐
บาท)

๑๐/๐๓/๒๕๖๔ลบ๐๐๐๘/ ๘๙๘

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ (มูลค่า
รวม ๑๐,๕๙๙.๕๐ บาท)

๑๑๕๓๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๒๗

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(มส)/ ๕๖

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๕๓๕ ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน อำเภอ
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๓๑

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๗๕

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๕๓๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ชัยนาท จ.ชัยนาท

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๓๓

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ตร๐๐๐๘/ ๓๙๐

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๕๓๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๓๕

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔รย๐๐๐๕/ ๗๒๖

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (มูลค่ารวม
๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๑๕๓๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง วันทนี สุขเขียว

๑๒:๓๗

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๓/ ๗๒

ส่งเอกสารขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์สิ่งปลูก

๑๑๕๔๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก ต.ลาด
ตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๔๔

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๒๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

สร้าง (รายการ รั้วข่ายถักปม ความสูง
๑๐๕ เมตร พร้อมเสาสูง ๒ เมตร
จำนวนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท)

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๓/ ๗๕

ส่งเอกสารขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์สิ่งปลูก
สร้าง (รายการก่อสร้างโรงพ่นยาฆ่า
เชื้อโรคตำบลลาดตะเคียน อำเภอ
กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี จำนวนเงิน
๔๑๒,๐๐๐ บาท)

๑๑๕๔๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก ต.ลาด
ตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๔๗

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ชพ)/ ๐๘๓

รายงานการรับ - ส่งทรัพย์สินราชการ
(นายพรชัย อินทร์ค้าดี)

๑๑๕๔๒ ด่านกักกันสัตว์ชุมพร อ.ท่าแซะ
จังหวัดชุมพร ๘๖๑๔๐

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๕๐

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๑๕/ ๑๑๓

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนนคร
บุรี จังหวัดราชสีมา

๑๑๕๔๓ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้าย
ฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์
จ.นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๓

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔สร๐๐๐๘/ ๐๖๗๒

ขอแจ้งยกเลิกรายการบันทึกข้อมูล บช
๐๑ และ นส. ๐๒-๑ ประเภทเอกสาร
RA,R๑,RB,R๒ และ RX (จำนวน ๕
รายการ รหัสศูนย์ต้นทุน
๐๗๐๐๖๐๐๑๐๙)

๑๑๕๔๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๘

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๐๗๒

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่
KTB Corporate Online (กรณีผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามคำสั่งของหน่วยงานโอนย้าย

๑๑๕๔๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล
อ.ควนกาหลง  จ.สตูล

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๐

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๓๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

หรือลาออก)

๑๐/๐๓/๒๕๖๔อด๐๐๐๘/ ๓๕๖

ส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน โครงการ
พัฒนาการผลิตโคเนื้อมาตรฐานอินทรีย์
(ก.พ. ๒๕๖๔ คงเหลือ ๐.๙๖ บาท)

๑๑๕๔๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๒

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔อด๐๐๐๘/ ๓๕๙

ส่งรายงานรายได้แผ่นดิน (ก.พ. ๒๕๖๔

๑๑๕๔๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๔

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๘/ ๘๖

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๕๔๘ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๕

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔นธ๐๐๐๘/ ๒๗๒

รายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ก.พ. ๒๕๖๔
รวมทั้งสิ้น ๗,๘๔๐.๐๐ บาท)

๑๑๕๔๙ สำนักงานปศุสัตวืจังหวัดนราธิวาส
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๗

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(กพ)/ ๑๓๙

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๕๕๐ ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๙

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔อย๐๐๐๘/ ๒๖๒

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๕๕๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๐

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๓๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๔/๐๒/๒๕๖๔สต๐๐๐๘/ ๔๗๗

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ (การเกษตร
ตุ็ฟักไข่อัตดนมัติ ขนาด ๕๐๐ ฟอง
จำนวน ๑ ตู้ เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐.๐๐
บาท)

๑๑๕๕๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๓

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔สต๐๐๐๘/ ๔๗๖

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์
แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความ
สามารถในการแข่งขัน ผลิผลิตพัฒนา
ศักยภาพการปศุสัตว์ จำนวนเงิน
๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๑๕๕๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๗

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔สต๐๐๐๘/ ๔๗๘

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ (การเกษตร
เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดันของเหลว
ชนิดตั้งพื้น ขนาด ๓.๕ แรงม้า จำนวน ๕
เครื่อง เป็นเงิน ๘๓,๕๐๐.๐๐ บาท)

๑๑๕๕๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๙

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๘/ ๑๙๒

รายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้จากการ
ผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์
(ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น
๘๗๒,๖๐๐.๐๐ บาท)

๑๑๕๕๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๑

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๘/ ๑๙๓

ส่งรายงานรายเงินได้แผ่นดิน
ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔ (ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น
๕๒๗,๙๘๓.๖๔ บาท)

๑๑๕๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต.ขนงพระ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๕

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๓๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๘/ ๑๘๙

ขอส่งรายงานเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
ประจำเดือน  ก.พ. ๒๕๖๔ (จำนวน๑
ชุด รวม ๑,๗๐๒,๗๘๗.๖๒ บาท)

๑๑๕๕๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต.ขนงพระ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๗

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๖๘

ขอส่งรายงาน จากระบบ GFMIS
ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔

๑๑๕๕๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระ
แก้ว ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด
จ.สระแก้ว

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๙

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๖๕

ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
๒๕๖๔ ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔ (รวม
ทั้งสิ้น ๑๔๙,๐๕๘ บาท)

๑๑๕๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระ
แก้ว ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด
จ.สระแก้ว

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๑

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๓)/ ๘๘๔

ส่งรายงานการเบิก - จ่าย วัคซีน
ผลิตภัณฑ์งบเพื่อจำหน่าย (ผช๓๗/๑)
(เดือน ก.พ. ๒๕๖๔ จำนวนเงิน
๓๒๔,๕๒๕ บาท)

๑๑๕๖๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
สุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๓

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๔๑๐๓

โอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย (งบลงทุน)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กลับส่วนกลาง
กรมปศุสัตว์ (จำนวนเงิน ๓๕,๙๐๐ บาท)

๑๑๕๖๑ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๖

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๘/ ๑๙๕

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๕๖๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต.ขนงพระ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๗

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๓๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔รย๐๐๐๕/ ๗๒๗

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์มูลค่า
ต่ำกว่าเกณฑ์ (๕๑๐๔๐๓๐๒๐๖)
(มูลค่ารวม ๙,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๑๕๖๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๙

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กจ๐๐๐๘/ ๕๐๘

ขอส่งรายงานรายได้แผ่นดิน (จำนวน ๑
ชุด ก.พ. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น
๑๗๗,๐๖.๗๖ น.)

๑๑๕๖๔ สำนักงานปสุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๑

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๘/ ๗๔

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๕๖๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครพนม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๓

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔ชร๐๐๐๘/ ๗๓๘

ส่งสำเนาต้นใบเสร็จรับเงิน และหนังสือ
แจ้งความลงบันทึกประจำวัน (ต้นขั้ว
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่
๒๙๒๑๕,๓๕๗๐๒,๓๕๗๐๕ รวม ๓ เล่ม)

๑๑๕๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๖

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๕/ ๑๔๕

ขอส่งรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและ
รายงานข้อมูลบัญชีที่ต้องำม่มียอดค้าง
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน ก.
พ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ)

๑๑๕๖๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๘

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กบ๐๐๐๘/ ๒๕๕

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔

๑๑๕๖๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๙

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๓๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๗๘

ขอส่งเอกสารตามเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ.
๒๕๖๔)

๑๑๕๖๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครศรีธรรมราช (งานบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๘

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/นศ ๑๗๐

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๕๗๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคใต้ตอนบน จ.นครศรีธรรมราช

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๐

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔ชพ๐๐๐๘/ ๐๐๓๐๐

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๕๗๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๒

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๕/ ๐๗๓

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๕๗๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๓

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กบ๐๐๐๘/ ๒๖๗

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๕๗๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๕

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ชร๐๐๐๘/ ๗๙๐

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๕๗๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๖

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๓๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๓๐

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๕๗๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๗

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ยส๐๐๐๘/ ๓๓๑๔

การจำหน่ายพัสดุชำรุด (จำนวน ๑๔
รายการ คือนายอาณัติ ชูรัตน์ ในราคา
ประมูล ๔๑,๕๐๐ บาท)

๑๑๕๗๖ ศาลากลางจังหวัดยโสธร วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๐

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๔/ ๙๔

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๕๗๗ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น (ฝ่าย
บริหารฯ)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๑

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔พล๐๐๐๘/ ๓๘๑

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๗๔๐,๑๘๐.๐๐ บาท)

๑๑๕๗๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๓

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ตก๐๐๐๘/ ๓๐๗

ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน (ก.ป.ศ. ๑๔
จำนวน ๒๐๐ เล่ม)

๑๑๕๗๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๑

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔รอ๐๐๐๘/ ๗๗๒

ขอนำส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ก.พ.
๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๕๕,๗๕๐.๐๐ บาท)

๑๑๕๘๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
ฝ่าบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๓

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔นย๐๐๐๘/ ๒๘๑

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

๑๑๕๘๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๕

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๓๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กจ๐๐๐๘/ ๔๙๖

ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS
(ก.พ. ๒๕๖๔ ยอดยกไป
๖,๘๖๗,๐๔๘.๐๐ บาท)

๑๑๕๘๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๗

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ตก๐๐๐๘/ ๓๐๘

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๕๘๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๘

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๓/ ๖๘

ส่งรายงานการเงินตามระบบ GFMIS (ก.
พ. ๒๕๖๔ งบประมาณคงเหลือ
๔๔,๕๑๐,๖๙๗.๐๙ บาท)

๑๑๕๘๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก อ.
กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๐

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๘/ ๑๘๗

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์การเกษตร
จำนวน ๔ รายการ (มูลค่ารวม
๘,๑๕๐.๐๐ บาท)

๑๑๕๘๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๒

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔พล๐๐๐๘/ ๓๘๔

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ กรณี
กองคลังบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (มูลค่ารวม
๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๑๕๘๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๔

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔รบ๐๐๐๘/ ๒๕๕๘

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

๑๑๕๘๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๖

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๓๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กพ๐๐๐๘/ ๒๐๓

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๒๐๐,๘๓๐.๐๐ บาท)

๑๑๕๘๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
กำแพงเพชร (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๘

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔รบ๐๐๐๐๘/ ๒๖๘๓

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (พ.ย. ๒๕๖๓)

๑๑๕๘๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๐

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔ยล๐๐๐๘/ ๔๕๘

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๕๙๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๑

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๐/ ๐๘๖

ขอรายงานข้อเท็จจริงการจัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่มแอมโมเนีย
มคลอไรด์ และอัลดีไอด์

๑๑๕๙๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ จ.
นครศรีธรรมราช

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๔

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ชม)/ ๐๖๗

ส่งงบเดือนรายได้แผ่นดิน (ก.พ. ๒๕๖๔
เป้นจำนวนเงิน ๕๔๐.๐๐ บาท)

๑๑๕๙๒ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ อ.เมือง จ.
เชียงใหม่

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๖

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๖๓

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๕๙๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ชุมพร ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๘

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๓๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๔๔๗

ขอขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สินกรมปสุสัตว์
(รายการหีบเย็น Vaccine cold box
พร้อมเครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ Data
logger จำนวน ๒ รายการๆ ละ
๑๒,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐
บาท)

๑๑๕๙๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อ.เมือง จ.
สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๒

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ปข)/ ๙๗

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ม.ค. ๒๕๖๔)

๑๑๕๙๕ ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๓

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๓(ปข)/๖

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ธ.ค. ๒๕๖๓)

๑๑๕๙๖ ด่านกักกันสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๖

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๕/ ๑๖๖

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (ก.
พ. ๒๕๖๔)

๑๑๕๙๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๗

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔ชย๐๐๐๘/ ๙๕๘

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๕๙๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๐

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๒/๒๕๖๔อด๐๐๐๘/ ๒๗๓๒

ขอความเห็นชอบในการจำหน่ายพัสดุ

๑๑๕๙๙ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี ชติญา บัวหลวง

๑๐:๐๒

กองคลัง, กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๓๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ชำรุด (จำนวน ๗ รายการ)

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๗/ ๙๓

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๖๐๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลยร ต.
ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๔

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔ยล๐๐๐๘/ ๔๙๖

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๑๖๐๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๖

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๐๔๙

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๖๐๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ยโสธร อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๗

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๘/ ๖๙

รายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ก.พ. ๒๕๖๔
รวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๑๖๐๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๙

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๘/ ๗๑

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๖๐๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธฺุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๑

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๔๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(สข)/ ๙๗

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๖๐๕ ด่านกักกันสัตว์สงขลา ถ.ศรีภูวนารถ
ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๒

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๕/ ๑๕๖

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ก.พ.
๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๑๔๔,๗๓๘ บาท)

๑๑๖๐๖ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๔

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๕๘

ขอส่งงบประทบยอดเงินฝากธนาคารทุก
บัญชี ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔

๑๑๖๐๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระ
แก้ว ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด
จ.สระแก้ว

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๕

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๕๗

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๖๔ รวมทั้งสิ้น
๒๕,๔๒๐ บาท)

๑๑๖๐๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระ
แก้ว ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด
จ.สระแก้ว

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๙

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ปน๐๐๐๘/ ๒๓๖

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔)

๑๑๖๐๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๐

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๓/ ๖๖

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๖๑๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๒

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๔๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๕/ ๑๕๕

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๖๑๑ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๔

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔สท๐๐๐๘/ ๒๘๓

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณี
ชำรุดและขออนุมัติจำหน่าย ปี ๒๕๖๓
(จำนวน ๑๔ รายการ โดย
วิะีขายทอดตลาด)

๑๑๖๑๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๖

กองคลัง, กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔ฉช๐๐๐๘/ ๑๑๖๒

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(ยอดรวม ๒๘๕,๗๐๐ บาท)

๑๑๖๑๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๘

กองคลัง ๑๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔นจ.๐๖๕/๒๕๖๔

แจ้งการดำเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียน
กรณีตรวจพบกระดูกไก่ในอาหารสุนัข

๑๑๖๑๔ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

อทิตา พรมดี

๐๘:๓๔

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๓/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๖๑๕/๒๕๖๔

ขอขึ้นทะเบียนรายชื่อ ส่งสินค้าไก่
กระป๋องเข้าประเทศรัสเซีย

๑๑๖๑๕ บริษัท เอส.พี.เอ อินเตอร์เนชั่นแนล
ฟู้ด กรุ๊ป

ดรุณี คำรอด

๐๘:๓๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔ฑต.๐๑๕/๒๕๖๔

แจ้งการเพิ่มเติมขอแก้ไขรายละเอียดใน
มาตรการควบคุมและป้องกันเชื้อ
ซัลโมเนลล่าปนเปื้อนในกระบวนการ
ผลิต SOP-๐๐๗

๑๑๖๑๖ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

อทิตา พรมดี

๐๘:๓๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๔๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๑๙

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายพนม
มีศิริพันธุ์ ไปราชการ ที่กรมปศุสัตว์ จ.
ปทุมธานี  วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔
เป็นเวลา ๑ วัน

๑๑๖๑๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๐๘:๔๑

อธิบดี ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔นฐ๐๐๐๘/ ๓๕๑๔

การดำเนินกิจกรรมปศุสัตว์นครปฐม
สร้างความมั่นใจสู่ผู้บริโภค Big Claning
Day โรงฆ่าสัตว์สะอาดได้มาตรฐาน
(ตั้งแต่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

๑๑๖๑๘ สำนักงานปศุสัตว์นครปฐม กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๔๓

รองอธิบดี๕ ด้านสุขภาพสัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๓)/ ๑๐๖๔

ส่งรายงานการประชุมประจำเดือน
(รายการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๖๑๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๔๕

สำนักงานเลขานุการกรม ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๕๒๒/๑๗๓๖

ขอเชิญประชุมหารือ เรื่อง แนวทางการ
ระบุสัดส่วนวัตถุดิลในฉลากอาหารกุ้ง
ของสมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย วันที่
๑๗ มีค ๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๐๐ น. ณ
ห้องประชุมกุลาดำ ชั้น ๗ อาคาร
จุฬาภรณ์ กรมประมง

๑๑๖๒๐ กรมประมง ดรุณี คำรอด

๐๘:๔๘

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๓/๑๗๘๕

ขอขอบคุณ (กรมปศุสัตว์ได้จัดส่ง
เจ้าหน้าที่มาดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
ภายในอาคารสำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ ๘ มีนาคม

๑๑๖๒๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองคลัง

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๗

กองสารวัตรและกักกัน ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๔๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕๖๔)

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๔/ว ๔๖๘

แจ้งการต่ออายุเอกสารแนบท้าย
ใบรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
(บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์) จำกัด

๑๑๖๒๒ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กองรับรอง
มาตรฐาน

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๑

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๘/๗๘

ขอขึ้นทะเบียนโค จำนวน ๑ ตัว

๑๑๖๒๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๘/๗๗

ขออนุมัติคัดโคแม่พันธุ์ตากพร้อมลูกติด
เพื่อส่งมอบไปศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์
สัตว์เทพา จำนวน ๓๐ ตัว

๑๑๖๒๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๑๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔อย ๐๐๐๘/๒๔๗

รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดด้านการ
ผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ "ร้อย
ละความสำเร็จของการดำเนินงานเครือ
ข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์" รอบการ
ประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๑๖๒๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๑๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔ฝบ.๐๓๕/๒๕๖๔

ขออนุโลมการตรวจรับรองกระบวนการ
ผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ส่งออก เป็นแบบ
Lot by Lot

๑๑๖๒๗ บริษัท กรีนสปอต จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๑๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๔๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๔/๑๐๓

ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๖๒๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๑๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๔/๑๐๘

รายงานผลการจำหน่ายสุกรออกจาก
ทะเบียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ จำนวน ๕๘ ตัว

๑๑๖๒๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๑๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๔๘

ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม(งบ
บุคลากร) ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
คงเหลือ ๑๓๓,๗๗๐ บาท ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๑๖๓๐ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์(ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
มหาสารคาม)

วาริน พงษ์รื่น

๐๙:๒๐

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔มท ๕๒๕๓/๒๒.๖๔๒๑๐๐๘๔๓๖๔๑๔

ขอแจ้งค่าไฟฟ้า ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๑๖๓๑ การไฟฟ้านครหลวง งานเก็บเงิน
ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๒๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๔.๐๑/๔๑๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมการใช้ปัจจัยการผลิตที่เหมาะสม
เพื่อลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรและ
สถาบันเกษตรกร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อ
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๖๓๒ คณะกรรมการส่งเสริมการใช้ปัจจัย
การผลิต ฯ สำนักงานเศรษฐกิจการ
เกษตร

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๒๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔อว ๐๖๕๖.๑๐/๒๖๓

ขอความอนุเคราะห์สถานที่ฝึกงานของ
นักศึกษา

๑๑๖๓๓ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

วาริน พงษ์รื่น

๐๙:๓๕

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๔๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๗/๖๔

ขออนุมัติยืมรถยนต์บรรทุกสำหรับใช้ขน
หญ้าแพงโกล่าอัดฟ่อน จำนวน ๒ คัน

๑๑๖๓๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุทัยธานี ม.๒ ต.ไผ่เขียว อ.สว่าง
อารมณ์

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๐๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๘/๘๑

ขอส่งรายงานตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความ
สำเร็จในการดำเนินงานวิชาการ

๑๑๖๓๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๐๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๘๙๗

ขอเชิญประชุมคณะทำงานการขับเคลื่อน
งานด้านการเกษตรโครงการศูนย์ศึกษา
พัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้อนุรักษ์ดิน
น้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพนิมิตสุด
เขตสยาม (ครั้งที่ ๑ ในวันพฤหัสบดีที่
๑๘ มี.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ
ห้องประชุมจำลอง อัตนโถ ชั้น ๑ สปก.)

๑๑๖๓๖ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงาน
และโครงการพิเศษ

ถิรมน จุลานุกะ

๑๐:๒๒

อธิบดี ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๖๓๗/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์แก้ไขหนังสือ
HEALTH CERTIFICATE (FORM ๑๐)

๑๑๖๓๗ บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร
จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๓๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๖๓๘/๒๕๖๔

ขอแก้ไขเอกสาร Health Certificate
จากเดิม ๑๖/๐๑/๒๐๒๑ ขอแก้ไขเป็น
๒๘/๐๑/๒๐๒๑

๑๑๖๓๘ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จำกัด อทิตา พรมดี

๑๑:๕๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๖๓๙/๒๕๖๔

ยืนยันความประสงค์ให้ผู้ระบุข้อความ

๑๑๖๓๙ บริษัท คิงเบลโปรดิวเซอร์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๕๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๔๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ตาม Place of Delivrey

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๑/ว ๑๘๐๓

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์" (ใน
ระหว่างวันที่ ๓๐-๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ ณ
โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
กรุงเทพมหานคร)

๑๑๖๔๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนา
ระบบบริหาร

ถิรมน จุลานุกะ

๑๒:๒๖

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๑/ว ๒๗๙

การขับเคลื่อนกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ในการปรับปรุง
โครงสร้าง อำนาจหน้าที่ และบทบาท
ของหน่วยงานให้สอดรับกับเป้าหมาย
ระยะยาวแและแนวทางการพัฒนาด้าน
การเกษตรของประเทศ

๑๑๖๔๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนัก
งานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

ถิรมน จุลานุกะ

๑๒:๒๘

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๑๘๓๓

ร่างแผนความร่วมมือระยะ ๕ ปี ไทย -
มองโกเลีย

๑๑๖๔๒ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักการ
เกษตรต่างประเทศ

ถิรมน จุลานุกะ

๑๒:๓๐

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๔๘๓

รายงานเหตุประท้วงสินค้าจากมะพร้าว
(กะทิ) ที่นำเข้าจากประเทศไทยใน
สาธารณรัฐเกาหลี

๑๑๖๔๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักการ
เกษตรต่างประเทศ

ถิรมน จุลานุกะ

๑๒:๓๓

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔.๔/๑๘๒๐

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา "๒๐๒๒

๑๑๖๔๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักการ
เกษตรต่างประเทศ

ถิรมน จุลานุกะ

๑๒:๓๖

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๔๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

Seminar on Safety Governance of
Agricultural - Livestock and Fishery
Products for Asian Countries"

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๑๓๘

เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐปานามา
ประจำประเทศไทยเข้าเยี่ยมคารวะ
นายกรัฐมนตรีในโอกาสเข้ารับหน้าที่

๑๑๖๔๕ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

ถิรมน จุลานุกะ

๑๒:๓๘

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๖๔๖/๒๕๖๔

ขอเอกสารรับรอง Health Certificate

๑๑๖๔๖ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด EST.
๑๐

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๑๐๐/ว ๑๒๑๕

ขอเชิญประชุมร่วมกับคณะกรรมาธิการ
ติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูป
ประเทศ และการจัดทำและดำเนินการ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ วุฒิสภา วันที่ ๒๖
มี.ค. ๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ห้อง ๑๓๔-๑๓๕)

๑๑๖๔๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนัก
งานรัฐมนตรี

มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๑๓:๐๔

กองแผนงาน, กองแผนงาน ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔๒๒๑๑/๒๑/๑๙๐

ขออกหนังสือ To whom และ
Replacement Health certificate

๑๑๖๔๘ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔มท ๐๗๒๑.๓/ว ๓๓๘๐

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการผังเมือง
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ มีค ๖๔ เวลา
๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔๑๕๐๑
อาคาร ๔ ชั้น ๑๕ กรมโยธาธิการและผัง

๑๑๖๔๙ กรมโยธาธิการและผังเมือง ดรุณี คำรอด

๑๓:๑๐

อธิบดี ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๔๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เมือ ถ.พระราม ๙

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๑๐

ส่งสัญญาจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่ง
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน ๑
รายการ

๑๑๖๕๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔สธ ๑๐๑๐.๕/๓๔๒๑

ขอส่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ตัวอย่างนมโรงเรียน ภาคเรียนที่
๒/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔

๑๑๖๕๑ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยากระทรวงสาธารณสุข

ดรุณี คำรอด

๑๓:๑๔

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๕๐

ขอโอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายกลับ
ส่วนกลางคงเหลือ ๑,๔๐๐

๑๑๖๕๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๒๐

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๖๕๓/๒๕๖๔

ขอให้จัดทำจดหมายชี้แจง (To whom
it may concern)

๑๑๖๕๓ บริษัท แพ็คฟู้ด จำกัด (มหาชน) อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๓.๐๑/ว ๔๕๕

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
พัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง ภายใต้
กรอบความร่วมมือด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศในการสนับสนุนการพัฒนา
ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง (Farmer
ONE) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

๑๑๖๕๔ คณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาฐาน
ข้อมูลเกษตรกรกลางฯ

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๔๖

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๓.๐๑/ว ๔๕๘

ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนพัฒนาพื้นฐานข้อมูลเกษตรกร

๑๑๖๕๕ คณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาฐาน
ข้อมูลเกษตรกรกลางฯ

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๕๐

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๔๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

กลาง ภายใต้กรอบความร่วมมือด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน
การพัฒนาฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง
(Farmer ONE)ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔D๐๖๙/๖๔

ขอนำเสนอระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ให้กับหน่วยงานของท่าน

๑๑๖๕๖ บริษํท ดี โซลูชั่น ดอท คอม จำกัด วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๕๒

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔นศ ๐๐๐๘/๔๒๗

ส่งข้อมูลผู้ขออนุญาตตรวจสอบทะเบียน
ประวัติบุคคล (เพิ่มเติม)

๑๑๖๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครศรีธรรมราช (กลุ่มยุทธศาสตร์)

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๕๔

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๕/๑๔๓

รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณปี ๒๕๖๔

๑๑๖๕๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ.
เมือง จ.ตาก

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๖๕๙/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
(ผลิตภัณฑ์ PAR FRIED COCONUT
SHRIMP)

๑๑๖๕๙ บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๕๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๑๖๖

การทบทวนข้อเสนอโครงการวิชาการ
เรื่อง การเปรียบเทียบสมรรถนะการผลิต
คุณภาพซาก และคุณภาพเนื้อของโค
พันธุ์กบินทร์บุรีและโคลูกผสมพันธุ์
กบินทร์บุรี

๑๑๖๖๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๕๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๑๖๙

ไม่ขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างโรงเรือนเลี้ยง
โค

๑๑๖๖๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๒๕๙

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๖๖๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๒๖๒

ส่งรายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๖๖๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๖๖๔/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
(ผลิตภัณฑ์ Frozen Par-Fried Peeled
Deveined Tail On Breaded
Butterfly White Shrimp)

๑๑๖๖๔ บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๐๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๘๕๐

ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการดำเนิน
งานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ
ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ วันที่ ๑๙
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๑๖๖๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ อทิตา พรมดี

๑๔:๐๘

สำนักกฏหมาย ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๒๕๓

ขออนุมัติทะเบียนลูกโคเนื้อ พันธุ์บ
ราห์มันแดง จำนวน ๘ ตัว

๑๑๖๖๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๕๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/ว ๖๗๓

รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริงการ
ดำเนินโครงการ ธคก. ในพื้นที่อำเภอโซ่
พิสัย จังหวัดบึงกาฬ นายองอาจ  คน
กล้า

๑๑๖๖๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๓๐

สำนักกฏหมาย, สำนักกฏหมาย, สำนัก
กฏหมาย, สำนักกฏหมาย, สำนักกฏ
หมาย

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๖๖๘/๒๕๖๔

การแจ้งเปลี่ยนชื่อบริษัท ดูเม็กซ์ จำกัด
EST ๒๒๕ เป็น บรอษัท ดานอน สเปเชี
ยลไลซ์ นิวทริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
EST ๒๒๕

๑๑๖๖๘ บริษัทดูเม็กซ์จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๑๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๗/๙๑

รายงานการตรวจเยี่ยม (นายสุรพล ธัญญ
เจริญ ปศุสัตว์เขต ๔ พร้อมคณะได้เข้า
ตรวจเยี่ยม เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๑๖๖๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย อ.
วังสะพุง จ.เลย

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๐๑๙๘

การจัดทำสรุปลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้า
งรายเดือน ตามแบบ ส.ข.ร.๑
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๖๗๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง อทิตา พรมดี

๑๔:๑๑

สำนักกฏหมาย ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๖๕

รายงานผลการฝึกอบรมเกษตรกร
หลักสูตร การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๑๖๗๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๑๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๗/๙๒

ส่งรายงานการใช้จ่ายเงินและรายงานเงิน

๑๑๖๗๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย ต.
ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๕๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

รายได้แผ่นดิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๖๖

การปรับปรุงข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ ภายใน
พื้นที่ปศุสัตว์เขต ๙ จำนวน ๑ แห่ง

๑๑๖๗๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๑๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๕/๑๓๕

ส่งรายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๖๗๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ.
เมือง จ.ตาก

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๑๑

รายงานผลการตรวจสอบเอกสารซื้อ
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑
รายการ ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)ตามประกาศ
ประกวดราคากรมปศุสัตว์ที่ e-๒/๒๕๖๔
ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๖๗๕ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปทุมธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๑๕

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๑๐

ขออนุมัติพิมพ์ข้อความด้านหลัง
ใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรทที่ดี
ด้านปศุสัตว์

๑๑๖๗๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๑๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๕/๑๔๕

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๖๗๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๒/๑๑๔

ขอนำส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำปี ๒๕๖๓ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ -

๑๑๖๗๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๕๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

๑๕/๐๓/๒๕๖๔จบ ๐๐๐๘/๐๗๗๘

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่าย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นเงิน
๑๙,๔๘๖,๒๐๐ บาท

๑๑๖๘๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๑๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๑๒

ชี้แจงเพิ่มเติมกรณีมีผู้ประกวดราคาราย
เดียว

๑๑๖๘๒ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปทุมธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๑๘

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๒/๑๑๕

รายงานผลการจำหน่ายสุกรออกจาก
ทะเบียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ จำนวน ๕๒ ตัว

๑๑๖๘๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔สส๐๐๐๘/ว๑๖๗

ส่งแบบตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ ครรั้งที่
๑/๒๕๖๔

๑๑๖๘๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสงคราม

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๑๙

สำนักงานปศุสัตว์เขต๗ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๑๓

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายเทพ
ฤทธิ์ ทับบุญมี (ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๔ จ.ชุมพร)

๑๑๖๘๕ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปทุมธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๒๑

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ชบ ๙๓๗

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
เนื้อสัตว์ปีก (เนื้อดิบ)

๑๑๖๘๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๒๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๕๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ชบ ๙๓๘

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
Rinse ซาก

๑๑๖๘๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๒๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔อต ๐๐๐๘/๓๑๙

รายงานการตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนงาน/โครงการด้านการส่งเสริม
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ประจำปี ๒๕๖๔

๑๑๖๘๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มส่งสเริมและพัฒนาการปศุสัตว์

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๒๓

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ชบ ๙๓๖

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก (เนื้อสุก)

๑๑๖๘๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๒๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๑๒๑

ขอส่งรายงานสรุปผลการฝึกอบรม
สัมมนา บุคคลภายนอก ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ผ่านระบบสื่อออ
นไลน์ จำนวน ๒ โครงการ

๑๑๖๙๐ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๒๖

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/รบ ๑๘๐

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์ตัวอย่าง ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๖๙๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันตก

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๒๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/รบ ๑๗๗

ขอส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างไข่สด ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๑๖๙๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันตก

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๓๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๕๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔สธ ๐๔๓๕.๔/ว๖๖๙

ขอเชิญ สัตวแพทย์หญิง ดร.นรี เกตุสิงห์
เป็นวิทยากรและเข้าร่วมการประชุมฯ
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ
โรงแรมเบสท์เวสเทิร์นพลัสแวนด้าแกนด์

๑๑๖๙๓ กรมควบคุมโรค ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๓๓

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/รบ ๑๗๕

ขอส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างเนื้อสัตว์ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๖๙๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันตก

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๓๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/รบ ๑๘๙

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๖๙๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันตก

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๓๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ชบ ๑๐๓๕

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
Rinse ซาก

๑๑๖๙๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๔๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๒/๑๑๑

ขออนุญาตรับนักศึกษาฝึกงาน ระหว่าง
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๕
มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๘ คน

๑๑๖๙๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.
สะพรรณบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ชบ ๑๐๓๔

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
เนื้อสัตว์ปีก (เนื้อดิบ)

๑๑๖๙๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๔๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ชบ ๑๐๓๓

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก (เนื้อสุก)

๑๑๖๙๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๔๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๕๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๐/๑๐๑

ข้อมูลประวัติของผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๑๗๐๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
มหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.
มหาสารคาม

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔อน ๐๐๐๘/๓๘๑

ส่งคำขอรับใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

๑๑๗๐๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๔๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๙/๐๔๙

ขออนุมัติรับบริจาคครุภัณฑ์ (เครื่องพิมพ์
จำนวน ๒ รายการ)

๑๑๗๐๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
บริหารทั่วไป

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๙/๐๖๘

ส่งตัวชี้วัดของหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ ๖.๔
ครั้งที่ ๑ แผนการปรับปรุงการให้บริการ

๑๑๗๐๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
งานบริหารทั่วไป

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๙/๐๗๗

ขอข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ
นางกัลยา ดำรงฤทธิ์

๑๑๗๐๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นราธิวาส หมู่ที่ ๖ อ.ตากใบ จ.
นราธิวาส

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔สดท.๒๕๖๔/ว๐๒๐

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนา
วิชาการด้านเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ
โครงการ Smart City Summit ๒๐๒๑
ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๐ พฤษภาคม
๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๔๐๑ ชั้น ๔
โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอน
เวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ

๑๑๗๐๕ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

อทิตา พรมดี

๑๑:๐๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, สำนักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์, สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, สำนักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์, สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, สำนักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๕๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปศุสัตว์, สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, สำนักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์, สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, สำนักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์

๐๔/๐๓/๒๕๖๔อต ๐๐๐๘/๒๘๕

รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดด้านการ
ผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ "ร้อย
ละความสำเร็จของการดำเนินงานเครือ
ข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์" รอบการ
ประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๑๗๐๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔สธ ๑๐๐๙.๓.๑/ว ๗๑๒

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
ยาตามพระราชบัญญัติยา ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ มีค ๖๔ เวลา
๐๙.๓๐-๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมหลวง
วิเชียร อาคาร ๑ ชั้น ๒ ตึกสำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา

๑๑๗๐๗ กองยา สำนักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

ดรุณี คำรอด

๑๔:๕๓

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๑๘๔

รายงานผลการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง
จำนวน ๑ รายการ

๑๑๗๐๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ อ.รา
มัน จ.ยะลา

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๕๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔สต ๐๐๐๘/๖๕๑

รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดด้านการ
ผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ "ร้อย
ละความสำเร็จของการดำเนินงานเครือ
ข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์" รอบการ
ประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๑๗๐๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๘/ ๒๐๘

ขอแจ้งรายงานการวางแผนและจัดทำ
ผังเมืองรวมชุมชนนครบุรี จ.
นครราชสีมา

๑๑๗๑๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๑

กองคลัง ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๓/๗๘

ส่งตัวข้าราชการไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(นายอภิชิต แก้วสมศรี เจ้าพนักงาน
สัตวบาลปฏิบัติงาน ไปปฏิบัติหน้าที่
ราชการที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม ตั้งแต่วันที่ ๑๕ มีนาคม
๒๕๖๔))

๑๑๗๑๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก ต.ลาด
ตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๗๑๒/๒๕๖๔

ขอผ่อนผันการออกหนังสือรับรองสุข
อนามัยเพื่อส่งออกสินค้าไปประเทศ
แคนาดา

๑๑๗๑๒ บริษัท สยามไมโครเวอร์คส์ ๑๙๙๔
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๐๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๙/ ๘๖

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐

๑๑๗๑๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อ.ปากช
ช่อง จ.นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๘

กองคลัง ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๕๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๑๓๙

แจ้งบัญชาของนายกรัฐมนตรีในสรุป
รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ช่วย
รัฐมนตรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๑๗๑๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๘

กองแผนงาน ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๙๑๙

ขอเชิญประชุมหารือข้อมูลห่วงโซ่คุณค่า
สินค้าเกษตร (Value Chain) ภายใต้
กรอบ BCG Model วันที่ ๑๖ มีนาคม
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมกษ. (ห้อง ๑๓๔-๑๓๕)

๑๑๗๑๕ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

อทิตา พรมดี

๑๕:๑๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๙/ ๙๑

การสำรวจผังเมืองในเขตของศูนย์วิจัย
และพัฒนาโคนม

๑๑๗๑๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อ.ปากช
ช่อง จ.นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๐

กองคลัง ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กพ ๐๐๐๘/๒๕๑

ส่งข้อมูลสรุปโครงการที่เสนอของบ
พัฒนาจังหวัดประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕

๑๑๗๑๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
กำแพงเพชร (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๑

กองแผนงาน, กองแผนงาน ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๗๑๘/๒๕๖๔

ขอแจ้งความประสงค์ขอขยายขอบข่าย
การรับรอง HACCP

๑๑๗๑๘ บริษัท แมคคีย์  ฟู้ด เซอร์วิสเซล
(ประเทศไทย) จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๑๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔นว ๐๐๐๘/๕๗๖

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตาม
แบบรายงาน RPT ๑๑๒ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๗๑๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๓

กองแผนงาน ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๖๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๖๘

รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีโค
ป่วยตายและขออนุมัติจำหน่ายออกจาก
ทะเบียน (โคเนื้อพันธุ์กบินทร์บุรี เพศเมีย
หมายเลข TP ๑๒๖/๖๓)

๑๑๗๒๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๑๘๑๙

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่า
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

๑๑๗๒๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๕

กองแผนงาน ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๗๑

รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีโค
ป่วยตายและขออนุมัติจำหน่ายออกจาก
ทะเบียน (โคเนื้อพันธุ์กบินทร์บุรี เพศเมีย
หมายเลข MK ๙/๕๔)

๑๑๗๒๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๕/ ๑๕๑

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๑๗๒๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ.
เมือง จ.ตาก

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๘

กองคลัง ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๘๖๙

แผนปฏิบัติการด้านสิทธิมนุษยชนของ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔-๒๕๖๕ ภายใต้ แผนสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติฉบับที่ ๔ (พ.ศ.
๒๕๖๒-๒๕๖๕)

๑๑๗๒๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงาน
และโครงการพิเศษ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๘

กองแผนงาน ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๖๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๐๑๑/ว ๕๓

ขอส่งรายงานการประชุมคณะ
อนุกรรมการขับเคลื่อนธุรกิจเกษตร
(Agribusiness) ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ และ
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการฯ ครั้งที่
๒/๒๕๖๔ วันที่ ๘  มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา
๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๓ ชั้น ๒

๑๑๗๒๕ สำนักส่งเสริมและจัดการสินค้า
เกษตร

อทิตา พรมดี

๑๕:๑๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๙/๙๓

รายงานผลการจำหน่ายพร้อมขออนุมัติ
ออกจากทะเบียน (โคป่วยคัดออก พันธุ์
TF จำนวน ๑ ตัว)

๑๑๗๒๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๙๓๑

รายงานการประชุม และข้อเสนอเหตุผล
ปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการฟาร์ม
โคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ ๒

๑๑๗๒๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ อทิตา พรมดี

๑๕:๒๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๒๐๓/ ๑๘๑๔

การส่งเงินคืนกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้าง
อาชีพ ของกรมปศุสัตว์ (จำนวน
๑๐,๐๙๘,๙๗๙.๘๘ บาท)

๑๑๗๒๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองคลัง

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๒

กองคลัง ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๖/๑๔๙

ข้าราชการมารายงานตัวปฏิบัติราชการ
(นางสาวสิรินาฎ ราชคม ตำแหน่งนัก
วิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ เมื่อวันที่ ๘
มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๑๗๒๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๖๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔สน ๐๐๐๘/๕๓๘

ผลการดำเนินงานระดับความสำเร็จใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์
ระดับจังหวัด รอบ ๑/๒๕๖๔

๑๑๗๓๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๒

กองแผนงาน ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/๔๘๒

ขอใช้เงินเหลือจ่าย

๑๑๗๓๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
ฝ่ายบริหารทั่วไป

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๓

กองแผนงาน ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔อจ ๐๐๐๘/๑๙๔

รายงานผลการดำเนินงาน เครือข่ายสัตว์
พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ รอบที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๑
เครือข่าย

๑๑๗๓๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ (กลุ่มส่งเสริมฯ)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๑๐๙๖

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการ
ปรับปรุงระบบไฟฟ้า ของสำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

๑๑๗๓๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๖

กองแผนงาน ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๒/๑๑๖

ขอส่งแบบคำขอใช้งานระบบฐานข้อมูล
การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (e-Breeding)
ของ ด.ต.หญิง สมถวิล นรสิงห์ เกษตรกร
ฟาร์มเครือข่าย โคเนื้อ

๑๑๗๓๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.
สะพรรณบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔นว๐๐๐๘/ ๖๓๔

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน เดือน ก.พ.
๒๕๖๔ (รวมทั้งสิ้น ๙๙,๓๙๐.๐๐ บาท)

๑๑๗๓๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๘

กองคลัง ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๖๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๕/๐๒/๒๕๖๔นร ๐๕๐๘(กรจ.)/๑๓๗๔

เรื่อง ขั้นตอนการพิจารณา
Regionalization สำหรับโรคไข้หวัดนก
สายพันธุ์รุนแรงของประเทศคู่ค้า พ.ศ.
๒๕๖๔ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๔ ง วัน
ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๗๓๖ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อทิตา พรมดี

๑๕:๒๙

สำนักกฏหมาย ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๐๗๗

รายงานผลการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการกรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์
จังหวัดเขต ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๑๗๓๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๙

กองแผนงาน ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔พย๐๐๐๘/ -

ขอขึ้นทะเบียนครุภัรฑ์ (จำนวน ๑
รายการ เป็นเงินรวม ๔๙,๐๐๐ บาท)

๑๑๗๓๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๐

กองคลัง ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ฉช ๐๐๐๘/๑๓๓๙

การเสนอคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาย
ใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑๗๓๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๑

กองแผนงาน ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔นร ๐๕๐๘(กรจ.)/๑๓๗๓

ได้ส่งประกาศกรมปศุสัตว์ จำนวน ๕
ฉบับ  เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๔ ง วันที่
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๗๔๐ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อทิตา พรมดี

๑๕:๓๑

สำนักกฏหมาย ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔นว ๐๐๐๘/๖๔๘

การเสนอคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาย

๑๑๗๔๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๒

กองแผนงาน ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๖๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๐/๐๓/๒๕๖๔ยส๐๐๐๘/ ๔๑๑

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (รายการ
หีบเย็นพร้อมเครื่องวัดและบันทึก
อุณหภูมิ จำนวน ๒ หีบ มูลค่ารวม
๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๑๗๔๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๓

กองคลัง ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๒/๑๑๒

ขอขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สิน กรมปศุสัตว์
(โคเนื้อ)

๑๑๗๔๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.
สะพรรณบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/๖๘

การเสนอคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาย
ใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑๗๔๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๔

กองแผนงาน ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔มส ๐๐๐๘/๒๐๘๐

โอนเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน กลับ
กรมปศุสัตว์

๑๑๗๔๕ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ, กองงานพระราชดำริและ
กิจกรรมพิเศษ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๖/๑๐๗

รายงานผลการจำหน่ายลูกโคนมเพศผู้
พร้อมขออนุมัติออกจากทะเบียน จำนวน
๑ ตัว

๑๑๗๔๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สกลนคร ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.
สกลนคร

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๖๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๖/๑๐๙

รายงานผลการจำหน่ายโคนมคัดออก
พร้อมขออนุมัติจำหน่ายออกจาก
ทะเบียน (จำหน่ายโคนมพันธุ์ TF เพศ
เมีย จำนวน ๑ ตัว หมายเลข
SK๗๒/๕๓)

๑๑๗๔๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สกลนคร ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.
สกลนคร

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กจ ๐๐๐๘/๔๘๕

ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๔

๑๑๗๔๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๔๐

สำนักงานเลขานุการกรม ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๖/๑๑๐

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำนม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๗๔๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สกลนคร ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.
สกลนคร

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กส ๐๐๐๘/๒๘๖

การเสนอคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาย
ใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑๗๕๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๑

กองแผนงาน ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๗๕๘

ส่งหลักฐานการของบประมาณจ่อเติม
อาคารสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
จำนวนเงิน ๔๙๙,๘๐๐ บาท

๑๑๗๕๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๔๒

สำนักงานเลขานุการกรม ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔นร ๐๕๐๘(กรจ.)/๑๓๗๒

เรื่อง กำหนดท้องที่และชนิดสัตว์ที่ต้อง
ทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์และ

๑๑๗๕๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อทิตา พรมดี

๑๕:๔๒

สำนักกฏหมาย ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๖๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการทำ
เครื่องหมายประจำตัวสัตว์ (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๖๓ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๒๔ ง
วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๑๙๔

ส่งรายงานเงินได้แผ่นดิน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๑๗๕๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔สท ๐๐๐๘/๓๒๖

การเสนอคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาย
ใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑๗๕๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๓

กองแผนงาน ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔ยส ๐๐๐๘/๔๒๑

ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๗๕๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๔๓

สำนักงานเลขานุการกรม ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กพ๐๐๐๘/ ๒๔๕

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๗๕๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
กำแพงเพชร (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๓

กองคลัง ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔ยส ๐๐๐๘/๓๘๐

ขอให้ตรวจสอบและเร่งรัดการชำระหนี้
ค่าโทรศัพท์ค้างชำระปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

๑๑๗๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร อทิตา พรมดี

๑๕:๔๔

กองคลัง ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๐๒

เกษตรกรขอเข้าร่วมโครงการเครือข่าย

๑๑๗๕๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต.ขนงพระ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๖๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

สัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ จำนวน ๗ ราย

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๑๐๙๕

การเสนอคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาย
ใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑๗๕๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๕

กองแผนงาน ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ปข๐๐๐๘/ ๕๘๖

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑๗๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๖

กองคลัง ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๓๘๑

การเสนอคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาย
ใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑๗๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ )

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๖

กองแผนงาน ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๔๓๔

ขออนุมัติจัดทำถ้วยรางวัลประกวดไก่ชน
นเรศวร ในงานแผ่นดินสมเด็จพระ
นเรศวรมหาราชพิษณุโลก ประจำปี
๒๕๖๔

๑๑๗๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ดรุณี คำรอด

๑๕:๔๖

อธิบดี ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๗/ ๐๘๙

รายงานผลการจำหน่ายพัสดุชำรุด
(จำนวน ๑ รายการ โดยการขายเฉพาะ
เจาะจง โดยดารเจรจาตกลงราคากัน ใน
ราคาประเมินขั้นต่ำ ๕,๐๐๐ บาท)

๑๑๗๖๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๙

กองคลัง ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๖๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๕๐๒

ข้อมูลสรุปโครงการที่เสนอของบพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัดและงบองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๑๗๖๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๐

กองแผนงาน ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/๒๕๖

รายงานผลการฝึกอบรมเกษตรการเสริม
สร้างศักยภาพด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์ให้กับ Smart Farmer หลักสูตร
"การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ขั้น
พื้นฐาน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ รายการในวันที่ ๒๘
มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐
จ.หนองบัวลำภู

๑๑๗๖๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัว
ลำภู (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๕๑

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔อน ๐๐๐๘/ว ๓๘๐

ส่งเอกสารการเสนอคำของบประมาณ
รายจ่ายประปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ภายใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
และงบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑๗๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๓

กองแผนงาน ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔สข ๐๐๐๘/๒๗๐

ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๗๖๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๕๔

สำนักงานเลขานุการกรม ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔อว ๐๖๕๗.๑๖๐๐/ว ๑๖๓

ขอส่งนักศึกษารายงานตัวฝึกงาน

๑๑๗๖๘ สาขาเทคโนโลยีการเกษตรและ
สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และ
ศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๕๔

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๖๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๐๘๔

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงผู้ร่วมวิจัยและ
สัดส่วนการวิจัย เนื่องจากนักวิจัยมีการ
โยกย้ายปรับเปลี่ยนมารับหน้าที่ใหม่

๑๑๗๖๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๕๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๐๐๘/ว๑๘๔

รายงานการประชุม ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๔

๑๑๗๗๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสงคราม

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๕๕

สำนักงานเลขานุการกรม ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔นค ๐๐๐๘/๕๓๐

หารือเกี่ยวกับการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบ
ลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
จำนวน ๒๓๖,๐๐๐ บาท

๑๑๗๗๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย อทิตา พรมดี

๑๕:๕๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๐๐๘/ว๖๘๕

ขอส่งรายงานประชุม ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๑๗๗๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๕๗

สำนักงานเลขานุการกรม ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔นย ๐๐๐๘/๑๒๐

ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว
พื้นที่บ้านบางกะชา หมู่ที่ ๒ ตำบลบาง
สมบูรณ์

๑๑๗๗๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก อทิตา พรมดี

๑๕:๕๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/ว ๖๗

ผลการพิจารณางบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
การนำเสนอคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ภาย
ใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและงบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑๗๗๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๘

กองแผนงาน ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๗๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๐๙๐

ขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุน
ไข่ไก่ฟัก

๑๑๗๗๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๕๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๔๑๖

ส่งรายงานการเบิก-จ่ายวัคซีนชีวภัณฑ์
(ผช.๓๗/๑) ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๑๗๗๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ อทิตา พรมดี

๑๕:๕๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๕๐๘

ข้อมูลสรุปโครงการที่เสนอของบ
ประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้งบพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และงบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๑๑๗๗๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๐

กองแผนงาน ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๙/๐๖๙

ขออนุมัติเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์
(จำนวน ๗ ราย)

๑๑๗๘๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๐๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๐๗/๘๖

ขออนุมัติคัดและจำหน่ายสัตว์(โค)
จำนวน ๗ ตัว

๑๑๗๘๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครศรีธรรมราช (งานบริหารทั่วไป)

วาริน พงษ์รื่น

๑๖:๐๒

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/๕๐๑

นำส่งการเสนอคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาย
ใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๑๗๘๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๓

กองแผนงาน ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๗๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๙/๐๗๒

รายงานผลการจำหน่ายสัตว์ปีก

๑๑๗๘๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๐๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๗๐๗/๓๙๐

ขอความอนุเคราะห์วิทยากร หัวข้อ การ
พัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่ วัน
ที่ ๓๑ มีค ๖๔ เวลา ๑๐.๑๕-๑๒.๑๕ น.
โรงแรมทวาราวดี รีสอร์ท ปราจีนบุรี

๑๑๗๘๗ กรมหม่อนไหม ดรุณี คำรอด

๑๖:๐๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๒๗๘

ขออนุมัติคัดและส่งมอบพร้อมทั้งโอน
ทะเบียนครุภัณฑ์แพะเนื้อ พันธุ์บอร์
จำนวน ๒ ตัว

๑๑๗๘๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๐๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๒๘๘

ขอส่งผลการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน

๑๑๗๘๙ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๖:๐๕

สำนักงานเลขานุการกรม ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๘๗

ขออนุมัติคัดและจำหน่ายสัตว์(แพะ)
จำนวน ๒ ตัว

๑๑๗๙๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครศรีธรรมราช(งนบริหารทั่วไป)

วาริน พงษ์รื่น

๑๖:๐๖

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๒๗๙

มาตรฐานฟาร์ม (ขอส่งใบรับรองการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มไก่
พื้นเมืองแบบเลี้ยงปล่อยอิสระ)

๑๑๗๙๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๐๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๒๘๑

ส่งรายงานแผนและผลการพัฒนาผู้ใต้
บังคับบัญชารายบุคคล (IDP) ครั้งที่

๑๑๗๙๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๐๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๗๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๐๒๓/ว ๑๒

ขอเชิญประชุมคณะทำงานย่อย ความ
ร่วมมือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๔/๒
ชั้น ๔ ชั้น ๑ กรมส่งเสริมการเกษตร

๑๑๗๙๓ คณะทำงานย่อย ความร่วมมือการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฝ่ายเลขานุการ
ฯ

วาริน พงษ์รื่น

๑๖:๑๐

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๓/๗๗

ส่งสำเนาเอกสารประกอบการขอรับโอน
เงินงบประมาณ

๑๑๗๙๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ ตู้
ป.ณ.๑๔ อ.เมือง จ.แพร่

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๑๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๐/๑๐๒

รายงานเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๗๙๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ หมู่ ๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอน
สวรรค์ จ.ชัยภูมิ

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๑๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๐/๑๐๕

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันและงบ
พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๕
บัญชี ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๗๙๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ หมู่ ๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอน
สวรรค์ จ.ชัยภูมิ

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๑๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔พณ ๐๖๐๙/ว ๗๑๘

เชิญประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับเรื่อง CPTPP ด้านการค้าสินค้า
การค้าบริการ และการลงทุน ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องบุรฉัตร
ไชยากร ชั้น ๔ สำนักงานปลัดกระทรวง

๑๑๗๙๗ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อทิตา พรมดี

๑๖:๑๘

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๗๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

พาณิชย์

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๐/๑๐๙

รายงานเงินรายได้แผ่นดิน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๗๙๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ หมู่ ๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอน
สวรรค์ จ.ชัยภูมิ

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๑๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๐/๑๒๐

รายงานการเงินในระบบ GFMIS
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๗๙๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ หมู่ ๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอน
สวรรค์ จ.ชัยภูมิ

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๒๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๐๐๔.๑/๑๕๒

ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัคร
คัดเลือกคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
สามัญหรือบุคลากรภาครัฐเพื่อรับทุน
รัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔

๑๑๘๐๐ สำนักงาน  ก.พ. อทิตา พรมดี

๑๖:๒๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๘๐๑/๒๕๖๔

คดีหมายเลขดำที่ ๑๐๕๐/๒๕๖๓ คดี
หมายเลขแดงที่ ๖๑๖/๒๕๖๓ ระหว่าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมเขื่อน
ป่าสัก คณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็ก
และเยาวชน ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน

๑๑๘๐๑ สำนักงานศาลปกครองกลาง อทิตา พรมดี

๑๖:๒๙

สำนักกฏหมาย, สำนักกฏหมาย ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๘๐๒/๒๕๖๔

คดีหมายเลขดำที่ ๑๐๕๐/๒๕๖๓ คดี
หมายเลขแดงที่ ๖๑๖/๒๕๖๓ ระหว่าง
ห้างหุ้นส่วนจำกัด กลุ่มผู้เลี้ยงโคนมเขื่อน
ป่าสัก กับ คณะกรรมการอาหารนมเพื่อ

๑๑๘๐๒ สำนักงานศาลปกครองกลาง อทิตา พรมดี

๑๖:๓๗

สำนักกฏหมาย ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๗๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เด็กและเยาวชน ที่ ๑ กับพวกรวม ๓ คน

๑๒/๐๓/๒๕๖๔สห ๐๐๑๗.๔/๑๗๓๐

รายงานการตรวจสอบภายใน (๑-๓๐
กันยายน ๒๕๖๓ , ๑-๓๑ ธันวาคม
๒๕๖๔)

๑๑๘๐๓ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อทิตา พรมดี

๑๖:๓๙

กลุ่มตรวจสอบภายใน ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔CTF-๖๔/๐๓

ประสานงานกรมปศุสัตว์สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาให้มาตรวจโรงฟักบริษัท
เพื่อการส่งออกลูกไก่

๑๑๘๐๔ บริษัท เซนทาโก จี.พี ฟาร์ม จำกัด ดรุณี คำรอด

๐๙:๐๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔๐๑/๒๕๖๔

ขอทราบรายละเอียดและเงื่อนไขในการ
ขอเป็นตัวแทนผลิตเครื่องหมายประจำ
ตัวสัตว์ (NID) ภายใต้ระบบของกรม
ปศุสัตว์

๑๑๘๐๕ บริษัท วินชี่เทคโนโลยี จำกัด ดรุณี คำรอด

๐๙:๐๗

กองสารวัตรและกักกัน ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔สข ๐๐๐๘/๒๙๐

ขอส่งมอบครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ

๑๑๘๐๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อทิตา พรมดี

๐๙:๐๙

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๗๒

ส่งเอกสารประกอบการขอโอน
งบประมาณเงินรายได้จากการผลิตและ
จำหน่ายด้านปศุสัตว์ (ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒
รายการ)

๑๑๘๐๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๗๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว๖๕๕

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดมความ
เห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง
หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการทั่วไป
สำหรับสุขลักษณะอาหาร และการ
วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุม ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม
๒๕๖๔ ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง
แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

๑๑๘๐๘ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๑๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔สพ.สภ.๐๐๑๒๓/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและ
ดำเนินการ กรณีการกระทำที่เข้าข่าย
ความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีการ
สัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕

๑๑๘๐๙ สำนักงานสัตวแพทยสภา อทิตา พรมดี

๐๙:๑๐

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๓/๑๐๓

ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงิน และ
รายงานเงินรายได้แผ่นดิน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๘๑๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.
ศรีสะเกษ

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๑๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๓/๑๒๔

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ จำนวน ๖
รายการ

๑๑๘๑๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.
ศรีสะเกษ

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๑๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔นศ ๐๐๐๘/๒๖๙

ขอสนับสนุนงบประมาณ เพื่อดูแล
สุขภาพช้าง เป็นเงิน ๙๙,๙๒๐ บาท

๑๑๘๑๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครศรีธรรมราช

อทิตา พรมดี

๐๙:๑๒

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๗๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๓/๑๒๕

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ (เครื่องตัดพืช
อาหารสัตว์ แบบ Single Chop จำนวน
๑ เครื่อง)

๑๑๘๑๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.
ศรีสะเกษ

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๑๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๑๗

รายงานการออกใบอนุญาตให้ตั้งสถาน
พยาบาลสัตว์และใบอนุญาตให้ดำเนิน
การสถานพยาบาลสัตว์ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๘๑๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ อทิตา พรมดี

๐๙:๑๔

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๒๑๑

ขอส่งรายงานการจำหน่ายน้ำนมดิบ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๘๑๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๑๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/๖๖๑

ขอรับโอนครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ

๑๑๘๑๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ อทิตา พรมดี

๐๙:๑๕

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๔๙๔

ขอส่งแก้ไข เอกสาร ปร.๔ ปร.๕ และ
แบบรูปรายการ (แบบแปลน)

๑๑๘๑๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ อทิตา พรมดี

๐๙:๑๗

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/๖๕๑

ขอเชิญวิทยากรและเข้าร่วมการสัมมนา
ระดมความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสิค้า
เกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์ปฏิบัติ :
หลักการทั่วไปสำหรับสุขลักษณะอาหาร
และการวิเคราะห์อันตรายและวิกฤตที่
ต้องควบคุม ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖

๑๑๘๑๘ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๑๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๗๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

มีนาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรมอมารี
ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ และ
เรียนเชิญนางสาวคชาภรณ์ เต็มยอด
เป็นวิทยากรในการสัมมนาดังกล่าว

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๙/๐๘๐

ขอส่งใบยกเลิกการเป็นสมาชิกเครือข่าย
สัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ของนายมาหะมะ
หะยีแวสา

๑๑๘๑๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นราธิวาส อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๑๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๕๒๘

ขอรับโอนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน
๔ รายการ

๑๑๘๒๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ อทิตา พรมดี

๐๙:๑๙

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๑๘๕

ขอส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำนม ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๑๘๒๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๑๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๔๖๐

ส่งมอบครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ

๑๑๘๒๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี อทิตา พรมดี

๐๙:๒๐

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๑๘๘๕

แจ้งแก้ไขเอกสาร ปร.๔ ปร.๕ และแบบ
รูปรายการ

๑๑๘๒๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ อทิตา พรมดี

๐๙:๒๑

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔พณ ๐๔๐๓/ว๓๕๕๒

ขอความอนุเคราะห์แต่งตั้งผู้แทนเป็น
คณะทำงาน และเชิญประชุมคณะทำงาน
บริหารโครงการรักษาเสถียรภาพราคา

๑๑๘๒๔ คณะทำงานบริหารโครงการรักษา
เสรียรภาพราคาไข่ไก่ ปี ๒๕๖๔

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๒๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๗๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ไข่ไก่ ปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวัน
ศุกร์ที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐
น ณ ห้องประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖
กรมการค้าภายใน

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๐/๑๒๒

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่าย ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑
(รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๒๓,๗๒๘.๒๕ บาท)

๑๑๘๒๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ หมู่ ๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอน
สวรรค์ จ.ชัยภูมิ

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๒๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ปข ๐๐๐๘/๕๖๔

รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดด้านการ
ผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ "ร้อย
ละความสำเร็จของการดำเนินงานเครือ
ข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์" รอบการ
ประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๑๘๒๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๒๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๘๒๗/๒๕๖๔

ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (บม - ๕๖๕๐ ชุมพร
จำนวน ๕๐๐.๐๐ บาท)

๑๑๘๒๗ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการ
ตำรวจทางหลวง

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๒๖

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔อว ๖๗.๒๔/ว๑๒๗

ขอเชิญเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
งานสัมมนาวิชาการประจำปีของศูนย์
วิจัยฯ (ปีที่๔) ออนไลน์ ด้วยโปรแกรม
ZOOM ในหัวข้อ ไทยจะยั่งยืนด้วย
ยุทธศาสตร์ BCG? ในวันอังคารที่ ๒๓
มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐
น.

๑๑๘๒๘ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๒๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๗๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๑๗๑

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์สัตว์ (โคนม)
จำนวน ๑ รายการ

๑๑๘๒๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๒๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๘๓๐/๒๕๖๔

ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (งจ - ๔๕๖๔
นครราชสีมา จำนวน ๕๐๐.๐๐ บาท)

๑๑๘๓๐ สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี ภ.๑ วันทนี สุขเขียว

๐๙:๒๙

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๑๗๒

ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์งานบ้าน
งานครัว มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์
(๕๑๐๔๐๓๐๒๐๖) จำนวน ๒ รายการ

๑๑๘๓๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๒๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว๒๐๐

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณามาตรฐานอาหารระหว่าง
ประเทศ สาขาระบบการตรวจสอบและ
การออหใบรับรองสินค้าอาหารนำเข้า
และส่งออก ครั้งที่ ๓๔-๑/๒๕๖๔ ในวัน
ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-
๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๑๑ อาคาร
๑ มกอช.

๑๑๘๓๒ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๒๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๓๑๔

รายงานการเปรียบเทียบความผิดตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อ
การจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙

๑๑๘๓๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๓๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๘๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๑๗๕

ขออนุมัติคัดจำหน่ายกรณีสัตว์ป่วย
(คัดโนม หมายเลข SA๘๑/๕๙)

๑๑๘๓๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๓๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๘๓๕/๒๕๖๔

ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (ชง - ๗๔๑
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๐๐.๐๐
บาท)

๑๑๘๓๕ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการ
ตำรวจทางหลวง

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๒

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔สส ๐๐๐๘/๑๖๔

รายงานการรับ-จ่ายวัคซีน (ผช ๓๗)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๘๓๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสงคราม

อทิตา พรมดี

๐๙:๓๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๓๐๑

รายงานการบังคับใช้กฎหมายตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อ
การจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙

๑๑๘๓๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๓๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๑๗๖

ขออนุญาตลาพักผ่อนประจำปี (นางสาว
สหัทยา ทรัพย์รอด ขอลาพักผ่อนประจำ
ปี ครั้งที่๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๖ มีนาคม
๒๕๖๔)

๑๑๘๓๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๓๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๓๗๐

รายงานการสอบสวนสัตว์ปีกป่วย-ตาย
(เชิงรับ) นายไพบูลย์  อันอาจ

๑๑๘๓๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี อทิตา พรมดี

๐๙:๓๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๘๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๑๗๗

ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๑๘๔๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๓๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๓๖๘

รายงานการสอบสวนสัตว์ปีกป่วย-ตาย
(เชิงรับ) นางปนิดา  แก้วภู

๑๑๘๔๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี อทิตา พรมดี

๐๙:๓๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว๑๙๗

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร
เรื่อง หลักการทั่วไปสำหรับสุขลักษณะ
อาหาร : การปฏิบัติที่ดีและการวิเคราะห์
อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้องควบคุม ครั้ง
ที่ ๖-๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม
๒๕๖๔

๑๑๘๔๒ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๓๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๔/๑๑๕

ขออนุมัติจำหน่ายแกะตายออกจาก
ทะเบียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๑๘๔๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๓๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๘๔๔/๒๕๖๔

ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (๕ กว - ๔๓๔๒
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๐๐.๐๐
บาท)

๑๑๘๔๔ กองกำกับการ ๔ กองบังคับการ
ตำรวจจราจร

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๘

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๓๒๖

รายงานการสอบสวนสัตว์ปีกป่วย - ตาย

๑๑๘๔๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี อทิตา พรมดี

๐๙:๓๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๘๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

(เชิงรับ) นายทวี  โพนเพ็ก

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๘/๗๙

รายงานผลการดำเนินงาน การสร้างนวัต
กรรมสิ่งประดิษฐ์

๑๑๘๔๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๓๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๘๔๗/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๘๑๙๐๐๖๐๒๕ รวมยอด ๓,๘๕๒.๐๐
บาท)

๑๑๘๔๗ AIS วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๙

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ชบ ว ๙๖๐

รายงานผลการชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๘๔๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก

อทิตา พรมดี

๐๙:๔๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๐๑๐๗

ขอแก้ไขขออนุมัติคัดจำหน่ายโคนมป่วย

๑๑๘๔๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๔๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๐๓๖

ขอแก้ไขเปลี่ยนชื่อฟาร์มในหนังสือ
รับรองฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อย
ของนายเมธา  นามณรงค์

๑๑๘๕๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๐๙:๔๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๘๙๗

รายงานการรับ-จ่ายเวชภัณฑ์
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๘๕๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๐๙:๔๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔นศ ๐๐๐๘/๔๖๖

ส่งผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้ง

๑๑๘๕๒ สำนักงานปศุสัตวืจังหวัด
นครศรีธรรมราช(กลุ่มส่งเสริมและ

วาริน พงษ์รื่น

๐๙:๔๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๘๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชำนาญการ นายสุรเดช เพชรอาวุธ

พัฒนาปศุสัตว์)

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๒๕

รายงานผลการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
กรณีพัสดุชำรุด จำนวน ๑ รายการ

๑๑๘๕๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ต.นา
บัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๔๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๘๔๓

ขออนุมัติใช้เงินส่วนที่เหลือจ่ายจัดซื้อ
วัสดุวิทยาศาสตร์เพิ่ม เป็นเงิน
๓๔๕,๖๑๘ บาท

๑๑๘๕๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ อทิตา พรมดี

๐๙:๔๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๖/๘๕

ขอขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สิน กรมปศุสัตว์
(โคพันธุ์กบินทร์บุรี จำนวน ๑ รายการ)

๑๑๘๕๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง
ตู้ ปณ.๒๐ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๔๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๘๕๖/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๖๑๓๙๒๖๗๗ รวมยอด ๔,๗๐๘.๐๐
บาท)

๑๑๘๕๖ AIS วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๗

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔นศ ๐๐๐๘/๔๐๐

ขอส่งประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่
สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - ๓๐
กันยายน ๒๕๖๔

๑๑๘๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครศรีธรรมราช

อทิตา พรมดี

๐๙:๔๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๘๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๖/๘๔

ขอขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สิน กรมปศุสัตว์
(โคพันธุ์กบินทร์บุรีที่ได้รับมอบจากศูนย์
วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี
จำนวน ๒๗ รายการ)

๑๑๘๕๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง
ตู้ ปณ.๒๐ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๔๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๘๕๙/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๘๕๖๖๐๙๙๐๔ รวมยอด ๓,๘๙๔.๘๐
บาท)

๑๑๘๕๙ AIS วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๙

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔สต ๐๐๐๘/๖๓๓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึก
อบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสา
ปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า จังหวัดแพร่
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  วันที่ ๑๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๘๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล อทิตา พรมดี

๐๙:๔๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๑๘๕

ขอส่งรายงานการจัดการข้อร้องเรียน
ครั้งที่ ๑

๑๑๘๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๔๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๘๖๒/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๖๑๓๘๙๕๕๒๒ รวมยอด ๓,๘๕๒.๐๐
บาท)

๑๑๘๖๒ AIS วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๐

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(ดลย)/๐๔๘

ขออนุมัติปรับเปลี่ยนแปลงประเภท
รายจ่าย จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

๑๑๘๖๓ ด่านกักกันสัตว์เลย อทิตา พรมดี

๐๙:๕๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๘๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๑๖๔

รายงานการจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน
และโคลูกผสม รวมจำนวน ๑๗ ตัว

๑๑๘๖๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๕๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔นพ ๐๐๐๘/ว ๖๓๒

รายงานการเบิกและจ่ายชีวผลิตภัณฑ์
(ผช.๓๗) ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๑๘๖๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม อทิตา พรมดี

๐๙:๕๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๑๘๔

รายงานการจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน
และโคพันธุ์ซาฮิวาล รวมจำนวน ๑๕ ตัว

๑๑๘๖๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๕๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔ตง ๐๐๐๘/๒๗๙

สรุปรายงานการสอบสวนโรคพิษสุนัขบ้า
ในพื้นที่หมู่ที่ ๑๔ ตำบลปะเหลียน
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ของนาย
เพชรพล  นิลวงษ์

๑๑๘๖๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง อทิตา พรมดี

๐๙:๕๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๓๖๐

ส่งข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๔
ท่าน

๑๑๘๖๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๕๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๘๖๙/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๖๑๙๗๔๕๔ รวมยอด ๓,๘๕๒.๐๐
บาท)

๑๑๘๖๙ AIS วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๔

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๘๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๑๙๖

รายงานการจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน
และโคพันธุ์ซาฮิวาล รวมจำนวน ๔๔ ตัว

๑๑๘๗๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๕๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๔๒

รายงานการสอบสวนโรคระบาดในโคเนื้อ
ในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

๑๑๘๗๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ อทิตา พรมดี

๐๙:๕๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๒๔

ขออนุมัติคัดและจำหน่ายโคพื้นเมือง
รวมจำนวน ๒๗ ตัว

๑๑๘๗๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๕๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔อป-๒๐๑/๒๕๖๔

ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร
การบริหารยุทธศาสตร์ รุ่นที่๑ ประจำปี
๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๙-๑๖ มิถุนายน
๒๕๖๔ ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล ถ.ศรี
อยุธยา กรุงเทพฯ

๑๑๘๗๔ ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๕๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๘๗๕/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๘๑๓๗๕๔๐๘๐ รวมยอด ๓,๘๙๔.๘๐
บาท)

๑๑๘๗๕ AIS วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๗

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔อว ๖๕๐๑.๑๕/ว ๑๓๐๐

ขอมอบรายงานผลการปฏิบัติงาน
"หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์"
จำนวน ๑ เล่ม

๑๑๘๗๖ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อทิตา พรมดี

๐๙:๕๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๘๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๒๗

ขออนุมัติคัดจำหน่ายกรณีสัตว์ป่วย (โค
เนื้อพันธุ์พื้นเมือง หมายเลข
๕๕๐๐๔TRN)

๑๑๘๗๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๕๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๒๕

ขออนุมัติคัดโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองทดแทน
พันธุ์ จำนวน ๒๗ ตัว

๑๑๘๗๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๐๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔ปป ๐๐๑๐/ว๔๖

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในภาค
รัฐเชิงรุก รุ่นที่๑ ในระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑
เมษายน ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเบส
ท์เวสเทิร์น พลัส แวนด้า แกรนด์ จ.
นนทบุรี

๑๑๘๗๙ สำนักงาน ป.ป.ท. ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๐๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๘๘๐/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๘๕๖๖๐๙๙๑๐ รวมยอด ๓,๘๕๒.๐๐
บาท)

๑๑๘๘๐ AIS วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๑

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๖/๑๕๖

รายงานประจำปี ๒๕๖๓

๑๑๘๘๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๐๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๕๓๑

ขอรับงบประมาณเหลือจ่ายเพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Multifunction
จำนวน ๑ เครื่อง

๑๑๘๘๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีษะเกษ
ฝ่ายบริหารทั่วไป

วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๐๑

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๘๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๘๘๓/๒๕๖๔

ขอรับรองเอกสาร Form EU หลังวันเรือ
ออก

๑๑๘๘๓ บริษัท อ๊อคต้า ฟู้ดส์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๐๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๖/๑๕๗

รายงานประจำปี ๒๕๖๓

๑๑๘๘๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๐๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๘๘๕/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๘๕๖๖๐๙๙๑๐ รวมยอด ๓,๘๕๒.๐๐
บาท)

๑๑๘๘๕ AIS วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๓

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔รย ๐๐๐๘/๖๘๐

อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (HRD: e-
learning) ของสำนักงาน ก.พ. จำนวน
๔ ราย

๑๑๘๘๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง อทิตา พรมดี

๑๐:๐๓

สำนักกฏหมาย ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ฉช ๐๐๐๘/๙๗๕

รายงานประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ชุด

๑๑๘๘๗ สำนักงานปศุสัตวจังหวัดฉะเชิงเทรา
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาฯ

วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๐๓

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๒๗

ส่งตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินงานวิชการ/งานวิจัย

๑๑๘๘๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ต.นา
บัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๐๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๑๑๖

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายเอกภพ
ทองสวัสดิ์วงศ์ ไปราชการที่ จ.เลย
ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔
เป็นเวลา ๓ วัน

๑๑๘๘๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๑๐:๐๕

อธิบดี ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๘๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔สดท.๒๕๖๔/ว๐๒๓

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร
กระบวนการเปลี่ยนผ่านสู่องค์กร
ดิจิทัลด้วยวิถีผู้นำอย่างยั่งยืน ในวันที่ ๖-
๗ พ.ค. ๒๕๖๔ ณ โรงแรมแกรนด์
เซ็นเตอร์พอยต์ เทอร์มินอล ๒๑ อโศก

๑๑๘๙๐ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๐๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๑๘๑๕

ส่งรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดด้าน
การผลิตและส่งเสริมการปศุสัตว์ "ร้อยละ
ความสำเร็จของการดำเนินงานเครือข่าย
สัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์" รอบการประเมิน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๑๘๙๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ อรประภา อินแก้ว

๑๐:๐๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔นย ๐๐๐๘/ว ๑๑๔

แสดงจำนวนสัตว์รายอำเภอ ปี ๒๕๖๔
จังหวัดนครนายก

๑๑๘๙๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๐๗

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔TSAE ๒๕๖๔/ว๐๐๒

มอบหมายตัวแทนร่วมเป็นผู้ชำนาญการ
วิชาชีพวิศกรรมสาขาวิศกรรมเกษตร

๑๑๘๙๓ สมาคมวิศวกรรมเกษตรแห่ง
ประเทศไทย

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๐๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๑๖๔

รายงานการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีแพะ
ตาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ตัว

๑๑๘๙๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๐๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๓๔๙๐

การประกาศสอบคัดเลือกพนักงาน
ราชการ จำนวน ๒ อัตรา

๑๑๘๙๕ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๐๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๙๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๑๖๖

รายงานการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีแพะ
ตาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
จำนวน ๑๐ ตัว

๑๑๘๙๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๑๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/๓๘๐๗

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่
๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) จำนวน ๓๖ ราย

๑๑๘๙๗ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๑๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๑๗๘

รายงานผลการจำหน่ายพัสดุชำรุด
ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๓ รายการ

๑๑๘๙๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ต.วัง
พญา อ.รามัน จ.ยะลา

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๑๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๑๖๘

ขออนุมัติจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน ๕
รายการ

๑๑๘๙๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๑๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔พร ๐๐๐๘/๒๙๓๙

ข้าราชการรายงานตัวปฏิบัติหน้าที่
ราชการ นายพิพรรธพงศ์ พูดเพราะ

๑๑๙๐๐ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๑๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔จบ. ๐๐๐๘/ว ๐๗๓๙

ส่งแบบสำรวจคำของบพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และงบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕

๑๑๙๐๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๑๔

กองแผนงาน ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔QS(KJ) ๐๑๘/๒๕๖๔

ขอปรับปรุงโครงสร้างโรงงาน อาคาร ๑

๑๑๙๐๒ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) (EST.๑๑๙)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๑๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๙๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔ปน ๐๐๐๘/๒๖๑

ส่งเอกสารประเมินค่างานตำแหน่งนัก
วิชาการสัตวบาล (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด)

๑๑๙๐๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๑๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/๔๑๗๐

ย้ายข้าราชการ นายนาวา อักษร

๑๑๙๐๔ ศาลากลางจังหวัดเลย ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๑๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๔๐๗๐

ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ นาย
พงศ์สุข แผ่นอุไร

๑๑๙๐๕ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๒๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๐๑๓

ข้าราชการขอย้าย นางสาวรสรินทร์ พรม
ตู้

๑๑๙๐๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๒๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔ชพ ๐๐๐๘/๐๐๓๑๒

ส่งเอกสารประเมินค่างานตำแหน่งนัก
วิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ

๑๑๙๐๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๒๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๙๐๘/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๖๑๔๐๓๘๘๕๕ รวมยอด ๓,๘๕๒.๐๐
บาท)

๑๑๙๐๘ AIS วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๙

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๔๑๒๑

แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปศุสัตว์
อำเภอเนินมะปราง (คือ นายสฤษดิ์ ศรี
ภิรมย์)

๑๑๙๐๙ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๒๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๙๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔พป ๐๐๐๒/ว๔๙๕

การรับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตร
การเมืองการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยสำหรับนักบริหารระดับสูง
รุ่นที่ ๒๕ (ปปร.๒๕)

๑๑๙๑๐ สถาบันพระปกเกล้า ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๓๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๙๑๑/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๖๓๒๑๖๙๒๒๒ รวมยอด ๓,๘๕๒.๐๐
บาท)

๑๑๙๑๑ AIS วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๒

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๙๑๒/๒๕๖๔

อบรมผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์แปรรูปในวันที่
๑๗-๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ บริษัท วิคกี้
เอนเตอร์ไพรซ์  จำนวน ๑๔ ท่าน

๑๑๙๑๒ บริษัท วิคกี้ เอนเตอร์ไพรซ์ วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๓๓

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กส ๐๐๐๘/๒๘๗

การประเมินค่างานตำแหน่งนักวิชาการ
สัตวบาล (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ สำนัก
งานปศุสัตว์จังหวัด)

๑๑๙๑๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๓๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔บร ๐๐๐๘/๔๗๔

ขอย้าย (นายโยธิน เกตุคัมธิวัตร์)

๑๑๙๑๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๓๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๙๑๕/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๖๕๘๙๒๑๗๗ รวมยอด ๓,๘๕๘.๔๒
บาท)

๑๑๙๑๕ AIS วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๖

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๙๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/๔๐๕๐

ย้ายข้าราชการ (นายอภิเดช จันทริมา)

๑๑๙๑๖ ศาลากลางจังหวัดเลย ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๓๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔สพ ๐๐๐๘/๐๕๗๘

ชี้แจงการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสุกร
และขอข้อมูลสุกรในพื้นที่อำเภอหนอง
หญ้ไซ

๑๑๙๑๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพฯ)

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๓๘

กองสารวัตรและกักกัน ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(ดตก)/๐๙๑

ขอคัดสำเนาประวัติข้าราชการ (ก.พ.๗)
จำนวน ๗ ราย

๑๑๙๑๘ ด่านกักกันสัตว์ตาก ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๓๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๑๐๖/(คกง.)ว ๐๖๑

ขอให้เร่งดำเนินโครงการที่ได้รับอนุมัติให้
ใช้จ่ายจากเงินกู้ตามพระราชกำหนดฯ
ตามมติคณะรัฐมนตรี

๑๑๙๑๙ คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่าย
เงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๔๐

กองแผนงาน ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔สท ๐๐๐๘/๔๒๖

ส่งข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๔
ท่าน

๑๑๙๒๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๔๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๓๖

ขอหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงิน
ช่วยพิเศษกรณีข้าราชการเสียชีวิต (ฉบับ
จริง) คือ นายอุบล ฉัตรผ่องศรี

๑๑๙๒๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๔๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๑๔

การดำเนินโครงการยกย่องหน่วยงานใส
สะอาด กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.

๑๑๙๒๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๔๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๙๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๙๒๓/๒๕๖๔

ขอเพิ่มรายชื่อในแผนการส่งตัวอย่าง เนื้อ
ตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏฺบัติการ บริษัท
ไพโรจน์ โพลทรีย์ ฟู้ด พิษณุโลก จำกัด
EST.๓๗๐

๑๑๙๒๓ บริษัท ไพโรจน์ โพลทรีย์ ฟู้ด
พิษณุโลก จำกัด

วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๔๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔นร ๐๗๒๘/ว ๖๐

ขอส่งหนังสือ "งบประมาณโดยสังเขป
ฉบับปรับปรุงตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔"

๑๑๙๒๔ สำนักงบประมาณ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๔๖

กองแผนงาน ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔รน ๐๐๐๘/๑๙๙๙

รายงานผลการทดลองปฏิบัติราชการ
จำนวน ๒ ราย

๑๑๙๒๕ ศาลากลางจังหวัดระนอง ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๔๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔สห. ๐๐๐๘/ว ๑๖๕

ขอส่งข้อมูลสรุปโครงการที่เสนอของบ
พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๑๙๒๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๕๑

กองแผนงาน ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔นร๐๗๐๑/ ๒๒๒๔

แผนงาน : แผนงานบุคลากรภาครัฐ
(งบประมาณรายจ่ายคงเหลือ
๑,๗๓๐๐,๗๒๐,๐๐ บาท)

๑๑๙๒๗ สำนักงบประมาณ วันทนี สุขเขียว

๑๐:๕๒

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๙๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๙๒๙/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ GMP บริษัท
บี ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด (EST.๔๙)

๑๑๙๒๙ บริษัท บี ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเต
อร์เนชั่นแนล จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๕๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๓๓๑๔

ขอให้ดำเนินการแก้ไขสัญญากู้ยืมเงิน
โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่
๑ และการจัดทำข้อมูลการดำเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค โครงการฟาร์มโคเนื้อ
สร้างอาชีพ ระยะที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕
พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๑๑๙๓๐ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อทิตา พรมดี

๑๐:๕๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔PS-V ๖๕/๒๕๖๔

ขอเสนอราคาตรวจสุขภาพประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๔

๑๑๙๓๑ คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๕๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๙๓๒/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ HACCP
บริษัท บี ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเต
อร์เนชั่นแนล จำกัด EST.๔๙

๑๑๙๓๒ บริษัท บี ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเต
อร์เนชั่นแนล จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๕๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔พณ ๐๔๐๙/ว ๓๕๔๐

การจัดทำแผนการใช้เงินกองทุนรวมเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๔

๑๑๙๓๓ กรมการค้าภายใน อทิตา พรมดี

๑๐:๕๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๔๙๘

ส่งเอกสารประเมินค่างานตำแหน่งนัก

๑๑๙๓๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๐๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๙๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

วิชาการสัตวบาลชำนาญการ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔พณ ๐๔๐๙/๓๔๖๐

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ครั้ง
ที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๑๐๐ ล้านฟอง

๑๑๙๓๕ กรมการค้าภายใน อทิตา พรมดี

๑๑:๐๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๐๑๘.๑/๓๖๕

ให้นักเรียนทุนรัฐบาลรายงานตัวเพื่อเข้า
ปฏิบัติราชการ ( นางสาวกรกมล ธนะ
กิจศิริ )

๑๑๙๓๖ สำนักงาน  ก.พ. อรประภา อินแก้ว

๑๑:๐๓

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔อว ๖๗.๒๓/ว๐๔๓๐

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน ๒๕๖๔

๑๑๙๓๗ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๐๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๗๗๐

รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับ
เปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมฯ ประจำ
ไตรมาสที่ ๑ (ต.ค. - ธ.ค.๖๓)

๑๑๙๓๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ อทิตา พรมดี

๑๑:๐๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔สข ๐๐๐๘/๓๐๖

ขอหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงิน
ช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความ
ตาย (นายวิวัฒน์ เชื้อเมืองพาน)

๑๑๙๓๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๐๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๐๕

ขอมีบัตรและเปลี่ยนบัตรประจำตัว
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จำนวน ๓ ราย

๑๑๙๔๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๐๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๙๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๒/๒๕๖๔TQM ๐๐๑/๖๔

ขอเรียนเชิญส่งบทความเพื่อนำเสนอใน
งาน THAILAND QUALITY
CONFERENCE & The ๒๒nd
Symposium on TQM-Best
Practices in Thailand ปี ๒๕๖๔
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึง ๙ เมษายน ๒๕๖๔

๑๑๙๔๑ มูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มในประเทศ
ไทย

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๐๘

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๓๘๓

ส่งแบบรายงานข้อมูลการดำเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค โครงการฟาร์มโคเนื้อ
สร้างอาชีพ ระยะที่ ๒ จำนวน ๖๕
องค์กร

๑๑๙๔๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา

อทิตา พรมดี

๑๑:๐๘

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔พย ๐๐๐๘/๗๘๑

ส่งข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑
ท่าน

๑๑๙๔๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๐๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๔๕๐

ข้าราชการขอย้าย (นายเอนก แตงแก้ว)

๑๑๙๔๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๑๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๔๕๖

ขอส่งเอกสารแจ้งผลการส่งข้อเสนอ
โครงการวิชาการ (Concept paper)

๑๑๙๔๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๑๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔นฐ ๐๐๐๘/๒๘๕๗

เรียนเชิญเป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ
"พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อ
การจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ และ

๑๑๙๔๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๑๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๙๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

กฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความ
พร้อมต่อใบอนุญาต ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔" ในวันจันทร์
ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๑๐/๐๓/๒๕๖๔นน ๐๐๐๘/๓๗๘

แจ้งรายชื่อเจ้าของศูนย์เครือข่าย ศพก.
(ด้านปศุสัตว์) จำนวน ๑๕ ราย

๑๑๙๔๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน อทิตา พรมดี

๑๑:๑๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๕๓๗

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ปี ๒๕๖๔ จำนวน
๓ แปลง

๑๑๙๔๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น อทิตา พรมดี

๑๑:๑๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔นบ ๐๐๐๘/๑๓๓

ขอเพิ่มอัตรากำลังพนักงานราชการ
จำนวน ๑ อัตรา

๑๑๙๔๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๑๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๕๓

ส่งรายงานจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน
๑๓ รายการ

๑๑๙๕๐ ศูนย์วิจัยและพัฒอาหารสัตว์
ประจวบคีรีขันธ์

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๑๘

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔นบ ๐๐๐๘/๑๒๑

การประเมินค่างานตำแหน่งนักวิชาการ
สัตวบาล (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ สำนัก
งานปศุสัตว์จังหวัด)

๑๑๙๕๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๑๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔สต ๐๐๐๘/๒๒๘๐

เร่งรัดความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้าน
ปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๑๑๙๕๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล อทิตา พรมดี

๑๑:๒๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๙๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕๖๔  จำนวน ๑ กลุ่ม โคเนื้อ ชื่อแปลง
ใหญ่โคมะนัง

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๒๑๗๐

สรุปผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ที่มาช่วยราชการ ของ นายไกร ไขแสง

๑๑๙๕๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๒๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔MM๐๙๑/๒๕๖๔

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมระดม
ความคิดเห็นและความต้องการใช้งาน
ระบบ ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ. ห้อ
วประชุม The Theater ชั้น๑ โรงแรมวิ
นซ์โฮเต็ล ประตูน้ำ

๑๑๙๕๔ บริษัท มาสเตอ เมกเคอ จำกัด วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๒๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๒/๒๕๖๔ตปท.๐๖๐/๒๕๖๔

ขอแก้ไข HEALTH CERTIFICATE  (TO
WHOM)

๑๑๙๕๕ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๒๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๙๔๔

ขอส่งแบบแสดงความจำนงขอรับความ
ช่วยเหลือโค-กระบือ โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ สำหรับ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าการเกษตร(ศพก.) ภายใต้
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ  จำนวน ๕
ตัว

๑๑๙๕๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๑๑:๒๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๐๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔PFC ๖๔/๐๘๗

แจ้งติดตั้งเครื่องจักรใหม่ และเคลื่อนย้าย
เครื่องจักร

๑๑๙๕๗ บริษัทพรีเมี่ยมฟู้ดส์จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔MM๐๘๙/๒๕๖๔

ขอปิดระบบเพื่อย้ายข้อมูลจากระบบเดิม
สู่ระบบที่พัฒนาขึ้นใหม่ ระยะที่ ๒
บริษัท มาสเตอ เมกเคอ จำกัด

๑๑๙๕๘ บริษัท มาสเตอ เมกเคอ จำกัด วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๒๕

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๙๘๕

สรุปการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพ
น้ำนม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ ในวันที่ ๙-๑๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๑๙๕๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๑๑:๒๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๙๑๗

ส่งผลการประเมินโครงการปรับเปลี่ยน
พื้นที่ทำนาไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการ
ประกอบอาชีพปศุสัตว์ปีงบประมาณ
๒๕๖๓  ได้ตัวอย่าง ๔๔๐ ตัวอย่าง

๑๑๙๖๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๑๑:๒๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๐/ว๔๔๖

มุลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม ร่วมกับ
กองบัญชาการกองทัพไทย กำหนดจัด
อบรมหลักสูตรผู้นำพอเพียงเพื่อความ
มั่นคง ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓ รุ่น
สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์จึงขอประชาสัมพันธ์
มายังหน่วยงานของท่านเพื่อโปรดทราบ
หารมีผู้สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตรดังกล่าว ขอให้แจ้งชื่อพร้อม

๑๑๙๖๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๓๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๐๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

กรอกรายละเอียดในสมัครและหลักฐาน
ที่ใช้การสมัคร โดยรุ่น ที่ ๑๐

๐๘/๐๓/๒๕๖๔สน ๐๐๐๘/๕๔๐

ประเมินค่างานตำแหน่งนักวิชาการ
สัตวบาล (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ สำนัก
งานปศุสัตว์จังหวัด)

๑๑๙๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๓๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กพ ๐๐๐๘/๒๑๗๕

ส่งตัวข้าราชการ (นางสาวรัตนา บุญ
ภักดี)

๑๑๙๖๓ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๓๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๔/๒๗๙

เยาวชนขอสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
ฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยใน
ประเทศญี่ปุ่น ปี ๒๕๖๔

๑๑๙๖๔ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร (กลุุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๓๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔มส ๐๐๐๘/๓๐๐

การประเมินค่างานตำแหน่งนักวิชาการ
สัตวบาล (หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ สำนัก
งานปศุสัตว์จังหวัด) จังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑๑๙๖๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๓๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๖๐๖/ว ๓๒

ขอส่งเอกสารพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการ
ปลูกข้าว ปี ๒๕๖๓/๖๔ รอบที่ ๒ ภายใต้
แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร

๑๑๙๖๖ กรมการข้าว สำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ข้าว

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๓๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๙๕

ส่งรายงานผลการพิจารณาการตรวจ
ติดตามและต่ออายุการรับรองฟาร์ม
ปลอดการใช้ยาปฎิชีวนะในการเลี้ยงสัตว์

๑๑๙๖๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ ส่วน
มาตรฐานการปศุสัตว์

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๓๖

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๐๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

จำนวน ๑๐ ฟาร์ม

๐๕/๐๓/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๓๖๐

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่
เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการประกอบ
อาชีพปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔

๑๑๙๖๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสาร
คราม กลุ่มส่งเสริมและพัมนาการ
ปศุสัตว์

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๓๘

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔อว ๗๒๑๓/ว๘๙

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และ
สนับสนุนให้บุคลากรเข้าอบรมใน
โครงการอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ทางกฎหมายปกครองและคดีปกครอง
ชั้นสูง ระหว่างเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔
- มกราคม ๒๕๖๕

๑๑๙๖๙ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๓๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔ตร ๐๐๐๘/๔๕๓

การประเมินโควตาพนักงานราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ณ
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓) เป็นจำนวน
๒๐๐ บาท

๑๑๙๗๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๔๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔นน ๐๐๐๘/๓๘๗

ขออนุญาตยืมหลักฐานทพเบียนประวัติ
ผก.พ.๗) ข้าราชการ จำนวน ๓ ราย

๑๑๙๗๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๔๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๕๑๕

ขออนุมัติปรับเปลี่ยนประเภทรายจ่าย
(งบดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔ (รวมเป็นเงิน ๑๒,๑๐๐ บาท)

๑๑๙๗๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๔๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๐๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๕๐๙.๑

ขอทราบการแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงิน
ช่วยพิเศษกรณี ข้าราชการถึงแก่ความ
ตาย คือ (นายองอาจ พรหมศร)

๑๑๙๗๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๔๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กจ ๐๐๐๘/๔๐๐

การติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
รายบุคคลของผู้บริหาร รอบการประเมิน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๑๙๗๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๔๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กพ ๐๐๐๘/๒๕๓

ขอปรับเปลี่ยนตำแหน่ง (นายนพดล ไชย
วงศา)

๑๑๙๗๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
กำแพงเพชร

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๔๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ฉช ๐๐๐๘/๑๓๔๐

โครงการประกันอุบัติเหตุกลุ่มเพื่อ
สวัสดิการ

๑๑๙๗๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๔๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๖๐

ขอรับเงินบำเหน็จบำนาญ (ข้าราชการ)
เกษียณอายุราชการ ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๑๙๗๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๕๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔.๒/ว ๑๘๖๙

การเยี่ยมคารวะผู้บริหาร

๑๑๙๗๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักการ
เกษตรต่างประเทศ

ถิรมน จุลานุกะ

๑๑:๕๙

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๙๗๙/๒๕๖๔

ชี้แจงสาเหตุการยื่นขอ HEALTH
CERTIFICATE หลังวันเรือออก

๑๑๙๗๙ บริษัท ซีเอฟพี จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๒:๓๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๐๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔ตป.๐๑๖/๒๐๒๑

ชี้แจงสาเหตุการยื่นขอ HEALTH
CERTIFICATE หลังวันเรือออก

๑๑๙๘๐ บริษัท วนิดา ฟู้ดส์ จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๒:๓๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/๒๓๖

ส่งแบบรายงานผลการฝึกอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ หลักสูตร
"พื้นฐานอาสาปศุสัตว์" ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๑๙๘๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัว
ลำภู

อทิตา พรมดี

๑๒:๕๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/๒๓๗

ส่งแบบทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการฝึก
อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพอาสา
ปศุสัตว์หลักสูตร พื้นฐานอาสาปศุสัตว์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๑๙๘๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัว
ลำภู

อทิตา พรมดี

๑๒:๕๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/๒๓๘

ส่งแบบรายงานผลการประเมิน การฝึก
อบรมอาสาปศุสัตว์ "หลักสูตรพื้นฐาน
อาสาปศุสัตว์" โครงการพัฒนาศักยภาพ
อาสาปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔

๑๑๙๘๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัว
ลำภู

อทิตา พรมดี

๑๓:๐๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๔๗๙

รายงานผลการอบรมเกษตรกรกิจกรรม
พัฒนาอาสาปศุสัตว์สู่ Smart Farmer
ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart farmer) เกษตรกร
จำนวน ๑๐ ราย

๑๑๙๘๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ อทิตา พรมดี

๑๓:๐๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๐๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๙๘๕/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๘๑๙๗๑๙๓๗๓ รวมยอด ๓,๘๕๒.๐๐
บาท)

๑๑๙๘๕ AIS วันทนี สุขเขียว

๑๓:๐๖

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๔๘๑

รายงานผลการอบรมเกษตรกรกิจกรรม
สร้างผู้นำเยาวชนเกษตรกรด้านปศุสัตว์
(Young Smart Farmer) ภายใต้
โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart farmer) จำนวน ๑๐ ราย

๑๑๙๘๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ อทิตา พรมดี

๑๓:๐๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๙๘๗/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๘๕๖๖๐๙๘๖๗ รวมยอด ๓,๘๕๒.๐๐
บาท)

๑๑๙๘๗ AIS วันทนี สุขเขียว

๑๓:๐๘

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๔๘๓

รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดด้านการ
ผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ "ร้อย
ละความสำเร็จของการดำเนินงานเครือ
ข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์" รอบการ
ประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๑๙๘๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๐๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/ว ๘๕๐

ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการดำเนิน
งานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ
ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ วันที่ ๑๙
มีนาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.

๑๑๙๘๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ อทิตา พรมดี

๑๓:๐๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๐๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔ลบ๐๐๐๘/ ๘๙๙

ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน (ก.ป.ศ. ๑๔
จำนวน ๒๐๐ เล่ม)

๑๑๙๙๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๐

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๓๕๓

การจัดทำข้อมูลการดำเนินงาน ปัญหา
อุปสรรคโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ
ระยะที่ ๒

๑๑๙๙๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี อทิตา พรมดี

๑๓:๑๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๑/๑๐๓

แจ้งกำหนดการจัดโครงการฝึกอบรม
เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
หลักสูตร "การเสวนาสัตว์พื้นเมืองประจำ
ถิ่นร่วมกับเกษตรกร" จำนวน ๑ รุ่น

๑๑๙๙๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๑/๑๐๔

ขอส่งรายงานแพะป่วยตาย (แพะนำเข้า
จากต่างประเทศ) ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ตัว

๑๑๙๙๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔นว ๐๐๐๘/๖๐๖

โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและ
การตลาดโคเนื้อรองรับ FTA  จำนวน
๔,๑๔๐.๕๐ บาท

๑๑๙๙๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ อทิตา พรมดี

๑๓:๑๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๒๘๙

ขอยกเลิกศูนย์เครือข่ายด้านปศุสัตว์ และ
ขอขึ้นทะเบียนแหล่งเรียนรู้ ของนายวิชา
ญ  มีนชัยนันท์

๑๑๙๙๕ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร

อทิตา พรมดี

๑๓:๑๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๐๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๙๙๖/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
วันที่ ๒๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ (จำนวน
๕ รายการ)

๑๑๙๙๖ บริษัท คิงเบลโปรดิวเซอร์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๒/ว ๑๘๔๖

สรุปการประชุมคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

๑๑๙๙๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

ถิรมน จุลานุกะ

๑๓:๑๖

สำนักกฏหมาย ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๑๘๒

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายพนม
สุขราษฎร์ เดินทางไปราชการที่ โรงแรม
ปาร์ควิว อ.เมือง จ.ยะลา ในระหว่างวันที่
๑๖-๒๐ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๑๙๙๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๑๙๙๙/๒๕๖๔

ขอแก้ไขรายละเอียดในหนังสือรับรองสุข
อนามัย (สำเนา HEALTH
CERTIFICATE) (TO WHOM) (เลขที่
AC๒๑๔๐๑๑๒๖๑๑)

๑๑๙๙๙ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๐๐๐/๒๕๖๔

ขอแก้ไขรายละเอียดในหนังสือรับรองสุข
อนามัย (สำเนา HEALTH
CERTIFICATE) (TO WHOM) (เลขที่
AC๒๑๔๐๑๑๒๖๐๙)

๑๒๐๐๐ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๐๐๑/๒๕๖๔

ขอแก้ไขรายละเอียดในหนังสือรับรองสุข

๑๒๐๐๑ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๐๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

อนามัย (สำเนา HEALTH
CERTIFICATE) (TO WHOM) (เลขที่
AC๒๑๔๐๑๑๒๖๐๗)

๑๖/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๐๐๒/๒๕๖๔

ขอแก้ไขรายละเอียดในหนังสือรับรองสุข
อนามัย (สำเนา HEALTH
CERTIFICATE) (TO WHOM) (เลขที่
AC๒๑๔๐๑๐๘๖๔๖)

๑๒๐๐๒ บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๒๐

ส่งผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ และแบบ
ประเมินคุณสมบัติของบุคคลและผลงาน
(เอกสารหมายเลข ๑-๔) ฉบับแก้ไข เพื่อ
เข้ารับการประเมินผลงาน แต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับ
ชำนาญการ ของนางสาวศิริวรรณ  สัน
คม

๑๒๐๐๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๓:๒๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ปน ๐๐๐๘/๒๖๙

ขอส่งแบบสำรวจคำของบพัฒนาจังหวัด
งบกลุ่มจังหวัด งบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕

๑๒๐๐๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๓๓

กองแผนงาน ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว ๖๗๓

ขอประชาสัมพันธ์การสัมมนาผ่านเว็บ
(webinar) เรื่อง FAO and WHO
activities to support monitoring
and surveillance of antimicrobial
resistance in the food and

๑๒๐๐๕ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ

อทิตา พรมดี

๑๓:๓๕

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๐๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

agriculture sectors วันที่ ๑๖ มีนาคม
๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐-๑๙.๓๐ น. ของ
ประเทศไทย

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ยส ๐๐๐๘/๔๐๑

ขอแก้ไขข้อมูลรายงานการปฏิบัติงาน
ตามระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-
Operation)

๑๒๐๐๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๓๕

กองแผนงาน ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔พณ ๐๖๐๒/ว ๖๗๗

สรุปผลการประชุมเพื่อจัดทำท่าทีไทย
สำหรับการเจรจาสินค้าเกษตรภายใต้
องค์การการค้าโลก (WTO) เมื่อวันที่ ๑
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๒๐๐๗ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อทิตา พรมดี

๑๓:๓๗

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔อต ๐๐๐๘/๓๒๙

การเสนอคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาย
ใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและงบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๒๐๐๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๓๗

กองแผนงาน ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๑/ว๑๓๙๓

รายงานการประเมินผลการควบคุม
ภายในระดับกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๓

๑๒๐๐๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักพัฒนา
ระบบบริหาร

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๘

กลุ่มประสานราชการ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔พณ ๐๖๑๐/ว ๗๓๘

สรุปผลการประชุมคณะทำงานด้านการ
ค้าและการลงทุนไทย-สหภาพยุโรป ครั้ง
ที่ ๑๕ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

๑๒๐๑๐ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ อทิตา พรมดี

๑๓:๓๘

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๑๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กจ ๐๐๐๘/๕๑๓

การเสนอตำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาย
ใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๒๐๑๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๓๙

กองแผนงาน ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๕๑๘

รายงานการประชุม ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๔

๑๒๐๑๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๔๐

สำนักงานเลขานุการกรม ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๘๗๒

ส่งหนังสือการขอใช้พื้นที่
สาธารณประโยชน์เพื่อก่อสร้างสำนักงาน
ปศุสัตว์อำเภอขุนตาล

๑๒๐๑๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๔๒

สำนักงานเลขานุการกรม ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/๑๑๕๖

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

๑๒๐๑๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองการ
เจ้าหน้าที่

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๐๑๕/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๖๓๒๗๓๔๓๔๓ รวมยอด ๔,๗๐๘.๐๐
บาท)

๑๒๐๑๕ AIS วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๘

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ภฉ๒.รอ.๓๑๔/ ๒๕๖๔

แจ้งข้อมูลบัญชีเงิยฝากธนาคาร (นายก
ฤตชัย ส่งเสริม)

๑๒๐๑๖ ธนาคารกรุงเทพ วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๑

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๑๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว ๖๓๗

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาระดมความ
คิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้าเกษตร
เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติ : หลักการ
ทั่วไปสำหรับสุขลักษณะอาหาร และการ
วิเคราะห์อันตรายและจุดวิกฤตที่ต้อง
ควบคุม

๑๒๐๑๗ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ

อทิตา พรมดี

๑๓:๕๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔รง๐๖๑๕/ว ๑๐๘

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้ลูกจ้าง
/ผู้ประกันตนลงทะเบียนโครงการ ม๓๓
เรารักัน

๑๒๐๑๘ สำนักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๔

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔นบ ๐๐๐๘/๓๘๐๙

สำรวจความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้าน
ปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔

๑๒๐๑๙ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี อทิตา พรมดี

๑๓:๕๘

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๐๒๐/๒๕๖๔

ใบแจ้งผลการกู้เงินและขอให้นำส่ง
เงินเดือนชำระหนี้เงินกู้ธนาคาร (รวม
๔๒ ราย นางสาวณัฏฐนันท์ คงทน ฯลฯ)

๑๒๐๒๐ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๙

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔สส๐๐๐๘/ ๑๖๓

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔)

๑๒๐๒๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสงคราม

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๐

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๑๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๑๐๑๙

ขอส่งรายงานข้อมูลแบบสำรวจความ
ต้องการทางเลือกอาชีพด้านปศุสัตว์ของ
ศูนย์เครือข่าย ศพก. จำนวน ๑๖ ราย

๑๒๐๒๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ อทิตา พรมดี

๑๔:๐๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๒๔

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ใน
พื้นที่ไม่เหมาะสมปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔

๑๒๐๒๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๔:๐๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔อน๐๐๐๘/ ๓๕๐

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๘๘,๒๐๐.๐๐ บาท)

๑๒๐๒๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๒

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔พย๐๐๐๘/ ๖๒๘

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๙,๒๒๕.๐๐ บาท)

๑๒๐๒๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๔

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/ว๒๗๕

นัดหมายเพื่อตรวจรับรองและมอบสิทธิ์
การเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์
ภายในราชอาณาจักรทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege
Permit)

๑๒๐๒๖ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร

อทิตา พรมดี

๑๔:๑๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, สำนักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์, สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, สำนักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๑๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๒๑๐/ว ๑๒๙๖

ขอส่งเอกสารวิชาการ ฉบับ ๑๕๖ เรื่อง
แผ่นดินทองคำ น้อมนำ สืบสวน ต่อยอด
เกษตรกรร่วมสมัย จำนวน ๑ เล่ม

๑๒๐๒๗ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

อทิตา พรมดี

๑๔:๑๔

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๗๔๕

ขอส่งแบบเสนอโครงการวิชาการ
(Concept paper) จำนวน ๑ เรื่อง ของ
นางสาวสุภาวดี  เสียงชัยศิริ และ
นายศุภวิทย์  ไตรวุฒานนท์

๑๒๐๒๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ อทิตา พรมดี

๑๔:๑๕

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/ว๗๑๕

รายงานผลการดำเนินการตรวจโรงฆ่า
สัตว์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์
โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์

๑๒๐๒๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๑๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔สท ๐๐๐๘/๓๐๗

รายงานการเบิกและจ่ายชีวผลิตภัณฑ์
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๒๐๓๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย อทิตา พรมดี

๑๔:๑๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๐๐๔/๒๓๐๒

การเข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตร Training
Course on Animal Welfare and
Control Sustainable Zoonotic
Diseasr ณ สาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม

๑๒๐๓๑ กรมส่งเสริมการเกษตร กอง
แผนงาน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๒๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔พย ๐๐๐๘/๓๗๙๒

ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์

๑๒๐๓๒ ศาลากลางจังหวัดพะเยา อทิตา พรมดี

๑๔:๒๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๑๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม ตั้งแต่วัน
ที่ ๑ มีนาคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔มห ๐๐๐๘/ว ๒๗๕

รายงานประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังเชิง
รุกทางอาการในแพะแกะตามนิยามของ
โรคพีพีอาร์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๒๐๓๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร อทิตา พรมดี

๑๔:๒๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว๒๑๔

รับรองรายงานการประชุมคณะ
อนุกรรมการพิจารณาด้านผลิตภัณฑ์
อาหารของอาเซียน ครั้งที่ ๔๔-๓/๒๕๖๔
เมื่อวัน ๑๑ มีนาคม

๑๒๐๓๔ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๒๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/๖๖๔

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม เรื่อง Training
for Experts Module ๑ : Mutual
Recognition Arrangement for
Inspection and Certification
Systems on Food Hygiene for
Prepared Foodstuff Products (MRA
on PE) ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์
ในวันที่ ๗-๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา
๑๓.๐๐-๑๗.๓๐ น.

๑๒๐๓๕ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๓๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๗/ ๙๕

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐

๑๒๐๓๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๐

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๑๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๖/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๐๓๗/๒๕๖๔

ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้า
ตรวจกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่ง
ออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๒๐๓๗ บริษัท คิบุน(ไทยแลนด์) จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๓๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔AS ๐๐๓.๒/๒๑

ขอความอนุเคราะห์เพื่อตรวจสอบและ
ให้การรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก
โดยทำการผลิตเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๑๑ รายการ (แก้ไข)

๑๒๐๓๘ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๓๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(พย)/ ๓๖๔

รายงานข้อเท็จจริง (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์
ฆ่าเชื้อกลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์
และอัลดีไฮด์ ชื่อทางการค้า อะกริ
เจอร์ม ๒๐๐๐ )

๑๒๐๓๙ ด่านกักกันสัตว์พะเยา วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๔

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔สอห.๒๑๐๒/ว๐๐๐๘

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
สถาบันอาหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

๑๒๐๔๐ สถาบันอาหาร กระทรวง
อุตสาหกรรม

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๓๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓(๓)/ ๑๐๓๗

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนนคร
บุรี จังหวัดราชสีมา

๑๒๐๔๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๘

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔ชร๐๐๐๘/ ๙๑๐

ขอรับการสนับสนุนสมทบกองทุนเงิน
ทดแทนประจำปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

๑๒๐๔๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๙

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๑๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

(จำนวน ๓,๗๐๒ บาท)

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๐๑๐/๒๐๓๐

ขอความร่วมมือในการจัดการศัตรู
มะพร้าว

๑๒๐๔๓ กรมส่งเสริมการเกษตร อทิตา พรมดี

๑๔:๔๑

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔สส๐๐๐๘/ ๒๑๐

ขอส่งข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประามณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(จำนวน ๒ ราย นางเสาวนิต เล้าสิน
วัฒนา ฯลฯ)

๑๒๐๔๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสงคราม

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔นว๐๐๐๘/ ๖๓๗

ส่งสำเนารายงานประจำเดือนจากระบบ
GFMIS (ก.ค. ๒๕๖๓)

๑๒๐๔๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๙

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔พย๐๐๐๘/ ๖๓๐

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๒๐๔๖ สำนักงานปศุสัตว์พะเยา วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๑

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔ปข๐๐๐๘/ ๕๑๕

ขอขึ้นทะเบียนคุมพทรัพย์สิน (จัดซื้อ
ครุภัณฑ์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ คือครุภัณฑ์
เครื่องมือการเกษตร จำนวน ๕ เครื่อง
มูลค่ารวม ๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท)

๑๒๐๔๗ สำนักงานปศุสัตว์ประจวบคีรีขันธ์ วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๖

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ชร๐๐๐๘/ ๘๗๗

ส่งรายงานโครงหารพัฒนาศักยภาพการ
ผลิตและการตลาดโคเนื้อรองรับ FTA (ก.

๑๒๐๔๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๐

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๑๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

พ. ๒๕๖๔ ยอดคงเหลือตามบัญชีเงิน
ฝาก ๑๔,๖๕๒,๑๒๑.๐๐ บาท)

๐๙/๐๓/๒๕๖๔สส๐๐๐๘/ ๑๙๖

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๒๐๔๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสงคราม

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๓

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔อด๐๐๐๘/ ๓๘๓

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๒๐๕๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๕

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ชบ๐๐๐๘/ ๓๔๔

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๓,๔๗๙,๒๕๐ บาท)

๑๒๐๕๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ฝ่าย
บริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๖

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔นธ ๐๐๐๘/๒๘๔

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๒๐๕๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส อทิตา พรมดี

๑๕:๐๘

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๓/๑๐๙

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๒๐๕๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ศรีสะเกษ

อทิตา พรมดี

๑๕:๑๐

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๑๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๓/๑๐๔

รายงานเงินรายได้แผ่นดิน ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (กุมภาพันธ์
๒๕๖๔)

๑๒๐๕๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ศรีสะเกษ

อทิตา พรมดี

๑๕:๑๑

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๖/๑๕๓

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่
KTB Corporate Online  เนื่องจากมี
การโอนย้ายหน่วยงานและมีผู้ที่ปฏิบัติ
หน้าที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระเบียบฯ
กำหนดไว้

๑๒๐๕๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์

อทิตา พรมดี

๑๕:๑๓

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔SCC๒๑/GVCT๓๒๙

แจ้งยื่นขอเอกสาร Health certificate
หลังเรือออก

๑๒๐๕๖ บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด
(มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๑๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๖/๑๕๕

ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลของผู้ปฏิบัติหน้าที่
ในระบบ KTB Corporate Online
นายพินิจ  ร้อยศรี กับ นายสำเริง  แสง
โพธิ์

๑๒๐๕๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์
นครสวรรค์

อทิตา พรมดี

๑๕:๑๕

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔นธ ๐๐๐๘/๒๙๓

ส่งเงินสะสมส่วนเพิ่ม กบข. นายชนินทร์
ทิพปราสมิทธิ์ กับ นางสาวสุชญา  แซ่ฉั่ว

๑๒๐๕๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส อทิตา พรมดี

๑๕:๑๗

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔นร๐๑๐๖/ ๓๐๖

รายงานการอนุมัติยกเว้นการมีตรา
เครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัด
ส่วนราชการไว้ด้านข้างนอกรถ เลข

๑๒๐๕๙ สำนักนายกรับมนตรี วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๐

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๑๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ทะเบียน กต๒๖๐๐ ปัตตานี

๑๖/๐๓/๒๕๖๔RD-RA-๐๑๙/๐๐๔-๒๐๒๑

หารือเรื่องการดำเนินการการพิจารณา
การอนุญาตเคลื่อนย้ายซากสุกร ซาก
หมูป่า เข้าพื้นที่เขตเฝ้าระวัง ASF

๑๒๐๖๐ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด
(มหาชน)

อทิตา พรมดี

๑๕:๒๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔ขก๐๐๐๘/ ๕๐๐.๑

ขอยกเลิกเอกสาร (นำส่งรายได้แผ่นดิน
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายอาหารสัตว์
รหัสรายได้ ๖๗๐ และค่าเปรียบเทียบ
ปรับการกระทำความผิด ตาม พ.ร.บ.
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘
ตาม ม.๑๗ วรรค ๑ ครั้งที่ ๑ รหัสรายได้
๘๐๔ ระหว่างวันที่ ๗ ม.ค. ๒๕๖๔ - ๙
ก.พ. ๒๕๖๔ จำนวน ๘ รายการ โดยนำ
ส่งเงินค่าธรรมเนียมรายได้แผ่นดิน รหัส
๖๗๐ และ ๘๐๔ เป็นรายได้แผ่นดิน
รหัส ๖๗๐ เพียงรหัสเดียว)

๑๒๐๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๖

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กค๐๓๐๙/ ๓๘๑๗

การยกเลิกสัญญาเช่าอาคารราชพัสดุ
บริเวณอาคารจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์
ชั้น ๑ และชั้น ๒ กรมปศุสัตว์ ราย
สหกรณ์ตากบีฟ จำกัด

๑๒๐๖๒ กรมธนารักษ์ วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๙

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔สต ๐๐๐๘/๖๓๒

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีน ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๒๐๖๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล อทิตา พรมดี

๑๕:๓๐

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๒๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ตก๐๐๐๘/ ๓๕๕

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่
KTB Corporate Online (นายจำรัส
เข่งวา)

๑๒๐๖๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๑

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔สต ๐๐๐๘/๖๓๔

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๒๐๖๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล อทิตา พรมดี

๑๕:๓๑

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๓๗๒

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๒๐๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท อทิตา พรมดี

๑๕:๓๒

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔อท๐๐๐๘/ ๒๑๙

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น
๓๐,๕๖๐ บาท)

๑๒๐๖๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๒

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/๔๑๘

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๒๐๖๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี อทิตา พรมดี

๑๕:๓๓

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๒๖

ขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินกรมปศุสัตว์ การ
ก่อสร้างโรงพ่นยาฆ่าเชื้อโรค จำนวน ๑
หลัง

๑๒๐๖๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ อทิตา พรมดี

๑๕:๓๕

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๒๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔สค๐๐๐๘/ ๑๔๙

ขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ใช้งาน
Company User Authorizer และ
Company User Maker ด้านการรับ
เงินและจ่ายเงิน (นายบุญฤิทธิ์ ทองสม
ฯลฯ ขอเผลี่ยนเป็น นายสุกิจ ประทุมชัย
ฯลฯ)

๑๒๐๗๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๖

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔อท๐๐๐๘/ ๒๒๓

ขอส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ กรณี
หน่วยงานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์
ผ่านระบบ GFMIS Web Online (มูลค่า
รวม ๙,๐๐๐ บาท)

๑๒๐๗๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๘

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔อท๐๐๐๘/ ๒๒๔

ขอส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ กรณี
หน่วยงานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์
ผ่านระบบ GFMIS Web Online (มูลค่า
รวม ๑๒,๐๐๐ บาท)

๑๒๐๗๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๐

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔ศก๐๐๐๘/ ๕๒๗

การขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์สนามและ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (มูลค่ารวม
๙,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๒๐๗๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๓

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๔๑๗

ขอเปลี่ยนบัญชีเงินฝากธนาคารตาม
โครงการจ่ายตรงเงินเดือน นายสุริพล
มาบุญช่วย

๑๒๐๗๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก อทิตา พรมดี

๑๕:๔๔

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๒๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๓/๒๕๖๔มห๐๐๐๘/ ๒๒๗

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑๕๗,๕๐๐ บาท)

๑๒๐๗๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๖

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔บร๐๐๐๘/ ๔๗๑

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๕๐๔,๕๒๕ บาท)

๑๒๐๗๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๗

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔นพ๐๐๐๘/ ๘๕๐

ขอขึ้นทะเบียน (มูลค่ารวม
๘๕๕,๘๐๐.๐๐ บาท)

๑๒๐๗๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๒

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๐๘๐/๒๕๖๔

ขอดำเนินกิจกรรมเพื่อการเก็บชั่วโมง
ประสบการณ์ตรวจประจำปี ๒๕๖๔

๑๒๐๘๐ สพ.ญ.ศรีวรรณา เกตุแก้ว ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๖:๓๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔สกมท.๕๕/๒๕๖๔

ขอเข้าพบเพื่อหารือการเตรียมขอคืน
สภาพการนำเข้าและส่งออกม้าสู่ประเทศ
ในสหภาพยุโรป

๑๒๐๘๑ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ดรุณี คำรอด

๑๗:๐๑

รองอธิบดี๕ ด้านสุขภาพสัตว์ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๙๗๔

การเสนอคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ภายใต้
งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
งบประมาณจัดประชุมเพื่อเสนอโครงการ
ภายใต้แผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับ

๑๒๐๘๒ สำนักงาานปศุสัตว์เขต ๔ เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๗:๓๐

กองแผนงาน ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๒๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ภาค เพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปี
๒๕๖๕

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๙๗๕

การเสนอคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ภายใต้
งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๒๐๘๓ สำนักงาานปศุสัตว์เขต ๔ เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๗:๓๓

กองแผนงาน ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔อบก ๒๕๖๔.๐๙/๒๖๒

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อประเมิน
ศักยภาพการลดการก๊าซเรือนกระจกจาก
มาตรการภาคการเกษตร (ภาคปศุสัตว์)

๑๒๐๘๔ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือน
กระจก (องค์การมหาชน)

ดรุณี คำรอด

๐๘:๒๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๘/๘๓

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายนเรศน์
อินทรักษ์ เดินทางไปราชการที่ โรงแรม
เดอะไพรเวชี่ บีช รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.
สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่าง
วันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๒๐๘๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๔๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/๒๖๖

ขอสนับสนุนคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดไก่พื้นเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู
ประจำปี ๒๕๖๔

๑๒๐๘๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัว
ลำภู (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔สน ๐๐๐๘/ว ๕๖๓

ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด รอบที่ ๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของการดำเนิน
งานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

๑๒๐๘๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๒๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๐/๐๙๔

ขออนุมัติจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน
๓๒ รายการ

๑๒๐๘๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ จ.
นครศรีฯ

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๐๙๐/๒๕๖๔

รายงานแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล
(เปลี่ยน ร.พ.) (รวม ๑ ราย นายปรัชญา
นนท์ มูลคำกาเจริญ)

๑๒๐๙๐ สำนักงานประกันสังคม วันทนี สุขเขียว

๐๘:๕๗

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔อว ๖๙.๑๑/๑๒๙

ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเป็นผู้ร่วม
วิจัย และขอความอนุเคราะห์
หญ้าเนเปียร์ (ขออนุญาตให้ นายนรชัย
สหวิศิษฎ์ เป็นผู้ร่วมโครงการวิจัย)

๑๒๐๙๑ คณะเทคโนโลยีการประมงและ
ทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัย
แม่โจ้

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๔๑๘

ขอแจ้งงดหักเงินเดือนผ่อนชำระ นาย
สุนทร  ม่วงมี

๑๒๐๙๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก อทิตา พรมดี

๐๙:๐๑

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๐๙๓/๒๕๖๔

รายงานแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล
(เปลี่ยน ร.พ.) (รวม ๑ ราย นางสาว
พิชานัน รัตนกำพล)

๑๒๐๙๓ สำนักงานประกันสังคม วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๒

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/๕๑๘

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ตัวอย่างนมโรงเรียน ภาคเรียนที่
๒/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔

๑๒๐๙๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๓

สำนักกฏหมาย ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๒๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๒/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๕๓๐

รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
รายการงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔

๑๒๐๙๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี อทิตา พรมดี

๐๙:๐๖

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๑๙๒

ขออนุมัติคัดและจำหน่ายกรณีสัตว์ป่วย
(โคพันธุ์กบินทร์บุรี เพศเมีย หมายเลข
NO ๒๖/๕๐)

๑๒๐๙๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๔/ว ๘๑๓

การขับเคลื่อนภาคเกษตรด้วยโมเดลเศร
ษฐกิจ BCG (BCG Model)

๑๒๐๙๗ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กอง
นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๐๗

กองแผนงาน ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ลป ๐๑๑๖

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๒๐๙๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือตอนบน

อทิตา พรมดี

๐๙:๐๙

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๐๙๙/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๖๓๒๒๕๖๘๘๘ รวมยอด ๗๒๗.๓๐
บาท)

๑๒๐๙๙ AIS วันทนี สุขเขียว

๐๙:๑๐

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔นร ๐๗๐๒/ว ๖๕

การอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ และใตรมาสที่ ๔

๑๒๑๐๐ สำนักงบประมาณ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๑๐

กองแผนงาน ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๓๘

แจ้งของดเบิกเบี้ยหวัด บำนาญ ของ
ข้าราชการบำนาญเสียชีวิต นายอุบล

๑๒๑๐๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ อทิตา พรมดี

๐๙:๑๑

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๒๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ฉัตรผ่องศรี

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๒/ว ๑๘๓

การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิก
ผู้แทนราษฎร

๑๒๑๐๒ กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๑๒

กองแผนงาน ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๑๐๗๙

ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๒๑๐๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๑๓

กองแผนงาน ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๑๐๔/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๘๕๖๖๐๙๙๐๓ รวมยอด ๓,๙๑๔.๐๖
บาท)

๑๒๑๐๔ AIS วันทนี สุขเขียว

๐๙:๑๔

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๘๘

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการระดับ
หน่วยเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ประจำเดือน มกราคม-
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๒๑๐๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
สกลนคร

อทิตา พรมดี

๐๙:๑๕

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๐๓๒

ส่งรายงานการรับ-จ่าย เงินจ่ายขาด
โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ เดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๒๑๐๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๐๙:๑๖

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๑๐๗/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๘๕๖๖๐๙๘๖๔ รวมยอด ๖,๙๙๓.๕๒

๑๒๑๐๗ AIS วันทนี สุขเขียว

๐๙:๑๖

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๒๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

บาท)

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๑๐๘/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๘๕๖๖๐๙๘๐๑ รวมยอด ๓,๘๕๒.๐๐
บาท)

๑๒๑๐๘ AIS วันทนี สุขเขียว

๐๙:๑๘

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔สน ๐๐๐๘/๕๔๘

ขอส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์
เพิ่มเติม จำนวน ๑๕ รายการ

๑๒๑๐๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร อทิตา พรมดี

๐๙:๑๘

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔นว ๐๐๐๘/๖๓๔

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๒๑๑๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ อทิตา พรมดี

๐๙:๒๑

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/ขก ๑๖๐

จัดส่งเอกสารเงินรายได้แผ่นดิน (รหัส
หน่วยเบิกจ่าย ๐๗๐๐๖๐๐๑๕๓ ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด)

๑๒๑๑๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๒๓

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๑๑๒/๒๕๖๔

ขอแจ้งการยื่นเอกสารส่งออกล่าช้า
เนื่องจากสายเรือมีการเปลี่ยนแปลง
ตารางการเดินเรือที่เร็วขึ้น

๑๒๑๑๒ บริษัท เอ อี เซ แคนนิ่ง จำกัด วาริน พงษ์รื่น

๐๙:๒๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๑๑/๒๕๖๓๗๔๐๓๖-๑๒๑๑๓/๒๕๖๔

ขอนำเสนอน้ำยาล้างเครื่องมือแพทย์
ยี่ห้อ LABORATORIUM DR.DEPPE
GmbH

๑๒๑๑๓ บริษัท เฮลธ์เมดิค จำกัด อทิตา พรมดี

๐๙:๒๔

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๒๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔๐๐๐๘/๒๖๓

รายงานผลการส่งรายงานประจำเดือน
จากระบบ GFMIS ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๒๑๑๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ อทิตา พรมดี

๐๙:๒๕

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔พบ๐๐๐๘/ ๕๒๔

ขอโอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กลับคืน
ส่วนกลาง (จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท)

๑๒๑๑๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๒๖

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ตง ๐๐๐๘/๒๓๙๑

รายงานผลการจำหน่ายพัสดุ จำนวน ๔๓
รายการ

๑๒๑๑๖ ศาลากลางจังหวัดตรัง อทิตา พรมดี

๐๙:๒๖

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๒

แนวทางปฏิบัติการงดหรือลดค่าปรับให้
แก่คู่สัญญา หรือการขายเวลาทำการตาม
สัญญาหรือข้อตกลงตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ วรรค
หนึ่ง(๒) กรณีภายหลังเกิดเหตุอุทกภัย

๑๒๑๑๗ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ กรมบัญชีกลาง

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๐

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๓๖๔

เร่งดำเนินการสำรวจความต้องการของ
เกษตรกรโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่ม
เกษตรทฤษฏีใหม่

๑๒๑๑๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๓๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๓๙๑

รายงานผลการจำหน่ายพัสดุชำรุด
จำนวน ๓๖ รายการ

๑๒๑๑๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ อทิตา พรมดี

๐๙:๓๔

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๒๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๑๒๐/๒๕๖๔

ใบแจ้งงดนำส่งเงินเดือนชำระหนี้เงินกู้
ธนาคาร (รวม ๑๕ ราย นางสุวรรณี
ภิญโญภาวศุทธิ ฯลฯ)

๑๒๑๒๐ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๖

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔อต ๐๐๐๘/๓๒๖

รายงานการสำรวจข้อมูลความต้องการ
ของเกษตรกรโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่ ปี ๒๕๖๔

๑๒๑๒๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุุตรดิตถ์
กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๓๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔ตร ๐๐๐๘/๓๓๒๕

ขอขึ้นทะเบียน ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ วงเงิน
๔๒,๐๐๐ บาท

๑๒๑๒๒ ศาลากลางจังหวัดตราด อทิตา พรมดี

๐๙:๓๗

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔พง๐๐๐๘/ ๑๗๒

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่
KTB Corporate Online (กรณีผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามคำสั่งของหน่วยงานโอนย้าย
หรือลาออก)

๑๒๑๒๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา (ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๙

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔รบ๐๐๐๐๘/ ๖๔๖

รายงานรายได้แผ่นดิน (ก.พ. ๒๕๖๔
รวมทั้งสิ้น ๑,๔๗๙,๒๕๖.๒๔ บาท)

๑๒๑๒๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๑

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๘๖

ส่งรายงานประจำเดือน (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๒๑๒๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
สกลนคร ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.
สกลนคร

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๓

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๓๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔MM๐๙๒/๒๕๖๔

เข้าบำรุงรักษาระบบ ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการในวัน
ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐-
๑๖.๐๐ ณ จังหวัดนนทบุรี วันที่ ๒๓
มีนาคม ๒๕๖๔ กรมปศุสัตว์ พญาไท
เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๐๐ น.

๑๒๑๒๗ บริษัท มาสเตอ เมกเคอ จำกัด วาริน พงษ์รื่น

๐๙:๕๒

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๓/๐๓/๒๕๖๔ทอ ๐๐๓/๒๕๖๔

ขอลดจำนวนการส่งตัวอย่างจุลชีววิทยา
สำหรับยื่น Health Certificate

๑๒๑๒๘ บริษัท ทานิโอะไทย จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๕๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๑๒๙/๒๕๖๔

ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้า
ตรวจกระบวนการผลิตเพื่อส่งออกของ
ศูนย์รวบรวมไข่ ในวันที่ ๑๓,๑๗,๒๒,๒๖
และ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๒๑๒๙ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๑๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๑๓๐/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก

๑๒๑๓๐ บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เฟลเวอ
ร์ส แอนด์ เฟรแกรนซ์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๑๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๖/ว๒๖

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาสร้างความรู้
ความเข้าใจมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง
การปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้าง และโปรด
แจ้งตอบรับการเข้าร่วมสัมมนา ภายใน
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๒๑๓๒ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กองส่งเสริม
มาตรฐาน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๑๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, สำนักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์, สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์, สำนักพัฒนา
ระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๓๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๙๐๑/ว ๑๙๒๐

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค.
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๓๐ มีค
๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓
(ชั้น ๕ ) สำนักงาน อ.ส.ค. กรุงเทพฯ
(อาคาร ๕ ชั้น ติดตลาดสด อตก.) เลขที่
๑๐๑ ถ.กำแพงเพชร แขวงจตุจักร เขต
จตุจักร กรุงเทพฯ)

๑๒๑๓๓ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย

ดรุณี คำรอด

๑๐:๒๑

อธิบดี ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๓๖๓

ส่งเอกสารประกอบตัวชี้วัดด้านมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์จังหวัดตาก รอบที่
๑/๒๕๖๔ ตัวชี้วัดเลือกที่ ๒ (บังคับ)

๑๒๑๓๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๒๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๓๖๑

ส่งเอกสารประตัวชี้วัดด้านมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์จังหวัดตาก รอบที่
๑/๒๕๖๔ ตัวชี้วัดเลือกที่ ๕

๑๒๑๓๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๒๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔พย๐๐๐๘/ ๗๑๕

รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง (จัดซื้อ
ผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่มแอมโมเนียมคลอ
ไรด์ และอัลดีไฮด์ ชื่อทางการค้าอะกริ
เจอร์ม ๒๐๐๐)

๑๒๑๓๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๔

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ฉช ๐๐๐๘/๑๓๔๑

ขอต่อใบอนุญาตสัตวแพทย์ผู้ควบคุม
ฟาร์ม

๑๒๑๓๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๒๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๓๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/๕๓๔

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ตัวอย่างนมโรงเรียน ภาคเรียนที่
๒/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๔

๑๒๑๓๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี ดรุณี คำรอด

๑๐:๒๘

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๒๑

ส่งผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์ และแบบ
ประเมินคุณสมบัติของบุคคลและผลงาน
(เอกสารหมายเลข ๑-๔)ฉบับแก้ไข เพื่อ
เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับ
ชำนาญการพิเศษ ของนายสุเทพ  สุขผล

๑๒๑๓๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๐:๓๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔พย๐๐๐๘/ ๓๙๐๓

ขอโอนเงินงบประมาณงบลงทุน
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เหลือจ่ายกลับ
กรมปศุสัตว์ (รายการครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน
จำนวน ๓๔,๐๐๐ บาท ครุภัณฑ์การ
เกษตร - ตู้ฟักไข่อัตดนมัติ ขนาด ๕๐๐
ฟอง จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ครุภัณฑ์
การเกษตร - เครื่องพ่นยา แบบใช้แรงดัน
ของเหลว จำนวน ๘๔,๐๐๐ บาท รวม
ทั้งทั้งสิ้น ๑๖๘,๐๐๐ บาท จำนวน
๕,๐๒๐ บาท) -

๑๒๑๔๐ ศาลากลางจังหวัดพะเยา วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๓

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๑๔๑/๒๕๖๔

ขอปลดจากมาตรการ Imposing
Control สินค้าเนื้อไก่สดคลุกเกลือ
บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด (EST.๑๐)

๑๒๑๔๑ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด EST.
๑๐

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๓๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๓๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๔๘

ขอจัดส่งรายเงินรายได้แผ่นดิน (ก.พ.
๒๕๖๔ ปรากฎว่าไม่มีรายการในเดือนนี้)

๑๒๑๔๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นราธิวาส

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๖

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๕/ ๑๔๔

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔ (จำนวน ๑
ชุด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น
๘๗,๘๙๖.๘๐ บาท)

๑๒๑๔๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๐

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔ศก๐๐๐๘/ ๕๐๓

ส่งรายงานการเงิน (ก.พ. ๒๕๖๔ จำนวน
๑ ชุด รวมทั้งสิ้น ๓๑๐,๔๑๐.๐๐ บาท)

๑๒๑๔๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๒

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔สกมท. ๕๔/๒๕๖๔

แจ้งความคืบหน้าโครงการเก็บข้อมูล
ประชากรม้า ครั้งที่ ๖

๑๒๑๔๕ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย อทิตา พรมดี

๑๐:๔๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔ปจ ๐๐๐๘/ว ๙๗๖

ขอส่งรายงานผลการฝึกอบรมโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ

๑๒๑๔๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี อทิตา พรมดี

๑๐:๔๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔สค๐๐๐๘/ ๑๑๘

ขอส่งรายงานการจัดเก็บจาการจำหน่าย
วัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔

๑๒๑๔๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๔

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔สฎ ๐๐๐๘/๕๙๓

แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่
ประจำปี ๒๕๖๔ เพิ่มเติม จำนวน ๒
แปลง

๑๒๑๔๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

อทิตา พรมดี

๑๐:๔๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๓๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๑๔๙/๒๕๖๔

ขอใบรับรองล่าช้า

๑๒๑๔๙ บริษัท เชียงใหม่ เม้าเท่นการเกษตร
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๔๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๐/ ๒๙๕

ขออนุมัติจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร "การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคเนื้อ" (ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔)

๑๒๑๕๐ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร (กลุุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๙

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔บก ๐๐๐๘/๒๓๘๐

ขอให้ดำเนินการแก้ไขสัญญากู้ยืมเงิน
โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่
๑ และการจัดทำข้อมูลการดำเนินงาน
ปัญหาอุปสรรค โครงการฟาร์มโคเนื้อ
สร้างอาชีพ ระยะที่ ๒ เมื่อวันที่ ๕
พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๑๒๑๕๑ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อทิตา พรมดี

๑๐:๕๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๕๐๕.๓/๑๘๗๙

ร่างประกาศกรมปศุสัตว์ชะลอการนำเข้า
หรือนำผ่านราชอาณาจักรซึ่งกุ้งทะเล
หรือซากกุ้งทะเลจากสาธารณรัฐเอก
วาดอร์ และสาธารณรัฐมาดากัสการ์
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔

๑๒๑๕๒ กรมประมง อทิตา พรมดี

๑๐:๕๕

สำนักกฏหมาย ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔สห๐๐๐๘/ ๑๗๑๑

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณี
ชำรุดและขอความเห็นชอบจำหน่ายพัสดุ
(จำนวน ๒๐ รายการ)

๑๒๑๕๓ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๖

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๓๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๑๗

รายงานสรุปผลการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
จำนวน ๑๑ รายการ ด้วยวิธี
ประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) e-๔/๒๕๖๔

๑๒๑๕๔ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปทุมธานี)

ชติญา บัวหลวง

๑๕:๑๔

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์, กองผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๑๘

ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน
๘ รายการ โดยใช้งบประมาณประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๔

๑๒๑๕๕ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปทุมธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๑๑

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔สบ๐๐๐๘/ ๔๑๙

่ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๒๖๕,๒๕๐ บาท)

๑๒๑๕๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๑

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๑๖

ขอส่งรายงานการจัดอบรม หลักสูตร
การสร้างวิทยากรการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์ (ครู ก) ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔ ในพื้นที่เขต๑ ระหว่างวันที่ ๑๖-
๑๗ กุมภาพันธู์ ๒๕๖๔

๑๒๑๕๗ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปทุมธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๑๔

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๐/ ๒๙๔

ขออนุมัติจัดโครงการประชุมสัมมนา
หลักสูตร "จัดเวที ๓/๕ ประสานแบบมี
ส่วนร่วม" (จำนวน ๘ ครั้ง มีผู้เข้ารับการ
ฝึกอบรมทั้งหมด ๑๕ คน ใช้งบประมาณ
ทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๐ บาท)

๑๒๑๕๘ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร (กลุุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๕

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๓๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(สร)/ ๐๐๗

รายงานการรับ - จ่ายพัสดุ และรายงาน
การใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑๒๑๖๐ ด่านกักกันสัตว์สุรินทร์ อ.ปราสาท
ทอง จ.สุรินทร์

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๑

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/ว ๐๒๙

การสอบสวนข้อเท็จจริง โครงการโคบาล
บูรพา จังหวัดสระแก้ว ในวันที่ ๒๒-๒๔
มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
ชั้น ๒ ต.สระขวัญ อ.เมืองสระแก้ว จ.
สระแก้ว

๑๒๑๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
(กลุ่มส่งเสริมฯ)

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๑๖๒/๒๕๖๔

ขอแก้ไข หนังสือรับรอง Health
Cerificate เลขที่ AC๒๑๕๑๐๘๒๘ ลง
วันที่ ๐๙.MAR.๒๐๒๑

๑๒๑๖๒ บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเต
อร์เนชั่นแนล จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๒๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๙๓๗

ข้าราชการขอทำบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ

๑๒๑๖๓ สำนักงาานปศุสัตว์เขต ๔ เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๑:๓๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๒๕

ส่งข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑
ท่าน

๑๒๑๖๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐาน
อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๓๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/๗๒๕

ขอส่งข้อมูลข้าาราชการเกษียณอายุ
ราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๒๑๖๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๓๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๓๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

จำนวน ๗ ราย

๑๕/๐๓/๒๕๖๔พท ๐๐๐๘/๔๕๓

ขอข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒
ราย

๑๒๑๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๔๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๑๖๗/๒๕๖๔

ขอแก้ไขหนังสือรับรอง HEALTH
CERTIFICATE (REPLACEMENY,TO
WHOM) เลขที่ ๒๑๔๐๒๑๘๒๕๗

๑๒๑๖๗ บริษัท ไทย อินาบะ ฟูดส์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๔๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๑๖๘/๒๕๖๔

ขอพิจารณาออกหนังสือ To Whom กับ
H/C REPLACEMENT แก้ไขเป็น
๑,๗๗๖ CARTONS

๑๒๑๖๘ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน)

อทิตา พรมดี

๑๑:๕๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๑๙๑๑

การจัดทำข้อมูลห่วงโซ่คุณค่าสินค้า
เกษตร (Value Chain) ภายในวันที่ ๒๓
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๒๑๖๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

อทิตา พรมดี

๑๑:๕๘

กองแผนงาน ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๐๘๖

ขออนุมัติรับบริจาคครุภัณฑ์สำนักงาน
และขอขึ้นทะเบียน

๑๒๑๗๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
อำนาจเจริญ

วาริน พงษ์รื่น

๑๒:๕๖

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔QS ๐๐๕/๒๕๖๔

ขอยกเลิกขอให้รับรองการผลิตสินค้าเนื้อ
ไก่สดเสียบไม้แช่แข็ง (YAKITORI) และ
เนื้อไก่หมักเครื่องปรุง (MARINADE)

๑๒๑๗๑ บริษัท บิ๊กฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๓๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔QS ๐๐๔/๒๕๖๔

นำส่งรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องจาก
การตรวจประเมินตามข้อกำหนดการส่ง
สินค้าปศุสัตว์ไปสาธารณรัฐเกาหลี
(เพิ่มเติม)

๑๒๑๗๒ บริษัท บิ๊กฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๕๖

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์การเกษตรด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) จำนวน ๔ รายการ

๑๒๑๗๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เพชรบูรณ์

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๑๔

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๐/๑๙๕

ขอส่งหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงิน
(ข้าราชการ) ของ นายณรงค์ แก้วเฉย

๑๒๑๗๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครศรีธรรมราช

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๔๓๖๘

ย้ายข้าราชการ (นายประเวศ เปรมศรี)

๑๒๑๗๕ ศาลากลางจังหวัดตาก ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔พง ๐๐๐๘/๒๔๔๔

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
(นายพรภิรมย์ ฟุ้งตระกูล)

๑๒๑๗๖ ศาลากลางจังหวัดพังงา ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กต ๑๖๐๓.๓/๗๙๔

ขอเชิญประชุมแผนความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาไทย-สปป.ลาว ระยะ ๓ ปี
(๒๕๖๓-๒๕๖๕) วันที่ ๑๘ มีนาคม
๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.

๑๒๑๗๗ กระทรวงการต่างประเทศ อทิตา พรมดี

๑๓:๒๐

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๑๐๐

ข้าราชการขอย้าย (นายเลิศรัตน์ชัย

๑๒๑๗๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๓๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ผุยคำสิงห์)

๑๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๑๗๙/๒๕๖๔

จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัครสอบเพิ่มเติม ของ นางสาวอนุสรา
แก้วเผือก

๑๒๑๗๙ นางสาวอนุสรา แก้วเผือก ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ขก ๑๕๓

ขอส่งรายงานผลวิเคราะห์สารตกค้าง
กลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ กิจกรรมแก้ไข
ปัญหาการใช้สารเร่งเนื้อแดง จำนวน ๕๑
ตัวอย่าง

๑๒๑๘๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๒๓

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๑๘๑/๒๕๖๔

จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัครสอบเพิ่มเติม ของ นายปริญญา
หงส์ตระกูลชัย

๑๒๑๘๑ นายปริญญา หงส์ตระกูลชัย ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๐/ ๐๙๘

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบร
บือ จังหวัดมหาสารคาม

๑๒๑๘๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
มหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.
มหาสารคาม

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๔

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๑๘๓/๒๕๖๔

จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัครสอบเพิ่มเติม ของ นางสาวพรเพ็ญ
เพียรธัญกิจ

๑๒๑๘๓ นางสาวพรเพ็ญ เพียรธัญกิจ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๗๒๗

ขอส่งใบเสนอราคาครุภัณฑ์ประเภท
คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ ฉบับ

๑๒๑๘๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๒๕

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๔๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ๖๐๕.๑๖/ ๑๑๒

ส่งรายงานรายได้แผ่นดิน ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔ รวม
จำนวนเงิน ๒๖,๔๘๒.๗๐ บาท)

๑๒๑๘๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สกลนคร ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.
สกลนคร

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๖

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๑๐๙๘

ข้าราชการขอสับเปลี่ยน ระหว่าง นายสุร
พล จินดามาตย์ และ นายวิสันต์ ตอ
พรหม

๑๒๑๘๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔ปท๐๐๐๘/ ๘๓๒

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ต.ค. ๒๕๖๓)

๑๒๑๘๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๘

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๕/๑๖๐

ขอรับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชอาหาร
สัตว์

๑๒๑๙๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ.
เมือง จ.ตาก

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๐๙๐

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๒๑๙๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๐

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔ปท๐๐๐๘/ ๘๓๕

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ม.ค. ๒๕๖๔)

๑๒๑๙๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๑

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔
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หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๔๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๗/๙๙

ข้าราชการมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ และแจ้งรายชื่อคณะ
กรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ นายสันติภาพ แสงศรี
จันทร์

๑๒๑๙๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย อ.
วังสะพุง จ.เลย

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔ปท๐๐๐๘/ ๘๓๔

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ธ.ค. ๒๕๖๓)

๑๒๑๙๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๓

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๑๙๘/๒๕๖๔

ขอลาพักผ่อนประจำปี นายสมพร โชค
เจริญ ผอ.ศูนย์ฯ ขอลาพักผ่อนวันที่ ๑๙
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๒๑๙๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔ปท๐๐๐๘/ ๘๓๓

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (พ.ย. ๒๕๖๓)

๑๒๑๙๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๔

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๑๙๔

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือก
เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น
ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔

๑๒๒๐๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๑๘๑

ขอส่งรายละเอียดขอปรับประเภท
รายจ่ายครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ กิจกรรมพัฒนา

๑๒๒๐๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี ๙๙ ม.๙ ต.มะลวน อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๔๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ จำนวน
๑๐๔,๒๘๕.๑๒ บาท

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๕/ว๒๕๙

ขอส่งข่าวประชาสัมพันธ์การประกวดทำ
คลิป Tik Tok วันคล้ายวันสถาปนา
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครบรอบ
๑๒๙ ปี

๑๒๒๐๒ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองเกษตร
สารนิเทศ

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๘

สำนักงานเลขานุการกรม ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔สป ๐๐๐๘/๖๑๐

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่าย
งบประมาณปี ๒๕๖๔

๑๒๒๐๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรปราการ

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๙

สำนักงานเลขานุการกรม ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔๑๐/๒๕๖๔

ขอเชิญร่วมรับฟังแนวทางการขับเคลื่อน
และแสดงความคิดเห็น ในวันที่ ๓๑
มีนาคมพ.ศ.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-
๑๕.๐๐ น. ณอาคารเดอะไนน์ ทาวเวอร์
แกรนด์ พระรามเก้า (อาคารบี)

๑๒๒๐๔ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๓๙

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๖/๑๒๗

ขออนุมัติคัดโคเนื้อเพื่อทดแทนพันธุ์
จำนวน ๙ ตัว

๑๒๒๐๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สกลนคร ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.
สกลนคร

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔สท ๐๐๐๘/๓๔๗

ส่งรายงานการประชุม ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๒๒๐๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๔๐

สำนักงานเลขานุการกรม ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๑๐๙

ขออนุญาตรับนักศึกษา ในระหว่างวันที่

๑๒๒๐๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๔๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๕-๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๖ คน

๑๒/๐๓/๒๕๖๔อบ ๐๐๐๘/๑๒๐๑

ส่งแบบรายการประวัติเจ้าหน้าที่ขอ
อนุญาตตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคล
จำนวน ๑ ราย นายครรชิต ศรีนาม

๑๒๒๐๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุบลราชธานี (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๔๒

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔สพ.สภ.๐๐๑๒๘/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์จัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี ๒๕๖๕ ของ
สัตวแพทยสภา

๑๒๒๐๙ สำนักงานสัตวแพทยสภา ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๔๓

อธิบดี ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๑๑๐

ขออนุญาตรับนักศึกษาฝึกงาน ระหว่าง
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๑
พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ คน

๑๒๒๑๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔มห๐๐๐๘/ ๒๔๓

ส่งสรุปโครงการฯ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการจังหวัดมุกดาหาร ปีงบประมาณ
๒๕๖๕

๑๒๒๑๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๓

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๑๑๑

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง
รายการ โรงพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค และ
ครุภัณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้อง

๑๒๒๑๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔พย ๐๐๐๘/๗๔๗

ส่งแบบรายการประวัติเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุ
ญาติตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคล
จำนวน ๒ ราย นายธีรชัย ชัยธรรม ,

๑๒๒๑๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
กลุ่มยุทธศาสตร์สารสนเทศฯ

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๔๖

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๔๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ว่าที่ ร.ต. ฤทธิโรฒน์ ปัญญวงศ์

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๑๘.๑/๖๔๐๙

แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริม
การเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่า เฉลิมพระ
เกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม

๑๒๒๑๔ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๔๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๖๐๖/ว ๓๖

ขอเชิญประชุมหารือการกำหนดแผนงาน
/โครงการเพื่อปรับลดพื้นที่ปลูกข้าวและ
กำหนดพื้นที่นำร่องรองรับการขยายผล
การนำเทคโนโลยีอัจฉริยะไปใช้ในการ
ผลิตข้าว วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา
๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมข้าวปลูก ชั้น
๓ อาคารกรมการข้าว

๑๒๒๑๕ กรมการข้าว อทิตา พรมดี

๑๓:๔๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๕๓๙

สำรวจข้อมูลความต้องการของเกษตรกร
โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎี
ใหม่

๑๒๒๑๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๔๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๘๒

ขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินครุภัณฑ์สัตว์
(เกิดจากการเลี้ยงแม่โคพื้นเมือง ได้
ลูกผสมอเมริกันบรามันห์ เพศผู้ จำนวน
๔ ตัว และเพศเมีย จำนวน ๑๒ ตัว รวม
๑๖ ตัว จำนวน ๑๖ ชุด)

๑๒๒๑๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
มหาสารคาม อ.เชียงยืน จ.
มหาสารคาม

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๙

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๔๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๙๕๒

ขอความเห็นชอบปรับประเภทรายจ่าย
กิจกรรมงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพ
น้ำนมทั้งระบบกิจกรรมหลักตรวจสอบ
รับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๒๒๑๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ อทิตา พรมดี

๑๓:๔๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔มห ๐๐๐๘/๒๖๘

ส่งรายชื่อเกษตรกรที่ต้องการเข้าร่วม
โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎี
ใหม่

๑๒๒๑๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๔๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔นพ๐๐๐๘/ ๘๕๑

รายงานผลการตรวจสอบการรับ - จ่าย
พัสดุประจำปี ๒๕๖๓

๑๒๒๒๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๑

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๓๐/ว ๑๑๒

ตำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน
โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

๑๒๒๒๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองประสานงา
นโครงการพระราชดำริ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๕๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔ปจ ๐๐๐๘/๑๐๒๘

การเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
(โควตาพิเศษ)

๑๒๒๒๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๘๙

รายงานผลการฝึกอบรมโครงการศูนย์
เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายด้าน
ปศุสัตว์ เป้าหมาย ๑๖๘ ราย

๑๒๒๒๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อทิตา พรมดี

๑๓:๕๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๔๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กจ๐๐๐๘/ ๕๒๕

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๒๒๒๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๓

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๓๐/ว ๑๑๓

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อน
โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าและอุทยานแแห่งชาติ จังหวัด
กาญจนบุรี

๑๒๒๒๕ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองประสานงา
นโครงการพระราชดำริ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๕๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔นร ๐๗๐๒/ว ๖๔

ซ้อมความเข้าใจการนำเงินงบประมาณ
รายจ่ายหรือเงินนอกงบประมาณ ไปจ่าย
ชดเชยงบประมาณรายจ่ายที่พับไป

๑๒๒๒๖ สำนักงบประมาณ ดรุณี คำรอด

๑๓:๕๔

กองแผนงาน ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๙๓๖

การโอนเงินเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง กรม
ปศุสัตว์ (จำนวนเงิน ๓๖,๙๐๐.๐๐ บาท)

๑๒๒๒๗ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๕

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔พย ๐๐๐๘/๙๙๒

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ดำเนินงาน
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ

๑๒๒๒๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
(กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๕๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/๙๑๘

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง
(นางสาวกานต์รวี ซ่วนพัฒน์ ตำแหน่ง
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ รักษาการใน

๑๒๒๒๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๔๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลชำนาญ
การพิเศษ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์

๐๕/๐๓/๒๕๖๔สน ๐๐๐๘/๕๒๐

แจ้งยกเลิกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรง
พักสัตว์และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.๒)

๑๒๒๓๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๕๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๕๒๕

ขอปรับเปลื่ยนการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๒๒๓๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๕๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๒/๒๕๖๔ปข ๐๐๐๘/๒๗๗

ขอยืมแฟ้มทะเบียนประวัติข้าราชการ
(ก.พ.๗) ของนายทรงพล วิมลสถิตย์ และ
นายสุมิตร อำนวยสินสิริ

๑๒๒๓๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไป

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๓๑

ส่งรายงานโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ กฆ.๑

๑๒๒๓๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๕๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กพศ. ๐๒๔/๒๕๖๔

ขอนำส่งรายงานโครงการฟาร์มโคนม
สาธิตห้วยฮ่องไคร้ฯ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๒๒๓๔ งานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๕๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๔๖๔

ข้อมูลกลุ่มเกษตรกรที่มีความประสงค์จะ

๑๒๒๓๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท อทิตา พรมดี

๑๔:๐๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๔๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตร
แบบแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๓๖๓

ส่งหลักฐานการนำส่งเงินโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว

๑๒๒๓๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา (กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๐๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔นย ๐๐๐๘/๓๗๒

ขอความอนุเคราะห์ขอหนังสือรับรองไม่
พบการแพร่ระบาดของโรค จากบริษัท
ไทย เอสพีเอฟ จำกัด

๑๒๒๓๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๐๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔๖๔/๐๑๐

ขอเข้าปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบเครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เสนอทั้ง
โครงการและเข้าสำรวจสัญญาณอินเต
อร์เน็ต ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา
๐๙.๐๐ น เป็นต้นไป ณ  กรมปศุสัตว์
พญาไท

๑๒๒๓๘ บริษัท เอ็นพีร่า จำกัด วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๐๑

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๗๙

รายงานการตรวจติดตามสิ่งแวดล้อม
ฟาร์มสุกร จำนวน ๖ ฟาร์ม

๑๒๒๓๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๐๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๔๐๐

ขอเบิกสัญญายืมโค-กระบือ โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ

๑๒๒๔๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๐๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๔๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๒๔๑/๒๕๖๔

จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัครสอบเพิ่มเติม (รูปถ่ายขนาด ๑ นิ้ว
จำนวน ๑ รูป)

๑๒๒๔๑ นางสาวกาญจนา จันทรู ๑๒๘ หมู่
๑ ต.ปลาปาก อ.ปลาปาก จ.
นครพนม

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔มส ๐๐๐๘/๓๑๘

เร่งรัดความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้าน
ปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๒๒๔๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

อทิตา พรมดี

๑๔:๐๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔สท ๐๐๐๘/๔๒๙

รายงานผลการรับรองฟาร์มสุกรปลอด
การใช้สารเร่งเนื้อแดง

๑๒๒๔๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๐๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๔๑

ส่งเอกสารการรับรองสถานภาพฟาร์ม
ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร
จำนวน ๓ ฟาร์ม

๑๒๒๔๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๔:๐๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๓๘๖

ส่งหลักฐานการนำส่งเงินโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๒ ตัว

๑๒๒๔๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา (กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๐๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(นม)/๗๐

ขอส่งข้อมูลประวัติเกณียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของ
นายประยงค์ ปุนบุตรดา

๑๒๒๔๖ ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา ต.ปาก
ช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๕๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว๑๙๑

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ
พิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี สำหรับ
ฟาร์มผึ้งชันโรง ครั้งที่ ๒-๒/๒๕๖๔ ใน
วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-
๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๕๑ ชั้น ๕
อาคาร ๓ (มกอช) หรือผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Conference)

๑๒๒๔๗ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๐๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ตร ๐๐๐๘/๔๖๗

การชำระหนี้เกษตรกรโครงการส่งเสริม
การเลี้ยงโคนมจังหวัดตราด (ธคก.)

๑๒๒๔๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๐๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๓๐๖๒

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การ
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็น
พนักงานราชการทั่วไป กลุ่มงานเทคนิค
ทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล
จำนวน ๑ อัตรา

๑๒๒๔๙ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท (สำนัก
งานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔นว ๐๐๐๘/๖๙๖

โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวม ๔ แปลง

๑๒๒๕๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ อทิตา พรมดี

๑๔:๐๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๑/ว๘๐๓

สรุปการประชุมหารือกับสถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก เรื่องสร้างความ
ร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัท JD.com

๑๒๒๕๑ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๐๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๕๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๔๑๓

รับรองการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ (นางสาวสุภาพร เศรษฐบุรี)

๑๒๒๕๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ (ส่วน
ส่งเสริม ฯ )

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๐๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๑๓๓

การดำเนินการโครงการยกย่องหน่วยงาน
ใสสะอาด กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๔

๑๒๒๕๓ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
เชียงใหม่)

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๐๘

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔ลบ๐๐๐๘/ว๙๒๖

ส่งผลตัวชี้วัดด้านมาตรฐานวสินค้าปศ
สัตว์ของปศุสัตว์จังหวัด รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๒๒๕๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๐๙

สำนักงานปศุสัตว์เขต๑ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๑๐๕/๑๖๖๘

ขอส่งข้อมูลพื้นที่เป้าหมายเพื่อดำเนิน
การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบาย
รัฐบาล

๑๒๒๕๕ กรมส่งเสริมสหกรณ์ อทิตา พรมดี

๑๔:๐๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๒๕๖/๒๕๖๔

จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัครสอบเพิ่มเติม (สำเนา
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน ๒
ฉบับ)

๑๒๒๕๖ นางสาวชลธิชา ลามคำ ๑๕๐/๑ หมู่
๑ ต.กุดไห อ.กุดบาก จ.สกลนคร

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔ลบ๐๐๐๘/ว๙๒๕

ส่งผลตัวชี้วัดด้านมาตรฐานวสินค้าปศ
สัตว์ของปศุสัตว์จังหวัด รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๒๒๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๐๙

สำนักงานปศุสัตว์เขต๑ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๕๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๒๒

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.
ศ.๒๕๖๔

๑๒๒๕๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔สส ๐๐๐๘/๑๗๓

เร่งรัดดำเนินการสำรวจข้อมูลความ
ต้องการของเกษตรกรโครงการ ๑ ตำบล
๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

๑๒๒๕๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสงคราม (กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๑๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๒๕

การดำเนินการโครงการยกย่องหน่วยงาน
ใสสะอาด กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๔

๑๒๒๖๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๙๔๓

ขอสนับสนุนงบประมาณในการดูแลแพะ
พันธุ์ชามี่ จากโครงการพัฒฯาที่ดินมูลนิธิ
ชัยพัฒนาบ้านดงพระพร ในพื้นที่ศูนย์
วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เชียงราย

๑๒๒๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๑๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/ว ๙๐๕

ขอรายงานเพิ่มเติมกรณีแพะป่วยตาย

๑๒๒๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๑๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๙๐๑

ขอรายงานกรณีแพะป่วยตาย

๑๒๒๖๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๑๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๕๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔สวก ๐๖๐๐/๑๓๔๔

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะทำงาน
ดำเนินงานโครงการทุนปริญญาตรีเพื่อ
พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐
น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๕ สำนักทะเบียน
และประเมินผล

๑๒๒๖๔ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)

อทิตา พรมดี

๑๔:๑๘

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔นว ๐๐๐๘/ว ๖๐๗

ส่งหลักฐานการปิดบัญชีโครงการไถ่ชีวิต
โค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก จังหวัดนครสวรรค์

๑๒๒๖๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๒๖๖/๒๕๖๔

ขอแจ้งความประสงค์ในการส่งออกสินค้า
ชิ้นส่วนไก่แช่แข็งไปยังประเทศฟิลิปปินส์

๑๒๒๖๖ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๒๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔จบ ๐๐๐๘/๐๗๓๔

เร่งดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการ
ของเกษตรกรโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่

๑๒๒๖๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/ว ๕๘๙

รายงานผลการดำเนินการส่งมอบโค
พระราชทาน (ภายใต้ธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ)

๑๒๒๖๘ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/ว ๙๒๔

ผลการคัดเลือกการรวบรวมผลงาน

๑๒๒๖๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๕๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

นักเรียนกิจกรรมปศุสัตว์ดีเด่นใน
โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๓๐

ขอส่งแบบเสนอโครงการวิชาการ
(Concept paper) จำนวน ๓ เรื่อง ของ
สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕

๑๒๒๗๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๔:๒๖

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔สน ๐๐๐๘/๕๔๗

เร่งดำเนินการสำรวจข้อมูลความต้องการ
ของเกษตรกรโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่

๑๒๒๗๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๒๑๙๓

ขอให้ทบทวนและแก้ไขร่างประกาศคณะ
กรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงาน
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

๑๒๒๗๒ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๘

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๕๒๓

การอนุมัติขยายลูกโค ตัวที่ ๑ เพศเมีย
อายุครบ ๑๘ เดือน โครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
จำนวน ๑ ตัว

๑๒๒๗๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๑๘๔๗

ร่างแผนความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่ง
ราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่ง
สาธารณรัฐประชาชนจีนว่าด้วยการร่วม
กันส่งเสริมเส้นทางเศรษฐกิจสายไหม

๑๒๒๗๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักการ
เกษตรต่างประเทศ

ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๒๘

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๕๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

และเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่ง
ศตวรรษที่ ๒๑

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๕๒๒

การอนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกโคตัวที่ ๑
เพศผู้ อายุครบ ๑๘ เดือน โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๒ ตัว เป็นเงิน
๒๔,๐๐๐ บาท

๑๒๒๗๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๔๙๑

รายงานผลสำรวจความเห็นของเอกชน
ญี่ปุ่นที่ลงทุนในไทยในช่วงครึ่งหลังของปี
๒๕๖๓ โดยองค์การส่งเสริมการค้าต่าง
ประเทศของญี่ปุ่น

๑๒๒๗๖ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักการ
เกษตรต่างประเทศ

ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๓๐

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๑๘๓๗

การจัดทำแผนความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาไทย-เมียนมา ระยะ ๓ ปี

๑๒๒๗๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักการ
เกษตรต่างประเทศ

ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๓๑

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๔๐๓

ส่งหลักฐานการส่งเงินค่าจำหน่ายลูกโค
(เพศผู้) โครงการฟาร์มต้นแบบ ภายใต้
โครงการ ธคก. รวม ๑ ราย ๓ ตัว เป็น
เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

๑๒๒๗๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ (ส่วน
ส่งเสริม ฯ )

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๒๑๙๔

การจัดสรรสิทธิการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
นม ตามโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้
เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์

๑๒๒๗๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๑

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๕๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

นม พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนม
และผลิตภัณฑ์นม

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๓๙๘

ส่งหลักฐานการส่งเงินค่าจำหน่ายแม่โค
เสื่อมสภาพของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
และมอบกรรมสิทธิ์แม่โคออกจาก
ทะเบียนสัตว์ จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน
๓,๐๐๐ บาท

๑๒๒๘๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ (ส่วน
ส่งเสริม ฯ )

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๒๒๐๗

ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็น สำหรับดำเนินงานโครงการ
เยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมและผู้
ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิกฟื้น
เศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม

๑๒๒๘๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๔

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔อว ๐๔๐๑.๖/ว ๒๖

ได้จัดทำหนังสือ จดหมายข่าว วช. ปีที่
๑๖ ฉบับที่ ๑๒๐ ประจำเดือนมีนาคม
๒๕๖๔

๑๒๒๘๒ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อทิตา พรมดี

๑๔:๓๕

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๓๙๖

ส่งหลักฐานการส่งเงินค่าจำหน่ายลูกโค
(เพศผู้) ของโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และ
มอบกรรมสิทธิ์แม่โคออกจากทะเบียน

๑๒๒๘๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ (ส่วน
ส่งเสริม ฯ )

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๕๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

สัตว์ รวม ๒ ราย ๒ ตัว เป็นเงิน
๒๒,๕๐๐ บาท

๑๖/๐๓/๒๕๖๔สวก ๐๗๐๐/ว ๑๓๕๑

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา 'ARDA
Virtual Meeting : สุดยอดงานวิจัย สู่
ตลาดภาคธุรกิจ" รูปแบบ Virtual
event บนแพลตฟอร์มออนไลน์

๑๒๒๘๔ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๔๐๙

ส่งหลักฐานการส่งเงินค่าจำหน่ายลูกโค
(เพศผู้) โครงการฟื้นฟูอาชีพปศุสัตว์ ภาย
ใต้โครงการ ธคก. จำนวน ๑ ราย ๑ ตัว
เป็นเงิน ๑๐,๓๐๐ บาท

๑๒๒๘๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ (ส่วน
ส่งเสริม ฯ )

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/๑๘๙

ขอเชิญเป็นประธานในการประชุมคณะ
กรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐาน
สินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติทางเกษตร
ที่ดีสำหรับฟาร์มผึ้งชันโรง ครั้งที่ ๒-
๒/๒๕๖๔ (ในวันที่ ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๓๐ น ณ ห้องประชุม
๓๕๑ ชั้น ๕ อาคาร ๓ มกอช.)

๑๒๒๘๖ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ

ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๔๕

อธิบดี ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๓๙๔

ส่งหลักฐานการส่งเงินค่าจำหน่ายลูก
กระบือ (เพศผู้) ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
และมอบกรรมสิทธิ์แม่กระบือออกจาก
ทะเบียนสัตว์ จำนวน ๒ ราย ๒ ตัว เป็น
เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

๑๒๒๘๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ (ส่วน
ส่งเสริม ฯ )

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๕๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔ค.ต.ป.กษ.ว ๙/๒๕๖๔

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะ
อนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ (อ.ค.ต.ป.) เฉพาะกิจ คณะ
ที่ ๒ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา
๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหารชั้น
๕ สำนักงาน ก.พ.ร.

๑๒๒๘๘ คณะกรรมการตรวจสอบและ
ประเมินผลประจำกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

อทิตา พรมดี

๑๔:๔๖

กลุ่มตรวจสอบภายใน ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๔๑๑

ขออนุมัตินำลูกโคเพศเมีย ตัวที่ ๑ ของ
โครงการฟื้นฟูอาชีพปศุสัตว์ ภายใต้
โครงการ ธคก. ขยายให้ เกษตรกรราย
ใหม่ และขออนุมัติเชขสัญญายืมเพื่อการ
ผลิต

๑๒๒๘๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ (ส่วน
ส่งเสริม ฯ )

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๓๒/ว ๑๙๐๐

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง "การเตรียมความพร้อม
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ในส่วนของการเปิดเผย
ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของหน่วยงานใน
สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔" ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา
๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง
คอมพิวเตอร์ ชั้น ๓ สถาบัน
เกษตราธิการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กทม.

๑๒๒๙๐ ศูนย์ปฏฺิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๕๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๔๐๖

ขออนุมัตินำลูกโคเพศเมีย ตัวที่ ๑ ของ
โครงการฟื้นฟูอาชีพปศุสัตว์ ภายใต้
โครงการ ธคก. ขยายให้ เกษตรกรราย
ใหม่ และขออนุมัติเชขสัญญายืมเพื่อการ
ผลิต

๑๒๒๙๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ (ส่วน
ส่งเสริม ฯ )

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๕๑

ขออนุมัติไปราชการ นายเทวัญ  รัตนะ
ไปราชการที่ จ.พิษณุโลก อุตรดิตถ์
ระหว่างวันที่ ๑๗-๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔
รวม ๒ วัน

๑๒๒๙๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๔:๕๐

อธิบดี ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๒๒๙

รายงานผลการดำเนินการของศูนย์
อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ

๑๒๒๙๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๓๘๕

อนุมัติจำหน่ายแม่โค โครงการธคก. ออก
จากทะเบียน จำนวน ๓ ตัว

๑๒๒๙๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ (ส่วน
ส่งเสริม ฯ )

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๒๓๑

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีคงอยู่ปฏิบัติ
หน้าที่ต่ออีกหนึ่งวาระ

๑๒๒๙๖ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๒๒๕

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตาม
มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการ

๑๒๒๙๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๔

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๖๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขายา
อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.
๒๕๕๙

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๕๔๗

ขออนุมัติไปราชการ นายธนวัฒน์  พันธุ์
สนิท ไปราชการที่ จ.กระบี่ พังงา จ.
ภูเก็ต ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๙ มีนาคม
๒๕๖๔ จำนวน ๔ วัน

๑๒๒๙๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ อทิตา พรมดี

๑๔:๕๕

อธิบดี ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๑๒๕/ว ๐๓๑

การรับรองรายงานการประชุมคณะ
อนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้
แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก้เศรษฐกิจ
ฐานราก ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

๑๒๒๙๙ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๓๔

โครงการพัฒนาอาชีพการเลี้ยงโค-
กระบือ ของเกษตรกร ตามผลกระทบ
ของไวรัสโควิด ๑๙ ภายใต้โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ

๑๒๓๐๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/๔๘๓

ขอส่งแบบสรุปความต้องการของ
เกษตรกร โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่

๑๒๓๐๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
(กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ปช ๐๐๐๙/ว ๐๐๑๖

ขอจัดส่งคู่มือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วย

๑๒๓๐๒ สำนักงาน  ป.ป.ช. อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๖๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

งานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๗๖

รับรองการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ (นายณัฐกร ชายะพันธ์)

๑๒๓๐๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๒๑๒

ขอส่งรายงานการจำหน่ายน้ำนมดิบ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๒๓๐๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๙๑

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน
อากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

๑๒๓๐๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สกลนคร ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.
สกลนคร

ชติญา บัวหลวง

๑๔:๒๐

กองคลัง, กองคลัง ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ชพ ๐๐๐๘/๐๐๓๔๑

ส่งรายงานการสำรวจข้อมูลความ
ต้องการของเกษตรกรโครงการ ๑ ตำบล
๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

๑๒๓๐๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
(กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๔/ว๖๔๔

ขอความอนุเคราะห์วิทยากร และเชิญ
เข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง ดารถ่ายโอน
ภารกิจการตรวจสอบและรับรองสินค้า
เกษตรและอาหารของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม
๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ
โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

๑๒๓๐๗ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กองรับรอง
มาตรฐาน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๐๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๖๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔พว ๐๒๐๒.๒/พิเศษ/๗

นำส่งรายงานการประชุมคณะทำงาน
"ไตรโครงการ"

๑๒๓๐๘ โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔สบ. ๐๐๐๘/๕๒๑

ขอส่งเงินโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๑ ตัว เป็นเงิน ๑๑,๐๐๐ บาท

๑๒๓๐๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
(กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/๑๘๔๙

รายงานความคืบหน้าด้านการเปิดตลาด
ผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดไทยในสหภาพยุโรป

๑๒๓๑๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักการ
เกษตรต่างประเทศ

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๒

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๓๑๑/๒๕๖๔

ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (กน - ๖๘๑๔ กระบี่
จำนวน ๕๐๐.๐๐ บาท)

๑๒๓๑๑ สถานีตำรวจทางหลวง ๕ กองกำกับ
การ ๕ กองบังคับการตำรวจ
ทางหลวง

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๒

กรมปศุสัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๒๘๘

ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
เศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ครั้งที่
๑/๒๕๖๔

๑๒๓๑๒ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๔

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔พช๐๐๐๘/ ๔๕๓

ขอยกเลิกเอกสาร SAP R/๓ (เลขที่
เอกสาร ๒๐๒๑-๔๗๐๐๐๒๗๙๔๐
จำนวนเงิน ๒,๖๐๗ บาท)

๑๒๓๑๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๔

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๖๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔๐๒๐๑.๐๖/๒๒๐๘

ขออนุมัติใช้งบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งบกลาง
รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน
หรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ
ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร

๑๒๓๑๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๕:๑๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๑๘.๐๑/ว ๓๖๒

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
อำนวยการจัดการประชุมรัฐมนตรีความ
มั่นคงอาหารเอเปคและการประชุมอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๒๓๑๕ คณะกรรมการอำนวยการจัดการ
ประชุมรัฐมนตรีความมั่นคงอาหาร
เอเปคฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๙

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔สช.สสช.ว. ๐๒๐๗/๒๕๖๔

ขอส่งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่
๑๓ พ.ศ.๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๑๖-๑๗
ธันวาคม ๒๕๖๓

๑๒๓๑๖ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ

อทิตา พรมดี

๑๕:๑๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๓๑๗/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์ในการออกหนังสือ
รับรองสุขอนามัยภายหลังเรือออก ของ
บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด

๑๒๓๑๗ บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๒๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔ยล๐๐๐๘/ ๔๑๕๑

โอนเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการ
เลี้ยงสัตว์ปีกให้แก่ผู้มีรายได้น้อยกลับ
ส่วนกลาง (เกษตรกรเป้าหมาย ๑๔๐
รายๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท งบประมาณที่ได้

๑๒๓๑๘ ศาลากลางจังหวัดยะลา วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๑

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๖๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

รับจัดสรรมีความคลาดเคลื่อนไม่
สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ เป็นเงิน
๘๐,๐๐๐ บาท)

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๔๒

รายงานการดำเนินการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรคในสุกร จังหวัดสุโขทัย เมื่อวัน
ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๒๓๑๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๕:๒๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔สน๐๐๐๘/ ๕๖๐

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน
อากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

๑๒๓๒๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๓

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๒๘/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๓๒๑/๒๕๖๔

การขออนุมัติการเบิกยา
Suxamethonium จำนวน ๒๐๐ ขวด

๑๒๓๒๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี อทิตา พรมดี

๑๕:๒๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔อว ๘๓๙๓ (๑๘).๑๑.๕/๐๕๗

ขอความอนุเคราะห์เชิญบุคลากรใน
สังกัดเป็นอาจารย์ผู้สอน (สัตวแพทย์
หญิง มนยา เอกทัตร์ ที่ปรึกษากรม
ปศุสัตว์)

๑๒๓๒๒ ศูนย์สัตวแพทย์สาธารณสุขและ
อาหารปลอดภัย คณะสัตวแพทย์
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดรุณี คำรอด

๑๕:๒๓

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๑.๗/๙๐

การขยายขอบข่ายการขึ้นทะเบียนสถาน
ประกอบการส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีก
ไทย สาธารณรัฐเกาหลี

๑๒๓๒๓ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่าง
ประเทศ ประจำกรุงโตเกียว

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๔

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔นร๐๗๓๑.๒/ว ๖๑

ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีน
วัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิใน

๑๒๓๒๔ สำนักงานงบประมาณ ถนนพระราม
ที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๗

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๖๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
เดือน ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๑/๐๓/๒๕๖๔สท ๐๐๐๘/๔๐๐

ขอส่งหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินค่าชดใช้
ในการทำลายสุกร จำนวน สุกร ๕๘ ตัว
เป็นเงิน ๖๙,๖๐๐ บาท

๑๒๓๒๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย อทิตา พรมดี

๑๕:๒๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กพ ๐๐๐๘/๒๕๒

ส่งการสำรวจข้อมูลความต้องการของ
เกษตรกรโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่

๑๒๓๒๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
กำแพงเพชร (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๗/ว ๕๐๑

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริหารศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัต
กรรม (Agritech and Innovation
Center: AIC) ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ผ่าน
ระบบ Application Zoom (ในจันทร์ที่
๒๒ มี.ค. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ
ห้องประชุมกษ. (ห้อง ๑๒๓)

๑๒๓๒๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองนโยบาย
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรฯ

ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๒๙

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๙๕๒

รายงานผลการดำเนินงานในพื้นที่จังหวัด
ที่พบการเคลื่อนย้ายสุกรเข้าจากพื้นที่
เสี่ยงสูงมากต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาใน
สุกร

๑๒๓๒๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย อทิตา พรมดี

๑๕:๓๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๑.๗/๑๐๕

แจ้งผลการขึ้นทะเบียนสถานประกอบ
การส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์ปีกไทย

๑๒๓๒๙ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่าง
ประเทศ ประจำกรุงโตเกียว

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๑

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๖๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

สาธารณรัฐเกาหลี

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๑๗

ขอส่งแบบประเมินเพื่อขอรับรองฟาร์ม
ปลอดโรคบรูเซลลา ในแพะ ระัดบ A
(ต่ออายุ) ในแพะ ของนางสาว
เยาวลักษณ์  นาควงษ์

๑๒๓๓๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๕:๓๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๘๐

ขออนุญาตนำซากสุกรออกจากพื้นที่
จังหวัดเชียงรายเพื่องานวิจัยและแปรรูป
เพิ่มมูลค่า ต้นทางโรงฆ่าสัตว์หมูเยอรมัน
จ.เชียงราย

๑๒๓๓๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๕:๓๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กค๐๔๑๔.๒/ ๑๓๘๕๐

โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New
GFMIS Thai สำหรับหน่วยงานระดับ
กรม (กองคลัง) ของส่วราชการ รุ่นที่ ๑
(ระหว่าง ๒๒ - ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๔ รวม ๕
วัน ระหว่างเวลา ๐๘.๔๕ - ๑๖.๐๐ น.
ณ Training ๑ - ๓ บริษัท ยิบอินซอย
จำกัด กรุงเทพมหานคร)

๑๒๓๓๒ กรมบัญชีกลาง วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๔

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๑.๗/๑๐๗

บทวิเคราะห์ผลกระทบของ COVID-๑๙
ต่อการนำเข้าสินค้าเกษตรไทยมายัง
ประเทศญี่ปุ่นในปี ๒๕๖๓

๑๒๓๓๓ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่าง
ประเทศ ประจำกรุงโตเกียว

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๔

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔พช ๐๐๐๘/๓๙๓

ส่งรายงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
วัคซีนจำหน่าย ประจำเดือน กุมภาพันธ์

๑๒๓๓๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ อทิตา พรมดี

๑๕:๓๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๖๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔สท๐๐๐๘/ ๓๔๐

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๑๑๒,๕๐๐ บาท)

๑๒๓๓๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๖

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๑.๗/๗๓

ขอนำส่งวารสาร Japan Poultry
Research ประจำเดือน มกราคม
๒๕๖๔

๑๒๓๓๖ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่าง
ประเทศ ประจำกรุงโตเกียว

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๖

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/ว ๓๘๖

รายงานการเพิ่มประสิทธิภาพในการเฝ้า
ระวังเชิงรุกโรคพีพีอาร์ในแพะแกะ

๑๒๓๓๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร อทิตา พรมดี

๑๕:๓๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔นศ๐๐๐๘/ ๓๘๓

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จาการ
จำหน่ายวัคซีน ประจำเดือน (ม.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๓๔๗,๑๗๕ บาท)

๑๒๓๓๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรร
รมราช (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๖

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๕๓

รายงานสรุปมติที่ประชุมแก้ไขปัญหาและ
แนวทางมาตรการป้องกันโรคระบาดและ
ผ่อนปรนการนำเข้าโคเนื้อจังหวัดตาก

๑๒๓๓๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๕:๔๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔สน ๐๐๐๘/๕๗๒

การเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้งบ
พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

๑๒๓๔๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๘

กองแผนงาน ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๖๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๒/ว ๑๘๔

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่
๑๐/๒๕๖๔

๑๒๓๔๑ กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา สป.กษ.

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๙

กองแผนงาน ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔บก ๐๐๐๘/๒๗๔

รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดด้านการ
ผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ "ร้อย
ละความสำเร็จของการดำเนินงานเครือ
ข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์" รอบการ
ประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๒๓๔๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๕๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔มส ๐๐๐๘/๓๑๕

ขอนำส่งการเสนอของบประมาณ
รายจ่าย ปรงบประมาณ ๒๕๖๕ ภายใต้
งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดและงบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๒๓๔๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน (กลุ่มยุทธศาสาตร์และ
สารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๑

กองแผนงาน ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๒/ ๑๑๗

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ (สิ่ง
ปลูกสร้างจำนวน ๑ รายการ ครุภัณฑ์
งานบ้าน-งานครัว จำนวน ๒ รายการ
ครุภัรฑ์ไฟฟ้า-วิทยุ จำนวน ๒ รายการ
มูลค่ารวม ๓๘๓,๖๗๐.๐๐ บาท)

๑๒๓๔๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.
สุพรรณบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๒

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔ปท ๐๐๐๘/๙๐๓

ขออนุญาตเคลื่อนย้ายม้าเพื่องานวิจัย
ทางสัตวแพทย์ จำนวน ๖ ตัว

๑๒๓๔๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี อทิตา พรมดี

๑๕:๕๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๔๙๗

รายงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

๑๒๓๔๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๕๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๖๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/๒๕๒

ขอส่งแบบรายงานแผนการฉีดวัคซีนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๖๗ แห่ง

๑๒๓๔๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัว
ลำภู

อทิตา พรมดี

๑๕:๕๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๑๕

การเสนอขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ดำเนินโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การจัดทำแผนและการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์
เขต ๕

๑๒๓๔๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๓

กองแผนงาน ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๐/ ๐๙๙

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (จำนวน ๑
รายการ มูลค่ารวม ๔๐๐,๐๐๐.๐๐
บาท)

๑๒๓๔๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
มหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.
มหาสารคาม

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๔

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๙๐

ขอส่งหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินชดใช้ใน
การทำลายสุกร จำนวน ๒๗ ตัว เป็นเงิน
๑๕๐,๔๘๐ บาท

๑๒๓๕๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๕:๕๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔บก ๐๐๐๘/๓๑๖

ขอรถยนต์ราชการทดแทน

๑๒๓๕๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๕

กองแผนงาน ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๗๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๘๙

ขอส่งหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินชดใช้ใน
การทำลายสุกร จำนวน ๗ ตัว เงินรวม
๒๐,๔๐๐ บาท

๑๒๓๕๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๕:๕๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กจ๐๐๐๘/ ๔๙๗

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๑,๑๒๗,๗๗๕ บาท)

๑๒๓๕๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๖

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๘๘

ขอส่งหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินค่าชดใช้
ในการทำลายสุกร จำนวน ๕๔๔ ตัว เป็น
เงิน ๑,๗๔๖,๓๗๕ บาท

๑๒๓๕๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๕:๕๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔รอ.พิเศษ/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหลักทรัพย์
หรือบัญชีเงินฝาก ของนายสาครหรือก
ฤตชัย  ส่งเสริม

๑๒๓๕๕ ธนาคาร กรุงไทย อทิตา พรมดี

๑๖:๑๔

สำนักกฏหมาย ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๙๒๓

ขอความอนุเคราะห์จัดทำเอกสารแก้ต่าง
นัดตรวจพยานหลักฐานโดยเจ้าพนักงาน
คดี วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา
๐๙.๐๐ น.

๑๒๓๕๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด อทิตา พรมดี

๑๖:๑๖

สำนักกฏหมาย ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๘๘

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ที่รับมอบจาก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหรสัตว์อุดรธานี

๑๒๓๕๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนามหาสารคาม ต.
เชียงยืน จ.มหาสารคาม

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๕๒

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๗๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/๗๒๗

รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดด้านการ
ผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ "ร้อย
ละความสำเร็จของการดำเนินงานเครือ
ข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์" รอบการ
ประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๒๓๕๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๙๖๘

ส่งแบบสอบถาม จำนวน ๕ ฉบับ

๑๒๓๕๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย อทิตา พรมดี

๐๙:๑๙

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔นว ๐๐๐๘/๗๐๑

ขอส่งมอบครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ

๑๒๓๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ อทิตา พรมดี

๐๙:๒๑

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔สน ๐๐๐๘/๕๗๑

ขอส่งเอกสาร ปร.๔ ปร.๕ และแบบรูป
รายการ (แบบแปลน)

๑๒๓๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร อทิตา พรมดี

๐๙:๒๒

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔ลพ๐๐๐๘/ ๑๑๑๓

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน ก.
พ. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๘๘,๓๖๐.๐๐
บาท)

๑๒๓๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๒๖

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(พช)/ ๕๓

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๒๓๖๓ ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๒

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๗๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๓/ ๘๓

ส่งรายงานเงินรายได้แ่ผนดิน (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น
๙๒,๓๓๒.๔๐ บาท)

๑๒๓๖๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก อ.
กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๕

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๕๔๕

ส่งงบเดือนรายได้แผ่นดิน (ก.พ. ๒๕๖๔
เป็นจำนวนเงิน ๕๔๐.๐๐ บาท)

๑๒๓๖๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
สุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๑

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ลพ๐๐๐๘/ ๙๗๔

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒๗,๐๐๐ บาท)

๑๒๓๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๓

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๒๐๑

ขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

๑๒๓๖๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๔๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/รร๑๐๒๔๓/ ๒๕๖๔

แจ้งค่าไฟ (จำนวน ๑๕ รายเป็นจำนวน
เงิน ๒,๒๘๕,๑๑๕.๔๕ บาท)

๑๒๓๖๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๖

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ดนธ)/ ๑๐๓

ขอแก้ไขหมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์ยาน
พาหนะและขนส่ง (สมุดใบคู่มือ
จดทะเบียนรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๒
ฒส ๔๑๔๙ กรุงเทพมหานคร แจ้งย้าย
ปลายทางทะเบียนรถยนต์ และแจ้งเข้าที่
สำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาส คือ
หมายเลขทะเบียน บต ๔๖๔๙

๑๒๓๖๙ ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส อ.สุไหงโก-
ลก จ.นราธิวาส

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๐

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๗๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

นราธิวาส)

๐๘/๐๒/๒๕๖๔สธ ๑๐๐๙.๔.๑/๑๙๔๗

ขอส่งคำขอขึ้นทะเบียนตำรับยา จำนวน
๑ รายการ พร้อมตัวอย่างยาชื่อ
GLOBIVAC FC ๑F ๙๐๐๑๗/๖๓(B)

๑๒๓๗๐ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา

วาริน พงษ์รื่น

๐๙:๕๑

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔สธ๐๓๐๒/ ๘๗๘

เงินเดือนล่วงล้ำ (นางสาวกิตติมาภรณ์
ผาลึก ตั้งแต่ ๑ ธ.ค. ๒๕๖๓ - ๓๑ ม.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๓๗,๕๘๐ บาท)

๑๒๓๗๑ กองบริหารการคลัง กรมการแพทย์ วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๓

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔สก๐๐๐๘/ ๘๐๑

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๒๓๗๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๔

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔สร๐๐๐๘/ ๗๐๐

รายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ก.พ. ๒๕๖๔
รวมทั้งสิ้น ๑,๓๙๐,๓๔๔.๗๓ บาท)

๑๒๓๗๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๗

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/สร ๘๔

ขอส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ กรณี
หน่วยงานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์
ผ่านระบบ GFMIS Web Online (มูลค่า
รวม ๒๕,๐๐๐ บาท)

๑๒๓๗๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๒

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๐๐๙/ว ๓๘๓

ขอเชิญประชุมคณะทำงานปรับปรุง
ระบบฐานข้อมูลอาสาสมัครเกษตร ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๒๓๗๕ กรมส่งเสริมการเกษตร อทิตา พรมดี

๑๐:๐๘

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๗๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
๕ ชั้น ๕ อาคาร ๑ กรมส่งเสริมการ
เกษตร

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๓๕

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายพนม
มีศิริพันธุ์ ไปราชการ ที่ จ.ลำปาง แพร่
น่าน แม่ฮ่องสอน พะเยา และเชียงราย
วันที่ ๑๘-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเวลา
๗ วัน

๑๒๓๗๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๐:๑๔

อธิบดี ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๓/๑๙๕๐

ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว
รัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภายในบริเวณพื้นที่
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๕ อาคาร
ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔
ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น.

๑๒๓๗๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองคลัง

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๑๘

กองสารวัตรและกักกัน ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔๖๔๐๓/๐๐๑

การขออนุญาตนำเข้าพ่อแม่พันธุ์ไก่ไข่
(PS) ของบริษัท ไทยฟู้ดส์ เลเยอร์ ฟาร์ม
จำกัด

๑๒๓๗๘ บริษัท ไทย ฟู้ดส์ เลเยอร์ ฟาร์ม
จำกัด

อทิตา พรมดี

๑๐:๑๘

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔อย๐๐๐๘/ ๓๔๒

ขอส่งผลสำรวจการวางและจัดทำผังเมือง
รวมชุมชนวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

๑๒๓๗๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๐

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๗๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔สร๐๐๐๘/ ๖๙๕

ขอแจ้งยกลิกการบันทึกข้อมูล นส.๐๒-๑
ประเภทเอกสาร R๒ และ RX (รหัสศูนย์
ต้นทุน ๐๗๐๐๖๐๐๑๐๙)

๑๒๓๘๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๓

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๐๕๔

ขอส่งรายงานได้แผ่นดินประจำเดือน ก.
พ. ๒๕๖๔ (จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น
๖,๑๙๔.๖๐ บาท)

๑๒๓๘๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล
อ.ควนกาหลง  จ.สตูล

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๕

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔สห๐๐๐๘/ ๑๖๒

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔ (รวมทั้งสิ้น
๑๖,๓๙๐.๐๐ บาท)

๑๒๓๘๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๗

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔สค๐๐๐๘/ ๑๓๒

ขอส่งรายงานรายได้แผ่นดิน (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวน ๔ ชุด รวมทั้งสิ้น
๑,๖๕๔,๑๔๕.๘๔ บาท)

๑๒๓๘๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๙

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๔/ ๒๕๘

ส่งรายงานการเงิน (รายงานเงินประจำ
งวดส่วนจังหวัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔ รวม
๑,๐๘๙,๓๖๙.๒๑ บาท)

๑๒๓๘๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๒

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ชพ)/ ๐๘๙

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๒๓๘๕ ด่านกักกันสัตว์ชุมพร อ.ท่าแซะ
จังหวัดชุมพร ๘๖๑๔๐

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๓

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๗๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๓๘๖/๒๕๖๔

ชี้แจงสาเหตุ การยื่นขอ Health
Certificate หลังวันเรือออก

๑๒๓๘๖ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์)
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๔๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๒๑๔

ส่งแผนการปรับปรุงการให้บริการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๒๓๘๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๔๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๒๑๙

ขออนุมัติรับนักศึกษาฝึกงาน ระหว่างวัน
ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๕ คน

๑๒๓๘๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๔๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๐๒๒๐

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์โคเนื้อ จำนวน ๒
ตัว

๑๒๓๘๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๔๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/๘๑๔

แบบสรุปงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรม
ปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวม ๕
เครือข่าย

๑๒๓๙๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
(กลุ่มส่งเสริมฯ)

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๕๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๑๐/ว ๐๑๑๒

ขอส่งรายงานเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๒๓๙๑ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๙

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ชม๐๐๐๘/ ๑๙๒๒

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (รายการ
ครุภัณฑ์การเกษตร (ตู้ฟักไข่อัตดนมัติ

๑๒๓๙๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๓

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๗๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ขนาด ๕๐๐ ฟอง) มูลค่ารวม
๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๘/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๓๙๓/๒๕๖๔

ขอออก Health Certificate ใหม่

๑๒๓๙๓ บริษัท ไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๑๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๓๙๔/๒๕๖๔

แจ้งขอต่ออายุใบรับรองระบบ GMP
(EST.๗๕)

๑๒๓๙๔ บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการ
ผลิต จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๑๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๐/ ๑๐๓

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๒๓๙๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ ม.๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์
จ.ชัยภูมิ

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๒

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๕๕๑

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนวิทยากร
นายนฤชา แก้วอุดมวัชระ ในวันที่ ๑-๒
เมษายน ๒๕๖๔ สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดยะลา จังหวัดยะลา

๑๒๓๙๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา ฝ่าย
บริหารทั่วไป

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๓๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔ทส ๑๐๐๑.๓/๓๘๓๘

รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ (น.ส.
มณฑวรรณ ชื่นค้า)

๑๒๓๙๗ สนง.นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
สนง.เลขานุการกรม

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๓๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔อว ๖๕๐๑.๑๒๐๖/ว ๐๓๗๑

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมประชา
พิจารณ์ (ร่าง) แผนพัฒนากำลังคนภาค
เกษตรของประเทศไทย (ในวันที่ ๒ เม.ย.

๑๒๓๙๘ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์
คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรฯ
จตุจักร กทม.

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๓๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๗๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ
ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมรามา
การ์เด้นส์ กทม.)

๑๘/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๓๙๙/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือชี้แจง
DLD SEAL

๑๒๓๙๙ บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๓๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔QS(KJ) ๐๑๙/๒๕๖๔

แจ้งความประสงค์ขอต่ออายุระบบ GMP
โรงงานเพื่อการส่งออก

๑๒๔๐๐ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) (EST.๑๑๙)

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๔๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔ศธ ๐๒๑๐๕/๖๘๙

ประกาศผลการคัดเลือกผู้สอบแข่งขันได้
ของกรมปศุสัตว์ มาขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบ
แข่งขันได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการของคณะกรรมการศึกษาธิการ
จ.ราชบุรี (น.ส.ชัชชญา มานะประสพสุข
มารายงานตัวเพื่อแสดงความจำนงบรรจุ
เข้ารับราชการ ในวันที่ ๒๒ มีนาคม
๒๕๖๔ จะบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับ
ราชการฯ ในวันที่ ๒๙ มี.ค.๒๕๖๔)

๑๒๔๐๑ สนง.ศึกษาธิการ จ.ราชบุรี อ.เมือง
ราชบุรี จ.ราชบุรี กลุ่มบริหารงาน
บุคคล

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๔๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๕๒๘

ขอส่งแบบคัดเลือกบุคคลและคัดเลือกผล
งานประเภทวิชาการในพื้นที่จังหวัดชาย
แดนภาคใต้ ของ น.ส.ปิยมล ทวีกุล

๑๒๔๐๒ สนง.ปศจ.ยะลา (กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๔๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๔๐๓/๒๕๖๔

ขอส่งรูปถ่ายเพื่อติดใบสมัคร ของ น.ส.
ชมพูนุท เรืองฤทธิ์

๑๒๔๐๓ น.ส.ชมพูนุท เรืองฤทธิ์ พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๕๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๗๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๔๗๙

ข้าราชการขอย้าย (นายณภัทร อุดม
กิตติ)

๑๒๔๐๔ สนง.ปศจ.ชัยนาท พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๕๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๐๐๘.๓.๒/๓๘

ขอส่งสำเนาหนังสือ สนง.ก.พ. เรื่องการ
ให้ความเห็นชอบกรอบอัตราข้าราชการ
ตั้งใหม่ มาเพื่อทราบ

๑๒๔๐๕ สนง.ก.พ. สำนักพัฒนาระบบ
จำแนก ตน.และค่าตอบแทน กลุ่ม
ให้คำปรึกษาแนะนำที่ ๑ กษ.)

พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๑๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/๒๘๔๐

บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (นาย
พัชรพล ทองคำ)

๑๒๔๐๖ ศาลากลาง จ.พิจิตร พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๑๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔IBF ๐๐๒/๒๕๖๔

ขอเพิ่มรายชื่อผลิตภัณฑ์แปรรูปปรุงสุก
จากเนื้อสุกรและเนื้อไก่ (Fully cooked
pork and chicken sausage) เพื่อส่ง
ออกไปยังประเทศสิงคโปร์

๑๒๔๐๗ บริษัท อิโตแฮม เบทาโกร ฟู้ดส์
จำกัด

อทิตา พรมดี

๑๒:๑๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๔๗

ขอส่งเอกสารขอรับบำนาญและบำเหน็จ
รายเดือน (น.ส.นงนุช จงเรืองศรี, นายอ
นิรุทธิ์ พาพินิจ)

๑๒๔๐๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์มหาสารคาม

พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๑๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔FP๓๒/๐๐๑/๒๕๖๔

ติดตั้งเครื่อง Tumbler ใหม่

๑๒๔๐๙ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์)
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๑/๑๐๙

รายงานกรณีเกิดไฟไหม้บริเวณแปลง
หญ้า

๑๒๔๑๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๐๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๘๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔FP๓๒/๐๐๒/๒๕๖๔

ติดตั้งประตูเข้า Oven Room Line ๖
เพิ่ม

๑๒๔๑๒ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์)
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๑/๑๑๐

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายธนจิตร์
ฮุ่นตระกูล ขออนุมัติเดินทางไปราชการที่
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช ใน
วันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๒๔๑๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่ ตู้
ปณ ๑๙ อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๐๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๑๕๖

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายเอกภพ
ทองสวัสดิ์วงศ์ ไปราชการที่ จ.ลพบุรี
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔
เป็นเวลา ๒ วัน

๑๒๔๑๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๑๓:๐๕

อธิบดี ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๐/ ๑๑๖

รายงานเงินในระบบ GFMIS  (ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน ก.พ.
๒๕๖๔)

๑๒๔๑๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ ม.๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์
จ.ชัยภูมิ

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๑

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔พล๐๐๐๘/ ๓๘๓

รายงานผลการจำหน่ายพัสดุชำรุด
(จำนวน ๑๓ รายการ โดยการขายเฉพาะ
เจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคากัน ใน
ราคาประเมินขั้นต่ำ ๒๐,๓๔๐ บาท)

๑๒๔๑๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๖

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กพ ๐๐๐๘/๒๕๒๖

ประกาศกำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาด

๑๒๔๑๗ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร อทิตา พรมดี

๑๓:๑๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๘๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

สัตว์ จำนวนทั้งหมด ๓๔ ประเทศ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๔๑๘/๒๕๖๔

ขอ To whom letter

๑๒๔๑๘ บริษัทเอฟแอนด์เอฟฟู้ดจำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๔.๐๑/ว ๔๓๒

ขอส่งหนังสือรายงาน จำนวน ๕ เล่ม
ตอบแบบสำรวจภายในวันที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๖๔

๑๒๔๑๙ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อทิตา พรมดี

๑๓:๒๒

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/ว ๑๒๓๙

ขอส่งเอกสาร (ประกาศ อ.ก.พ.กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ได้รับ
เลือกจากข้าราชการพลเรือนเป็น
อนุกรรมการ ใน อ.ก.พ. กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (แทนที่ว่าง) นายอำ
พันธุ์ เวฬุตันติ เป็นผู้ได้รับเลือก

๑๒๔๒๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองการ
เจ้าหน้าที่

ถิรมน จุลานุกะ

๑๓:๒๗

อธิบดี ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔ทร./พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป ๐๐๕/๖๔

ทางบริษัทมีความประสงค์ส่งสินค้า
Frozen Mechanical Deboned Meat
(MDM), เนื้อสัตว์ปีกสดไปประเทศ
ฟิลิปปินส์

๑๒๔๒๒ บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๐/ว ๑๘๘๕

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่
๙๕-๙๖ (รุ่นที่ ๙๕ ระหว่างวันที่ ๒๒ มี.
ค. - ๓๐ เม.ย.๒๕๖๔ / กสิชล ช่วงโชติ /

๑๒๔๒๔ สป.กษ. สถาบันเกษตราธิการ พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๒๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๘๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปรัชญา / อำพล / ศักดิ์ชัย / สุริยะ /
ศุภธิดา ภิเศก) (รุ่นที่ ๙๖ ระหว่างวันที่
๑๙ พ.ค. - ๒๘ มิ.ย.๒๕๖๔ / อนิรุทธิ์
เวียงอินทร์ / อนุกิจ / ขบวน / กัญยา /
กิตติศักดิ์ / ชนินทร์ / คมชาย / มนต์วจี
/ รุ่งรัตน์ / รัตนา / วัชระ / วิชาญ / สุร
เวช มูลสาร)

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๒๗๖

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่น
กรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

๑๒๔๒๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๓๒

กองแผนงาน ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔สค๐๐๐๘/ ๑๒๖

ขอส่งรายงานงบเทียบยอดเงินฝาก (รหัส
บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๑ ชื่อบัญชี เงินฝาก
เงินประกันสัญญา ประจำเดือน ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ ยอดเงินฝากคลัง
ที่ถูกต้อง ๑๘,๕๑๐.๐๐ บาท)

๑๒๔๒๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๓

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๒๘๖

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่น
กรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔

๑๒๔๒๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๓๓

กองแผนงาน ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔ทส ๑๐๐๗.๓/ว๓๗๘๘

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมระดมสมอง
ภายใต้โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การ
เจรจาความร่วมมือระหว่างประเทศแบบ
ทวิภาคีและพหุภาคีด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศของประเทศไทย ในวัน

๑๒๔๓๐ สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๘๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

อังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา
๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณห้อง
ประชุมคริสตัล ๑-๒ ชั้น ๓ โรงแรมเซ็นจู
รี่ พาร์ค กทม.

๑๒/๐๓/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/ว ๔๖๒

รายงานผลด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ :
ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตาม
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์

๑๒๔๓๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๓๕

กองแผนงาน ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๑.๕/ว ๕

ขอส่งรายงานการประชุมคณะ
อนุกรรมการกฎหมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ภายในวัน
ที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๒๔๓๒ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ

อทิตา พรมดี

๑๓:๓๕

สำนักกฏหมาย ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๔๓๓/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์เพื่อการ
ส่งออก ในช่วงเดือน เมษายน ๒๕๖๔
จำนวน ๖ รายการ

๑๒๔๓๓ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๘/๔๖๓

แก้ไขประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เรื่อง กำหนดสัตว์
ชนิดอื่น ตามพระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว์พ.ศ.๒๕๕๘

๑๒๔๓๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักกฎหมาย

อทิตา พรมดี

๑๓:๓๖

สำนักกฏหมาย ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔พบ๐๐๐๘/ว๕๐๔

ขอยกเลิกและพักการประกอบกิจการโรง
ฆ่าสัตว์

๑๒๔๓๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๗

สำนักงานปศุสัตว์เขต๗ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๘๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/ว๙๔๕

ส่งผลตัวชีวัดปศุสัตว์จังหวัด (ด้าน
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๒๔๓๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๘๗๕

ขอแก้ไขรายงานลูกเกิดโครงการธนาคาร
โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราช
ดำริ

๑๒๔๓๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๓๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๓/ ๑๑๔

รายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ก.พ. ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น ๑๖,๑๑๐.๐๐
บาท)

๑๒๔๓๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๐

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๘๙๕

รายงานลูกเกิดโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

๑๒๔๔๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๔๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๖๒

รายงานลูกเกิดโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
จำนวน ๒๔ ตัว

๑๒๔๔๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๔๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๐/ว ๑๘๗๐

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๗๗ -
๗๘ (รุ่นที่ ๗๗ ระหว่างวันที่ ๒๓ มี.ค. -
๒๕ พ.ค.๒๕๖๔ / ธารารัตน์ มูลิกา /

๑๒๔๔๔ สป.กษ. สถาบันเกษตราธิการ พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๔๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๘๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

บุณิกา / คณายศ / ทรงพล / ธนเดช /
ชัชชาย / สักรินทร์ / อุบลวรรณ / วิชาญ
/ สุริพล มาบุญช่วย / บุญศักดิ์ เกลียว
กมลทัต / อภิชัย โพธิ์เจริญ) (รุ่นที่ ๗๘
ระหว่างวันที่ ๗ มิ.ย.-๔ ส.ค.๒๕๖๔ /
อดิศร ชาติสุภาพ / ปรีดา / สุมนชาติ /
บุญส่ง / อำนวย / สุขุม / รัชพล / วชิระ
/ วัฒน์วิทย์ / อภิเษก / สุทิน / พิชัย /
ไตรเทพ / ถนอม / ชาคริต ภูมิศรีจันทร์)

๑๗/๐๓/๒๕๖๔DGHP ๒๐๒๑/๐๑๑

สนับสนุนชุดน้ำยาตรวจหาเชื้อ
พิษสุนัขบ้าด้วยวิธี LN๓๔- Pan-
Lyssavirus Real Time PCR (สพ.ญ.
นันทพร วันดี สสช.)

๑๒๔๔๖ ศูนย์ความร่วมมือไทย-สหรัฐด้าน
สาธารณสุข(ศรทส)

ดรุณี คำรอด

๑๓:๔๓

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๙๒

รายงานเงินรายได้แผ่นดิน
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน ก.
พ. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๓๒๙,๐๐๐ บาท)

๑๒๔๔๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
บุรีรัมย์

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๕

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔สค๐๐๐๘/ ๑๒๗

ขอส่งรายงานฐานะเงินทดรองราชการ
(ก.พ. ๒๕๖๔ คงเหลือ ๕,๐๐๐.๐๐
บาท)

๑๒๔๔๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๗

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/๑๙๔๓

ขอเชิญประชุมแผนความร่วมมือเพื่อการ
พัฒนาไทย - สปป.ลาว ระยะ ๓ ปี
(๒๕๖๓-๒๕๖๕) (ในวันที่ ๑๘ มี.ค.
๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม

๑๒๔๕๐ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๔๗

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๘๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๔ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ)

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๐/ว ๑๕๑๗

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่
เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.)
ส่วนกลาง (ในวันอังคารที่ ๒๓ มี.ค.
๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
๑๓๕ กษ.)

๑๒๔๕๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักบริหาร
กองทุนฯ

ถิรมน จุลานุกะ

๑๓:๕๐

รองอธิบดี๒ ด้านบริหาร ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๕๑๕

ขอความอนุเคราะห์รายละเอียดโรงงานที่
สหภาพยุโรปให้การรับรอง (ผลิตภัณฑ์
จากจิ้งหรีดที่สหภาพยุโรป)

๑๒๔๕๒ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๕๑

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๙๒

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ประจำ
ปีงบประมาณ ก.พ. ๒๕๖๔ รวมรายได้
ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี ๑๓๗,๖๖๘.๐๐ บาท)

๑๒๔๕๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐาน
อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ต.ท่าพระ อ.
เมือง จ.ขอนแก่น

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๒

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๑๙๐๕

รายงานสถานการณ์ภัยแล้งและการ
บริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๖

๑๒๔๕๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงาน
และโครงการพิเศษ

อทิตา พรมดี

๑๓:๕๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔SCC๒๑/GVCT๓๔๕

แจ้งยื่นขอเอกสาร Health certificate
หลังเรือออก

๑๒๔๕๕ บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด
(มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๕๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๘๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๕๒๒

วิสัยทัศน์เชิงนโยบายด้านการเกษตรและ
การค้าของรัฐมนตรีกระทรวง
เกษตรสหรัฐฯ

๑๒๔๕๖ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๕๓

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔สค๐๐๐๘/ ๑๒๕

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๒๔๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๔

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔สผ ๐๐๑๗.๐๖/๑๙๕๔

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกับคณะ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาติดตาม
ตรวจสอบ การใช้เงินตาม
พระราชกำหนด ๓ ฉบับ วันที่ ๒๔ มี.ค.
๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
คณะกรรมาธิการ (สผ.) ๔๐๙ อาคาร
รัฐสภา

๑๒๔๕๘ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ติดตามตรวจสอบ การใช้เงินตาม
พระราชกำหนด ๓ ฉบับ สภา
ผู้แทนราษฎร

มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๑๓:๕๔

อธิบดี ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๑๐๗/ว ๘๓๙

ขอเชิญประชุมคณะทำงานโครงการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์เกษตรชุมชน ครั้ง
ที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๒๖
อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑๒๔๕๙ กรมส่งเสริมสหกรณ์ อทิตา พรมดี

๑๓:๕๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔นย๐๐๐๘/ ๑๘๖๑

รายงานผลการจำหน่ายพัสดุ (พัสดุชำรุด
จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
โดยการเจรจาตกลงราคา ในราคา

๑๒๔๖๐ ศาลากลางจังหวัดนครนายก วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๖

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๘๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ประเมินขั้นต่ำ ๒๒๐ บาท รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒๕๐ บาท)

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๓/ ๑๒๐

ขอส่งรายงานในระบบ GFMIS (ก.พ.
๒๕๖๔)

๑๒๔๖๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๗

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๔๕๑

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๖,๐๐๐
บาท

๑๒๔๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท อทิตา พรมดี

๑๓:๕๘

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๔๖๓/๒๕๖๔

The shelf - stable meat products
are heat-treated according to
Article ๑๐.๔.๒๐, Chapter ๑๐.๔
and Article ๑๕.๑.๑๗, Chapter
๑๕.๑ of the OIE Terrestrial Animal
Health Code to ensure the
destruction of the ASF and HPAI
virus, aimed at preventing the
spread of the diseases.

๑๒๔๖๓ Ministry of Agriculture, Food
and Rural Affairs Republic of
Korea

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๕๙

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๓/ ๑๑๘

ส่งรายงานเงินประจำงวดส่วนจังหวัด (ก.
พ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รวม
๓๗๘,๓๑๔.๐๐ บาท)

๑๒๔๖๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๑

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๓/ ๑๑๙

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

๑๒๔๖๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๒

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๘๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๐/ว ๑๙๕๑

ขอเชิญประชุมคระกรรมการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของมวลชน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วัที่
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ
ห้องประชุม ๑๒๓ กษ.

๑๒๔๖๖ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักบริหาร
กองทุนฯ

อทิตา พรมดี

๑๔:๐๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๐๓

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๒๔๖๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐาน
อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ต.ท่าพระ อ.
เมือง จ.ขอนแก่น

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๔

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๒๗๓

การจัดทำแผนการใช้เงินกองทุนรวมเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๕

๑๒๔๖๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๔:๐๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๙๔

ส่งรายงานตามเกณฑ์การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๒๔๖๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
บุรีรัมย์

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๗

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๓๒๗

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ
ยุทธศาสต์การจัดการการดื้อยาต้าน
จุลชีพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๔
มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐
น. ณ. ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น ๒

๑๒๔๗๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๐๗

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๙๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

อาคาร ๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๑๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๔๗๑/๒๕๖๔

ขอรับรองโรงงานเพื่อการส่งออก ไปยัง
ประเทศจีน

๑๒๔๗๑ บริษัท โทฟุซัง จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔อว ๖๕๐๑.๐๘๐๑/๐๕๙๑

ขอเชิญบุคลากรเป็นวิทยากรในโครงการ
ฝึกอบรม คือ น.สพ.อนุชา มุมอ่อน และ
น.สพ.เอกชัย ก่อเกียรติสกุลชัย ในวันที่
๔ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-
๑๐.๓๐ น. ณ คณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

๑๒๔๗๒ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๑๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๕.๐๑/๖๓๙

ขอความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลเพื่อติดตาม
ผลการดำเนินงานของโครงษฐกิจของโค
เนื้อ ๕ พันธุ์ ในระบบการขุนเชิงการค้า
กรณีศึกษา : สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคขุนในเขต
ปฏิบัติรูปที่ดินปางศิลาทอง จำกัด

๑๒๔๗๓ คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๑๕

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๐/๑๓๐

ขอส่งแบบเสนอโครงการศึกษาทาง
วิชาการ (Concept Paper)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๒๔๗๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ หมู่ ๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอน
สวรรค์ จ.ชัยภูมิ

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๕/ว ๖๘๘

ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการเชื่อม
โยงข้อมูลกับเว็ปไซต์สินค้าเกษตรมาตร
ฐษน - ออนไลน์ (DGTFarm)

๑๒๔๗๕ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๑๘

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๙๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๑/ว ๘๔๕

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการ
เกษตร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (ในวันพุธ
ที่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๔ ณ อาคารนวัตกรรม
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร)

๑๒๔๗๖ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๑๙

อธิบดี ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔๑๒๔/๖๔

อุปถัมภ์โฆษณา (รายการกระจกหกด้าน
Scoop ๑ นาที) (โอป้า ปราศรัย ๓
นาที) (เสนอ ก.เผยแพร่ฯ)

๑๒๔๗๗ บ.ทริลเลี่ยนส์ แอนด์ ทรีไลอ้อนส์
จำกัด

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๒๐

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๖๓

รายงานลูกเกิดโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
จำนวน ๒๖ ตัว

๑๒๔๗๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๑๑๘

ขอใช้งานระบบฐานข้อมูลการปรับปรุง
พันธุ์สัตว์ e-Breeding ของนายวีรพงศ์
สถานสถิต

๑๒๔๗๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๗๒๓

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีแม่กระบือ ของ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

๑๒๔๘๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๐๒๕๔

รายงานตัวชี้วัดเรื่อง ร้อยละของความ

๑๒๔๘๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัว
ลำภู (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาฯ)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๙๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

สำเร็จของการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์
พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

๑๕/๐๑/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๗๐

ส่งหลักฐานการอนุมัติเปลี่ยนผู้ยืมโค-
กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ราย

๑๒๔๘๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๕๙๖

ส่งหลักฐานการอนุมัติยืมโค โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ราย

๑๒๔๘๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กจ ๐๐๐๘/๕๔๘

รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดด้านการ
ผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ "ร้อย
ละความสำเร็จของการดำเนินงานเครือ
ข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์" รอบการ
ประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๒๔๘๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๘๘๗

ขอส่งเอกสารเพิ่มเติมกรณีเกษตรกร
ชำระหนี้ โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

๑๒๔๘๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔พย ๐๐๐๘/ว ๗๒

รายงานผลการดำเนินงาน ตัวชี้วัด ร้อย
ละความสำเร็จของการดำเนินงานเครือ
ข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ สำหรับ
ปศุสัตว์จังหวัด รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๒๔๘๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๙๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๙๐๔

ขออนุมัติเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ราย

๑๒๔๘๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๒๖๘

รายงานผลการจำหน่ายสัตว์ปีก
(จำหน่ายไก่พื้นเมือง อายุ ๑ สัปดาห์
คละเพศ จำนวน ๕๕๓ ตัว)

๑๒๔๘๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๙๐๖

รายงานการรับโค พระราชทานและส่ง
สัญญายืมโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๑ ราย

๑๒๔๘๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๒๗๐

รายงานผลการจำหน่ายสัตว์ปีก
(จำหน่ายไก่พื้นเมือง อายุ ๑ สัปดาห์
คละเพศ จำนวน ๕๓๑ ตัว)

๑๒๔๙๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๔๖๘

ขอส่งรายงานผลตัวชี้วัดการสต้างความ
รับรู้ความเข้าใจ รอบที่ ๑ ปี งปม.พ.ศ.
๒๕๖๔ (เสนอ ก.เผยแพร่ฯ)

๑๒๔๙๑ สนง.ปศจ.ชัยนาท กลุ่มยุทธฯ พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๐

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๘๙๔

รายงานการรับสัตว์โครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
จำนวน ๒๕ ราย

๑๒๔๙๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๙๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔อบ ๐๐๐๘/๑๑๗๑

ขอส่งรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดด้าน
การผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์
"ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน
เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์" รอบ
การประเมินที่ ๑/๒๕๖๔

๑๒๔๙๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุบลราชธานี (กลุ่มส่งเสริมฯ)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๖๐

ส่งหลักฐานการอนุมัติผู้ยืมลูกกระบือ ตัว
ที่ ๑ เพศเมีย โครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
จำนวน ๑ ตัว

๑๒๔๙๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๒/๑๒๐

ส่งแบบตรวจประเมินเครือข่ายสัตว์พันธุ์
ดีกรมปศุสัตว์

๑๒๔๙๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๐๑

ส่งหลักฐานการอนุมัติให้เกษตรกรยืมโค-
กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๓๔
ราย

๑๒๔๙๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔ชพ ๐๐๐๘/๐๐๓๕๓

รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดด้านการ
ผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ "ร้อย
ละความสำเร็จของการดำเนินงานเครือ
ข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์" รอบการ
ประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๒๔๙๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๙๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๐/๐๙๙

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี
๒๕๖๓

๑๒๔๙๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ จ.
นครศรีฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๘๘๓

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีโค-กระบือ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๗
ตัว เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท

๑๒๔๙๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๘๘๕

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีโค-กระบือ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑๓
ตัว เป็นเงิน ๖,๔๐๐ บาท

๑๒๕๐๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/๙๓๓

ขอส่งแบบสรุปรายงานเครือข่ายสัตว์
พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๒๕๐๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๘๗๐

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีโค-กระบือ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๕
ตัว เป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

๑๒๕๐๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๘๘๒

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีโค โครงการ

๑๒๕๐๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๙๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๒ ตัว เป็นเงิน
๓๐,๐๐๐ บาท

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๘๙๖

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีโค โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว

๑๒๕๐๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๕๘๘

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีโค โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว

๑๒๕๐๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๐๓

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีโค โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว

๑๒๕๐๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๗๘

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีโค โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน
๑,๐๐๐ บาท

๑๒๕๐๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๕๒

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีกระบือ โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว

๑๒๕๐๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๙๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๒๒๗

ส่งเอกสารประกอบการขอโอน
งบประมาณเงินรายได้จากการผลิตและ
จำหน่ายด้านปศุสัตว์ รวมขอโอนเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น ๔๙๒,๒๘๗.๕๐ บาท

๑๒๕๐๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๒๓

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีกระบือ โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว

๑๒๕๑๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๕๑๑/๒๕๖๔

รายงานแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล
(ซ่อมบัตรฯ) (รวม ๑ ราย นายรัชรักษ์ น
รธีร์ดิลก)

๑๒๕๑๑ สำนักงานประกันสังคม วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๖

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๐/๑๐๘

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่าย งบดำเนิน
งาน ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ครั้งที่
๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๒๕๑๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
มหาสารคาม อ.เมือง จ.
มหาสารคาม

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๕๑๓/๒๕๖๔

ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (บม - ๙๔๗๕ ชุมพร
จำนวน ๕๐๐.๐๐ บาท)

๑๒๕๑๓ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการ
ตำรวจทางหลวง

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๘

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๐๐

ขอรับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑๐ ราย

๑๒๕๑๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๙๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๐/๑๑๐

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี
๒๕๖๓

๑๒๕๑๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
มหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.
มหาสารคาม

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๗๐๐

ขอรับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๒๕ ราย

๑๒๕๑๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๘๗๒

ขอรับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๓๘ ราย

๑๒๕๑๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๕๑๘/๒๕๖๔

ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (บม - ๙๔๗๕ ชุมพร
จำนวน ๕๐๐.๐๐ บาท)

๑๒๕๑๘ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการ
ตำรวจทางหลวง

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๐

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๒๐๙/ว ๑๓๗๙

ขอเชิญส่งข้าราชการเข้ารับการฝึกอบรม
สัมมนา หลักสูตร การเป็นข้าราชการที่ดี
สำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ รุ่น ๔ ประจำปี ง
ปม.พ.ศ.๒๕๖๓ (ตั้งแต่วันที่ ๒๒ - ๓๑ มี.
ค.๒๕๖๔ ณ ศูนย์การเรียนเพื่อการ
ปฏิรูปที่ดิน อ.บางไทร จ.อยุธยา และ
ศึกษาดูงาในเขตปฏิรูปที่ดิน จ.
ฉะเชิงเทรา และศูนย์การเรียนรู้เพื่อการ

๑๒๕๑๙ สนง.การปฏิรูปที่ดินฯ สำนักพัฒนา
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๕๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๙๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปฏิรูปที่ดิน สาขาฉะเชิงเทรา)

๑๘/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๕๒๐/๒๕๖๔

ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (๕ กข - ๖๒๘๖
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๐๐.๐๐
บาท)

๑๒๕๒๐ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการ
ตำรวจทางหลวง

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๒

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(อย)/ ๓๒๘

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๒๕๒๑ ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา
ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยา

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๓

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๑/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๑๕

ส่งหลักฐานการอนุมัติผู้ยืมลูกโค-กระบือ
ตัวที่ ๑ เพศเมีย โครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
จำนวน ๒๔ ตัว

๑๒๕๒๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๓๕

รายงานสถานการณ์ราคาสินค้าปศุสัตว์
เฉลี่ย ระดับเขตปศุสัตว์ (รอบที่ ๑
ระหว่างวันที่ ๑-๕ มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๒๕๒๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๔:๕๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๓๐๕

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วย
ภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ประจำปี งปม.พ.ศ.
๒๕๖๓

๑๒๕๒๔ สป.กษ.กองกลาง โทร.๐๒-๒๘๑-
๕๙๕๕ ต่อ ๒๙๑

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๕๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๐๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๕/๐๑/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๒๕

ส่งหลักฐานการอนุมัติผู้ยืมลูกโค ตัวที่ ๑
เพศเมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๑ ตัว

๑๒๕๒๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/นศ ๑๖๘

ขออนุมัติงบประมาณเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรค เป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๑๒๕๒๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคใต้ตอนบน

อทิตา พรมดี

๑๔:๕๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๐/๑๔๘๗

ขอความอนุเคราะห์รับน้ำนมดิบไป
แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์นมกล่อง UHT
เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำนมดิบของสหกรณ์ใน
ช่วงวิกฤต

๑๒๕๒๗ สป.กษ.สำนักบริหารกองทุนฯ พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๕๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/ว ๔๑๗

งบเดือนการเบิก-จ่ายวัคซีนและ
แอนติเจน ประจำเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๒๕๒๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ อทิตา พรมดี

๑๔:๕๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๔๓

ส่งงบเดือนการเบิกจ่ายชีวผลิตภัณฑ์
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๒๕๒๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๕:๐๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๔๗๘

ขออนุมัติสัญญายืมลูกโค ตัวที่ ๑ เพศ
เมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑

๑๒๕๓๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๐๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ตัว

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๘๖

ขออนุมัติสัญญายืมลูกโค ตัวที่ ๑ เพศ
เมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๗
ตัว

๑๒๕๓๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๒๙

แจ้งการจัดประชุมสัมมนาประชา
พิจารณา (ร่าง) พระราชบัญญัติช้าง พ.ศ.
.....วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา
๐๘.๓๐-๑๓.๓๐ น. ณ โรงแรมเชียงใหม่
ออคิด

๑๒๕๓๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๕:๐๓

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๕๘๖

ขออนุมัติสัญญายืมลูกโค ตัวที่ ๑ เพศ
เมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๔
ตัว

๑๒๕๓๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๑/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๓๐๐

ขออนุมัติสัญญายืมลูกโค ตัวที่ ๑ เพศ
เมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว

๑๒๕๓๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๗๑๓

ขออนุมัติสัญญายืมลูกโค ตัวที่ ๑ เพศ
เมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๗

๑๒๕๓๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๐๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ตัว

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๐/ว ๔๘๕

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
เฉพาะกิจเพื่อพิจารณาขอรับการจัดสรร
ทุนของรัฐบาล (ทุน ก.พ.)

๑๒๕๓๖ สป.กษ. สถาบันเกษตราธิการ พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๐๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๕๑๖

ขออนุมัติสัญญายืมลูกโค ตัวที่ ๑ เพศ
เมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว

๑๒๕๓๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๕๑๘

ขออนุมัติสัญญายืมลูกโค ตัวที่ ๑ เพศ
เมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๒
ตัว

๑๒๕๓๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๔๘๒

ขออนุมัติสัญญายืมลูกโค ตัวที่ ๑ เพศ
เมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๕
ตัว

๑๒๕๔๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๕๒๔

ขออนุมัติสัญญายืมลูกโค ตัวที่ ๑ เพศ
เมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว

๑๒๕๔๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๐๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๘/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๕๔๓/๒๕๖๔

ใบแจ้งขอให้ดำเนินการหักเงินเดือน/ค่า
จ้างให้เป็นไปตามข้อตกลง (จำนวน ๔๗
ราย รวม ๒๕๔,๙๐๐ บาท ว่าที่ ร.ต.
หญิง ภัคภร ด่านสันเทียะ ฯลฯ)

๑๒๕๔๓ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๘

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๕๒๐

ขออนุมัติสัญญายืมลูกโค ตัวที่ ๑ เพศ
เมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๓
ตัว

๑๒๕๔๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔บร ๐๐๐๘/๕๒๔

ขอส่งมอบครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ

๑๒๕๔๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ อทิตา พรมดี

๑๕:๐๙

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๔๙๗

ขออนุมัติสัญญายืมลูกโค ตัวที่ ๑ เพศ
เมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๙
ตัว

๑๒๕๔๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๔๗๒

ขออนุมัติสัญญายืมลูกโค ตัวที่ ๑ เพศ
เมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑๖
ตัว

๑๒๕๔๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๕๒๘

ขออนุมัติสัญญายืมลูกกระบือ ตัวที่ ๑

๑๒๕๔๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๐๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เพศเมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๒ ตัว

๑๑/๐๓/๒๕๖๔เอ็นที่ รนค/ ๑๑๐๒๖๔๔๖๕๓๕

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (ก.พ. ๒๕๖๔ รวมค่า
ใช้บริการรอบบปัจจุบัน ๑,๕๔๑.๓๕
บาท)

๑๒๕๔๙ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
(มหาชน)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๓

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔สธ ๐๕๑๓/ว ๑๒๒

การแจ้งหรือการศึกษาวิจัยหรือจำหน่าย
ส่งออก หรือแปรรูปสมุนไพรควบคุมเพื่อ
การค้า

๑๒๕๕๐ กระทรวงสาธารณสุข อทิตา พรมดี

๑๕:๑๔

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔เอ็นที่ รนค/ ๑๑๐๒๖๔๔๖๘๕๓

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (ก.พ. ๒๕๖๔ รวมค่า
ใช้บริการรอบบปัจจุบัน ๕,๘๙๓.๐๘
บาท)

๑๒๕๕๑ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
(มหาชน)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๕

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔เอ็นที่ รนค/ ๑๑๐๖๔๔๗๔๘๑

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (ก.พ. ๒๕๖๔ รวมค่า
ใช้บริการรอบบปัจจุบัน ๖๙,๙๓๕.๒๐
บาท)

๑๒๕๕๒ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
(มหาชน)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๗

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กค ๐๗๒๘.๐๔/วผ/-

แจ้งความประสงค์ยืนยันถ้อยคำ นายสุ
รัตน์  มัสสะแมน

๑๒๕๕๓ สำนักงานสรรพากรพื้นที่นครพนม อทิตา พรมดี

๑๕:๑๗

สำนักกฏหมาย ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๘๙๐

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค-กระบือ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม

๑๒๕๕๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๐๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๒
ตัว

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๕๙๘

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค-กระบือ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑๒
ตัว

๑๒๕๕๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๕๙๔

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค-กระบือ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๓
ตัว

๑๒๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๓/ ๑๗๓

ขอรับทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
(การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อกลุ่ม
แอมโมเนียคลอไรด์ และอัลดีไฮด์ ชื่อ
ทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐)

๑๒๕๕๗ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๐

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๕๘๔

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค-กระบือ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๗
ตัว

๑๒๕๕๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๐๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๓/ ๑๖๙

จัดส่งรายงานกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๒๕๕๙ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพนครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๒

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๕๘

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค-กระบือ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๖๙
ตัว

๑๒๕๖๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๘๔

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค-กระบือ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๑๓๖ ตัว

๑๒๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๕/ว ๒๗๔

ขอเชิญร่วมประชุมหารือการจัด
นิทรรศการผลงานกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เนื่องในโอกาสครบ
รอบ ๑๒๙ ปี (ในวันที่ ๑๙ มี.ค.๒๕๖๔
เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๓๔ -
๑๓๕ กษ.) (ฉบับแฟกซ์) (เสนอ ก.
เผยแพร่ฯ ฉบับจริง / สำเนาให้กอง
ส่งเสริมฯ)

๑๒๕๖๒ สป.กษ.กองเกษตรสารนิเทศ พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๒๓

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/สร ๙๖

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ

๑๒๕๖๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๓

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๐๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๓๕

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค-กระบือ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๓
ตัว

๑๒๕๖๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๑๗

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค-กระบือ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว

๑๒๕๖๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๕๔๙

ผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงสัตว์และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องฯ

๑๒๕๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา อทิตา พรมดี

๑๕:๒๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔สน๐๐๐๘/ ๕๓๒

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ม.ค. ๒๕๖๔)

๑๒๕๖๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๖

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔สผ ๐๐๑๙.๑๑/๒๓๗๐

ขอเชิญไปร่วมประชุมกับคณะ
กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่าง
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย (ฉบับที่..)
พ.ศ. ... วันที่ ๒๔ มี.ค. ๖๔ เวลา ๑๓.๓๐

๑๒๕๖๘ คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย
(ฉบับที่..) พ.ศ. ... สภาผู้แทนราษฎร

มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๑๕:๒๘

อธิบดี ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๐๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สผ.)
๔๐๓ อาคารรัฐสภา

๑๑/๐๓/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/๔๕๗

ขอรับการสนับสนุน งปม.ปรับปรุง
ห้องน้ำ สนง.ปศจ.พิจิตร (จำนวนเงิน
๑๖๘,๐๐๐ บาท) (เสนอ กปร.)

๑๒๕๖๙ สนง.ปศจ.พิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๒๙

กลุ่มประสานราชการ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๕๗๐/๒๕๖๔

ขิเพิ่มชื่อการรับรองโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อ
การส่งออกไปประเทศในกลุ่มเอเชีย
บริษัท เควีเอส เฟรชโปรดักส์ จำกัด
EST.๓๖๙

๑๒๕๗๐ บริษัท เค วี เอส เฟรช โปรดักส์
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๒๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๙๐๒

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๒๘ ตัว

๑๒๕๗๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๙๑๒

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๓ ตัว

๑๒๕๗๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/๔๕๘

ขอรับการสนับสนุน งปม.ปรับปรุงประตู
ทางเข้าห้องทำงานชั้นบน (จำนวนเงิน
๒๗,๑๐๐ บาท) (เสนอ กปร.)

๑๒๕๗๓ สนง.ปศจ.พิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๓๑

กลุ่มประสานราชการ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๐๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๘๘๘

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑๙ ตัว

๑๒๕๗๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๘๗๖

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว

๑๒๕๗๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๔๐

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว

๑๒๕๗๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๙๑

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๔ ตัว

๑๒๕๗๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๑๑

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๒ ตัว

๑๒๕๗๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๑๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๕๙๐

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๔ ตัว

๑๒๕๗๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔อน ๐๐๐๘/๔๓๕

ขอ งปม.ดำเนินงานโครงการก่อสร้าง
ปรับพื้นที่บริเวณหน้า สนง.ปศจ.
อุทัยธานี (จำนวนเงิน ๔๘๙,๐๐๐ บาท)
(เสนอ กปร.)

๑๒๕๘๐ สนง.ปศจ.อุทัยธานี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๓๖

กลุ่มประสานราชการ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๕๙๒

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๕ ตัว

๑๒๕๘๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๕๖

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๗ ตัว

๑๒๕๘๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๓๐

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๒ ตัว

๑๒๕๘๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๑๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/๘๖๕

ขอรับการสนับสนุนเงินเหลือจ่ายจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ สนง.และครุภัณฑ์งานบ้านงาน
ครัว เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๑,๕๐๐ บาท
(เสนอ กปร.)

๑๒๕๘๔ สนง.ปศจ.สระแก้ว พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๓๘

กลุ่มประสานราชการ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๕๒๗

การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจนในพื้นที่จังหวัดชาย
แดนภาคใต้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ เป้าหมายระดับ A และ B

๑๒๕๘๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา อทิตา พรมดี

๑๕:๓๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๘๘

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๒ ตัว

๑๒๕๘๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/๗๒๓

ขอ งปม.ก่อสร้างโรงจอดรถขนาดกว้าง
๕.๕๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร เป็นเงิน
๒๓๒,๐๐๐ บาท (เสนอ กปร.)

๑๒๕๘๗ สนง.ปศจ.สระแก้ว พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๐

กลุ่มประสานราชการ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๒๕

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๗ ตัว

๑๒๕๘๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๑๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔รน ๐๐๐๘/๑๙๒

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่
ด้านปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๔

๑๒๕๘๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง อทิตา พรมดี

๑๕:๔๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๘๖๘

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
กระบือ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๔
ตัว

๑๒๕๙๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/๗๒๕

ขอ งปม.ก่อสร้างถนน คสล. ๕๐๐ เมตร
ยาว ๙๐ เมตร สนง.ปศจ.สระแก้ว เป็น
เงิน ๓๒๐,๐๐๐ บาท (เสนอ กปร.)

๑๒๕๙๑ สนง.ปศจ.สระแก้ว พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๒

กลุ่มประสานราชการ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๐๕

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
กระบือ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว

๑๒๕๙๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๕๙๓/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือแจ้งด่าน
ช่องจอมให้ในการส่งออกสุกรขุนมีชีวิต
จากไทยไปยังอาณาจักรกัมพูชาและนำ
ผ่านไปยังประเทศเวียดนาม

๑๒๕๙๓ บริษัท เจ็ทแคปปิตอล จำกัด วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๔๔

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๑๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/๓๐๘

ขอแจ้งการสำรวจความประสงค์เข้าร่วม
โครงการระบบการส่งเสริมเกษตรแบบ
แปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๔

๑๒๕๙๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย อทิตา พรมดี

๑๕:๔๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/๗๒๔

ขอ งปม.ก่อสร้างป้ายชื่อ สนง.ปศจ.สระ
แก้ว เป็นเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท (เสนอ ก
ปร.)

๑๒๕๙๕ สนง.ปศจ.สระแก้ว พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๕

กลุ่มประสานราชการ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๘๒๐/๒๗๐

รับรองรายงานการประชุมหารือแนวทาง
การขับเคลื่อนภาคเกษตรประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประเด็นที่
๑.๔ แผนแม่บทประเด็นการเกษตร
เกษตรกรรมยั่งยืน (เกษตรอินทรีย์) เมื่อ
วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๒๕๙๖ กรมพัฒนาที่ดิน อทิตา พรมดี

๑๕:๔๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๐๗

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูกโค-กระบือ
ตัวที่ ๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๓
ตัว รวมเป็นเงิน ๔๘,๐๐๐ บาท

๑๒๕๙๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๑๕

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูกโค-กระบือ
ตัวที่ ๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๒
ตัว รวมเป็นเงิน ๒๙,๘๘๐ บาท

๑๒๕๙๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๑๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔อว ๖๕๐๑.๑๕.๑/๐๓๑๐

อนุญาตให้บุคลากรเป็นวิทยากรและเข้า
ร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ฯ ระหว่างวันที่ ๗-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔
ณ โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กทม.

๑๒๕๙๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อทิตา พรมดี

๑๕:๕๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๒๑

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูกโค-กระบือ
ตัวที่ ๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๓
ตัว รวมเป็นเงิน ๓๘,๙๑๐ บาท

๑๒๖๐๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/๙๔๗

ขอสนับสนุน งปม.เหลือจ่ายประจำปี ง
ปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (ส่งเอกสารเพิ่มเติม)
(รวมเป็นเงิทั้งสิ้นน ๑,๗๗๒,๘๐๐ บาท)
(เสนอ กปร.)

๑๒๖๐๑ สนง.ปศจ.ลพบุรี (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๑

กลุ่มประสานราชการ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๗๔

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูกโค-กระบือ
ตัวที่ ๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๗
ตัว รวมเป็นเงิน ๘๗,๕๐๐ บาท

๑๒๖๐๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กา๐๖๑๓.๔/๑๑๒

ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน (ก.ป.ศ. ๑๔
จำนวน ๕ เล่ม)

๑๒๖๐๓ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น (ฝ่าย
บริหารฯ)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๒

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๑๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๕๐

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูกโค-กระบือ
ตัวที่ ๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๔
ตัว รวมเป็นเงิน ๔๗,๐๐๐ บาท

๑๒๖๐๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔อท ๐๐๐๘/๒๓๘

ขอรับการสนับสนุน งปม.เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในห้องประชุม จำนวน
๘ รายการ เป็นเงินรวมทั้งสิ้น
๑๙๙,๔๐๐ บาท (เสนอ กปร.)
(ฉบับเมล)

๑๒๖๐๕ สนง.ปศจ.อ่างทอง (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๓

กลุ่มประสานราชการ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๓๓

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูกโค-กระบือ
ตัวที่ ๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๓
ตัว รวมเป็นเงิน ๔๕,๐๐๐ บาท

๑๒๖๐๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔อว ๖๕๐๑.๑๕.๑/๐๓๐๘

อนุญาตให้บุคลากรเป็นวิทยากรและจัด
ทำบันทึกสื่อการเรียนการสอน เชิญ รศ.
สพ.ญ.สุวิชา  เกษมสุวรรณ รุ่นที่ ๘

๑๒๖๐๗ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อทิตา พรมดี

๑๕:๕๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๗๑๕

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูกโค-กระบือ
ตัวที่ ๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑๔
ตัว รวมเป็นเงิน ๒๐๗,๗๐๐ บาท

๑๒๖๐๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๑๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/๒๖๑

ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือน ม.
ค.๒๕๖๔ (กลุ่มประสานฯ)

๑๒๖๐๙ สนง.ปศจ.หนองบัวลำภู (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๕

กลุ่มประสานราชการ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๙๓

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูกโค-กระบือ
ตัวที่ ๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๙
ตัว รวมเป็นเงิน ๑๑๓,๓๔๐ บาท

๑๒๖๑๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔ทส ๐๙๐๒.๓/๕๓๖๐

ขอส่งรายงานการประชุมหารือประเด็น
ตลาดนัดสวนจตุจักร ภายในวันที่ ๒๕
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๒๖๑๑ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช

อทิตา พรมดี

๑๕:๕๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๘๒

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูกโค-กระบือ
ตัวที่ ๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๑๓๘ ตัว รวมเป็นเงิน ๑,๐๙๖,๐๐๐
บาท

๑๒๖๑๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔สค ๐๐๐๘/๑๕๒

ขอส่งรายงานการประชุมข้าราชการ พน
ง.ราชการ และลูกจ้างประจำ สนง.ปศจ.
สมุทรสาคร ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
ประจำเดือน ก.พ.๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๒๖๑๓ สนง.ปศจ.สมุทรสาคร ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๘

กลุ่มประสานราชการ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๙๑๐

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูกโค ตัวที่ ๑

๑๒๖๑๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๑๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๓
ตัว รวมเป็นเงิน ๓๑,๗๗๐ บาท

๑๖/๐๓/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๔๗๑

ขอจัดส่งรายงานการประชุมประจำเดือน
ก.พ.๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๒๖๑๕ สนง.ปศจ.ชัยนาท (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๐๐

กลุ่มประสานราชการ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๓๖

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูกโค ตัวที่ ๑
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๕
ตัว รวมเป็นเงิน ๖๑,๐๐๐ บาท

๑๒๖๑๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๖๙

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูกโค ตัวที่ ๑
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๒๒
ตัว รวมเป็นเงิน ๒๖๙,๕๐๐ บาท

๑๒๖๑๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๗๓๓

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูกโค ตัวที่ ๑
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว รวมเป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

๑๒๖๑๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๕/ ๑๓๗

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔ รวม ๓๖๓,๙๐๒ บาท)

๑๒๖๑๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ.
เมือง จ.ตาก

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๔

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๑๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔นศ ๐๐๐๘/๔๙๓

ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม จำนวน
เงิน ๑๘๗,๒๐๐ บาท

๑๒๖๒๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครศรีธรรมราช

อทิตา พรมดี

๑๖:๐๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๗๓๑

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูกโค ตัวที่ ๑
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๒
ตัว รวมเป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

๑๒๖๒๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๐๙

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูกโค ตัวที่ ๑
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๒
ตัว รวมเป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

๑๒๖๒๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๗๑๙

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูกโค ตัวที่ ๑
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว รวมเป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท

๑๒๖๒๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๕/ ๑๓๘

ส่งรายงานเงินฝากคลัง ประจำเดือน ก.
พ. ๒๕๖๔ (รวมทั้งสิ้น ๘๒๔,๒๗๔.๐๐
บาท)

๑๒๖๒๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ.
เมือง จ.ตาก

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๗

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๗๒๑

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูกโค ตัวที่ ๑
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ

๑๒๖๒๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๑๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๘๙

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูกโค ตัวที่ ๑
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๔
ตัว รวมเป็นเงิน ๔๒,๗๕๐ บาท

๑๒๖๒๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๙๕

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูกโค ตัวที่ ๑
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว รวมเป็นเงิน ๑๐,๒๖๐ บาท

๑๒๖๒๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๙๗

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูกโค ตัวที่ ๑
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๒
ตัว รวมเป็นเงิน ๓๓,๐๐๐ บาท

๑๒๖๒๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๙/  ๐๗๓

ขอให้ดำเนินการเรียกคืนเงินค่ารักษา
พยาบาล (นางเตือนใจ เศษท้าว)

๑๒๖๒๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
(งานบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๒

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๓๘

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูกโค ตัวที่ ๑
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว รวมเป็นเงิน ๘,๓๖๐ บาท

๑๒๖๓๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๒๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๘๐

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูกกระบือ ตัวที่
๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว รวมเป็นเงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

๑๒๖๓๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๗๒๕

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูกกระบือ ตัวที่
๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๔
ตัว รวมเป็นเงิน ๒๙,๘๐๐ บาท

๑๒๖๓๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๗๒๗

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูกกระบือ ตัวที่
๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๖
ตัว รวมเป็นเงิน ๔๖,๗๐๐ บาท

๑๒๖๓๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๔/ ๒๘๔

ขอเลื่อนกำหนดจัดโครงการฝึกอบรม
หลักสูตร "พื้นฐานอาสาปศุสัตว์" (๑๖ มี.
ค. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักงาน
ปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน
๖๐ คน ใช้งบประมาณ ๕,๖๐๐ บาท
เป็น ๒๓ มี.ค. ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม
สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
แขวงลดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพมหานคร)

๑๒๖๓๔ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร (กลุุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๖

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๒๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๗๒๙

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูกกระบือ ตัวที่
๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๒
ตัว รวมเป็นเงิน ๑๕,๓๐๐ บาท

๑๒๖๓๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๗๑๗

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูกกระบือ ตัวที่
๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๓
ตัว รวมเป็นเงิน ๔๐,๐๐๐ บาท

๑๒๖๓๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๕๑๔

ขออนุมัติสัญญายืมลูกโค-กระบือ ตัวที่ ๑
เพศเมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๕ ตัว

๑๒๖๓๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔๒๐๑๙๒๐.SSR-PP๔๐

ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียด
โครงการเดอะ รีเซิร์ฟ พญาไท (THE
RESERVE PHAYATHAI) ที่ปรับปรุงตาม
ประกาศกฎกระทรวง เรื่อง กำหนดสิ่ง
อำนวยความสะดวกในอาคารสำหรับผู้
พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา (ฉบับ
ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ (เสนอ ก.ก่อสร้างฯ)

๑๒๖๓๘ บ.ตถาตา สิ่งแวดล้อม จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๐

กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๓)/ ๑๑๐๒

ขออนุมัติโอนครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์การ
เกษตร รายการ เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อแบบ

๑๒๖๓๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๐

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๒๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด ๕
แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อฮอนด้า
จำนวน ๑ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์
๑๐๐๐๐๐๐๔๒๐๑๘)

๑๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๔๘๐

ขออนุมัติสัญญายืมลูกโค-กระบือ ตัวที่ ๑
เพศเมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๙ ตัว

๑๒๖๔๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๖๕๖

ขออนุมัติสัญญายืมลูกโค-กระบือ ตัวที่ ๑
เพศเมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๗ ตัว

๑๒๖๔๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๕๘๒

ขออนุมัติสัญญายืมลูกโค-กระบือ ตัวที่ ๑
เพศเมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๗ ตัว

๑๒๖๔๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๐๔๙

ขอส่งรายงานงบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร และรายงานเงินคงเหลือประจำ
วัน (ก.พ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด)

๑๒๖๔๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล
อ.ควนกาหลง  จ.สตูล

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๓

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๑/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๓๑๘

ขออนุมัติสัญญายืมลูกโค-กระบือ ตัวที่ ๑
เพศเมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ

๑๒๖๔๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๒๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๑๐ ตัว

๑๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๔๗๐

ขออนุมัติสัญญายืมลูกโค-กระบือ ตัวที่ ๑
เพศเมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๑๐ ตัว

๑๒๖๔๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๔๙

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ม.ค. ๒๕๖๔)

๑๒๖๔๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๕

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๑/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๓๑๖

ขออนุมัติสัญญายืมลูกโค-กระบือ ตัวที่ ๑
เพศเมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๘ ตัว

๑๒๖๔๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๑/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๓๐๔

ขออนุมัติสัญญายืมลูกโค-กระบือ ตัวที่ ๑
เพศเมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๒๙ ตัว

๑๒๖๔๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๒/ ๐๕๖

จัดเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ม.ค. ๒๕๖๔)

๑๒๖๔๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๗

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๒๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๑/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๓๒๙

ขออนุมัติสัญญายืมลูกโค-กระบือ ตัวที่ ๑
เพศเมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๒๔ ตัว

๑๒๖๕๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๘)/ ๓๕๔

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๒๖๕๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๙

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๒/๖๙๙

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล และขอเชิญผู้
แทนเข้าร่วมการประชุม ASEAN -China
SPS Cooperation: Technical
Working Group ภายใต้ ASEAN-China
MOU on SPS ครั้งที่ ๕ (ในวันที่ ๒๘ เม.
ย.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ณ
ห้องประชุม ๓๕๒ อาคาร ๓ ชั้น ๕ มก
อช.)

๑๒๖๕๒ สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรฯ กอง
นโยบายฯ

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๙

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๖/ ๑๔๘

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ม.ค. ๒๕๖๔)

๑๒๖๕๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๐

กองคลัง ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว ๖๗๖

ขอประชาสัมพันธ์การสัมมนาผ่านเว็บ
(webinar) เรื่อง (Carryover in feed
and transfer from feed to food of

๑๒๖๕๔ สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรฯ
สำนักกำหนดมาตรฐาน

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๔

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๒๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

unavoidable and unintended
residues of approved veterinary
drugs (ในวันที่ ๒๕ มี.ค.๒๕๖๔ เวลา
๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น. (ตามเวลาประเทศ
ไทย)

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๓๗๑

ข้าราชการเข้ารายงานตัว (นายกำชัย กิจ
ศิลป)

๑๒๖๕๕ สนง.ปศข.๘ ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๔๖

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.
ศ.๒๕๖๔

๑๒๖๕๖ สนง.ปศข.๖ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กจ ๐๐๐๘/๕๐๐

การประเมินค่างาน ตน.นักวิชาการ
สัตวบาล (หน.กลุ่มส่งเสริมฯ สนง.ปศจ.)
(ตน.เลขที่ ๔๒๙๗)

๑๒๖๕๗ สนง.ปศจ.กาญจนบุรี (กลุ่มส่งเสริม
ฯ)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๖๕๘/๒๕๖๔

จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัครสอบเพิ่มเติม ของ นายคมสัน
โกทัน

๑๒๖๕๘ นายคมสัน โกทัน พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๐๔

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

๑๒๖๕๙ สนง.ปศข.๔ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๑

กองการเจ้าหน้าที่, กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๒๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๔๘

การดำเนินการโครงการยกย่องหน่วยงาน
ใสสะอาด กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๔

๑๒๖๖๐ สนง.ปศข.๔ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๔๗

ตรวจสอบผู้มีสิทธิรับเงินของ นายอุบล
ฉัตรผ่องศรี

๑๒๖๖๑ สนง.ปศข.๔ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๔๕๖๒

แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
(เฉพาะราย) (นางเยาวมาลย์ คำโคตร)

๑๒๖๖๒ ศาลากลางจ.อุดรธานี พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๓๐๘

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

๑๒๖๖๓ สนง.ปศุสัตว์พื้นที่ กทม. (กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๕๙

ขออนุมัติไปราชการ (นายเทวัญ รัตนะ)
(วันที่ ๑๙ มี.ค.๒๕๖๔ เพื่อตรวจราชการ
ฯ ในพื้นที่ จ.พิจิตร) (ฉบับเมล)

๑๒๖๖๔ สนง.ปศข.๖ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๓

อธิบดี ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔บร๐๐๐๘/ ๔๗๗

ขอส่งรายงานงบประทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร (งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
รวมทั้งสิ้น ๔๓๖,๐๑๐.๐๐ บาท)

๑๒๖๖๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๒๘

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๒๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔ศธ ๐๔๑๔๒.๑๗๙/๕๘

ขอรับการสนับสนุนแพะพันธุ์
แบล็คเบงกอล จำนวน ๖ ตัว

๑๒๖๖๖ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก
เฉียงเหนือสกลนคร

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๓๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๘/๘๙

ขอสนับสนุนหญ้าแห้งอัดฟ่อน จำนวน
๑,๐๐๐ ฟ่อน

๑๒๖๖๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๓๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๒/๑๒๒

ขออนุมัติใช้บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการ
เลือกสรรบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงาน
ราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วย
สัตวบาล

๑๒๖๖๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.
สะพรรณบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๓๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๑/๑๒๘

รายงานผลการจำหน่ายสัตว์ปีก จำหน่าย
ไก่พื้นเมือง อายุ ๕๒-๕๕ สป. จำนวน
๑๒๐ ตัว

๑๒๖๖๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๓๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๕/ ๑๓๖

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔ เงิน
ทดรองราชการคงเหลือ ๒,๕๔๐ บาท)

๑๒๖๗๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ.
เมือง จ.ตาก

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๕๗

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๘)/ ๔๐๘

ขออนุญาตรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง (บ้านพัก
ข้าราชการ) และขออนุมัติแต่งตั้งคณะ
กรรมการจำหน่ายพัสดุชำรุด บ้านพัก

๑๒๖๗๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๐

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๒๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ข้าราชการ หลังลำดับที่ ๑ แปลง
หมายเลขทะเบียน สฎ-๒๙ (จำหน่าย
พัสดุชำรุดโดยวิธีทอดตลาดในราคา
๒,๖๐๔ บาท)

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๔/ ๒๗๗

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (จำนวน ๑
รายการ คือ เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์
แบบ Single Chop มูลค่ารวม
๓๗๔,๕๐๐ บาท)

๑๒๖๗๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๓

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๒๒๔ขก/ ๒๖๒

ขอใช้พื้นที่ราชพัสดุเพื่อใช้ในราชการ
สำนักงาน

๑๒๖๗๔ สำนักงานเกษตร และสหกรณ์
จังหวัดขอนแก่น

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๘

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๔/ ๒๗๖

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (จำนวน ๑
รายการ คือ พ่วงท้ายขนพืชผลทางการ
เกษตร ชนิดติดท้ายรถแทรกเตอร์ (มูลค่า
รวม ๒๔๗,๕๐๐ บาท)มูลค่ารวม
๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๒๖๗๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๑๑

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/๙๐๕

ข้าราชการขอย้าย (นายณัฏฐวัฒน์ เรือง
รัมย์)

๑๒๖๗๖ สนง.ปศจ.สระแก้ว (ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๒๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๒๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔๐๓๒/๖๔

ขอเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่

๑๒๖๗๗ บริษัทสุรพลนิชิเรฟู้ดส์จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๕๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๗/๗๐

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
(กระบือ) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๒๖๗๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุทัยธานี อ.สว่างอารมณ์ จ.
อุทัยธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๐๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๙/๐๘๐

ขออนุมัติคัดและจำหน่ายโคกรณี
เจ็บป่วย หมายเลข ๕๙๐๑๒UD

๑๒๖๗๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๐๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔QA/SS-๐๐๖/๖๔

ขออนุมัติแบบและดำเนินการก่อสร้าง
โรงงานแปรรูปไส้กรอก (กาญจนบุรี)

๑๒๖๘๐ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) EST.๒๔๔

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๐๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๘/๒๕๖๓กษ ๐๖๐๙/ลป๐๕๖๘

ลับ "ซองน้ำตาล"

๑๒๖๘๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว
แทพย์ภาคเหนือตอนบน

วิลาสินี ยิ้มแย้ม

๑๐:๐๔

กรมปศุสัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔ปท ๐๐๐๘/๙๒๐

ขอส่งเอกสารเข้ารับการคัดเลือกเพื่อ
ประเมินผลงานเพื่อรับเงินประจำ
ตำแหน่งสำหรับตำแหน่งประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการ ของ น.ส.
ลัทธพรรณ เฮงตระกูล (คุณลัทธพรรณฯ
เดินเรื่องเอง) ๑๙/๓/๒๕๖๔

๑๒๖๘๒ สนง.ปศจ.ปทุมธานี พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๒๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๓๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔นร ๐๗๐๑/ว ๒๓๓๕

ขอส่งใบจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ครั้ง
ที่ ๖ เลขที่เอกสาร ๙๐๙๙ ลว.๑๘ มี.ค.
๒๕๖๔ / รายการประกอบการจัดสรร ง
ปม.รายจ่าย ครั้งที่ ๖ เลขที่เอกสาร
๙๐๙๙ ลว.๑๙ มี.ค.๒๕๖๔

๑๒๖๘๓ สำนักงบประมาณ สนง.ผู้อำนวย
การ

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๔๔

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๙๖

การอนุมัติมอบแม่โคให้เป็นกรรมสิทธิ์
ของผู้ยืม โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๒ ตัว

๑๒๖๘๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๕๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๒๒

การอนุมัติมอบแม่โคให้เป็นกรรมสิทธิ์
ของผู้ยืม โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๔ ตัว

๑๒๖๘๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๕๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๙๔

อนุมัติจำหน่ายสัตว์โครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน กรณีพิเศษ โครงการ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก จำนวน ๑ ตัว

๑๒๖๘๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๕๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๒๙

อนุมัติจำหน่ายสัตว์โครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

๑๒๖๘๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๕๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๓๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ออกจากทะเบียน กรณีพิเศษ โครงการ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก จำนวน ๒ ตัว

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๗๔

อนุมัติจำหน่ายสัตว์โครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน กรณีพิเศษ โครงการ
ไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติ เนื่อง
ในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก จำนวน ๔ ตัว

๑๒๖๘๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๕๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๕๙

ขออนุมัติเปลี่ยนเกษตรกรคู่สัญญา
จากเกษ๖รกรรายเก่าเป็นรายใหม่ ของ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ราย ๑ ตัว

๑๒๖๘๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๕๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๑๙

ขออนุมัติเปลี่ยนเกษตรกรคู่สัญญา
จากเกษ๖รกรรายเก่าเป็นรายใหม่ ของ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๓
ราย ๙ ตัว

๑๒๖๙๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๑:๐๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔อว ๐๔๐๒.๕/๑๐๗

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมคณะ
กรรมการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัย
และนวัตกรรม ด้านสัตว์เศรษฐกิจ วันที่

๑๒๖๙๑ ภารกิจการวิจัยและนวัตกรรมของ
ประเทศด้านสัตว์เศรษฐกิจ สำนัก
งานการวิจัยแห่งชาติ

ดรุณี คำรอด

๑๑:๐๑

รองอธิบดี๓ ด้านผลิตและส่งเสริมการ
ปศุสัตว์

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๓๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๖ มีค ๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๘๖

อนุมัติจำหน่ายสัตว์ โครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน
๑,๕๐๐ บาท

๑๒๖๙๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๑:๐๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๑๓

อนุมัติจำหน่ายสัตว์ โครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน
๕,๐๐๐ บาท

๑๒๖๙๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๑:๐๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๑๑

อนุมัติจำหน่ายสัตว์ โครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน
๒,๗๐๐ บาท

๑๒๖๙๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๑:๐๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔อว ๐๔๐๕.๕/ว ๕๔๘

ขอแจ้งเลื่อนการประชุมคณะกรรมการ
กำกับและส่งเสริมการดำเนินการต่อสัตว์
เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

๑๒๖๙๕ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ดรุณี คำรอด

๑๑:๐๔

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๐๙

อนุมัติจำหน่ายสัตว์ โครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน
๑,๓๐๐ บาท

๑๒๖๙๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๑:๐๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๓๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๑๙

อนุมัติจำหน่ายสัตว์ โครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำนวน ๑ ตัว

๑๒๖๙๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๑:๐๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔QS(TFFT) ๐๑๓/๒๕๖๔

ขอรับรองการส่งออกสินค้าไก่ปรุงสุกแช่
แข็งไปยังประเทศแคนาดา

๑๒๖๙๘ บริษัท ไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์ จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๖๙๙/๒๕๖๔

ขอขึ้นทะเบียนสถานประกอบการเพื่อ
การส่งออกผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกแปรรูปไป
สหภาพยุโรป (European Union)

๑๒๖๙๙ บริษัทเอเชี่ยน เบสท์ ชิคเก้น จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๗๐๐/๒๕๖๔

ขอแก้ไขที่อยู่โรงงานในใบรับรอง

๑๒๗๐๐ THAI BEE FARM พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๕๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๑๗

อนุมัติจำหน่ายสัตว์ โครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำนวน ๑ ตัว

๑๒๗๐๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๐๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๑๕

อนุมัติจำหน่ายสัตว์ โครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำนวน ๑ ตัว

๑๒๗๐๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๐๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๐๖

ขอส่งแบบแสดงความจำนงขอรับความ
ช่วยเหลือขอยืมสัตว์จาก โครงการ

๑๒๗๐๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๐๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๓๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๕๐ ตัว

๑๗/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๓๐

ขอส่งแบบแสดงความจำนงขอรับความ
ช่วยเหลือขอยืมสัตว์จาก โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๓๐ ตัว

๑๒๗๐๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๐๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๘๗

อนุมัติจำหน่ายสัตว์ (ตาย) โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ ออกจากทะเบียน จำนวน
๑ ตัว

๑๒๗๐๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๐๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๑/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๗๒

อนุมัติจำหน่ายสัตว์ (ตาย) โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ ออกจากทะเบียน จำนวน
๑ ตัว

๑๒๗๐๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๐๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๑/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๗๐

อนุมัติจำหน่ายสัตว์ (ตาย) โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ ออกจากทะเบียน จำนวน
๑ ตัว

๑๒๗๐๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๐๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๖๗

อนุมัติจำหน่ายสัตว์ (ตาย) โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ ออกจากทะเบียน จำนวน

๑๒๗๐๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๐๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๓๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑ ตัว จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๕๗

อนุมัติจำหน่ายสัตว์ (ตาย) โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ ออกจากทะเบียน จำนวน
๑ ตัว จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

๑๒๗๐๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๑๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๐๑

อนุมัติจำหน่ายสัตว์ (ตาย) โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ ออกจากทะเบียน จำนวน
๑ ตัว จำนวน ๒,๐๐๐ บาท

๑๒๗๑๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๑๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๖๑

อนุมัติจำหน่ายสัตว์ (ตาย) โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ ออกจากทะเบียน จำนวน
๑ ตัว

๑๒๗๑๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๑๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๖๓

อนุมัติจำหน่ายสัตว์ (ตาย) โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ ออกจากทะเบียน จำนวน
๑ ตัว

๑๒๗๑๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๑๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๕๕

อนุมัติจำหน่ายสัตว์ (ตาย) โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ ออกจากทะเบียน จำนวน
๑ ตัว

๑๒๗๑๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๑๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๓๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๓๘

ส่งหลักฐานของเกษตรกรที่แสดงความ
จำนงขอรับความช่วยเหลือ ขอยืมสัตว์
เลี้ยงเพื่อการผลิต กรณี ขอยืมลูกสัตว์
ตัวที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ขยายให้
เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๑ ราย

๑๒๗๑๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๑๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๓๖

ส่งหลักฐานของเกษตรกรที่แสดงความ
จำนงขอรับความช่วยเหลือ ขอยืมสัตว์
เลี้ยงเพื่อการผลิต กรณี ขอยืมลูกสัตว์
ตัวที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ขยายให้
เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๑ ราย

๑๒๗๑๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๑๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๔๐

ส่งหลักฐานของเกษตรกรที่แสดงความ
จำนงขอรับความช่วยเหลือ ขอยืมสัตว์
เลี้ยงเพื่อการผลิต กรณี ขอยืมลูกสัตว์
ตัวที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ขยายให้
เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๑ ราย

๑๒๗๑๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๑๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๓๑

ส่งหลักฐานของเกษตรกรที่แสดงความ
จำนงขอรับความช่วยเหลือ ขอยืมสัตว์
เลี้ยงเพื่อการผลิต กรณี ขอยืมลูกสัตว์
ตัวที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ขยายให้
เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๑ ราย

๑๒๗๑๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๒๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๖๙

ส่งหลักฐานของเกษตรกรที่แสดงความ

๑๒๗๑๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๒๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๓๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

จำนงขอรับความช่วยเหลือ ขอยืมสัตว์
เลี้ยงเพื่อการผลิต กรณี ขอยืมลูกสัตว์
ตัวที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ขยายให้
เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๒ ราย

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๗๑

ส่งหลักฐานของเกษตรกรที่แสดงความ
จำนงขอรับความช่วยเหลือ ขอยืมสัตว์
เลี้ยงเพื่อการผลิต กรณี ขอยืมลูกสัตว์
ตัวที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ขยายให้
เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๔ ราย

๑๒๗๑๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๒๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๗๕๐

ส่งหลักฐานของเกษตรกรที่แสดงความ
จำนงขอรับความช่วยเหลือ ขอยืมสัตว์
เลี้ยงเพื่อการผลิต กรณี ขอยืมลูกสัตว์
ตัวที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ขยายให้
เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๔ ราย

๑๒๗๒๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๒๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๗๐

ส่งหลักฐานของเกษตรกรที่แสดงความ
จำนงขอรับความช่วยเหลือ ขอยืมสัตว์
เลี้ยงเพื่อการผลิต กรณี ขอยืมลูกสัตว์
ตัวที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ขยายให้
เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๑๑ ราย

๑๒๗๒๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๒๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๗๒

ส่งหลักฐานของเกษตรกรที่แสดงความ
จำนงขอรับความช่วยเหลือ ขอยืมสัตว์
เลี้ยงเพื่อการผลิต กรณี ขอยืมลูกสัตว์
ตัวที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ขยายให้

๑๒๗๒๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๒๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๓๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๒ ราย

๑๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๕๗

ส่งหลักฐานของเกษตรกรที่แสดงความ
จำนงขอรับความช่วยเหลือ ขอยืมสัตว์
เลี้ยงเพื่อการผลิต กรณี ขอยืมลูกสัตว์
ตัวที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ขยายให้
เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๒ ราย

๑๒๗๒๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๒๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๕๕

ส่งหลักฐานของเกษตรกรที่แสดงความ
จำนงขอรับความช่วยเหลือ ขอยืมสัตว์
เลี้ยงเพื่อการผลิต กรณี ขอยืมลูกสัตว์
ตัวที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ขยายให้
เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๒ ราย

๑๒๗๒๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๒๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๔๖

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๒ ตัว เป็น
เงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

๑๒๗๒๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๓๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๖๕

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๓ ตัว เป็น
เงิน ๒๑,๒๒๕ บาท

๑๒๗๒๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๓๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๓๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๒๗

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๓ ตัว เป็น
เงิน ๔๕,๐๐๐ บาท

๑๒๗๒๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๓๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๙๒

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๔ ตัว เป็น
เงิน ๗๓,๐๐๐ บาท

๑๒๗๒๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๓๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๙๙

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๕ ตัว เป็น
เงิน ๖๘,๐๐๐ บาท

๑๒๗๒๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๓๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๐๓

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๗ ตัว เป็น
เงิน ๗๖,๐๐๐ บาท

๑๒๗๓๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๓๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๒๕

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ

๑๒๗๓๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๓๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๔๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๙ ตัว เป็น
เงิน ๑๓๑,๐๐๐ บาท

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๒๓

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๕ ตัว เป็น
เงิน ๗๗,๕๐๐ บาท

๑๒๗๓๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๓๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๒๙

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๑ ตัว เป็น
เงิน ๑๑,๐๐๐ บาท

๑๒๗๓๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๓๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๔๒

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๑ ตัว เป็น
เงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

๑๒๗๓๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๓๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๘๖

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๔ ตัว เป็น

๑๒๗๓๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๓๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๔๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เงิน ๔๓,๐๐๐ บาท

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๘๒

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๑ ตัว เป็น
เงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

๑๒๗๓๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๔๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๒๗

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๑๐ ตัว เป็น
เงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท

๑๒๗๓๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๔๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๔๔

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๒ ตัว เป็น
เงิน ๒๑,๐๐๐ บาท

๑๒๗๓๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๔๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๒๐

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๓ ตัว เป็น
เงิน ๒๒,๑๐๐ บาท

๑๒๗๓๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๔๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๔๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๕๙

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๒ ตัว เป็น
เงิน ๒๘,๐๐๐ บาท

๑๒๗๔๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๔๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๙๕

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๑ ตัว เป็น
เงิน ๖,๕๐๐ บาท

๑๒๗๔๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๔๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๘๙

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๑ ตัว เป็น
เงิน ๖,๕๐๐ บาท

๑๒๗๔๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๔๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๑๑

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๕ ตัว เป็น
เงิน ๗๘,๐๐๐ บาท

๑๒๗๔๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๔๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๑๓

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ

๑๒๗๔๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๔๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๔๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๓ ตัว เป็น
เงิน ๔๗,๕๐๐ บาท

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๖๓

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๕ ตัว เป็น
เงิน ๗๕,๐๐๐ บาท

๑๒๗๔๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๔๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๒๓

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๔ ตัว เป็น
เงิน ๖๘,๖๐๐ บาท

๑๒๗๔๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๔๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๖๕

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๑ ตัว เป็น
เงิน ๑๕,๐๐๐ บาท

๑๒๗๔๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๕๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๒๑

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๑๑ ตัว เป็น

๑๒๗๔๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๕๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๔๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เงิน ๑๘๒,๖๖๐ บาท

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๕๓

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๑ ตัว เป็น
เงิน ๖,๙๗๕ บาท

๑๒๗๔๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๕๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๑๐๑

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่า
ซ่อมแซมยานพาหนะและขนส่ง เป็น
จำนวนเงินทั้งสิ้น ๓๐,๒๙๗.๐๕ บาท
(เสนอ กปร.) (ทรายรับเรื่อง
๑๙/๓/๒๕๖๔)

๑๒๗๕๐ สนง.ปศข.๓ นครราชสีมา (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๕๓

กลุ่มประสานราชการ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๘๒

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๕ ตัว เป็น
เงิน ๕๖,๕๐๐ บาท

๑๒๗๕๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๕๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๗๖

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๒ ตัว เป็น
เงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

๑๒๗๕๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๕๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๔๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔นศ ๐๐๐๘/๕๙๒

ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม (รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๘,๐๐๐ บาท) (เสนอ
กปร.) (ทรายรับเรื่อง ๑๙/๓/๒๕๖๔)

๑๒๗๕๓ สนง.ปศจ.นครศรีธรรมราช (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๕๕

กลุ่มประสานราชการ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔สน ๐๐๐๘/๖๐๙

การใช้ที่ดินราชพัสดุของ ศอส.สกลนคร
และ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิม
พระเกียรติ จ.สกลนคร) (เสนอ กปร.)
(ทรายรับเรื่อง ๑๙/๓/๒๕๖๔)

๑๒๗๕๔ สนง.ปศจ.สกลนคร (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๕๗

กลุ่มประสานราชการ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๗๘

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๒ ตัว เป็น
เงิน ๑๘,๐๐๐ บาท

๑๒๗๕๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๕๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๘๐

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๑๒ ตัว เป็น
เงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท

๑๒๗๕๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๕๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๙๓

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๒ ตัว เป็น

๑๒๗๕๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๐๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๔๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เงิน ๓๐,๕๐๐ บาท

๐๘/๑๒/๒๕๖๓กษ ๐๖๑๖/๔๔๔๑

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๑๔ ตัว เป็น
เงิน ๒๐๔,๗๐๐ บาท

๑๒๗๕๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๐๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๓๔

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๓๗ ตัว เป็น
เงิน ๕๗๒,๑๐๐ บาท

๑๒๗๕๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๐๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๓/๑๑/๒๕๖๓กษ. ๐๖๑๖/๔๓๐๓

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำชนวน ๒๔ ตัว เป็น
เงิน ๒๖๒,๓๐๐ บาท

๑๒๗๖๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๐๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๗๖๑/๒๕๖๔

แจ้งขอออก HEALTH CERTIFECATE
ล่าช้า

๑๒๗๖๑ บริษัทยูนิคอร์ดจำกัด(มหาชน) ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔กษ. ๐๖๑๖/๖๘๔

ขออนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ตัวที่ ๑ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

๑๒๗๖๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๐๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๔๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ออกจากทะเบียน จำชนวน ๑ ตัว เป็น
เงิน ๑๓,๒๐๐ บาท

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว๒๒๖

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันและเวลาประชุม
คณะกรรมการวิชาการพิจารณา
มาตรฐานสินค้าการเกษตร เรื่อง
แนวทางปฏิบัติในการแสดงฉลากสำหรับ
สินค้าเกษต ครั้งที่ ๒-๒/๒๕๖๔ เป็นวันที่
๕ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-
๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๑๑ อาคาร
๑ ชั้น ๑ มกอช.

๑๒๗๖๓ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๕/ว๗๑๔

ขอเชิญประชุมคณะทำงานระบบแจ้ง
เตือนความปลอดภัยอาหารและอาหาร
สัตว์สำหรับประเทศไทย ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ ในวันศุก์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
๓๕๑ อาคาร ๓ ชั้น ๕ มกอช.

๑๒๗๖๔ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔สสสท.๒๐๒๑/๐๐๙

ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์เป็น
วิทยากรร่วมบรรยาย ในวันที่ ๑๑-๑๓
พ.ค. ๒๕๖๔ ณ โรงแรมเอเชียกรุงเทพ
ราชเทวี

๑๒๗๖๕ สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกร
ไทย

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๗๖๖/๒๕๖๔

ขอปรับปรุงพื้นที่ในไลน์ผลิตเพื่อรับรอง
การผลิตสินค้าเนื้อหมูหมัก

๑๒๗๖๖ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๔๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๖/๑๐๑

ขอความอนุเคราะห์ขยายเวลาขอใช้พื้นที่
เพื่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำ

๑๒๗๖๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
๖๓ ม.๒ ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.
จันทบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๑๙๗

ขออนุมัติคัดเพื่อเก็บทดแทนพันธุ์
(จำหน่ายโค จำนวน ๕ ตัว)

๑๒๗๗๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๐๑

ขออนุมัติขยายระยะเวลาในการดำเนิน
งานวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓-
๒๕๖๔

๑๒๗๗๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔สธ ๐๔๓๕.๔/ว ๖๙๓

ขอเชิญประชุม National Joint Risk
Assessment (JRA) Pilot Workshop
วันที่ ๒๖ มี.ค. ๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-
๑๕.๓๐ น. ณ โรงแรมเบส
ท์เวสเทิร์นพลัส แวนด้าแกรนด์

๑๒๗๗๒ กรมควบคุมโรค มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๑๓:๓๓

อธิบดี ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๗๗๓/๒๕๖๔

แจ้งความประสงค์ขอส่งออกเนื้อไก่สดแช่
แข็งและเนื้อไก่ปรุงสุกแช่แข็งไปประเทศ
ฟิลิปปินส์

๑๒๗๗๓ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด EST.
๑๐

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๔๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔รย ๐๐๐๘/๒๙๕

รายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์
พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๒๗๗๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๔๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔รย ๐๐๐๘/๓๐๘

รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดด้านการ
ผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ "ร้อย
ละความสำเร็จของการดำเนินงานเครือ
ข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์" รอบการ
ประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๒๗๗๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๑๘๙

ขออนุญาตรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างชำรุด
ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการ

๑๒๗๗๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๒๙๖

รายงานผลการจำหน่ายแพะพันธุ์
บอร์หย่านม ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔ จำนวน ๑๓ ตัว

๑๒๗๗๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๑๓๖

ขอส่งรายงานสอบข้อเท็จจริงและ
รายงานจำหน่ายสัตว์ออกจากทะเบียน
กรณีแพะตาย ประจำเดือน มกราคม
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ตัว

๑๒๗๗๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี E-mail
lcur_urt@dld.go.th

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๑๖๘

รายงานผลการจำหน่ายสุกรตายออกจาก
ทะเบียน (ลูกสุกรอายุแรกเกิด - ๑
เดือน) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
จำนวน ๖ ตัว

๑๒๗๘๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี ๙๙ ม.๙ ต.มะลวน อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๓๔๑

ขอส่งมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่

๑๒๗๘๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๓:๕๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๕๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๓ พ.ศ.๒๕๖๓

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๑๗๐

รายงานผลการจำหน่ายสุกรตายออกจาก
ทะเบียน (สุกรอายุ ๑ เดือนขึ้นไป)
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน
๖ ตัว

๑๒๗๘๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี ๙๙ ม.๙ ต.มะลวน อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔นร๐๗๓๔/ว ๖๗

ขอเชิญสมัครเข้ารับการศึกษาอบรม
หลักสูตรนักบริหารงบประมาณระดับ
กลาง (นงก.) รุ่นที่ ๓ (ระหว่างเดือน มิ.ย.
- ก.ย. ๒๕๖๔ อบรมทุวันพฤหัสและวัน
ศุกร์) ณ สำนักงบประมาณ)

๑๒๗๘๓ สำนักงบประมาณ วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๓

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๕๕๖

ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อขนย้ายม้า
ของกลาง คงเหลือม้า จำนวน ๔๒  ตัว

๑๒๗๘๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น อทิตา พรมดี

๑๓:๕๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๖/ ๑๒๔

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน
อากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

๑๒๗๘๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สกลนคร ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.
สกลนคร

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๕

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔ฉช๐๐๐๘/ ๔๑๓๑

โอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย กลับ
ส่วนกลาง (มีเงินเหลือจ่ายจากการจัดซื้อ
เป็นเงิน ๓๔,๔๐๐ บาท)

๑๒๗๘๖ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๗

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๕๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔อว.๖๔.๒๒/๑๐๒๓

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็น
วิทยากรงานประชุมวิชาการนานาชาติ
CUVC ๒๐๒๑ Live วันที่ ๒๙ เมษายน
๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๔๕ ๐๙.๓๐ น. สำนัก
งานวิทยทรัพยากร อาคารมหา
ธีรราชานุสรณ์ ชั้น ๓ จุฬาฯ (นาย
สัตวแพทย์ สิทธิพร  อนันต์จินดา)

๑๒๗๘๗ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ อทิตา พรมดี

๑๓:๕๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔ปข๐๐๐๘/ ๖๐๗

โอนเงินกลับกรมปศุสัตว์ (มีงบประมาณ
คงเหลือ จำนวน ๕๔๒,๒๐๐ บาท)

๑๒๗๙๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๙

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔สวช/ว ๒๖๕

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
วันที่ ๒๖ มีค ๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๓.๐๐
น. ณ ห้องประชุมสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
อาคาร ๔ ชั้น ๕ สถาบันบำราศนราดูร

๑๒๗๙๑ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ดรุณี คำรอด

๑๔:๐๐

อธิบดี ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๖/ ๑๐๐

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๑๒๗๙๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
๖๓ ม.๒ ต.วังแซ็ม อ.มะขาม จ.
จันทบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๑

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๑๒๓

ขออนุมัติทำลายไข่ฟักไก่พื้นเมืองเซี่ยงไฮ้

๑๒๗๙๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๕๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ขก๐๐๐๘/ ๔๓๕

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ม.ค.
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น
๓๐๕,๔๑๐.๐๐ บาท)

๑๒๗๙๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๓

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๖/๘๙

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายสุรศักดิ์
โสภณจิตร เดินทางไปราชการที่ ห้อง
ประชุมศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย์ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี ในวัน
ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๒๗๙๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง
ตู้ ปณ.๒๐ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๒๘

ขอส่งใบลากิจ ของนายวิชัย ทิพย์วงค์
ขอลากิจในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๒๗๙๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔พบ๐๐๐๘/ ๔๐๕๔

รายงานผลการจำหน่ายดคคัดออก (โดย
วิธีเฉพาะเจาะจงได้จำหน่ายโคคัดออกทั้ง
๒ ตัว ให้ นายบันเทิง นวมภักดี ในราคา
๑๑๖,๘๐๐ บาท)

๑๒๗๙๗ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๖

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔นค ๐๐๐๘/ว ๒๕๓

การเสนอคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาย
ใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๒๗๙๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๐๗

กองแผนงาน ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๓๑๓

สรุปผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร์

๑๒๗๙๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๐๘

กองแผนงาน ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๕๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ชาติประจำปี ๒๕๖๓

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๒/ว ๑๙๔

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่
๑๑/๒๕๖๔

๑๒๘๐๐ กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา สป.กษ.

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๐๙

กองแผนงาน ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๒๓

ขออนุมัติรายละเอียดคุณลักษณะเฉ
พราะวัสดุคอมพิวเตอร์ ๘ รายการ

๑๒๘๐๑ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปทุมธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๑๐

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๔๓๗

การเสนอคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาย
ใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๒๘๐๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๑๑

กองแผนงาน ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๘๐๓/๒๕๖๔

ขอยื่นหนังสือรับรองสุขอนามัย HEALTH
CERTIFICATE ล่าช้า

๑๒๘๐๓ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๑๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๐๕๗๔

รายงานความก้าวหน้ากรณีข้อสังการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ วันที่ ๑๒ มีนาคม
๒๕๖๔

๑๒๘๐๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น อทิตา พรมดี

๑๔:๑๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔สวช ว ๒๕๕

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการดำเนิน
งานรอบ ๖ เดือน

๑๒๘๐๕ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๑๓

กองแผนงาน ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๕๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔ปข๐๐๐๘/ ๕๙๑

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ (รถยนต์บรรทุก
ฯลฯ มูลค่ารวม ๘๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๒๘๐๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๔

กองคลัง, กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔ตร. ๐๐๐๘/ว ๔๗๐

ขอส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัด
ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ระดับจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ
ที่ ๑/๒๕๖๔

๑๒๘๐๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๑๖

กองแผนงาน ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔ปข๐๐๐๘/ ๕๙๙

ขอขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สิน (จำนวน ๑
ราย คือ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการ
แพทย์ (หีบเย็นพร้อมเครื่องวัดและ
บันทึกอุณหภูมิ) จำนวน ๒ เครื่อง มูลค่า
รวม ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๒๘๑๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๗

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔รย๐๐๐๕/ ๒๘๐

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๒๘๑๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๙

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๓๐/ว ๑๑๖

สรุปผลการประชุมหารือการจัดกิจกรรม
ผยแพร่โครงการอันเนื่องมาจากพระราช
ดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒

๑๒๘๑๒ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองประสานงา
นโครงการพระราชดำริ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๕๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

สิงหาคม ๒๕๖๕

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๔/ ๒๘๒

จัดส่งเอกสารขอโอนล้างบัญชีพักงาน
ระหว่างก่อสร้างเป็นงานระหว่างทำ
(รายการโรงพ่นยาฆ่าเชื้อ จำนวน ๑ หลัง
มูลค่ารวม ๓๗๐,๕๖๓ บาท)

๑๒๘๑๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพัรธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๑

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๗/ว ๕๓๒

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๔
มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(ห้อง๑๒๓)

๑๒๘๑๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองนโยบาย
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรฯ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๑๑๓

ขอส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำนมดิบ ประจำเดือน ธันวาคม
๒๕๖๓, มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๒๘๑๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๒๑

ส่งหลักฐานของเกษ๖รกรที่แสดงความ
จำนงขอรับความช่วยเหลือ ขอยืมสัตว์
เลี้ยงเพื่อการผลิต กรณี ขอยืมลูกสัตว์
ตัวที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ขยายให้
เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๒ ราย

๑๒๘๑๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๘/ ๑๘๘

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน

๑๒๘๑๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง จ.ราชบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๓

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๕๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ระบบ GFMIS Web Online (มูลค่ารวม
๓๘๓,๖๗๐.๐๐ บาท)

๑๖/๐๓/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๕๘๓

สำรวจผลกระทบจากการลดเป้าหมาย
การดำเนินงาน

๑๒๘๒๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๑๘/ ๓๕

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และการเกษตร จำนวน ๓
รายการ มูลค่ารวม ๔๔,๓๐๐ บาท)

๑๒๘๒๔ สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึก
สัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมขอนแก่น

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๗

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๖/๑๒๖

รายงานผลการมอบเงินกองทุนพระราช
ทานเพื่อการศึกษาฯ ประจำปี ๒๕๖๓

๑๒๘๒๕ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/๗๓๕

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือผลการ
แสดงความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานสินค้า
เกษตรเพื่อกำหนดมาตรฐานบังคับ เรื่อง
การปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้าง วันที่ ๒๓
มี.ค. ๖๔ เวลา ๑๔.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ
ห้องประชุม ๕๑๑ มกอช.

๑๒๘๒๖ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๑๔:๒๙

อธิบดี ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๘๒๗/๒๕๖๔

ขอพักการส่งตัวอย่างวิเคราพห์ตาม
โปรแกรมของกรมปศุสัตว์ ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของ EST.๓๒๓

๑๒๘๒๗ บริษัท เอ เอ็ม ที ฟู้ด จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๓๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๕๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๙๑๐/๑๙๖๗

ขอความอนุเคราะห์ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ส่ง
ออกผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. ไปยัง
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ต่อ
หน่วยงาน GACC

๑๒๘๒๘ ฝ่ายการตลาดและการขาย องค์การ
ส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศ
ไทย (อ.ส.ค.) กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๘๒๙/๒๕๖๔

ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (๕ กข - ๖๒๗๘
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๐๐.๐๐
บาท)

๑๒๘๒๙ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการ
ตำรวจทางหลวง

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๐

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔รอ๐๐๐๘/ ๙๓๗

ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน (ก.ป.ศ. ๑๔
จำนวน ๓๐ เล่ม)

๑๒๘๓๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๑

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๐๗๓๓

สรุปโครงการที่เสนอของบพัฒนาจังหวัด
/กลุ่มจังหวัด และงบองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕

๑๒๘๓๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๐

กองแผนงาน ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔รย ๐๐๐๘/ว ๒๗๙

การเสนอคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาย
ใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๒๘๓๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๑

กองแผนงาน ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔ศนศ๔๘/ ๒๕๖๔

หักเงินเดือนเพื่อชำระหนี้สินเชื่อเอนก

๑๒๘๓๓ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๒

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๕๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ประสงค์แก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
สังกัดกรมปศุสัตว์ (นางสาวจรีรตน์ เกิด
ทองมี เดือน มี.ค. ๒๕๖๔ - ก.ค. ๒๕๖๘)

๑๖/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๑๙๗๕

ขออนุญาตเคลื่อนย้ายชิ้นส่วนสุกรออก
นอกพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๕ ให้บริษัท
เบทาโกร เกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
(โรงงานแปรรูปสุกรแม่โจ้)

๑๒๘๓๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ อทิตา พรมดี

๑๕:๐๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๑๐๔

รายงานผลการตรวจราชการร่วมกับผู้
ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๔

๑๒๘๓๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๒

กองแผนงาน ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๙๔๔

ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อ
ป้องกันและควบคุมโรคที่แมลงดูดเลือด
เป็นแพะ เป็นจำนวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐
บาท

๑๒๘๓๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด อทิตา พรมดี

๑๕:๐๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔สข ๐๐๐๘/๓๐๕

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานโุแล
โคนมโครงการ ธคก.

๑๒๘๓๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๖๘๐

ส่งเงินค่าจำหน่ายลูกโค ตัวที่ ๑ ของ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ

๑๒๘๓๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๕๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๐๕๙

ขอเบิกเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์เพื่อ
สนับสนุนเกษตรกร

๑๒๘๓๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ยโสธร

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๐๗

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๖๗๘

ส่งเงินค่าจำหน่ายลูกโค ตัวที่ ๑ ของ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ

๑๒๘๔๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๙๕๓

ขอความเห็นชอบปรับประเภทรายจ่าย
กิจกรรมสนับสนุนโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ ปี ๒๕๖๔

๑๒๘๔๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔ภก ๐๐๐๘/๑๔๓

ขออนุญาตให้นำสุกรจากภาคกลางเข้าไป
จำหน่ายจังหวัดภูเก็ต (ของนายดำรง
ศักดิ์ศรีทวี นำสุกรมีชีวิตเข้าไปจำหน่าย
ในจงหวัดภูเก็ต ตั้งแต่เดือน มีนาคม -
พฤษภาคม ๒๕๖๔)

๑๒๘๔๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๙

กองสารวัตรและกักกัน ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๙๖๗

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค-กระบือ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑๐
ตัว

๑๒๘๔๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๐๕๖

ขอความเห็นชอบขอรับโอนสินทรัพย์ที่ได้

๑๒๘๔๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ยโสธร

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๑๐

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๖๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

จัดหาโดยใช้งบประมาณจังหวัดหรือกลุ่ม
จังหวัด จำนวน ๑ รายการ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๙๗๑

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีโค-กระบือ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๖
ตัว เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท

๑๒๘๔๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/ชบ ๙๖๓

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ก.พ.
๒๕๖๔)

๑๒๘๔๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๓

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๐๕๗

ขอยืมเครื่องผสมอาหารสัตว์ TMR

๑๒๘๔๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ยโสธร

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๑๓

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๙๖๓

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค-กระบือ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑๑
ตัว

๑๒๘๔๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ปข ๐๐๐๘/๕๐๖๑

โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง
ใหญ่ด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ คือ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้
เลี้ยงแพะ-แกะบางสะพานน้อย

๑๒๘๔๙ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อทิตา พรมดี

๑๕:๑๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๖๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๙๖๑

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกโค-กระบือ ตัว
ที่ ๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑๑
ตัว เป็นเงิน ๑๐๓,๐๕๕ บาท

๑๒๘๕๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔พย ๐๐๐๘/๗๘๒

ส่งแบบรายงานการประวัติเจ้าหน้าที่ผู้ขอ
อนุญาตตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคล

๑๒๘๕๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๑๕

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๘๖๖

ขออนุมัติสัญญายืมลูกกระบือ ตัวที่ ๑
เพศเมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๔ ตัว

๑๒๘๕๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔ตก๐๐๐๘/ ๓๑๖

รายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ก.พ. ๒๕๖๔
รวมทั้งสิ้น ๔๙,๔๔๐.๐๐ บาท)

๑๒๘๕๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๗

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๐๑๑/ว ๓๙๗

ส่งสำเนาแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการ
ประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี
๒๕๖๔

๑๒๘๕๔ กรมส่งเสริมการเกษตร อทิตา พรมดี

๑๕:๑๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๙๕๙

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูกโค ตัวที่ ๑
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๓
ตัว รวมเป็นเงิน ๓๖,๐๙๐ บาท

๑๒๘๕๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๖๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔GOV-IT-๒๕๒

ขอเข้าพบเพื่อนำเสนอ Government
Website Standard และ E-Office
Automation

๑๒๘๕๗ บริษัท ซินเนอร์รี่ คอร์ปอเรชั่น
(ประเทศไทย) จำกัด

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๑๙

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๘๖๒

ขออนุมัติสัญญายืมลูกโค ตัวที่ ๑ เพศ
เมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๔
ตัว

๑๒๘๕๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๘๗๘

ส่งหลักฐานการอนุมัติผู้ยืมลูกกระบือ ตัว
ที่ ๑ เพศเมีย โครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
จำนวน ๒ ราย

๑๒๘๖๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๘๙๒

ส่งหลักฐานการอนุมัติผู้ยืมลูกกระบือ ตัว
ที่ ๑ เพศเมีย โครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
จำนวน ๒ ราย

๑๒๘๖๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔พย ๐๐๐๘/ว ๗๙

รายงานผลการคำเนินงาน ตัวชี้วัด ระดับ
ความสำเร็จของการพัฒนาและส่งเสริม
อาชีพด้านปศุสัตว์ตามโครงการพัฒนา
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร สำหรับปศุสัตว์จังหวัด
รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๒๘๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา อทิตา พรมดี

๑๕:๒๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๖๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๘๕๒

ส่งหลักฐานการอนุมัติผู้ยืมโค-กระบือ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๒๙
ตัว

๑๒๘๖๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/พล ๑๔๖

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน ก.พ.
๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๒๗๙.๔๔ บาท)

๑๒๘๖๔ ศูนย์วิจัยและพัมนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๓

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๗๙๗

ส่งหลักฐานการอนุมัติผู้ยืมโค-กระบือ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๒
ตัว

๑๒๘๖๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๗๙๔

ส่งหลักฐานการอนุมัติผู้ยืมโค-กระบือ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๒
ตัว

๑๒๘๖๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔อว ๐๔๐๕.๕/ว ๖๙๔

ขอเชิญเข้าร่วมมอบผู้สมัครเป็นผู้ตรวจ
ประเมินมาตรฐานคณะกรรมการกำกับ
ดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานทาง
วิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ
ระหว่างวันที่ ๖-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม

๑๒๘๖๗ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อทิตา พรมดี

๑๕:๒๕

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๖๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

บอลรูม ซี โรงแรมมารวยการ์เด้น กทม.

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๘๖๔

ส่งหลักฐานการอนุมัติผู้ยืมโค-กระบือ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๒๖
ตัว

๑๒๘๖๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๘๖๙/๒๕๖๔

ชี้แจงสาเหตุ การยื่นขอ Health
Certificate หลังวันเรือออก

๑๒๘๖๙ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๒๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๙๒๙

ส่งหลักฐานการอนุมัติผู้ยืมกระบือ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว

๑๒๘๗๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔นร ๐๓๐๕/ว ๕๒๑๑

ได้จัดทำข่าว สคบ. ด้านการคุ้มครองผู้
บริโภคจำนวน ๒ เรื่อง

๑๒๘๗๑ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้
บริโภค

อทิตา พรมดี

๑๕:๒๗

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๓๑๔

ขออนุมัติดำเนินการจัดโคีรงการอบรมผู้
ประกอบการหลักสูตร ส่งเสริมให้สถาน
ประกอบการเข้าร่วมโครงการปศุสัตว์
OK และหลักสูตร ชี้แจงพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อการจำหน่ายเนื้อ
สัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ และกฎหมายลำดับรอง
เพื่อเตรียมความพร้อมต่อใบอนุญาต

๑๒๘๗๒ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร

ดรุณี คำรอด

๑๕:๒๘

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๖๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๑๕๓

ขอให้ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการลาออก
จากราชการ นายเอกรินทร์  วัฒนพลา
ชัยกูร

๑๒๘๗๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๑๕:๒๙

สำนักกฏหมาย ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔ชย๐๐๑๗.๓/ ๓๙๐๓

โอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย (งบลงทุน)
กลับส่วนกลาง (เพื่อก่อสร้างโรงพ่นยาฆ่า
เชื้อโรคตำบลห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์ จ.
ชัยภูมิ จำนวน ๑ หลัง เป็นเงิน
๔๑๒,๐๐๐ บาท โอนเงินงบประมาณ
เหลือจ่ายจำนวน ๗,๐๐๐ บาท))

๑๒๘๗๔ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๐

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๓๑๖

ขออนุมัติโครงการฝึกอบรมหลักสูตร การ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอาหาร
เสริม (นม) โรงเรียนระดับจังหวัด

๑๒๘๗๕ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร

ดรุณี คำรอด

๑๕:๓๐

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔นธ๐๐๐๘/ ๓๐๒

เงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนและเงิน
สวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำ
สำนักงานพื้นที่พิเศษ ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ของ
ข้าราชการ จำนวน ๑ ราย และพนักงาน
ราชการ จำนวน ๒ ราย รวมทั้งสิ้น
๓,๕๐๐.๐๐ บาท)

๑๒๘๗๖ สำนักงานปศุสัตวืจังหวัดนราธิวาส
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๒

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔สธ ๐๙๔๕.๐๕/ว ๔๑๗

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการ

๑๒๘๗๗ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข อทิตา พรมดี

๑๕:๓๓

สำนักกฏหมาย ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๖๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

สาธารณสุข ครั้งที่ ๔๐-๓/๒๕๖๔ วันที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-
๑๖.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมนรพัฒน์
สำนักอนามัยการเจริญพันธุ์ อาคาร ๒
ชั้น ๓ กรมอนามัย

๑๒/๐๓/๒๕๖๔สต๐๐๐๘/ ๒๔๓๔

ขอความเห็นชอบจำหน่ายพัสดุชำรุด
ประจำปี ๒๕๖๓ (จำนวน ๑๓ รายการ)

๑๒๘๗๘ ศาลากลางจังหวัดสตูล วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๖

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/พล ๑๔๕

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๒๘๗๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือตอนล่าง จ.พิษณุโลก

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๘

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กจ ๐๐๐๘/๔๙๔

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อใช้
ในการดำเนินงานจัดการสวัสดิภาพช้าง
ในจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งได้รับผลกระทบ
จาก COVID-๑๙ เป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐
บาท

๑๒๘๘๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี อทิตา พรมดี

๑๕:๔๐

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔สห๐๐๐๘/ ๑๗๓

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (มูลค่ารวม
๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๒๘๘๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๐

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔สข๐๐๐๘/ ๒๙๑

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์
สำหรับการจัดซื้อชุดโปรแกรมวินโดว

๑๒๘๘๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๓

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๖๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

(มูลค่ารวม ๓,๘๐๐ บาท)

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ขก ๑๖๔

ขอส่งข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
นายปฏิพร  ฐาปนกุลศักดิ์  นายอภิรมย์
เจริญไชย

๑๒๘๘๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

อทิตา พรมดี

๑๕:๔๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔พช๐๐๐๘/ ๒๒๐

รายงานเงินรายได้แผ่นดิน ม.ค. ๒๕๖๔
(รหัสเบิกจ่าย ๐๗๐๐๖๐๐๒๒๑
ประจำเดือน ม.ค. ๒๕๖๔ นำส่ง
๑๒๙,๐๓๙.๖๓ บาท))

๑๒๘๘๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๖

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔สฎ ๐๐๐๘/๖๑๗

ข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
จำนวน ๓ ราย นายคะนอง  ชายเขียว
บุญวงศ์  นายกนกพล  กุลชาติ  นายธ
ชาติ  จิตติ

๑๒๘๘๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

อทิตา พรมดี

๑๕:๔๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๒๙

ขอส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการขอรับ
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการ นางนิภา
ภูสงวน

๑๒๘๘๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐาน
อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

อทิตา พรมดี

๑๕:๔๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๒๐๒๒

ขออนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรเพื่อใช้ในงาน
วิจัย

๑๒๘๘๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ดรุณี คำรอด

๑๕:๕๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๖๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/สข ๐๘๒

ขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
นางสาวศราวลี  ศุภกาญจน์

๑๒๘๘๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคใต้ตอนล่าง

อทิตา พรมดี

๑๕:๕๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๒๐๒๑

ขออนุญาตเคลื่อนย้ายสุกรเพื่อใช้ในงาน
วิจัย

๑๒๘๙๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ดรุณี คำรอด

๑๕:๕๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔A.E.C.๖๔/๐๑๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
ผลิตวันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน
๗ รายการ

๑๒๘๙๑ บริษัท เอ.อี.ซี.แคนนิ่ง จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๕๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๒๙๙

ขอส่งคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ จำนวน ๒ ราย นายเลกลักษณ์
วันนา  นางสาวนุชจรินทร์  ชาคำ

๑๒๘๙๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อทิตา พรมดี

๑๕:๕๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔A.E.C.๖๔/๐๑๕

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
ผลิตวันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน
๒ รายการ

๑๒๘๙๓ บริษัท เอ.อี.ซี.แคนนิ่ง จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๕๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๑๑๔

ส่งหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการ นายณรงค์  วีรารักษ์

๑๒๘๙๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

อทิตา พรมดี

๑๕:๕๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๖๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔ST๕-๐๐๗/๖๔

แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องจากการ
ตรวจติดตามประจำปีระบบ GMP และ
HACCP (VCN.๑๓)

๑๒๘๙๕ บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๕๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๑๙๐

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ
โปร่งใสภายในกรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.
ศ.๒๕๖๔

๑๒๘๙๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ อทิตา พรมดี

๑๕:๕๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔ST๕-๐๐๖/๖๔

แนวทางการแก้ไขข้อบกพร่องจากการ
ตรวจติดตามประจำปีระบบ GMP (EST.
๑๓๕)

๑๒๘๙๗ บริษัท ผลิตภัณฑ์ปลากระป๋องสยาม
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๕๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว๒๑๙

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาระเบียบปฏิบัติสำหรับการ
รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรครั้งที่ ๖-
๑/๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ เวลา
๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๕๑
อาคาร ๓ ชั้น ๕ มกอช.

๑๒๘๙๙ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๕๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กพ ๐๐๐๘/๑๙๐๕

การรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่ง
เนื้อแดงหรือกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์

๑๒๙๐๐ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๕๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๙๐๑/๒๕๖๔

จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัครสอบเพิ่มเติม นายจักรพันธ์  โตวิ

๑๒๙๐๑ นายจักรพันธ์ โตวิทศิรินเรศ อทิตา พรมดี

๑๖:๐๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๗๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ทศิรินเรศ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๕๔๕

ขอส่งสรุปการจัดประชุม ฝึกอบรม
สัมมนา บุคคลภายนอก ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๒๙๐๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๖:๐๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๙๕๘

ขอความเห็นชอบปรับประเภทรายจ่าย
กิจกรรมส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์

๑๒๙๐๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ อทิตา พรมดี

๑๖:๐๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔A.E.C.๖๔/๐๑๖

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
วันที่ ๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑
รายการ

๑๒๙๐๔ บริษัท เอ.อี.ซี.แคนนิ่ง จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๖:๐๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๙๐๕/๒๕๖๔

จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัครสอบเพิ่มเติม นางสาวกรกนก
วงศาโรจน์

๑๒๙๐๕ นางสาวกรกนก  วงศาโรจน์ อทิตา พรมดี

๑๖:๐๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๙๐๖/๒๕๖๔

รายงานแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล
(เปลี่ยน ร.พ.) (รวม ๑ ราย
นางสาวพิชญา คชาชีวะ)

๑๒๙๐๖ สำนักงานประกันสังคม วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๕

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔TAS GPR๑๓/๑๔/๐๓/๒๕๖๔

แจ้งการคืนเงินที่นำส่งเกิน (จำนวนเงิน
๓๐.๖๙ บาท)

๑๒๙๐๗ กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๗

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๗๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ภก)/ ๐๖๑

ขอเปลี่ยนอแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่
KTB Corporate Online (กรณีผู้ปฏิบัติ
ตามคำสั่งของหน่วยงานโอนย้ายหรือลา
ออก)

๑๒๙๐๘ ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต ท่าอากาศยาน
ภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๐

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ภก)/ ๐๕๐

ขอส่งรายงานรายได้แผ่นดินประจำเดือน
(ก.พ. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๔๐๕.๐๐ บาท)

๑๒๙๐๙ ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต ท่าอากาศยาน
ภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๓

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๙๑๐/๒๕๖๔

ขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าเขตพื้นที่
จังหวัดชลบุรี (ในวันที่ ๔ เม.ย.๒๕๖๔
และเดินทางกลับในวันที่ ๑๐ เม.ย.
๒๕๖๔) (ผู้ติดต่อ นายเฉลิมเกียรติ จันทร์
ศรีชั้น โทร.๐๘๔-๙๗๐-๔๐๐๒)

๑๒๙๑๐ living     films พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๖

กองสารวัตรและกักกัน ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๐๕๘

รายงานผลการจำหน่ายพัสดุชำรุดปี
๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)(จำนวน ๖ รายการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน ๕ รายการ
เครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน ๑
รายการ เครื่องตัดหญ้าแบบสะพายบ่า
จำนวน ๒ รายการ เครื่องตัดหญ้าแบบโร
ตารี่ จำนวน ๑ รายการ เครื่องทำความ
เย็น จำนวน ๑ รายการ และวิะีทำลาย
จำนวน ๑ รายการ คือ มิเตอร์วัดหน่วยป
ระแสไฟฟ้า)

๑๒๙๑๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ยโสธร อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๑

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๗๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔พช๐๐๐๘/ ๕๑๙

ขอทราบข้อเท็จจริงและขอเอกสาร
หลักฐาน (การจัดซื้อผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อ
กลุ่มแอมโมเนียมคลอไรด์และอัลดีไฮด์
ชื้อทางการค้า อะกริ เจอร์ม ๒๐๐๐
ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๔๘ - ธ.ค. ๒๕๕๓)

๑๒๙๑๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๒

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ภก)/ ๐๕๑

จัดส่งเอกสารเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ.
๒๕๖๔)

๑๒๙๑๓ ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต ท่าอากาศยาน
ภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๔

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ภก)/ ๐๕๒

ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ
GFMIS (ก.พ. ๒๕๖๔ ยอดยกไป
๘๙๔,๗๑๓.๐๖ บาท)

๑๒๙๑๔ ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต ท่าอากาศยาน
ภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๕

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔สข๐๐๐๘/ ๒๙๒

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ กรณี
กองคลังบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (เครื่อง
คอมพิวเตอร์ ๓ เครื่อง และเครื่องสำรอง
ไฟ ๑ เครื่อง มูลค่ารวม ๑๗,๐๐๐.๐๐
บาท)

๑๒๙๑๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๔๐

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๕๑๔

ขอโอนวัสดุคงคลัง (จำนวนเงินรวม
๖๙,๑๖๐.๐๐ บาท)

๑๒๙๑๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อ.เมือง จ.
สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๔๒

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๗๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว ๗๒๔

การประชุม Codex Commidee on
Food Import and Export
Inspection Systems ครั้งที่ ๒๕ (ครั้งที่
๑ The working group meeting on
recognition and maintenance of
eguivalence of National Food
Control Systems (NFCS) ในวันที่ ๒๔
มี.ค.๒๕๖๔ เวลา ๐๒.๐๐ - ๐๕.๐๐ น.
และครั้งที่ ๒ The webinar on the
draft Principles and Guidelines for
the assessment and use of
voluntary Third-Party Assurance
(VTPA) ในวันที่ ๒๕ มี.ค.๒๕๖๔ เวลา
๑๙.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.) (ฉบับแฟกซ์)

๑๒๙๑๗ มกอช. สำนักกำหนดมาตรฐาน พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๗

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔พณ ๐๖๐๙/ว ๙๑๘

เชิญประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
การดำเนินการตามมติ ครม.เกี่ยวกับ
เรื่อง CPTPP ด้านการค้าสินค้า การค้า
บริการ และการลงทุน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
(ในวันที่ ๑๘ มี.ค.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ -
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องบุรฉัตรไชยากร ชั้น ๔
สนง.ปลัดกระทรวงพาณิชย์)

๑๒๙๑๘ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สำนักอเมริกา แปซิฟิกและองค์การ
ระหว่าง ปท.

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๔

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๙๐๑/ว ๑๒๔๐

การเตรียมการสำหรับการประชุมคณะ
อนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการ
ตามมติ ครม. เกี่ยวกับเรื่อง CPTPP ด้าน

๑๒๙๑๙ กรมวิชาการเกษตร สนง.เลขานุการ
กรม

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๘

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๗๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เกษตรและพันธุ์พืช

๑๖/๐๓/๒๕๖๔มท ๐๒๐๗.๑/ว ๔๐๘๓

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนัก
ปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗๖
ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (รายงานตัว
ในพิธีเปิดการศึกษาอบรมฯ ในวันที่ ๒๒
มี.ค.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมอัษฎางค์ ชั้น
๕ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวง
มหาดไทย / เตรียมตัวฝึกอบรมบุคลากร
ทางการลูกเสือ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.
ชลบุรี ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ มี.ค.
๒๕๖๔) (นายสุรพล ธัญญเจริญ)

๑๒๙๒๐ กระทรวงมหาดไทย สนง.ปลัด
กระทรวง สถาบันดำรงราชานุภาพ

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔ชพ (สชส) ๖๙๙/๒๕๖๔

การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนพระราช
ทานฯ ในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหบัณ
ฑิต สาขาวิชาการพัฒนาภูมิสังคมอย่าง
ยั่งยืน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี
๒๕๖๔ (ภายในวันที่ ๑๕ พ.ค.๒๕๖๔)

๑๒๙๒๑ มูลนิธิชัยพัฒนา สำนัก
ประชาสัมพันธ์

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔นร (กมจ) ๑๐๑๙/ว ๒

การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในกองทุนที่ไม่เป็น
นิติบุคคล

๑๒๙๒๒ คณะกรรมการมาตรฐานทาง
จริยธรรม สนง.ก.พ.จ.นนทบุรี ศูนย์
ส่งเสริมจริยธรรม

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔สวค ๑๗๗/๖๔

ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึก
อบรมเชิงปฏิบัติการ Logistics Strategy
in a Digital World (ระหว่างวันที่ ๑๘ -

๑๒๙๒๓ มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบาย ศก.
การคลัง (มูลนิธิ สวค.)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๗๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๐ พ.ค.๒๕๖๔)

๐๑/๐๓/๒๕๖๔อว ๗๒๐๒/๑๒๙

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษา
หลักสูตร "Innovatio and
Transformation : การบริหารการ
พัฒนายุคดิจิทัล ๕.๐" (ระหว่างวันที่ ๑๒
มิ.ย. - ๒๑ ส.ค.๒๕๖๔ เฉพาะ วันเสาร์
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. รวม ๕๕
ชั่วโมง ณ กองแก้ว โรงแรมแคนทารี จ.
นครราชสีมา)

๑๒๙๒๔ คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบัน
บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
คลองจั่น กทม. สนง.หลักสูตร

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔ยกเลิก อก ๐๓๑๘/๓๕๕๓

.

๑๒๙๒๖ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ศูนย์
บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๑๙๓๐

ขอส่งรายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ของ น.ส.เพียรพิมล จำวงศ์

๑๒๙๒๗ สนง.ปศจ.เชียงใหม่ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔อน ๐๐๐๘/๔๑๙

ข้าราชการขอย้าย (น.ส.นิชา วงศ์วัน)

๑๒๙๒๘ สนง.ปศจ.อุทัยธานี (กลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔นธ ๐๐๐๘/๓๐๔

ให้ข้าราชารรักษาราชการแทน และช่วย
ราชการ (นายสาทร แสงสุวรรณ, นาย
ทรงชัย สวัสดิ์ขวัญ, นายพายุ อ่อนศรี
ประไพ, นายรชต บุญคมรัตน์)

๑๒๙๒๙ สนง.ปศจ.นราธิวาส (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๗๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๔๓๐๔

ย้ายข้าราชการ และให้ข้าราชการรักษา
ราชการแทน (นายกวีไชย มูลทรา)

๑๒๙๓๐ ศาลากลางจ.อุดรธานี พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔พช ๐๐๐๘/๔๐๑๑

ย้ายข้าราชการ (นายนพดล ไชยวงศา)

๑๒๙๓๑ ศาลากลาง จ.เพชรบูรณ์ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔สข ๐๐๐๘/๕๔๔๑

ย้ายข้าราชการและให้ข้าราชการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ราย นายสุรชัย บำรุง
โมสิโก

๑๒๙๓๒ ศาลากลาง จ.สงขลา พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔ยส ๐๐๐๘/๔๑๒๖

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
สามัญ ครั้งที่ ๑ (๑ เม.ย.๒๕๖๓) และ
ครั้งที่ ๒ (๑ ต.ค.๒๕๖๓) ของ นาย
ชัชวาล หินซุย

๑๒๙๓๓ ศาลากลาง จ.ยโสธร พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๖/๑๓๒

ขอรับเงินบำเหน็จรายเดือนลูกจ้าง
ประจำ จำนวน ๑ ราย นายมีชัย คำชมภู

๑๒๙๓๔ ศบส.สกลนคร พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔ยส ๐๐๐๘/๔๖๘

แจ้งรายชื่อ พนง.ราชการที่ได้รับการ
พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนโควตาพิเศษ
รอบ ๑ ต.ค.๒๕๖๓ (จำนวน ๔ ราย คือ
อมรฤทธิ์ ดีหัวโทน, ศราวุฒิ สายหอม, อ
ดูลย์ พันธ์ศรี, ว่าที่ร้อยตรีเทพตยา
สุวรรณเพ็ชร)

๑๒๙๓๕ สนง.ปศจ.ยโสธร ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๗๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๕/๑๖๘

รายงานผลการผลิตไข่ไก่มีเชื้อเพื่อ
สนับสนุนศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัด
พิษณุโลก

๑๒๙๓๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ.
เมือง จ.ตาก

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๑๓

ขออนุมัติคัดและจำหน่ายกรณีสัตว์ป่วย
(โคเนื้อป่วย พันธุ์กบินทร์บุรี เพศเมีย
หมายเลข NO ๓๗/๕๘

๑๒๙๓๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๘/๙๐

เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ขอซื้อ
พันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว์

๑๒๙๓๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๑/๑๑๒

ขออนุมัติคัดและส่งมอบพร้อมทั้งโอน
ทะเบียนครุภัณฑ์แพะเนื้อ พันธุ์บอร์
จำนวน ๓ ตัว

๑๒๙๓๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๔/๑๒๓

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือ
จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อดำเนิน
การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๗๓,๐๐๐ บาท

๑๒๙๔๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๒/๑๒๔

ขออนุมัติคัดและส่งมอบพร้อมทั้งโอน
ทะเบียนครุภัณฑ์แพะเนื้อ พันธุ์บอร์

๑๒๙๔๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๑๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๗๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

จำนวน ๔ ตัว

๑๖/๐๓/๒๕๖๔สฎ ๐๐๐๘/๖๒๑

รายงานาผลการประเมินตัวชี้วัดด้านการ
ผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ "ร้อย
ละความสำเร็จของการดำเนินงานเครือ
ข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์" รอบการ
ประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๒๙๔๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี (กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๑๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๘๑

ขออนุมัติไปราชการ นายเทวัญ  รัตนะ
ไปราชการที่ จ.อุทัยธานี อุตรดิตถ์
พิษณุโลก ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔ มีนาคม
๒๕๖๔ รวม ๓ วัน

๑๒๙๔๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๐๙:๒๓

อธิบดี ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๓๙

ขออนุมัติไปราชการ นายบรรจง  จงรักษ์
วัฒนา ไปราชการที่ จ.เลย  ระหว่างวันที่
๒๔-๒๙ มีนามคม ๒๕๖๔ รวม ๖ วัน

๑๒๙๔๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อทิตา พรมดี

๐๙:๒๕

อธิบดี ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔ซพม.๐๑๘/๒๕๖๔

ขอต่ออายุรับรอง GMP&HACCPโรงงาน
เพื่อการส่งออก (แบบ สพส.๑๑๑)

๑๒๙๔๖ บริษัทซีพี-เมจิ จำกัด วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๒๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๐๒

ขอส่งเอกสารเพิ่มเติม การขอถอนและ
ขอใช้สภาพที่ดินสาธารณประโยชน์
"แปลงทุ่งเจ้าไหม (เสนอ กปร.)

๑๒๙๔๗ สนง.ปศข.๙ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) จ.
สงขลา

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๔๒

กลุ่มประสานราชการ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๗๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๔๖๒

ขออนุมัติในหลัการในการจัดฝึกอบรมที่มี
บุคคลภายนอกเข้าร่วม ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๒๙๔๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๔๖

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔นพ ๐๐๐๘/๘๘๓

เยาวชนขอสละสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ
ฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตรไทยใน
ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี ๒๕๖๔ รวม
ทั้งสิ้น ๒๒ คน

๑๒๙๔๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม อทิตา พรมดี

๑๐:๔๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๕/ว ๒๗๗

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารการประชาสัมพันธ์กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
(เมื่อวันที่ ๑๑ มี.ค.๒๕๖๔) (เสนอ ก.
เผยแพร่ฯ)

๑๒๙๕๐ สป.กษ.กองเกษตรสารนิเทศ พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๕๑

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๓/๒๕๖๔DLD ๑๖๒/๒๕๖๔

ขอแจ้งการปรับปรุงโครงสร้างแล้วเสร็จ

๑๒๙๕๑ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์)
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๐๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔พกฉ ๐๑๐๑/ว ๑๙๓

ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดในงานนิทรรศการ
หมุนเวียน รักษ์ทรัพยากรไทย วันที่ ๒
เมย ๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์
การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จ.ปทุมธานี

๑๒๙๕๒ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิม
พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

ดรุณี คำรอด

๑๑:๑๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๘๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔สพ๐๐๐๘/ ๐๖๖๐

ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน (ก.ป.ศ. ๑๔
จำนวน ๒๐๐ เล่ม)

๑๒๙๕๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบ
บุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๔

กองคลัง ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/ว ๒๕๙

แบบสำรวจการเสนอคำของบประมาณ
ตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๒๙๕๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัว
ลำภู (กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๑:๑๖

กองแผนงาน ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔ลป ๐๐๐๘/๒๔๙๓

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัด
ซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องประชุม

๑๒๙๕๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๑:๑๗

กองแผนงาน ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔สข ๐๐๐๘/๓๓๕

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานดูแล
โคนมโครงการ ธคก.

๑๒๙๕๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๑:๑๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔จบ ๐๐๐๘/๐๘๕๙

แต่งตั้งข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

๑๒๙๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๑:๒๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔จบ ๐๐๐๘/๐๗๑๘

โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์
เพื่อนุรักษ์ช้างป่าและแก้ไขปัญหาช้างป่า
บุกรุกพื้นที่เกษตรกร ของจังหวัดจันทบุรี

๑๒๙๕๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๑:๒๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๙๕๙/๒๕๖๔

แจ้งความจำนงค์ในการส่งออกสินค้ามาย
องเนสและน้ำสลัดที่มีส่วนผสมของไข่

๑๒๙๕๙ บริษัทคิวพี(ประเทศไทย)จำกัด วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๓๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๘๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

พาสเจอร์ไรส์จากประเทศอินเดียไปยัง
สหภาพยุโรป

๑๘/๐๓/๒๕๖๔ทส ๐๘๐๑/ว ๓๐๗๐

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติเนื่องในวัน
คล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ครบรอบ ๒๙ ปี วันที่ ๕
เมย. ๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ
กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

๑๒๙๖๐ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ดรุณี คำรอด

๑๑:๓๗

อธิบดี ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๓/๙๐

ขอส่งการจัดการข้อร้องเรียน รอบที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๒๙๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก อ.
กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๕๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๓/๘๖

ขอขึ้นทะเบียนสิ่งประดิษฐ์ของศูนย์วิจัย
และพัฒนาสัตว์ปีก

๑๒๙๖๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก ต.ลาด
ตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๓/๘๙

ส่งรายงานประจำปี ๒๕๖๓

๑๒๙๖๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก อ.
กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔รจภ ๐๐๒/๑๐๘๕

ขอนัดหมายเพื่อมอบหนังสือ "ขอขอบใจ"
จากองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
(ในวันที่ ๒๔ มี.ค.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐
น.) (ฉบับแฟกซ์) (เสนอ ก.ก่อสร้างฯ)

๑๒๙๖๔ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ วิทยาลัย
วิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้า
จุฬาภรณ์

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๒๑

กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๐๐๙/ว ๔๑๙

ขอเชิญประชุมขับะคลื่อนการดำเนินงาน
ตามนโยบายกระทรวง

๑๒๙๖๕ กรมส่งเสริมการเกษตร ดรุณี คำรอด

๑๓:๒๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๘๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เกษตรและสหกรณ์ ด้านการเกษตรเพื่อ
พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) วันที่ ๒๓
มีค ๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔ทส ๐๓๐๕/๓๔๘๓

ขอจัดส่งรายงานการประชุมคณะ
อนุกรรมการกำหนดมาตรฐานควบคุม
การระบายน้ำทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ
ทางงน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๔
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๒๙๖๖ กรมควบคุมมลพิษ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔นฐ.ฮ.๑๗๔/ ๒๕๖๔

ยืนยันการออกหนังสือค้ำประกัน (บริษัท
กู๊ด คอนสตรัคชั่น จำกัด จำนวนเงิน
ค้ำประกัน ๖๖,๕๐๐ บาท)

๑๒๙๖๗ ธนาคารออมสินสาขาโฮมโปรนคร
ปฐม

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๑

กองคลัง ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔ปจ ๐๐๐๘/ว ๑๐๕๗

แจ้งขอหยุดพักกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพัก
สัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.๒)(ชั่วคราว)

๑๒๙๖๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๑

สำนักงานปศุสัตว์เขต๒ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/๓๓๐

ขอใบรับรองสัตวแพทย์ผู้ควบคุมฟาร์ม
เลี้ยงสัตว์ ของนายสัตวแพทย์คณายศ ก
ริอุณะ

๑๒๙๖๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔อท๐๐๐๘/ ๒๔๘

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนไชโย
จังหวัดอ่างทอง

๑๒๙๗๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๓

กองคลัง ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๘๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔พณ ๐๖๐๒/๘๓๖

แต่งตั้งผู้แทนร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำ
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาคน
และผลิตภัณฑ์สินค้าปศุสัตว์ ภายใต้คณะ
อนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคน
และผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการ
ของตลาด

๑๒๙๗๑ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ดรุณี คำรอด

๑๓:๓๓

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔นร ๐๕๐๘/ว ๒๓๐๒

ประธานาธิบดีแห่งสหสาธารณรัฐแทนซา
เนียถึงแก่อสัญกรรม (นายจอห์น ปอมเบ
โจเซฟ มากูฟูลี) (ในวันที่ ๒๒ - ๒๔ มี.ค.
๒๕๖๔ รวม ๓ วันทำการ) ขอความ
ร่วมมือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งลดธง
ครึ่งเสาตามกำหนดวันดังกล่าว
(ฉบับเมล)

๑๒๙๗๒ สำนักเลขาธิการ ครม. ทำเนียบ
รัฐบาล กองอาลักษณ์และ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๓๔

กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๓๘๙

ขอส่งรายงานตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์ (การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้
มาตรฐาน รอบที่ ๑/๖๔)

๑๒๙๗๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔สห๐๐๐๘/ ๑๗๗

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนค่าย
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

๑๒๙๗๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๕

กองคลัง ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๓๙๑

ขอส่งรายงานตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์ (ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์
ฮาลาล รอบที่ ๑/๖๔)

๑๒๙๗๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๘๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔ปจ ๐๐๐๘/ว ๑๑๐๑

ขอยกเลิกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพัก
สัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.๒)

๑๒๙๗๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๗

สำนักงานปศุสัตว์เขต๒ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๒๐๒๕

แจ้งหยุดดำเนินกิจการโรงฆ่าสัตว์
ชั่วคราว

๑๒๙๗๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔บผ๒-๘๔/ ๒๕๖๔

ขอความอนึเคราะห์แจ้งบุคลากรใน
หน่วยงานเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือ
ลูกหนี้ของธนาคารออมสิน (ตั้งแต่ ๑
เมษายน - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

๑๒๙๗๘ ธนาคารออมสิน วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๙

กองคลัง ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔บร ๐๐๐๘/๕๐๙

รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดด้านการ
ผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ "ร้อย
ละความสำเร็จของการดำเนินงานเครือ
ข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์" รอบการ
ประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๒๙๗๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔FPCS๒๐๖/๒๕๖๔

แจ้งขอเอกสาร HEALTH
CERTIFECATE

๑๒๙๘๐ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๔๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๑๙๕

รับมอบม้าของกลางจำนวน ๔๑ ตัว

๑๒๙๘๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๘๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔คตปท ๐๑๘/๒๕๖๔

แจ้งขอออกเอกสาร HEALTH
CERTIFECATE

๑๒๙๘๒ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๔๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔พบ๐๐๐๘/ ๕๖๘

ขอโอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย ประจ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ กลับคืน
ส่วนกลาง (ค่าครุภัณฑ์สนาม (ชุด
อุปกรณ์วางยาสลบสัตว์ระยะไกล)
จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท)

๑๒๙๘๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๓

กองคลัง ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๑/๑๐๖

ส่งเอกสารการกระทำผิดและชำระค่า
ปรับ หมายเลขทะเบียน กน ๓๖๙๘
กระบี่

๑๒๙๘๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กจ๐๐๐๘/ ๕๐๕๘

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กลับ
ส่วนกลาง (มีงบประมาณเหลือจ่ายตาม
แผนงานฯ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๓๖,๒๐๐
บาท)

๑๒๙๘๕ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๖

กองคลัง ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔ปข๐๐๐๘/ ๖๒๒

ขออนุมัติใช้พื้นที่และขออนุมัติเบิกจ่าย
ค่าสาะารณูปโภค

๑๒๙๘๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๘

กองคลัง ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๑๙๙๖

ขอยกเลิกการเป็นสมาชิกเครือข่ายสัตว์
พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ (ฟาร์ม บริษัทยัง

๑๒๙๘๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๘๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ฟาร์มเมอร์ จำกัด)

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กจ๐๐๐๘/ ๕๐๕๙

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กลับ
ส่วนกลาง (มีงบประมาณเหลือจ่ายตาม
แผนงานฯ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๙,๓๐๐
บาท)

๑๒๙๘๘ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๑

กองคลัง ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๔๔๗

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือก
เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ดีเด่น
ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๔

๑๒๙๘๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม (กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กจ๐๐๐๘/ ๕๐๕๖

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กลับ
ส่วนกลาง (ค่าครุภัณฑ์เครื่องพ่นยา แบบ
ใช้แรงดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด
๓.๕ แรงม้า เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔,๐๐๐
บาท มีงบประมาณเหลือจ่ายตาม
แผนงานฯ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๐ บาท)

๑๒๙๙๐ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๕

กองคลัง ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๙๗๒

ขออนุมัติใช้รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะวัสดุการเกษตร จำนวน ๑
รายการ ที่กรมปศุสัตว์ได้อุมัติใช้ไว้แล้ว
(อาหารสำเร็จรูปสำหรับไก่พันธุ์ระยะไข่
เลขที่ วศอ.๒๕๕๖/๓๐

๑๒๙๙๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๘๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๓๑

เร่งรัดนักวิจัยเพื่อรายงานผลสำเร็จของ
งานวิจัยปี ๒๕๕๑-๒๕๖๐

๑๒๙๙๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ต.นา
บัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๓๒

ส่งตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินงานวิชการ/งานวิจัย

๑๒๙๙๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ต.นา
บัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๙๙๔/๒๕๖๔

ขออนุญาตปรับปรุงโรงงาน (Plant A)
ของบริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด EST.
๒๙

๑๒๙๙๔ บริษัท ไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๐๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔สต๐๐๐๘/ ๖๙๕

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่
KTB Corporate Online (นายบุญส่ง
รัตนพร)

๑๒๙๙๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๒

กองคลัง ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๒/๑๒๕

ขอนุมัติคัดและส่งมอบพร้อมทั้งโอน
ทะเบียนครุภัณฑ์แพะเนื้อ พันธุ์บอร์
จำนวน ๔ ตัว

๑๒๙๙๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔SIF-DOL/QA ๒๐๒๑-๐๐๖

ขอยกเลิก การรับรองการผลิตเนื้อสัตว์
ปีกของ EST.๒๓๐

๑๒๙๙๗ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๐๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๘/๘๖

รายงานผลการจำหน่ายพร้อมขออนุมัติ
ออกจากทะเบียน (จำหน่ายโคพันธุ์
กบินทร์บุรี เพศเมีย หมายเลข

๑๒๙๙๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๘๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๕๗๐๗๒NO)

๑๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๒๙๙๙/๒๕๖๔

REPLACEMENT HEALTH CERTIFICTE
ชุดเลขที่ AC๒๑๔๐๒๑๔๕๓๑ DATE
๑๗ FEB ๒๐๒๑

๑๒๙๙๙ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๐๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๘/๘๖

รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดด้านการ
ผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ "ร้อย
ละความสำเร็จของการดำเนินงานเครือ
ข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์" รอบการ
ประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๓๐๐๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครพนม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/๕๓๑

รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดด้านการ
ผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ "ร้อย
ละความสำเร็จของการดำเนินงานเครือ
ข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์" รอบการ
ประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๓๐๐๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๕/๐๒๗

ขออนุมัติคัดเพื่อเก็บไว้ทดแทนพันธุ์ (โค
เนื้อ) จำนวน ๑๑ ตัว

๑๓๐๐๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๙/๐๗๕

ขอส่งผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของ
หน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ ๒ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๓๐๐๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๘๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๙/๐๗๖

ขอส่งผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของ
หน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ ๗ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๓๐๐๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๙/๐๗๗

ขอส่งผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของ
หน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ ๒ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๓๐๐๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๙/๐๗๘

ขออนุมัติขึ้นทะเบียนโคเนื้อ (โคเนื้อบ
ราห์มันแดง จำนวน ๒ ตัว)

๑๓๐๐๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
งานบริหารทั่วไป

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๕/ ๑๙๘

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนโคก
สูง จ.สระแก้ว

๑๓๐๐๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๓

กองคลัง ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๙/๐๘๑

รายงานผลการปฏิบัติงานโคเนื้อ
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๓๐๐๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๙/๐๘๓

ส่งผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของ
หน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ ๓ รอบที่ ๑

๑๓๐๐๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๙/๐๘๔

ส่งผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดของ
หน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ ๔ รอบที่ ๑

๑๓๐๑๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(สก)/ ๑๔๑

รายงานการวางและจัดทำผังเมืองรวม
ชุมชนโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

๑๓๐๑๑ ด่านกักกันสัตว์สระแก้ว อ.อรัญ
ประเทศ จ.สระแก้ว

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๕

กองคลัง ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๙๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๙/๐๘๕

รายงานปริมาณน้ำฝน ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๒๐
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๖๔)

๑๓๐๑๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๙/๐๘๖

รายงานผลการปฏิบัติงานสัตว์ปีก
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๓๐๑๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๑/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๗๐

รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงแพะในพื้นที่ภาคใต้
ตามพระราชดำริฯ ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๔

๑๓๐๑๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๔/ ๑๒๔

จัดส่งเอกสารขอขึ้นทะเบียนครภัณฑ์
กรณีหน่วยงานบันทึกบัญชีพักสินทรัพย์
ผ่านระบบ GFMIS Web Online
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวน ๑ รายการ มูลค่ารวม
๔๙๙,๗๐๐.๐๐ บาท)

๑๓๐๑๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๓

กองคลัง ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๑๙๓

ขอส่งหนังสือเห็นชอบโอนงบลงทุนกลับ
ส่วนกลาง

๑๓๐๑๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๑๒๐

การเสนอคำของบประมาณรายจ่าย

๑๓๐๑๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๗

กองแผนงาน ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๙๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาย
ใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๕/๐๓/๒๕๖๔บร ๐๐๐๘/๕๐๖

ขอการเสนอคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๓๐๑๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๐

กองแผนงาน ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๙๓๖

การเสนอของบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายใต้งบ
พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

๑๓๐๑๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
(กลุ่มยุทธศาสาตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๒

กองแผนงาน ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๑๙๗

รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงแพะในพื้นที่ภาคใต้
ตามพระราชดำริฯ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๓๐๒๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๒๗

การเสนอคำของบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาย
ใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๓๐๒๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๓

กองแผนงาน ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๐๘๕

รายงานผลการจำหน่ายสัตว์ปีกและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์ปีก ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๓๐๒๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๙๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๐๙๒

ส่งรายงานผลการประเมินตัวชี้วัดการ
ดำเนินงานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรม
ปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๓๐๒๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก ต.หนองกะท้าว อ.นคร
ไทย จ.พิษณุโลก

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๔๓๒

สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประ
ภัตร โพธสุธน)

๑๓๐๒๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๘

กองแผนงาน ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๐๒๕/๒๕๖๔

การยื่นขอเอกสาร Replacement
Health certificate และขอเอกสาร To
Whom

๑๓๐๒๕ บริษัทพัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๕๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๖/๑๖๐

รายงานการรับส่งทรัพย์สินราชการ (ส่ง
มอบงานในหน้าที่ราชการ ระหว่าง นาย
บุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ตำแหน่งผู้
อำนวยการศูนย์ฯ กับนายพินิจ ร้อยศรี
ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ
พิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ฯ

๑๓๐๒๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์ ๕ ม.๑๓ ต.หนองบัว อ.
หนองบัว จ.นครสวรรค์ ๖๐๑๑๐

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔SCC_MM/๖๔/๓๒

ขอความอนุเคราะห์ผ่อนผันการส่งออก
สินค้า CHICKEN BROTH
CONCENTRATE ๖๐ BRIX ไปยัง
ประเทศญี่ปุ่น

๑๓๐๒๗ บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด
(มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๕๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๙๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๑๑

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสุกรตายออก
จากทะเบียน ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ สุกรตายระหว่างวันที่
๒๒ กุมภาพันธ์ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๖ ตัว

๑๓๐๒๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๐๒๙/๒๕๖๔

ขอรับรองโรงงานเพื่อการส่งออก

๑๓๐๒๙ บริษัท พีโอซี จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๕๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๑๕

รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดกิจกรรม
เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รอบ
การประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๓๐๓๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต.ขนงพระ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๗๓

ส่งผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ ๕
ระดับความสำเร็จของการดำเนินงาน
เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม
๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๓๐๓๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๐๓๒/๒๕๖๔

รายงานแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล
(เลือก ร.พ.) (รวม ๑ ราย นางสาวสุภา
วดี แก้วเพชร )

๑๓๐๓๒ สำนักงานประกันสังคม วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๗

กองคลัง ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๗๔

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด

๑๓๐๓๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๙๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ที่ ๕.๑ ระดับความสำเร็จของการจัดทำ
รายงานผลการดำเนินงานการตรวจ
ติดตาม ตรวจเยี่ยมเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี
(รายไตรมาส) ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔MM๐๙๔/๒๕๖๔

ขอส่งมอบงานงวดที่ ๔ ฉบับแก้ไข

๑๓๐๓๔ บริษัท มาสเตอ เมกเคอ จำกัด วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๐๙

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๐๓๕/๒๕๖๔

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (หมายเลข
โทรศัพท์ ๐๖๓๒๒๕๖๘๘๘ จำนวนเงิน
๓๗๘.๙๓ บาท)

๑๓๐๓๕ AIS วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๐

กองคลัง ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กค๐๔๑๖.๔/ว ๑๓๐

หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาล
สำหรับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังด้วยวิธีการ
ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (ฉบับที่ ๒)

๑๓๐๓๖ กรมบัญชีกลาง วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๓

กองคลัง ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔พง๐๐๐๘/ ๑๙๕

โอนงบประมาณกลับส่วนกลาง (คงเหลือ
เงินโอนกลับกรมปศุสัตว์ ๔๘๖,๒๐๐
บาท)

๑๓๐๓๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา (ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๕

กองคลัง ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔สข๐๐๐๘/ ๓๑๑

ขอเปลี่ยนแปลงสมุดบัญชีธนาคาร
เงินเดือน (นายอาคม ทองจินดา)

๑๓๐๓๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๗

กองคลัง ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๕๑๑

รายงานผลการจำหน่ายพัสดุชำรุด

๑๓๐๓๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป) อ.เมือง จ.สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๐

กองคลัง ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๙๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

จำนวน ๙ รายการ และขอจำหน่ายออก
จากทะเบียน (โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดย
การเจรจาตกลงราคาในราคาประเมินขั้น
ต่ำ ๕๓๐ บาท)

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๗๕

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสุกรตายออก
จากทะเบียน (สุกรตายอายุ ๑ เดือนขึ้น
ไป) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ตัว

๑๓๐๔๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๓๔

ผลการคัดเลือกหมู่บ้าน/กลุ่ม ธคก. ที่มี
ผลการปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริดี
เด่น ระดับเขต ประจำปี ๒๕๖๔

๑๓๐๔๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๑๕

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีโค โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว

๑๓๐๔๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๗๘

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบ
ลงทุนเหลือจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.
ศ.๒๕๖๔ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒
รายการ

๑๓๐๔๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๑๓

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีโค โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม

๑๓๐๔๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๙๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/ขก ๑๗๑

ขออนุมัติจำหน่ายพัสดุชำรุดประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (โดยวิธี
ขายทอดตลาด จำนวนทั้งสิ้น ๔๔
รายการ โดยมีราคาประเมินขั้นต่ำรวม
เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๘๐๖.๐๐ บาท)

๑๓๐๔๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
จ.ขอนแก่น

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๔

กองคลัง ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๑๐

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค-กระบือ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ

๑๓๐๔๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๓๒

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชี ลูกโค-กระบือ
ตัวที่ ๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๖
ตัว รวมเป็นเงิน ๗๑,๐๒๐ บาท

๑๓๐๔๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔อบ๐๐๐๘/ ๑๒๓๓

ส่งรายงานประจำเดือน (ก.พ. ๒๕๖๓
ยอดยกไป ๖,๒๐๖,๗๕๖.๐๐ บาท)

๑๓๐๔๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุบลราชธานี (งานการเงินและ
บัญชี)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๖

กองคลัง ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๓๐

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและแม่โค ให้
เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืมโครงการธนาคาร
โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราช
ดำริ จำนวน ๑ ตัว

๑๓๐๔๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๙๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๒๘

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกโค ตัวที่ ๑
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว เป็นเงิน ๘,๓๖๐ บาท

๑๓๐๕๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/๒๗๓

ขอปรับเปลี่ยนประเภทรายจ่ายเงิน
งบประมาณ (ขอปรับเปลี่ยน ค่าอาหาร
ทำการนอกเวลา จำนวนเงิน ๓๒,๖๐๐
บาท เพื่อนำไปเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก
และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ)

๑๓๐๕๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัว
ลำภู (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๘

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔สห๐๐๐๘/ ๑๘๓

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (มูลค่ารวม
๙,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๓๐๕๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๘

กองคลัง ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๔๒

ส่งแบบสำรวจความพึงพอใจในการรับ
ความช่วยเหลือโค-กระบือ โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ

๑๓๐๕๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๙๐๐

ขออนุมัติสัญญายืมลูกโค ตัวที่ ๑ เพศ
เมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ

๑๓๐๕๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๙๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔ชพ๐๐๐๘/ ๐๐๓๕๖

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ รายการ หีบเย็น พร้อมเครื่อง
วัดอุณหภูมิ (จำนวน ๒ หีบ เป้นเงิน
๒๔,๐๐๐ บาท)

๑๓๐๕๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๒

กองคลัง ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๙๖๙

ขออนุมัติสัญญายืมลูกโค-กระบือ ตัวที่ ๑
เพศเมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๓ ตัว

๑๓๐๕๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๔๐

ขออนุมัติเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ราย

๑๓๐๕๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๓๘

ขออนุมัติเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ราย

๑๓๐๕๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔ชพ๐๐๐๘/ ๐๐๓๕๗

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์สนาม รายการ
ภังไนโตรเจนพร้อมด้ามจับเบอร์สัก
(สำหรับทำเครื่องหมายประจำสัตว์ (ตี
ตราเย็น) กิจกรรมการจัดการสวัสดิภาพ
สัตว์ จำนวน ๒ ถัง เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐
บาท)

๑๓๐๕๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๕

กองคลัง ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๙๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๙๗๑

ขอปรับเปลี่ยนรายการวัสดุการเกษตร
โครงการฟื้นฟูและเพิ่มประชากรไก่
ประจำถิ่นสายพันธุ์ไก่ฟ้าหลวง และไก่
ชี้ฟ้าในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๓๐๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔ตก๐๐๐๘/ ๓๘๗

ขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินกรมปศุสัตว์
(วิทยาศาตร์และการแพทย์ หีบเย็นพร้อม
เครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ
(๔๑.๑๑.๒๒.๑๑) จำนวน ๒ ชุด (มูลค่า
รวม ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๓๐๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๗

กองคลัง ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๙๖๑

รายงานข้อมูลความต้องการของ
เกษตรกรโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่ม
เกษตรทฤษฎืใหม่ รอบที่ ๑

๑๓๐๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔บร ๐๐๐๘/๕๓๐

กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการ
พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙(๘)
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐  ฉบับลงวันที่ ๑๖
มกราคม ๒๕๕๘

๑๓๐๖๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ อทิตา พรมดี

๑๕:๓๙

สำนักกฏหมาย ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/ลป ๐๑๒๓

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย

๑๓๐๖๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร
สัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๑

กองคลัง ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๐๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (จำนวน ๕
รายการ มูลค่ารวม ๓๘๖,๐๐๐.๐๐
บาท)

๑๗/๐๓/๒๕๖๔พร ๐๐๐๘/๙๒๙

ข้อมูลความต้องการของเกษตรกร
โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎี
ใหม่

๑๓๐๖๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ (กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔พท ๐๐๐๘/๔๗๓

ความผิดอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ คดีหมายเลขคดีดำที่ อท ๑/๒๕๖๔
ศาลอาญาและประพฤติมิชอบภาค ๙

๑๓๐๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง อทิตา พรมดี

๑๕:๔๒

สำนักกฏหมาย ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔ชพ ๐๐๐๘/๐๐๓๖๒

รายงานผลการดำเนินงาน การฝึกอบรม
ครู/นักเรียนในโครงการ "พัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร" ตามพระราช
ดำริฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๓๐๖๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
(กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๔๓๑

นำส่งเงินบริจาค เข้าร่วมโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ

๑๓๐๖๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา (กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๓๓๗

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการใน
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน

๑๓๐๖๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๗

สำนักกฏหมาย ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๐๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๕ ฉบับ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔บร ๐๐๐๘/๔๘๔

ส่งทะเบียนสัตว์ โครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

๑๓๐๗๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กจ ๐๐๐๘/๕๙๘

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๓๐๗๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
(ฝ่ายบริหารททั่วไป)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กจ ๐๐๐๘/๕๙๙

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๓๐๗๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
(ฝ่ายบริหารททั่วไป)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๔๓๒

ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน ธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จังหวัด
พิษณุโลก

๑๓๐๗๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๑/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๖๙

รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงแพะในพื้นที่ภาคใต้
ตามพระราชดำริฯ ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๔

๑๓๐๗๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๑๙๖

รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงแพะในพื้นที่ภาคใต้
ตามพระราชดำริฯ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๓๐๗๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๐๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๕๓๒.๓/ว ๕๑๓

ขอแก้ไขรายงานการประชุมคณะ
อนุกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก
สถาบันเกษตรกรดีเด่น

๑๓๐๗๖ คณะอนุกรรมการพิจารณาผลการ
คัดเลือกสถาบันฯ ฝ่ายเลขานุการฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๕๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๑๙๙

รายงานผลการจำหน่ายผลผลิตและส่ง
สำเนาในเสณ็จรับเงิน โครงการส่งเสริม
การเลี้ยงแพะในพื้นที่ภาคใต้ ตาม
พระราชดำริ

๑๓๐๗๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔ชพ ๐๐๐๘/๐๐๓๖๕

แจ้งผลการสมัครเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ปี ๒๕๖๔

๑๓๐๗๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๕๘

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๔๓๒

ขออนุมัติขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ

๑๓๐๗๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา (กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔ชพ ๐๐๐๘/๐๐๓๖๓

แจ้งผลการสมัครเข้าร่วมโครงการยก
ระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และ
เชื่อมโยงตลาด

๑๓๐๘๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๐๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔สข ๐๐๐๘/๓๓๔

ส่งแบบคำขอขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกร
จำนวน ๑ กลุ่ม (กลุ่มเกษตรกรอนุรักษ์

๑๓๐๘๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๐๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๐๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ควายน้ำบ้านท่าหิน)

๑๕/๐๓/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/๐๒๖๐

เร่งรัดความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
ระบบส่งเสริมการเกษตรกรแบบแปลง
ใหญ่ด้านปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔

๑๓๐๘๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัว
ลำภู (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๐๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๑๐๐

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ดำเนินงาน
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ

๑๓๐๘๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๑๐๑

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ดำเนินงาน
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ (จังหวัด
เชียงใหม่)

๑๓๐๘๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๑๐๒

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ดำเนินงาน
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ (จังหวัด
น่าน)

๑๓๐๘๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๑๐๓

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ดำเนินงาน

๑๓๐๘๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๐๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ (จังหวัด
พะเยา)

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๑๐๔

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ดำเนินงาน
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ (จังหวัด
แม่ฮ่องสอน)

๑๓๐๘๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๔๘๘

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนิน
โครงการตำบลมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.
ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑๑๕,๐๐๐ บาท

๑๓๐๘๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต๙ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๑๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๑๐๕

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ดำเนินงาน
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ (จังหวัด
แพร่)

๑๓๐๘๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๑๐๖

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ดำเนินงาน
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ (จังหวัด
เชียงราย)

๑๓๐๙๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๐๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๑๐๗

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
จัดจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ (จังหวัดลำปาง)

๑๓๐๙๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๐๐๙/ว ๕

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาผลการคัดเลือกเกษตรกรและ
บุคคลทางการเกษตรดีเด่น ประจำปี
๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๓๐๙๒ คณะอนุกรรมการพิจารณาผลฯ
ฝ่ายเลขานุการฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๑๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๑๐๘

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้
เป็นค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติงานโครง
กาณธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ (จังหวัดน่าน)

๑๓๐๙๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๒๐๑๓

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการ
เกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๓/๖๔

๑๓๐๙๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงาน
และโครงการพิเศษ

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๑๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๑๐๙

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติงานโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ (จังหวัดแม่ฮ่องสอน)

๑๓๐๙๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๐๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๑๗๗

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายเอกภพ
ทองสวัสดิ์วงศ์ ไปราชการที่ จ.ชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็น
เวลา ๑ วัน

๑๓๐๙๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๑๖:๒๐

อธิบดี ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๑๑๐

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติงานโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ (จังหวัดเชียงราย)

๑๓๐๙๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๑๑๑

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติงานโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ (จังหวัดลำปาง)

๑๓๐๙๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๖/ว ๒๐๓๒

จัดทำรายงานประจำปี ๒๕๖๓

๑๓๐๙๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักตรวจ
สอบภายใน

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๒๓

กลุ่มตรวจสอบภายใน ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๕๒

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายสุรพล
ธัญญเจริญ ไปราชการที่ กทม. จ.ชลบุรี
อบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง (นป
ส.) รุ่นที่ ๗๖  ระหว่างวันที่ ๒๑ มีนาคม
- ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ เป็นเวลา ๘๔ วัน

๑๓๑๐๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ อทิตา พรมดี

๑๖:๒๓

อธิบดี ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๐๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๑๑๒

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติงานโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ (จังหวัดพะเยา)

๑๓๑๐๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ, กองงานพระราชดำริและ
กิจกรรมพิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔สร๐๐๐๘/ ๗๗๕

โอนเงินงบประมาณ งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
กลับส่วนกลาง (รายการก่อสร้างลาน
คอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นจำนวนเงิน
๒๑๙,๓๔๑.๐๐ บาท)

๑๓๑๐๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๔

กองคลัง ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๖/ว ๑๙๒๑

รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิต
สินค้าเกษตรที่ดำเนินการใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑๓๑๐๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนัก
งานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๒๕

กลุ่มตรวจสอบภายใน ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๑๑๓

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
จัดจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ (จังหวัดเชียงราย)

๑๓๑๐๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๑๑๔

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
จัดจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ (จังหวัดพะเยา)

๑๓๑๐๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๐๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๑๑๕

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
จัดจ้างเหมาพนักงานปฏิบัติงานโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ (จังหวัดน่าน)

๑๓๑๐๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔ปท๐๐๐๘/ ๙๒๙

ขอโอนเงินงบลงทุนเหลือจ่ายกลับ
ส่วนกลาง (รายการครุภัณฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง เป็นเงิน ๘๘๖,๔๐๐ บาท
และมีเงินคงเหลืออยู่ จำนวน ๑๖,๔๐๐
บาท)

๑๓๑๐๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๗

กองคลัง ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๐/ ๑๐๖

ขออนุญาตแก้ไขข้อมูลโคบารห์มันใน
ทะเบียนทรัพย์สินกรมปศุสัตว์ (จำนวน
๒ รายการ)

๑๓๑๐๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
มหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสาคาม

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๔

กองคลัง ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๕/ ๑๗๙

การโอนเงินเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง (งบ
ลงทุน - ครุภัณฑ์การเกษตร คงเหลือ
๑๖๕.๑๑๒.๐๐ บาท)

๑๓๑๑๑ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น วันทนี สุขเขียว

๑๖:๔๗

กองคลัง ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔พณ ๐๖๐๔/ว ๗๘๙

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
ร่วมทางการค้า (JTC) ไทย - อินเดีย
(ระดับ จนท.อาวุโส) ครั้งที่ ๑๒

๑๓๑๑๒ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
สำนักเอเซีย แอฟริกาและ
ตะวันออกกลาง

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๓

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔รง ๐๖๑๕/พิเศษ

ขอส่งเอกสารคืนนายจ้าง ของ น.ส.จินต

๑๓๑๑๓ สนง.ประกันสังคมกรุงเทพมหานคร
พื้นที่ ๓ บริเวณกระทรวงแรงงาน
ดินแดง กทม. ส่วนงานทะเบียนและ

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๐

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๐๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

นาภา เจียมประเสริฐ

ประสานการแพทย์

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๓๙๗

ขอความร่วมมือให้หลีกเลี่ยงหรืองดจัด
กิจกรรมทางการศึกษาในห้วงการตรวจ
เลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการ
ทหารกองประจำการ

๑๓๑๑๔ สป.กษ. กองกลาง พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/๑๒๕๕

ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในพื้นที่
จ.ชายแดนภานมต้ (จ.นราธิวาส จ.
ปัตตานี จ.ยะลา จ.สตูล และ ๔ อำเภอ
ของจังหวัดสงขลา ได้แก่ อ.จะนะ อ.
เทพา อ.นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย) นาย
ต้นพงศ์ คำพลงาม

๑๓๑๑๕ กกจ.สป.กษ. พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๒/ว ๓๘

ขอส่งข้อมูลมาตรการสุขอนามัยและสุข
อนามัยพืช (SPS) และมาตรการอุปสรรค
ทางเทคนิคต่อการค้า (TBT) ในส่วนของ
สินค้าเกษตรและอาหารที่แจ้งเวียนโดย
ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก
ระหว่างวันที่ ๑ - ๒๘ ก.พ.๒๕๖๔
(จำนวน ๑๕๖ เรื่อง และ TBT จำนวน
๖๓ เรื่อง)

๑๓๑๑๖ มกอช. กองนโยบายมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหาร

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๒

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๑๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๕๗๘

ขอความอนุเคราะ์วิทยากร

๑๓๑๑๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ดรุณี คำรอด

๑๗:๒๓

กรมปศุสัตว์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๔๕๗

ขอส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๗๗
ของ นายสุริพล มาบุญช่วย (ระหว่างวัน
ที่ ๒๓ มี.ค. - ๒๕ พ.ค.๒๕๖๔)

๑๓๑๑๘ สนง.ปศจ.พิษณุโลก (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๕๓

รายงานการดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในกรมปศุสัตว์

๑๓๑๑๙ สนง.ปศข.๔ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๕๔

ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

๑๓๑๒๐ สนง.ปศข.๔ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔นค ๐๐๐๘/๕๔๙

โควต้าพิเศษของ พนง.ราชการ (จำนวน
๓ ราย)

๑๓๑๒๑ สนง.ปศจ.หนองคาย (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๔๐๘

ขอคงอัตรากำลัง พนง.ราชการเพื่อ
ทดแทนการเกษียณอายุ ประจำปี งปม.
พ.ศ.๒๕๖๔ (จำนวน ๒ ราย)

๑๓๑๒๒ สนง.ปศจ.อุดรธานี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๓๘๖

การแจ้งวงเงินโควตาพิเศษ พนง.ราชการ

๑๓๑๒๓ สนง.ปศจ.ตาก (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๑๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ตุลาคม ๒๕๖๓ (จำนวน ๖ ราย)

๑๘/๐๓/๒๕๖๔นว ๐๐๐๘/๗๖๓

ขอหนังสือแสดงเจตจำนงระบุตัวผู้รับเงิน
ช่วยพิเศษกรณีข้าราชการบำนาญถึงแก่
ความตาย (นายบำรุง ไม้สุพร)

๑๓๑๒๔ สนง.ปศจ.นครสวรรค์ (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๔๑๑

การเลื่อนค่าตอบแทน พนง.ราชการ
ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๓ (ณ วันที่ ๑ ต.
ค.๒๕๖๓) (จำนวน ๗ ราย)

๑๓๑๒๕ สนง.ปศจ.อุดรธานี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กจ ๐๐๐๘/๔๘๙๘

ย้ายข้าราชการ และให้ข้าราชการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ (นายกล้าหาญ ศรีทอง
ท้วม)

๑๓๑๒๖ ศาลากลาง จ.กาญจนบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๑๒๗/๒๕๖๔

จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัครสอบเพิ่มเติม ของ น.ส.ภูริชญา
เลิศลักขณาวัฒน์

๑๓๑๒๗ น.ส.ภูริชญา เลิศลักขณาวัฒน์ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๑๒๘/๒๕๖๔

จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัครสอบเพิ่มเติม ของ นายชัยพร กว
ยานนท์

๑๓๑๒๘ นายชัยพร กวยานนท์ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๑๒๙/๒๕๖๔

จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัครสอบเพิ่มเติม ของ น.ส.ชนกกนันฐ์
มัคพันธวงษ์

๑๓๑๒๙ น.ส.ชนกกนันฐ์ มัคพันธวงษ์ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๑๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๕๙๙๓

แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
เฉพาะราย (จำนวน ๒๔ ราย)

๑๓๑๓๐ ศาลากลาง จ.นครราชสีมา พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔บร ๐๐๐๘/๕๔๖

แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
รอบ ณ วันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๓ (เฉพาะราย)

๑๓๑๓๑ สนง.ปศจ.บุรีรัมย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๔๑๐

ส่งเอกสารแสดงเจตนาผู้รับบำเหน็จ
ตกทอด ของ นายอดุลย์ พูนศิริวณิชย์ๆ

๑๓๑๓๒ สนง.ปศจ.อุดรธานี ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔ปท ๐๐๐๘/๙๓๒

ขอยืมแฟ้มประวัติข้าราชการ ของ นายส
ราวุธ ตุงคะสามน

๑๓๑๓๓ สนง.ปศจ.ปทุมธานี พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔ฉช ๐๐๐๘/๑๔๕๗

รายงานการจ้าง พนง.ราชการ (น.ส.
ณัฐฐินันท์ เพียรดี)

๑๓๑๓๔ สนง.ปศจ.ฉะเชิงเทรา พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔รย ๐๐๐๘/๓๕๓

ค่าตอบแทน พนง.ราชการ เป็นกรณี
พิเศษ (จำนวน ๑๐ ราย)

๑๓๑๓๕ สนง.ปศจ.ระยอง พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔ยส ๐๐๐๘/๔๔๘

ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
สถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงานฯลฯ ครั้ง
ที่ ๑

๑๓๑๓๖ สนง.ปศจ.ยโสธร พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔ชพ ๐๐๐๘/๐๔๖๔๒

การแก้ไขเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ และ

๑๓๑๓๗ ศาลากลาง จ.ชุมพร พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๑๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ให้ข้าราชการได้รับเงินเเดือนสูงกว่าขั้น
สูงของ ตน.ที่ได้รับแต่งตั้ง (เฉพาะราย)
คือ ว่าที่ ร.ต.มณฑล เลาหภักดี

๑๗/๐๓/๒๕๖๔นน ๐๐๐๘/๔๗๘๔

ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (นาย
ชัชวาลย์ ชนะงาม รก.แทน ปศอ.นาน้อย
จ.น่าน)

๑๓๑๓๘ ศาลากลาง จ.น่าน พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๑๓๙/๒๕๖๔

จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัครสอบเพิ่มเติม ของ น.ส.ชิตศุภางค์
เขียวสลับ

๑๓๑๓๙ น.ส.ชิตศุภางค์ เขียวสลับ พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๑๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/๗๗๖

ส่งแฟ้มประวัติข้าราชการคืน (จำนวน ๒
ราย / นายประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ /
นายยกชัย เจริญพาณิชย์กุล)

๑๓๑๔๐ สนง.ปศจ.สุรินทร์ ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๑๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๔.นธ/ว ๑๕๐

ขอส่งจดหมายข่าวการ
เกษตรและสหกรณ์ จ.นราธิวาส
ประจำเดือน ก.พ.๒๕๖๔ (เสนอ ก.
เผยแพร่ฯ)

๑๓๑๔๑ สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.
นราธิวาส

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๑๖

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔สพ ๐๐๐๘/๐๕๙๐

ขออนุมัติลงนามในแบบรูปรายการ
ปรับปรุงอาคาร สนง.สถานีผสมเทียมอู่
ทอง จ.สุพรรณบุรี (เสนอ ก.ก่อสร้างฯ)

๑๓๑๔๒ สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๑๙

กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๑๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๓๘๔

ขอสนับสนุน งปม.ค่าซ่อมแซมยาน
พาหนะและขนส่ง (จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐
บาท) (เสนอ กปร.)

๑๓๑๔๓ สนง.ปศจ.ตาก ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๒๒

กลุ่มประสานราชการ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๓๘๓

ขอ งปม.ค่าวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่นเพิ่มเติม จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท
(เสนอ กปร.)

๑๓๑๔๔ สนง.ปศจ.ตาก ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๒๔

กลุ่มประสานราชการ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔พช ๐๐๐๘/๕๒๗

ขอรถยนต์ราชการเพื่อทดแทนรถยนต์ที่
มีอายุการใช้งานเกิน ๒๐ ปี (เสนอ กปร.)

๑๓๑๔๕ สนง.ปศจ.เพชรบูรณ์ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๒๖

กลุ่มประสานราชการ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔อท ๐๐๐๘/๒๔๙

ขอรับการสนับสนุนเงิน งปม.ค่าปรับปรุง
ห้องน้ำ สนง.ปศจ.อ่างทอง เป็นจำนวน
เงิน ๑๔๖,๒๐๐ บาท (กลุ่มประสานฯ)

๑๓๑๔๖ สนง.ปศจ.อ่างทอง (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๒๘

กลุ่มประสานราชการ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔พช ๐๐๐๘/๕๒๔

พิจารณามอบอำนาจให้ ปศจ.เพชรบูรณ์
ขอใช้ที่ราชพัสดุเพื่อก่อสร้างอาคาร สนง.
ปศอ.หนองไผ่ และ อาคาร สนง.ปศอ.
หล่มเก่า (เสนอ กปร.)

๑๓๑๔๗ สนง.ปศจ.เพชรบูรณ์ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๑

กลุ่มประสานราชการ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔บร ๐๐๐๘/๕๒๒

ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือนส
ก.พ.๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๓๑๔๘ สนง.ปศจ.บุรีรัมย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๓

กลุ่มประสานราชการ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๑๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๒๐๔๓

รายงานการประชุมประจำเดือน ก.พ.
๒๕๖๔ (เสนอ กปร.) (ฉบับเมล)

๑๓๑๔๙ สนง.ปศจ.เชียงใหม่ (กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ)

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๕

กลุ่มประสานราชการ ๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔QS(KJ) ๐๒๑/๒๕๖๔

ขอแจ้งเลื่อนการปรับปรุงโครงสร้าง
โรงงาน อาคาร ๑

๑๓๑๕๐ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน)

ดรุณี คำรอด

๐๘:๑๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๑๕๑/๒๕๖๔

ขอใบพันธุ์ประวัติใน (e-Breeding)
ระยะ ๒ (โคเนื้อ)

๑๓๑๕๑ อุดมสุขฟาร์ม ทับสะแก ๑๗๖/๕
หมู่ ๕ ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.
ประจวบคีรีขันธ์

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๓๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๑๘๗

ตอบแบบสอบถามการวัดความรับรู้ของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (llT)

๑๓๑๕๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๔๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๗๗

แก้ไขเพิ่มเติมการขอขึ้นทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน (โคเนื้อ) กรมปศุสัตว์

๑๓๑๕๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๔๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๐/๑๑๒

ขอส่งเอกสารขอขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สิน
กรมปศุสัตว์ (โคเนื้อ) เพิ่มเติม

๑๓๑๕๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
มหาสารคาม อ.เมือง จ.
มหาสารคาม

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๔๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๒๖

ขออนุมัติส่งมอบสุกรให้ศูนย์วิจัยและ
ผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี รอบเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔ ตัว

๑๓๑๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๑๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๑๘๙

ขอขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สิน กรมปศุสัตว์
(โคเนื้อพันธุ์บราห์มัน) จำนวน ๙ ตัว

๑๓๑๕๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๕๘๐

ขออนุมัติไปราชการ นายธนวัฒน์  พันธุ์
สนิท ไปราชการที่ จ.ระนอง ระหว่างวัน
ที่ ๒๒-๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓
วัน

๑๓๑๕๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ อทิตา พรมดี

๐๘:๕๓

อธิบดี ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๑๙๐

ขออนุมัติคัดโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน โคพันธุ์
ซาฮิวาล และโคลูกผสมทาจิมะ-ซาฮิวาล
จำนวน ๗๘ ตัว

๑๓๑๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๕๘๑

ขออนุมัติไปราชการ นายธนวัฒน์  พันธุ์
สนิท ไปราชการที่ จ.เลย ระหว่างวันที่
๒๔-๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖ วัน

๑๓๑๖๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ อทิตา พรมดี

๐๘:๕๖

อธิบดี ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๑๙๑

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่
๕ การประเมินผลการปฏิบัติงานรอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๓๑๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔ปท๐๐๐๘/ ๘๓๖

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๓๑๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๒

กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๑๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๔๔

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายสุรพล
ธัญญเจริญ ไปราชการที่ จ.อุดรธานี
หนองบัวลำภู ขอนแก่น กาฬสินธุ์
มหาสารคาม  ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๙
มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเวลา ๕ วัน

๑๓๑๖๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ อทิตา พรมดี

๐๙:๐๓

อธิบดี ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔.๔/ว ๕๔๕

ขอเชิญประชุมร่วมกับ Japan
Agricultural Exchange Council เพื่อ
ติดตามผลการฝึกงานของเยาวชนเกษตร
ไทยที่เข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำ
เยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น
ประจำปี ๒๕๖๓ ผ่านระบบประชุมทาง
ไกล วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา
๑๔.๐๐ น. (เวลาประเทศไทย)

๑๓๑๖๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักการ
เกษตรต่างประเทศ

อทิตา พรมดี

๐๙:๐๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔ลพ ๐๐๐๘/๑๒๖๙

ขอความอนุเคราะห์พิจารณาให้
ข้าราชการปฏิบัติงานที่ สนง.ปศจ.ลำพูน
(น.ส.ประภาภรณ์ สุริวรรณ ตน.เลขที่
๓๐๙๔))

๑๓๑๖๕ สนง.ปศจ.ลำพูน (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๑๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/ว๒๖๓

ตัวชี้วัดบังคับที่ ๒ การรับรองสถานที่
จำหน่ายเนื้อสัตว์

๑๓๑๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัว
ลำภู

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๑๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๑๒๗

รายงานทะเบียนสถานที่รวบรวมไข่ (สร
ข-๐๕) ในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์ ๓

๑๓๑๖๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๒๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๑๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๓๘๔

ข้อคิดเห็นและข้อเสนอจากโครงการ
สมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนในพื้นที่
จังหวัดภาคใต้

๑๓๑๖๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๓๓

กองแผนงาน ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔DQS ๐๐๕/๖๔

แจ้งยกเลิกและขยายเวลา การปรับปรุง
พื้นที่ผลิตสินค้า เพื่อรับรองการผลิต
สินค้ามาริเนต (เนื้อนวดเกลือ)

๑๓๑๖๙ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) EST.๒๔๔

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๓๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๙๘๐

ผลการประชุมคณะกรรมการติดตาม
เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการ
ใช้จ่ายภาครัฐ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๓๑๗๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงาน
โครงการพิเศษ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๓๕

กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๒๒๒/๓๙๔

ขอเชิญเข้าเร่วมอบรมเสริมสร้างความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาสู่ระบบราชการ ๔.๐
รุ่นที่ ๑ (ในวันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๔ เวลา
๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
Richmond Ballroom ๑-๒ ชั้น ๖
โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี) (ฉบับเมล)

๑๓๑๗๑ สนง.ก.พ.ร. กองนวัตกรรมบริการ
ภาครัฐ

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๓๖

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔อว ๐๖๐๒.๒๓/๗๑๓

ขออนุญาตบุคลากรในสังกัดเป็น
กรรมการปรับปรุงเอกสารการสอน
อาจารย์ ดร.วุฒิพงษ์  อินทรธรรม

๑๓๑๗๒ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อทิตา พรมดี

๐๙:๓๗

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๐/๐๓/๒๕๖๔พว ๐๒๐๒.๒/๕๘๘๑

ขอพระราชทานพระวโรกาสเข้าเฝ้า

๑๓๑๗๓ สำนักพระราชวัง แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๓๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๑๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ถวายพระพรและถวายโคเพื่อทรงปล่อย
ไถ่ชีวิต จำนวน ๑ คู่

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๓๒๐

ข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (จำนวน ๕
ราย / บุญรอด พัฒนไพศาล / ไพฑูรย์
ก้อนทอง / วิริชธิ์พล นุชประเสริฐ /
สมพงษ์ ทองเกื้อ / สรัญญา เกิดทรง))

๑๓๑๗๔ สนง.ปศุสัตว์พื้นที่ กทม. (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๓๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๕๔๙

ขอแจ้งแก้ไขการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบ
เสนอโครงการวิชาการ (Concept
paper) ผู้รับผิดชอบ  ชาญณรงค์  ตันติ
ชำนาญกุล และธนวรรธน์  บริพันธุ์

๑๓๑๗๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ อทิตา พรมดี

๐๙:๔๓

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๙๐๓/ว ๑๙๐๕

ขอนำส่งหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๓

๑๓๑๗๖ องค์การส่งเสริมกิจการ อทิตา พรมดี

๐๙:๔๕

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๕๖๖

ขอเลขทะเบียนผลงานวิชาการ จำนวน
๑ เรื่อง ผลงานของ ชาญณรงค์  ตันติ
ชำนาญกุล และธนวรรธน์  บริพันธุ์

๑๓๑๗๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ อทิตา พรมดี

๐๙:๔๗

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๑๗๘/๒๕๖๔

ขออนุญาตดำเนินโครงการฉีดวัคซีน
ประจำปีให้แก่สุนัขในบ้านพักพิงสุนัข
จรจัดจังหวัดภูเก็ต

๑๓๑๗๘ มูลนิธิเพื่อสุนัขในซอย อทิตา พรมดี

๐๙:๔๙

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๒๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๔๕๗

ขอให้ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการการด้านส่งเสริมการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

๑๓๑๗๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์

วาริน พงษ์รื่น

๐๙:๕๓

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔บก ๐๐๐๘/๓๓๙

ขอส่งแบบรายงานแผนการฉีดวัคซีนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๓๑๘๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ อทิตา พรมดี

๐๙:๕๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔พท ๐๐๐๘/๔๗๖

รายงานผลการปฏิบัติงานพนักงาน
ราชการกิจกรรมป้องกัน แก้ไขและ
เตรียมความพร้อมรับปัญหาโรคไข้หวัด
นก ประจำเดือน กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔

๑๓๑๘๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง อทิตา พรมดี

๐๙:๕๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔จบ ๐๐๐๘/๐๘๔๐

ขอส่งรายงานตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด
จันทบุรี ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ -
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๓๑๘๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี อทิตา พรมดี

๐๙:๕๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๙๑๖/ว ๑๓๗

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อ
ศึกษาแนวทางและรูปแบบโครงการ
จัดตั้งโรงงานใหม่แปรรูปผลิตภัณฑ์นมฯ
ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒ เมษายน
เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป สำนักงาน อ.
ส.ค. กรุงเทพฯ

๑๓๑๘๓ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย

วาริน พงษ์รื่น

๐๙:๕๙

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔มห ๐๐๐๘/๘๐

ขอความร่วมมือออกประกาศกำหนดเขต

๑๓๑๘๔ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร อทิตา พรมดี

๑๐:๐๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๒๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ท้องที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสีย
ค่าธรรมเนียม ตามมาตรา ๑๗ แห่ง
พระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ.
๒๕๓๕

๑๗/๐๓/๒๕๖๔ชพ๐๐๐๘/ ๐๔๖๕๒

การจำหน่ายพัสดุชำรุด

๑๓๑๘๕ ศาลากลางจังหวัดชุมพร วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๐

กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๔๖

รายงานการสอบสวนโรคระบาดรุนแรง
ในสุกรในพื้นที่อำเภอนาดูน จังหวัด
มหาสารคาม วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ ๒๕๖๔

๑๓๑๘๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ อทิตา พรมดี

๑๐:๐๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ชน)/ ๐๙๕

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน
มโนรมย์ และผังเมืองรวมชุมชนเนินขาม
จังหวัดชัยนาท

๑๓๑๘๗ ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท ต.ไร่พัฒนา
อ.มโนรมย์ จ.ชัยนาท

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๔

กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๑๘๘/๒๕๖๔

ขออนุมัติการปรับปรุงพื้นที่ผลิตของ
โรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
GMP ของกรมปศุสัตว์

๑๓๑๘๘ บริษัท แหลมทองโพลทริ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๐๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๙๖๒

ขอรายงานกรณีช้างป่วยตาย เมื่อวันที่ ๔
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๓๑๘๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย อทิตา พรมดี

๑๐:๐๕

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๒๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๐๒

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ กรณีหน่วยงาน
บันทึกล้างบัญชีพักสิยนทรัพย์ผ่านระบบ
(เป็นครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
จำนวน ๑ รายการ มูลค่ารวม
๑,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๓๑๙๐ สถานีพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๗

กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๑๓๓

ขออนุมัติเบิกจ่ายวัคซีนโรคกาฬโรคแอ
ฟริกาในม้า Serotype ๑ จำนวน ๑๓๓
โด๊ส

๑๓๑๙๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๑๐:๐๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔๐๑/๐๓/๒๕๖๔

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาออนไลน์ระดับ
โลก Aruba Atmosphere ๒๐๒๑ งาน
สัมมนาเผยวิสัยทัศน์ด้าน Data,AI และ
Automation จาก Aruba (๒๘ เม.ย.
๒๕๖๔-เวลา๙.๓๐-๑๒.๐๐น.)

๑๓๑๙๒ บริษัท เทคทอล์กไทย จำกัด วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๐๘

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๑๑๙

ขออนุมัติเบิกจ่ายวัคซีนโรคกาฬโรคแอ
ฟริกาในม้า Serotype ๑ จำนวน
๑,๖๖๔ โด๊ส

๑๓๑๙๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๑๐:๐๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔ตง ๐๐๐๘/๔๑๕

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่าย ประจำปี
๒๕๖๔ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๓๑๙๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง อทิตา พรมดี

๑๐:๑๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔ตร๐๐๐๘/ว ๓๖๔๗

รายงานผลการจำหน่ายพัสดุชำรุด

๑๓๑๙๕ ศาลากลางจังหวัดตราด วันทนี สุขเขียว

๑๐:๑๒

กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๒๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ประจำปี ๒๕๖๔ (จำนวน ๓ รายการ)

๑๖/๐๓/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๕๘๖

รายงานการติดตามผลการตรวจสอบการ
ลักลอบเคลื่อนย้ายม้าจากจังหวัด
นครราชสีมาไปจังหวัดขอนแก่น คงเหลือ
ม้า จำนวน ๔๔ ตัว

๑๓๑๙๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น อทิตา พรมดี

๑๐:๑๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๔)/ ๘๔๕

ส่งรายงานการเบิก - จ่ายวัคซีนชีว
ผลิตภัณฑ์งบจำหน่าย (เดือน ก.พ.
๒๕๖๔) (เอกสารที่แนบมา ๔ รายการ)

๑๓๑๙๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
สุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๑๗

กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔อจ ๐๐๐๘/๑๘๘

รายงานสถานการณ์และการควบคุมโรค
สัตว์ปีก (สคส.๑) ระหว่างวันที่ ๑๖-๒๒
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔

๑๓๑๙๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ

อทิตา พรมดี

๑๐:๑๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔อจ ๐๐๐๘/๒๕๒

แจ้งผลการตรวจชันสูตรโรคไข้หวัดนก
และนิวคาสเชิลตามแผนการเฝ้าระวังโรค
ระบาดสัตว์ปีก(เชิงรับ) ในไก่พื้นเมือง
ของนายคำตุ๊  ไชยา  หมู่ ๑ ตำบลหนอง
สามสี อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจ
เจริญ

๑๓๑๙๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ

อทิตา พรมดี

๑๐:๒๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔บร๐๐๐๘/ ๕๒๗

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์วิทยาศาตร์และ
การแพทย์ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
รายการหีบเย็น (Vaccine cold box)
พร้อมเครื่องวัดและบันทึกอุณหภูมิ

๑๓๒๐๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๒

กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๒๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

(Data logger) จำนวน ๒ หีบ)

๐๘/๐๓/๒๕๖๔อจ ๐๐๐๘/๒๕๘

แจ้งผลการตรวจชันสูตรโรคไข้หวัดนก
และนิวคาสเชิลตามแผนการเฝ้าระวังโรค
ระบาดสัตว์ปีกในนกพิราบ(การเฝ้าระวัง
เชิงรุก) พื้นที่ตำบลโพนทอง  อำเภอ
เสนานิคม จังหวัดอำนาจเจริญ

๑๓๒๐๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ

อทิตา พรมดี

๑๐:๒๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๘/ ๙๒

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (มูลค่ารวม
๓๗๙,๐๐.๕๙ บาท)

๑๓๒๐๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์นครพนม อ.
ท่าอุเทน จ.นครพนม

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๔

กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔อจ ๐๐๐๘/๒๕๖

แจ้งผลการตรวจชันสูตรโรคไข้หวัดนก
และนิวคาสเชิลตามแผนการเฝ้าระวังโรค
ระบาดสัตว์ปีกในไก่พื้นเมือง(การเฝ้า
ระวังเชิงรุก) ตำบลหนองสามสี  อำเภอ
เสนานิคม จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน
๒ ตัวอย่าง

๑๓๒๐๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ

อทิตา พรมดี

๑๐:๒๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔อจ ๐๐๐๘/๒๙๒

รายงานสถานการณ์และการควบคุมโรค
สัตว์ปีก (สคส.๑) ระหว่างวันที่ ๘-๑๕
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๓๒๐๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ

อทิตา พรมดี

๑๐:๒๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔อจ ๐๐๐๘/๒๗๖

ขอแจ้งการเกิดโรคระบาดสัตว์และ
รายงานผลการควบคุมโรคพีอาร์อาร์เอส

๑๓๒๐๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ

อทิตา พรมดี

๑๐:๒๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๒๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๓ ราย

๐๒/๐๓/๒๕๖๔อจ ๐๐๐๘/๒๑๒

รายงานการสอบสวนสาเหตุและระบาด
วิทยาของโรคระบาดสัตว์ปีกเชิงรับ (ไก่
พื้นเมือง) ในเกษตรกรรายย่อย ชื่อนาย
วารัตน์  สร้างสุข ตำบลนาหมอม้า
อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

๑๓๒๐๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ

อทิตา พรมดี

๑๐:๓๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔อจ ๐๐๐๘/๑๗๐

รายงานสถานการณ์และการควบคุมโรค
สัตว์ปีก (สคส.๑) ระหว่างวันที่ ๘-๑๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๓๒๐๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ

อทิตา พรมดี

๑๐:๓๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔อจ ๐๐๐๘/๒๔๘

รายงานสถานการณ์และการควบคุมโรค
สัตว์ปีก (สคส.๑) ระหว่างวันที่ ๑-๗
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๓๒๐๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ

อทิตา พรมดี

๑๐:๓๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๒๐๙/๒๕๖๔

ขอย้าย นายเจษฎา องอาจ ขอย้ายไป
ดำรงตำแหน่งที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ
ดอยเต่า

๑๓๒๐๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน อรประภา อินแก้ว

๑๐:๓๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔อจ ๐๐๐๘/๒๑๔

รายงานสถานการณ์และการควบคุมโรค
สัตว์ปีก (สคส.๑) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๘
กุมภาพันธ์  ๒๕๖๔

๑๓๒๑๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ

อทิตา พรมดี

๑๐:๓๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๒๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔อจ ๐๐๐๘/๒๑๘

รายงานการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ปีก
เชิงรุก (ไก่พื้นเมือง) ของเกษตรกรราย
ย่อย ในพื้นที่ ตำบลนาหมอม้า อำเภอ
เมือง จังหวัดอำนาจเจริญ รวม ๒
ตัวอย่าง

๑๓๒๑๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ

อทิตา พรมดี

๑๐:๓๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๑/ ๒๑๑

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (ขึ้น
ทะเบียนครุภัณฑ์วิทยาศาตร์และการ
แพทย์ จำนวน ๙ รายการ และครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑
รายการ มูลค่ารวม ๔๓,๙๗๗.๐๐ บาท)

๑๓๒๑๒ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๙

กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔อจ ๐๐๐๘/๒๒๐

รายงานการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ปีก
เชิงรุก (เป็ดเทศ) ของเกษตรกรรายย่อย
ในพื้นที่ ตำบลนาวัง อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ รวม ๒ ตัวอย่าง

๑๓๒๑๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ

อทิตา พรมดี

๑๐:๔๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๒๑๕/๒๕๖๔

ส่งผลิตภัณฑ์เนื้อไก่ทอดปรุงสุกแช่แข็งไป
เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (จำนวน ๒ รายการ /
Frozen Fried Chicken Drumsticks /
Frozen Fried Chicken Karaage) (จน
ท.บริษัทเดินเรื่องเอง)

๑๓๒๑๕ บ.แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๔๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๒๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔อจ ๐๐๐๘/๒๒๙

รายงานการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ปีก
เชิงรุกในนกธรรมชาติ (นกเขา) ในพื้นที่
หมู่ที่ ๓ ตำบลดอนเมย อำเภอเมือง
จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๑ ตัว

๑๓๒๑๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ

อทิตา พรมดี

๑๐:๔๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๑๔

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง

๑๓๒๑๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
บุรีรัมย์

วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๔๙

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔ปจ๐๐๐๘/ ๑๐๕๐

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบ้าน
สร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

๑๓๒๑๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๕๐

กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๒๑๙/๒๕๖๔

ขอต่ออายุเอกสารรับรองโรงงานเพื่อการ
ส่งออก EST No.๐๖ เพื่อส่งสินค้าไปยัง
ประเทศสหภาพยุโรป, อังกฤษ, ญี่ปุ่น,
เกาหลี, สิงคโปร์, ฮ่องกง (จนท.บริษัท
เดินเรื่องเอง)

๑๓๒๑๙ บ.แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๕๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/สข ๐๘๑

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับ
การตรวจโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
ได้แก่ อุปกรณ์การเก็บตัวอย่างสารเคมี

๑๓๒๒๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคใต้ตอนล่าง

อทิตา พรมดี

๑๐:๕๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๓๕

ขออนุมัติรับบริจาคเครื่องปริ้นเตอร์

๑๓๒๒๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
อุดรธานี

วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๕๒

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๒๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๘๕

การโอนเงินงบประมาณกลับส่วนกลาง
กรมปศุสัตว์ (รายการรถบรรทุด (ดีเซล)
ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ฯลฯ
จำนวน ๒๙๐,๐๐๐ บาท)

๑๓๒๒๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่
(งานการเงิน)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๕๓

กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๓๔

ขออนุมัติรับบริจาคเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ
Epson รุ่น L๓๖๐ หมายเลขเครื่อง
X๕C๓๑๕๗๖๐๙ จำนวน ๑ เครื่อง
ราคาเครื่องละ ๓,๙๙๐ บาท

๑๓๒๒๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
อุดรธานี

วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๕๗

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๔๓

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ต่ำกว่าเกณฑ์
เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน ๓
เครื่อง

๑๓๒๒๔ ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหาร
สัตว์

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๐๐

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔ตง๐๐๐๘/ ๓๙๙

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ กรณี
กองคลังบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (รายการ
จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ (หีบเย็น)
จำนวน ๒ หีบๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท เป็น
เงิน ๒๔,๐๐๐ บาท)

๑๓๒๒๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๑

กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๙๑

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔

๑๓๒๒๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครศรีธรรมราช งานบริหารทั่วไป

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๐๒

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๒๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๕๙

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์สัตว์ จำนวน ๑
ตัว

๑๓๒๒๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครพนม

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๐๕

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔ตง๐๐๐๘/ ๔๐๐

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์มูลค่า
ต่ำกว่าเกณฑ์ (๕๑๐๔๐๓๐๒๐๖)
(รายการจัดซื้อครุภัรฑ์สนามและการฝึก
: ถังไนโตรเจน พร้อมด้ามจับเบอร์สัก
สำหรับทำเครื่องหมายประจำสัตว์ (ตีตรา
เย็น) จำนวน ๒ ชุด ๆ ละ ๙,๐๐๐ บาท
เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐ บาท)

๑๓๒๒๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๕

กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๒/๒๕๖๔อจ ๐๐๐๘/๑๗๖

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึก
อบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสา
ปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสร้าง
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม
พระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี รวม
๑๐๐ คน

๑๓๒๒๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ

อทิตา พรมดี

๑๑:๐๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๔๐

ขอส่งแบบประเมินเพื่อขอรับรองฟาร์ม
ปลอดโรคบรเซลลา ระดับ A ในแพะ
จำนวน ๑๑ ชุด

๑๓๒๓๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๑:๐๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๓๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๐๑

ขออนุมัติจำหน่ายพัสดุชำรุด

๑๓๒๓๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
สกลนคร

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๐๗

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔บร๐๐๐๘/ ๕๓๓

ขอส่งรายงานรายรับ - รายจ่าย และ
รายงานเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่
๑ และระยะที่ ๒ (ก.พ. ๒๕๖๔ จำนวน
๑ ชุด)

๑๓๒๓๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๘

กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔นย ๐๐๐๘/๓๘๘

รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดด้านการ
ผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ "ร้อย
ละความสำเร็จของการดำเนินงานเครือ
ข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์" รอบการ
ประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๓๒๓๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
(กลุ่มส่งเสริมฯ)

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๑๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔อจ ๐๐๐๘/๒๕๔

แจ้งผลการตรวจชันสูตรโรคไข้หวัดนก
และนิวคาสเซิลตามแผนการเฝ้าระวังโรค
ระบาดสัตว์ปีกในเป็ดเนื้อ (การเฝ้าระวัง
เชิงรุก) ในพื้นที่ตำบลหนองไฮ อำเภอ
เสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ
จำนวน ๒ ตัวอย่าง

๑๓๒๓๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ

อทิตา พรมดี

๑๑:๑๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔สค๐๐๐๘/ ๑๕๘

ขอเปลี่ยนแปลงแบบฟอร์มแจ้งข้อมูลผู้
ปฏิบัติหน้าที่ในระบบ KTB Corporate
Online (นายสุกิจ ประทุม)

๑๓๒๓๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๒

กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๓๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๓/๙๒

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายธีระชัย
ช่อไม้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
สัตว์ปีก มีความประสงค์จะเดินทางไป
ราชการที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย์ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี ในวัน
ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๓๒๓๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก อ.
กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๑๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๔/ ๒๙๑

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๓๒๓๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๔

กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๕/๑๖๙

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
๒๕๖๓

๑๓๒๓๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ.
เมือง จ.ตาก

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๑๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔บร๐๐๐๘/ ๕๒๖

ขอขึ้นทะเบียนครุภัรฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง (รายการรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิดลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒
ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคารถ
บรรทุก ขนาด ๑ ตัน หลังคาไฟเบอร์กลา
สหรือเหล็ก จำนวน ๑ คัน)

๑๓๒๓๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๕

กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔บร๐๐๐๘/ ๕๒๕

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์สนาม (รายการ
ถังไนดตรเจนพร้อมด้ามเบอร์สัก สำหรับ

๑๓๒๔๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๗

กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๓๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ทำเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ (ตีตรา
เย็น) จำนวน ๒ ถัง)

๐๑/๐๓/๒๕๖๔สข๐๐๐๘/ ๒๗๔

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๕๔๘,๒๕๐.๐๐ บาท)

๑๓๒๔๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๙

กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔สร๐๐๐๘/ ๗๐๒

ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ
GFMIS (ก.พ. ๒๕๖๓ จำนวน
๔,๗๕๐,๙๗๑.๐๓ บาท)

๑๓๒๔๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๑

กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔สพ๐๐๐๘/ ๐๖๕๘

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณี
พัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๖๓

๑๓๒๔๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบ
บุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๓

กองคลัง, กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๖/ ๑๒๔

ขออนุมัติจำหน่ายพัสดุ ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (จำนวน ๙๖
รายการ ฯลฯ)

๑๓๒๔๕ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก (งาน
พัสดุ)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๔๕

กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔นร ๐๑๐๕.๐๔/ว ๒๑๖๒

ขอเชิญประชุมหารือกรณีการจัดทำร่าง
มาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง การปฏิบัติ
ที่ดีสำหรับปางช้าง วันที่ ๒๔ มีนาคม
๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
๑ ชั้น ๒ อาคารสำนักงาน ก.พ.(เดิม)

๑๓๒๔๖ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี อทิตา พรมดี

๑๑:๔๕

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔ตป.๐๑๙/๒๐๒๑

ชี้แจงสาเหตุ การยื่นขอ Health

๑๓๒๔๗ บริษัท วนิดา ฟู้ดส์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๒:๓๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๓๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

Certificate หลังวันเรือออก

๑๗/๐๓/๒๕๖๔สธ ๑๐๑๐.๔/ว๓๘๒๖

ขอเสนอชื่อผู้แทนและผู้แทนสำรองใน
คณะอนุกรรมการด้านอาหาร

๑๓๒๔๘ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยากระทรวงสาธารณสุข

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔พง ๐๐๐๘/๑๙๖

ขอปรับประเภทรายจ่ายงบประมาณ
เป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท

๑๓๒๔๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา อทิตา พรมดี

๑๓:๑๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๒๕๐/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์ พิจารณาอนุมัติ
Health Certificate

๑๓๒๕๐ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๒๕๑/๒๕๖๔

ชี้แจงสาเหตุ การยื่นขอ Health
Certificate หลังวันเรือออก (Invoice
No. M๒๑/๐๑๐๐๔)

๑๓๒๕๑ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๒๕๒/๒๕๖๔

ชี้แจงสาเหตุ การยื่นขอ Health
Certificate หลังวันเรือออก (Invoice
No. M๒๑/๐๑๓๒๐)

๑๓๒๕๒ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๙๕

ขออนุมัติไปราชการ นายเทวัญ  รัตนะ
ไปราชการที่ จ.อุตรดิตถ์ พิษณุโลก
ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔
รวม ๒ วัน

๑๓๒๕๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๔:๐๕

อธิบดี ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๓๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๘๒

ขออนุมัติไปราชการ นายเทวัญ  รัตนะ
ไปราชการที่ กรุงเทพมหานคร ระหว่าง
วันที่ ๒๕-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ รวม ๒
วัน

๑๓๒๕๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๔:๐๖

อธิบดี ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๑๒๙

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายศิลปกิจ
บุญโพธิ์ ไปราชการที่ จ.หนองคาย
ระหว่างวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็น
เวลา ๑ วัน

๑๓๒๕๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ อทิตา พรมดี

๑๔:๐๘

อธิบดี ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๒๕๘/๒๕๖๔

การแต่งตั้งตัวแทนนำเข้านมผงขาดมัน
เนย บริษัท เอฟ.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด จำนวน ๑๕.๐๐ ตัน

๑๓๒๕๘ บริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ จำกัด อทิตา พรมดี

๑๔:๑๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๒๕๙/๒๕๖๔

การแต่งตั้งตัวแทนนำเข้านมผงขาดมัน
เนย บริษัท เอฟ.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด จำนวน ๘.๐๐ ตัน

๑๓๒๕๙ บริษัท นิปปุ่น (ประเทศไทย) จำกัด อทิตา พรมดี

๑๔:๑๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๑๔

ขอแก้ไขรายละเอียดเงินฝากคลัง เงินราย
ได้จากการผลิตและจำหน่ายปศุสัตว์
ประจำปี ๒๕๖๔

๑๓๒๖๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๒๖๔/๒๕๖๔

ขอยื่น Health Certificate ใช้รับรองใน
การส่งออกสินค้าไปประเทศสิงคโปร์

๑๓๒๖๔ บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์)
จำกัด

ดรุณี คำรอด

๑๔:๒๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๓๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๓๗

ขอส่งหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินชดใช้ใน
การทำลายสุกร จำนวน ๑๘๖ ตัว  ยอด
เงินรวม ๖๐๓,๒๖๕ บาท

๑๓๒๖๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๔:๒๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๒๖๖/๒๕๖๔

Embassy of Japan: Bid Farewell

๑๓๒๖๖ Embassy of Japan มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๑๔:๓๐

อธิบดี ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๓๙

ขอส่งหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินค่าชดใช้
ในการทำลายสุกร จำนวน ๔๓ ตัว เป็น
เงิน ๑๔๓,๑๖๐ บาท

๑๓๒๖๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๔:๓๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๒๘๓

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ตาย
(แพะ) ออกจากทะเบียน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ตัว

๑๓๒๖๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/ว ๐๗๑

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึก
อบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสา
ปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๓๒๖๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว อทิตา พรมดี

๑๔:๓๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๒๘๕

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ตาย
(แพะ) ออกจากทะเบียน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ตัว

๑๓๒๗๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๓๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๒๘๗

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ตาย
(แพะ) ออกจากทะเบียน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ตัว

๑๓๒๗๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๓๓๓

แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริม
การเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่า เฉลิมพระ
เกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม

๑๓๒๗๒ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๓๖

อธิบดี ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๒๘๙

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ตาย
(แพะ) ออกจากทะเบียน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ตัว

๑๓๒๗๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/๓๔๒

รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดด้านการ
ผลิตและส่งเสริมปศุสัตว์ "ร้อยละความ
สำเร็จของการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์
พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์" รอบการประเมินครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๔

๑๓๒๗๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย (กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๓๒

ขอส่งแบบรายงานการรับ-จ่าย
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์และนม ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๓๒๗๕ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปทุมธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๔๓

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๕/๐๙๖

ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมสำนัก

๑๓๒๗๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๓๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

พัฒนาพันธุ์สัตว์

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๙/๐๘๔

ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมและสิ่ง
ประดิษฐ์ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ (เรื่อง
รางป้อนนมแพะ (Goat feeding
trough)

๑๓๒๗๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นราธิวาส หมู่ที่ ๖ อ.ตากใบ จ.
นราธิวาส

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๙/๐๘๑

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี
๒๕๖๓

๑๓๒๗๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นราธิวาส อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๕๙

แผนและงบประมาณการเดินทางไป
ปฏิบัติงานโครงการ ธคก.

๑๓๒๗๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ขก๐๐๐๘/ ๕๖๖

ส่งสำเนาหนังสือนำส่งรายงานงบทดลอง
- หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน ก.พ.
๒๕๖๔

๑๓๒๙๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๕

กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔ชย๐๐๐๘/ ๑๑๗๔

แจ้งการเปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน
(บัญชีเลขที่ ๖๖๐-๔-๐๔๙๕๐-๗ "สำนัก
งานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ โครงการเงินกู้
เพื่อแก้ไขปัญหา COVID-๑๙")

๑๓๒๙๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๔

กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔สวก ๐๗๐๐/ว ๑๔๘๖

ขอมอบผลงานวิจัยเชิงสาธารณะ คลัสเต
อร์อาหารเพื่อเพิ่มมูลค่าและความ
ปลอดภัยผู้บริโภค จำนวน ๕ โครงการ

๑๓๒๙๒ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)

อทิตา พรมดี

๑๕:๒๖

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๓๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔อว.๖๕๐๑.๒๑๐๑/ว ๓๐๕๒

ขอขอบคุณ ให้จัดมีการประชุมทาง
วิชาการ ครั้งที่ ๕๙ ขอส่งของที่ระลึก
(ซองสำหรับใส่ Ipad)

๑๓๒๙๓ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อทิตา พรมดี

๑๕:๒๘

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔ชย๐๐๐๘/ ๑๑๗๓

แจ้งการเปิดบัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป (กับ
ธนาคาร ๒ ประเภท คือ ประเภทออม
ทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๖๖๐-๔-๐๕๐๓๒-๙
และประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่
๖๖๐-๔-๐๕๐๙๓-๙ ชื่อบัญชี "โครงการ
พัฒนาการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม
ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของสำนัก
งานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ")

๑๓๒๙๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๑

กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๓/๒๕๖๔๐๖๔/๐๓๕

การสอบข้อเท็จจริงทางละเมิดใหม่

๑๓๒๙๕ นายเนติ  จันทร์สนิทศรี อทิตา พรมดี

๑๕:๓๑

สำนักกฏหมาย ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๓/๒๕๖๔๐๖๔/๐๓๓

การสอบข้อเท็จจริงทางละเมิดใหม่

๑๓๒๙๖ นายเนติ  จันทร์สนิทศรี อทิตา พรมดี

๑๕:๓๒

สำนักกฏหมาย ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๓๕

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่าย จำนวน
เงิน ๑๓,๔๑๐ บาท (ฉบับเมล) (ทรายรับ
เรื่อง ๒๓/๓/๒๕๖๔)

๑๓๒๙๗ สนง.ปศข.๔ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๓๖

กลุ่มประสานราชการ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔ชย๐๐๐๘/ ๑๑๗๒

แจ้งการเปิดบัญชีเงินอุดหนุนทั่วไป (กับ
ธนาคาร ๒ ประเภท คือ ประเภทออม

๑๓๒๙๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๗

กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๓๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ทรัพย์ บัญชีเลขที่ ๖๖๐-๔-๐๕๑๓๐-๗
และประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่
๖๖๐-๔-๐๕๑๘๗-๐ ชื่อบัญชี "เงิน
อุดหนุนทั่วไปโครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จังหวัดชัยภูมิ")

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๕๔๖

ขอความอนุเคราะห์ความเห็นต่อการ
จัดตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะด้านภาย
ใต้คณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจและ
การค้าระหว่างไทยและสหราชอาณาจักร
(ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๓๒๙๙ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๐

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กทร.ปกก.๓๑๖๒/ ๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูล
สมาชิก กสจ. เกษียณอายุการทำงาน
ประจำปี ๒๕๖๔

๑๓๓๐๐ บริษัท หลักทรัพย์จัดการกองทุน
เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๑

กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๙๖๖

ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อ
ป้องกันและควบคุมโรคที่แมลงดูดเลือด
เป็นพาหะ เป็นจำนวนเงิน ๓๐๐,๐๐๐
บาท

๑๓๓๐๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด อทิตา พรมดี

๑๕:๔๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๔/ ๑๑๒

ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน (ก.ป.ศ. ๑๔
จำนวน ๕ เล่ม)

๑๓๓๐๒ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น (ฝ่าย
บริหารฯ)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๕

กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๔๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔พณ ๐๖๐๗/ว ๘๐๑

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ออนไลน์
(Webinar) เรื่อง "Brexit the Series :
โอกาสไทยกับสหราชอาณาจักรนำเท
รนด์สุขภาพเจาะตลาดโลก" (ในวันที่ ๓๐
มี.ค.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๒๐ - ๑๕.๓๐ น.
ผ่านระบบ Zoom Webinar ID ๙๓๘
๘๗๔๔ ๐๐๒๘ รหัสผ่าน ๕๕๘๐๑๕)

๑๓๓๐๓ กรมเจรจาการค้าระหว่าง ปท. จ.
นนทบุรี สำนักพัฒนาความพร้อม
ทางการค้า

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๗

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔อบ๐๐๐๘/ ๐๑๓๐๒

ขอส่งสำเนาเอกสารเบิกเกินส่งคืน (นาย
สุภชัย ศรีทัด เสียชีวิต)

๑๓๓๐๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุบลราชธานี (งานการเงินและ
บัญชี)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๐

กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔มห๐๐๐๘/ ๒๘๘

ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน (ก.ป.ศ. ๑๔
จำนวน ๕๐ เล่ม)

๑๓๓๐๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๑

กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กส ๐๐๐๘/๓๔๙

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๓๓๐๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ อทิตา พรมดี

๑๕:๕๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/ว ๕๓๙

ส่งสรุปรายงานประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๓๓๐๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ อทิตา พรมดี

๑๖:๐๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/๓๔๑

รายงานการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริม

๑๓๓๐๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย อทิตา พรมดี

๑๖:๐๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๔๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

การทำปศุสัตว์อินทรีย์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๓๐๙/๒๕๖๔

ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (นข - ๒๕๙๕
สุราษำร์ธานี จำนวน ๕๐๐.๐๐ บาท)

๑๓๓๐๙ สถานีตำรวจทางหลวง ๕ กองกำกับ
การ ๗ กองบังคับการตำรวจ
ทางหลวง

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๐

กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔ชพ ๐๐๐๘/๐๐๓๘๑

โครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระ
เกีบรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราช
พิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๕๖ ตัว

๑๓๓๑๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
(กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔มห ๐๐๐๘/๒๘๙

เสนอชื่อข้าราชการและเจ้าหน้าที่เป็น
คณะทำงานชุดใหม่โครงการศูนย์พัฒนา
และบริการกสิกรรม-ป่าไม้ หนองเต่า
แขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐ
ประชาชนลาว

๑๓๓๑๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๓๑๒/๒๕๖๔

ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (ขฃ - ๒๓๐๔ สุราฎ
ร์ธานี จำนวน ๕๐๐.๐๐ บาท)

๑๓๓๑๒ กองกำกับการ ๒ กองบังคับการ
ตำรวจทางหลวง

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๔

กองคลัง ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๑๘/ว ๙๐๒

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ APEC
Workshop on Services and the
Food System ๒๐๒๑ ภายใต้กรอบ
เอเปค (ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ เม.ย.

๑๓๓๑๓ สนง.ศก.การเกษตร กอง ศก.การ
เกษตรระหว่าง ปท.

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๖

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๔๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. (เวลา
ประเทศไทย) ในรูปแบบการประชุมทาง
ไกล)

๑๙/๐๓/๒๕๖๔พว ๐๒๐๖.๒๒/๕๘๘๕

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้อง
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร
ขัตติยราชนารี ทรงรับเชิญเสด็จไปทรง
เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอด
โรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่
๑๒ พ.ค. ๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุม ชั้น ๒ หอศิลป์พิมานทิพย์ จ.
นครราชสีมา

๑๓๓๑๔ หน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๑๖:๒๗

อธิบดี ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๑.๗/๑๒๑

การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมี
ตกค้างญี่ปุ่น (ฉบับสำเนา) (สำเนาเรียน /
อ.วก. / อ.ปม. / อ.ปศ. / เลขาฯ มกอช.)

๑๓๓๑๕ สนง.ที่ปรึกษาการเกษตร ตปท.
ประจำกรุงโตเกียว

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๓

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๖/๐๑/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๑.๗/๑๑

การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมีและ
อาหารในประเทศญี่ปุ่น (ฉบับสำเนา)
(สำเนาเรียน / อ.วก. / อ.ปม. / อ.ปศ. /
เลขาฯ มกอช.)

๑๓๓๑๖ สนง.ที่ปรึกษาการเกษตร ตปท.
ประจำกรุงโตเกียว

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๒

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๑/ว ๒๐๔๑

การติดตามความก้าวหน้าตัวชี้วัดในการ
ประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการ

๑๓๓๑๗ กระทรวงเกษตร สป.กษ. พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๒

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๔๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของ กษ. ประจำปี งปม.พ.ศ.
๒๕๖๔ ในรอบ ๖ เดือน

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/๒๐๘๘

การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับ
การคัดเลือกใน ตน.นักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ ราย น.ส.สุทัศนา บุญขำ ผู้ขึ้น
บัญชีลำดับที่ ๑

๑๓๓๑๘ สป.กษ. กกจ. พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๓๒/ว ๒๐๖๐

ขอแจ้งรหัสผ่านระบบการติดตามและ
ประมวลผลของศูนย์บริหารข้อมูล สนง.
ป.ป.ช. (NACC Smart E-Vision)

๑๓๓๑๙ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กษ.

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๗๓

ขออนุมัติเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
"นักปกครองระดับสูง (นปส.)" รุ่นที่ ๗๖
(นายสุรพล ธัญญเจริญ ตน.ปศข.๔)
(ระหว่างวันที่ ๒๒ มี.ค. - ๒๒ มิ.ย.
๒๕๖๔ ณ กรุงเทพฯ และวิทยาลัย
มหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี)
(ฉบับเมล)

๑๓๓๒๐ สนง.ปศข.๔ (ส่วนยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔สต ๐๐๐๘/๖๕๗

ขอแฟ้มประวัติข้าราชการ ก.พ.๗ ของ
นางสายใจ จันทร์เพ็ญ

๑๓๓๒๑ สนง.ปศจ.สตูล ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๓๒๒/๒๕๖๔

ร้องเรียนพฤติกรรมของ นายธวัช พิมพา
พนง.ราชการปฏิบัติงานที่ศูนย์วิจัยการ

๑๓๓๒๒ นายจักรชัย จันทร์เชื้อ ผู้ร้องเรียน
โทร.๐๘๙-๖๓๘-๙๕๕๕

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๔๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ผสมเทียมฯ พิษณุโลก ได้ยืมเงิน นาย
จักรชัย จันทร์เชื้อ เป็นจำนวนเงิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๑๖ ม.ค.
๒๕๖๐ แต่ไม่ชำระคืน

๑๙/๐๓/๒๕๖๔อบ ๐๐๐๘/๑๒๘๐

ขอส่งเอกสารประกอบการพิจารณา
คัดเลือกและประเมินข้าราชการเพื่อ
แต่งตั้งให้ดำรง ตน.ประเภทอำนวยการ
ระดับต้น ของ นายอภิชาติ ภะวัง

๑๓๓๒๓ สนง.ปศจ.อุบลราชธานี (กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าฯ)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๓๒๔/๒๕๖๔

สอบถามตำแหน่งว่างเพื่อขอโอน (ย้าย)
มารับราชการกรมปศุสัตว์ ราย นายธวัช
ชัย นันท์ดี

๑๓๓๒๔ นายธวัชชัย นันท์ดี ผู้ยื่นคำขอสอบ
ถามตำแหน่งว่าง

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔อว ๗๒๐๗/ว ๑๘

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร "การพลิกโฉมนักวิเคราะห์
นโยบายและแผนเพื่อองค์กรสมัยใหม่"
รุ่นที่ ๕ (ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ พ.ค.
๒๕๖๔ ณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร
ศาสตร์)

๑๓๓๒๕ สำนักสิริพัฒนา สนง.เลขานุการ
สำนักสิริพัฒนา

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔อย ๐๐๐๘/๓๔๑

ส่งบุคลากรของ สนง.ปศจ.
พระนครศรีอยุธยาเข้ารับการฝึกอบรมฯ
ราย นางธีราภรณ์ พรหมภักดี

๑๓๓๒๖ สนง.ปศจ.พระนครศรีอยุธยา กลุ่ม
พัฒนาสุขภาพสัตว์

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๔๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔ปข ๐๐๐๘/๕๙๒

โควต้าพิเศษ พนง.ราชการ (จำนวน ๘
ราย)

๑๓๓๒๗ สนง.ปศจ.ประจวบฯ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๕๔๔

แจ้งรายชื่อ พนง.ราชการผู้ที่ได้รับเงิน
เพิ่มจากการประเมิน (จำนวน ๔๔ ราย)

๑๓๓๒๘ สนง.ปศข.๘ ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๓๒๙/๒๕๖๔

จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัครสอบเพิ่มเติม ของ นางสุรินทร์รัตน์
แก้วเพชร

๑๓๓๒๙ นางสุรินทร์รัตน์ แก้วเพชร พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๓๓๐/๒๕๖๔

แจ้งส่งเอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัครสอบเพิ่มเติม ของ น.ส.ทัศนีย์ อุดม

๑๓๓๓๐ น.ส.ทัศนีย์ อุดม พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๔/๐๓/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๕๑๒.๑

พนง.ราชการไปราชการตัวเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ราย นายปรัชญานนท์ มูล
คำกาเจริญ

๑๓๓๓๑ สนง.ปศจ.ขอนแก่น (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๖๐๙๖

ย้ายข้าราชการ และให้ข้าราชการรักษา
ราชการแทน (จำนวน ๒ ราย / นายวีระ
เผือนกระโทก / นายธนาวุธ บุญยัง)

๑๓๓๓๒ ศาลากลาง จ.นครราชสีมา พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๗๔๗๕

ย้ายข้าราชการ (นายมานพ เถาตะกู)

๑๓๓๓๓ ศาลากลาง จ.ขอนแก่น พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๔๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๗๐๘๕

ขอส่งสำเนาแก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับ
เงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของ ตน.ที่ได้รับ
แต่งตั้ง (เฉพาะราย) (๑ ต.ค.๒๕๖๓)

๑๓๓๓๔ ศาลากลาง จ.ขอนแก่น พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๕๗๖๕

ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นาย
กฤชกร มาเวียง)

๑๓๓๓๕ ศาลากลาง จ.ขอนแก่น พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔สฎ ๐๐๐๘/๖๓๖

ค่าตอบแทน พนง.ราชการเป็นกรณี
พิเศษ (จำนวน ๗ ราย)

๑๓๓๓๖ สนง.ปศจ.สุราษฎร์ธานี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๓๓๗/๒๕๖๔

จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัครสอบเพิ่มเติม ของ น.ส.ธันยพร
จิตรอัมพร

๑๓๓๓๗ น.ส.ธันยพร จิตรอัมพร พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ลป ๐๐๐๘/๖๒๙๕

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่ไปช่วย
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในรอบวันที่ ๑ ต.
ค.๒๕๖๓ (จำนวน ๑ ราย / นายบุญเชิด
อาจองค์)

๑๓๓๓๘ ศาลากลางจ.ลำปาง พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔สค ๐๐๐๘/๔๐๘๗

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการกรณีไป
ปฏิบัติราชการหน่วยงานอื่น ให้แก่ นาย
นพรัตน์ เหรียญทอง

๑๓๓๓๙ ศาลากลาง จ.สมุทรสาคร พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๔๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๓/๒๐๒๑Ref. Nr.: Wi ๔๐๓.๐๔/๒๑-๐๓-๑๙

Invitation letter from Kreis
Reeklinghausen and Sarval
Fischermanns.

๑๓๓๔๐ Embassy of the Federal
Republic of Germany Bangkok

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๘

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔สบ.๐๐๗/๒๕๖๔

ขออนุมัติกั้นห้องผลิตสินค้าข้อไก่ โรงงาน
แปรรูปเนื้อไก่ (Slaughterhouse)

๑๓๓๔๑ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

อทิตา พรมดี

๐๘:๐๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๓๔๒/๒๕๖๔

ขออนุมัติดำเนินการปรับปรุงห้องไก่ตก
ราว และพื้นที่ลานจ่ายสินค้าแช่เย็น
ภายในประเทศ

๑๓๓๔๒ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๑๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๗/ว ๕๔๙

เลื่อนการประชุมคณะกรรมการบริหาร
โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎี
ใหม่ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (เลื่อน วันที่ ๒๔
มีค ๖๔)

๑๓๓๔๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

ดรุณี คำรอด

๐๘:๑๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔ทส ๑๐๐๗.๒/ว๔๑๑๐

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อจัดทำภาพอนาคต (Scenario
building) และการจัดลำดับความสำคัญ
เทคโนโลยี (Technology
Priorifization) การลดก๊าซเลือนกระจก
ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา
๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องเมย์แฟร์
บอลรูม ชั้นที่ ๑๑ โรงแรมเดอะ
เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

๑๓๓๔๔ สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๘:๔๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๔๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๑.๗/๒๑

กระทรวงสาธารณสุขฯ ญี่ปุ่นขอความ
ร่วมมือจัดส่งแบบฟอร์มใบรับรองและ
รายชื่อโรงงาน

๑๓๓๔๕ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่าง
ประเทศ ประจำกรุงโตเกียว

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๘:๔๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๓๔๖/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์เพื่อการ
ส่งออก ในวันที่ ๑-๒ เมษายน และรอบ
ที่๒ ในวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

๑๓๓๔๖ บริษัท กรีนสปอต จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๘:๔๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔นศ ๐๐๐๘/๕๐๗

รายงานผลการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อ
การจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙

๑๓๓๔๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๘:๕๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/๗๘๗๘

เร่งรัดความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้าน
ปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔  งบประมาณ ๘,๒๖๖,๙๐๐ บาท

๑๓๓๕๓ ศาลากลางจังหวัดสุรินทร์ อทิตา พรมดี

๐๙:๑๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔ปน ๐๐๐๘/๓๐๘

รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ สำนักงาน
ปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี

๑๓๓๕๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี อทิตา พรมดี

๐๙:๑๕

กลุ่มตรวจสอบภายใน ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๕๒๒/๒๐๑๗

ขอเสนอให้อาร์ทีเมียเป็นอาหารสัตว์ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหาร

๑๓๓๕๕ กรมประมง ดรุณี คำรอด

๐๙:๑๖

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๔๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

สัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๔๔๕

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การ
จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติพื้นที่ภาคใต้

๑๓๓๕๖ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๐๙:๒๑

สำนักกฏหมาย ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔นร ๐๒๑๐.๐๑/ว ๑๔๖๓

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "สื่อสารงานรัฐ
พัฒนางานข่าว สร้างความเข้าใจให้
ประชาชน" (ในวันที่ ๒๙ มี.ค.๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง
เมย์แฟร์แกรนด์บอลรูม ชั้น ๑๑ โรงแรม
เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ)
(เสนอ ก.เผยแพร่ฯ)

๑๓๓๕๗ กรมประชาสัมพันธ์ สำนักข่าว พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๒๓

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๓๕๘/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ GMP

๑๓๓๕๘ บริษัท แอล พี เอฟ มีท โฟรเซน
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๓๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔ลพ ๐๐๐๘/๑๒๗๐

ส่งรายงานหลักฐาน ชี้แจงเหตุการณ์ที่มี
ผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์ ตามที่มีเหตุ
การผู้ประกอบฟาร์มหมูในพื้นที่จังหวัด
ลำพูนเรียกร้องเงินชดเชยกรณียังไม่ได้รับ
เงินเยียวยาจากการทำลายสุกร จากกรณี
สงสัยโรคระบาดชนิดโรค พี อาร์ เอสฯ
ช่วงระยะเวลาตั้งแต่เดือน ก.ย. - ธ.ค.
๒๕๖๓) เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๒๕๖๔ (เสนอ
ก.เผยแพร่ฯ)

๑๓๓๕๙ สนง.ปศจ.ลำพูน (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๓๗

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๕๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๓๖๐/๒๕๖๔

การรับรองระบบ GMP โรงงานเพื่อการ
ส่งออก

๑๓๓๖๐ บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๓๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๓๖๑/๒๕๖๔

ขอต่ออายุการรับรองให้เป็นโรงงานผลิต
เนื้อสัตว์อนามัย เนื้อไก่อนามัย) บริษัท
แหลมทองผลิตภัตภัณฑ์อาาหาร จำกัด
EST.๐๖

๑๓๓๖๑ บริษัท แหลมทองสหการ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๔๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๓๖๒/๒๕๖๔

ขอเรียนเชิญเยี่ยมชมความคืบหน้าการ
ก่อสร้างโรงงานอาหารสัตว์เลี้ยงแห่งใหม่
บ.เนสท์เล่ (ไทย) จก. จังหวัดระยอง
(เพื่อประเมินความพร้อมเบื้องต้น ในวัน
ที่ ๑ เม.ย.๒๕๖๔ ณ โครงการก่อสร้าง
โรงงาน อ.ปลวกแดง จ.รยอง)

๑๓๓๖๒ บ.เนสท์เล่ (ไทย) จก. พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๕๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔อบ๐๐๐๘/ ๑๓๒๙

ขอหนังสือรับรองวันที่ปฏิบัติงานและมี
สิทธิได้รับเงินเดือน (ลงโทษไล่นายวิสุทธิ์
สารพัฒน์)

๑๓๓๖๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุบลราชธานี (งานการเงินและ
บัญชี)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๕

กองคลัง ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๑๕๘

ขอเบิกวัสดุแบบพิมพ์ที่อยู่ในความดูแล
ของกลุ่มพัสดุ กองคลัง คือ ในเสร็จรับ
เงิน ก.ป.ศ.๑๔ จำนวน ๔ เล่ม

๑๓๓๖๔ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภันฑ์ปศุสัตว์
เชียงใหม่)

วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๑๐

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๑๔๒

ขอเปลี่ยนบริษัทผู้เสนอราครุภัณฑ์

๑๓๓๖๕ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภันฑ์ปศุสัตว์
เชียงใหม่)

วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๑๖

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๕๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

วิทยาศาสตร์-เครื่องกลั่นระเหยสารเหย
สารภายใต้สุญญากาศแบบหมุนพร้อม
อุปกรณ์กรณ์ (Rotary Vacuum
Evaporator)

๒๔/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๔๐๔/ว ๑๘๓๕

ขอเชิญประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ ๒ คณะทำ
งานด้านที่ ๒ และ ๔ เพื่อการพัฒนาตัวชี้
วัดของแผนแม่บทการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ ๒๐ ปี (ด้านที่ ๒ การสร้าง
ความมั่นคงของน้ำภาคการผลิต ในวันที่
๒ เม.ย.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๓.๐๐
น. ณ ห้องนาคา ฮอลล์ ๑ ชั้น ๒ The
Halls Bangkok ซ.วิภาวดีรังสิต ๖๔
หลักสี่ กรุงเทพฯ) (ฉบับแฟกซ์)

๑๓๓๖๖ สนง.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ กอง
นโยบายและแผนแม่บท

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๙

กองแผนงาน, กองแผนงาน ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑/ว ๒๐๘๗

ขอเชิญเข้าร่วมงานวันสถาปนากระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  เนื่องในโอกาสครบ
รอบ ๑๒๙ ปี (ในวันพฤหัสบดีที่ ๑ เม.ย.
๒๕๖๔)

๑๓๓๖๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

ถิรมน จุลานุกะ

๑๐:๕๐

อธิบดี ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔SCC๒๑/GVCT๓๖๖

แจ้งยื่นขอเอกสาร Health certificate
หลังเรือออก

๑๓๓๖๘ บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด
(มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๕๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๓/๑๓๔

ขอความอนุเคราะห์ให้นักเรียนเข้ารับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวัน
ที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐
กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ คน

๑๓๓๖๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.
ศรีสะเกษ

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๕๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๕๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๘/๙๖

รายงานผลการตรวจสอบหาสารเสพติด
ของเจ้าหน้าที่

๑๓๓๗๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครพนม ม.๗ ต.โนนตาล อ.ท่าอุเท
น จ.นครพนม

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๕๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๔๓

ขออนุมัติคัดสุกรพ่อแม่พันธุ์คัดออก
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนว ๑
ตัว

๑๓๓๗๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ อ.เมือง
จ.สุรินทร์

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๕๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๒๐๐

ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ
ถึงขั้นตอนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

๑๓๓๗๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๕๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๒๐๓

ขอส่งรายงานน้ำนมดิบ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๓๓๗๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๐๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๓๗๔/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบข้อมูล

๑๓๓๗๔ นางสาวภิญญดา นามวงค์ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๐๐

กองสารวัตรและกักกัน ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๕๕๒

แจ้งผลการตรวจรับรองที่พักซากสัตว์
ของโครงการสวนป่าหนองเขื่อน

๑๓๓๗๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ฯ)

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๐๙

กองสารวัตรและกักกัน ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๓๗๖/๒๕๖๔

แจ้งเปลี่ยนแปลงเอกสาร HACCP

๑๓๓๗๖ บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์)
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๑๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๕๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/๔๒๖

ขอส่งผลการประเมินเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี
กรมปศุสัตว์ รอบการประเมินครั้งที่
๑/๒๕๖๔

๑๓๓๗๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๑๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔TPT ๐๑๗/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจ
ประเมินความสอดคล้องต่อระเบียบ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่
๑/๒๕๖๔

๑๓๓๗๘ บริษัท ไทยสัน โพลทรี (ไทยแลนด์)
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๑๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๕/๑๔๗

รายงานผลการจำหน่ายสุกรออกจาก
ทะเบียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ จำนวน ๓ ตัว

๑๓๓๗๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อรประภา อินแก้ว

๑๑:๑๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๕/๑๔๙

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสุกรตาย ออก
จากทะเบียน (ลูกสุกรแรกเกิด - ๑ เดือน
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน
๑ ตัว)

๑๓๓๘๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อรประภา อินแก้ว

๑๑:๑๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๓๘๑/๒๕๖๔

แจ้งปรับวันสิ้นสุดใบรับรองระบบ (GMP
EST.๗๕.)ให้ตรงกับใบรับรองระบบ
(HACCP EST.๗๕)

๑๓๓๘๑ บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการ
ผลิต จำกัด

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๑๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๓๒

รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่
๔

๑๓๓๘๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๕๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๑๗๔

ขอส่งรายงานแผนและผลการพัฒนา
บุคลากรตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จ
ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (IDP)
รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๓๓๘๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๑๗๗

ขอส่งรายงานตัวชี้วัดที่ ๗ ความสำเร็จใน
การดำเนินงานด้านมาตรฐานฟาร์ม การ
ป้องกันและเฝ้าระวังโรค รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๓๓๘๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๑๙๑

ขอส่งรายงานตัวชี้วัดที่ ๕ ความสำเร็จ
ของการดำเนินงานฟาร์มเครือข่าย รอบ
ที่ ๑/๒๕๖๔

๑๓๓๘๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๑๙๒

ส่งรายงานตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จ
ในการดำเนินงานวิชาการ/งานวิจัย รอบ
ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๓๓๘๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๓๘๗/๒๕๖๔

ขอการรับรองระบบ HACCP โรงงานเพื่อ
การส่งออก

๑๓๓๘๗ บริษัท ทีเอสดีพี (ไทยแลนด์) จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๑:๓๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔สธ ๑๐๑๐.๕/๔๐๙๕

ขอส่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ตัวอย่างนมโรงเรียน ภาคเรียนที่
๒/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๕

๑๓๓๘๘ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยากระทรวงสาธารณสุข

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๓๗

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๕๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กค ๐๘๒๐.๒/๑๔๙๗

ขอข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา
ข้อหารือแนวทางการดำเนินการก่อสร้าง
โรงงานผลิตวัคซีนเพื่อจำหน่ายโดยวิธีให้
หน่วยงานเอกชนลงทุนและให้หน่วยงาน
ของรัฐเช่า

๑๓๓๘๙ สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๔๔

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๓๙๐/๒๕๖๔

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้าน
จุลชีววิทยาในอาหารกระป๋อง

๑๓๓๙๐ บริษัท ไทย อินาบะ ฟูดส์ จำกัด วันทนี สุขเขียว

๑๒:๔๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๓๙๑/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก

๑๓๓๙๑ บริษัท ไทย อินาบะ ฟูดส์ จำกัด วันทนี สุขเขียว

๑๒:๔๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๓๙๒/๒๕๖๔

ขอ จนท.ตรวจสอบกระบวนการผลิต
สินค้าครีมเทียมเพื่อออกหนังสือรับรอง
สุขอนามัย (Health Certificate) จาก
กรมปศุสัตว์ (ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ เม.ย.
๒๕๖๔) (จนท.บริษัทเดินเรื่อง)

๑๓๓๙๒ PFS PRESERVED FOOD
SPECIALTY CO.,LTD.

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๐๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔ทร / ซิลเวอร์ ๐๑/๖๔

ขอแจ้งรายละเอียดการปรับปรุงแก้ไขข้อ
บกพร่องในการตรวจประเมินความ
สอดคล้องต่อระเบียบของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน (จนท.บริษัทเดินเรื่องเอง)

๑๓๓๙๓ บ.ซิลเวอร์ ฟาร์ม เซ็นเตอร์ จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๑๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๓๙๔/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์เซ็นเอกสาร Health

๑๓๓๙๔ บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด
(ESYT ๒๙๔)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๑๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๕๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

Certificate ในช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์
และวันนักขัตฤกษ์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๓๙๕/๒๕๖๔

ขอ To whom letter และ Health
certificate ฉบับใหม่

๑๓๓๙๕ บริษัทเอฟแอนด์เอฟฟู้ดจำกัด เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๑๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔ที่ ๒๒๑๑/๒๑๓

ชี้แจงสาเหตุ การยื่นขอ Health
Certificate หลังวันเรือออก

๑๓๓๙๖ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๑๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๒/๗๗๒

ขอความร่วมมือให้ความเห็นต่อแผนการ
ดำเนินการปรับตัวภายใต้คณะ
อนุกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการ
ตามมติ ครม.เกี่ยวกับเรื่อง CPTPP ด้าน
การค้าสินค้า การค้าบริการ และการ
ลงทุน

๑๓๓๙๗ สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรฯ กอง
นโยบายฯ

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๒๐

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/๗๓๐

การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขา
สารปนเปื้อน ครั้งที่ ๑๔ ผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (ระหว่างวันที่ ๓ - ๗ และ
๑๓ พ.ค.๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ - ๒๑.๐๐
น. (เวลากรุงเทพฯ) เนื่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ฯ

๑๓๓๙๘ สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรฯ
สำนักกำหนดมาตรฐาน

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๒๔

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๓๙๙/๒๕๖๔

๘๘th General Session of the
World Assembly of National

๑๓๓๙๙ OIESG๘๘ พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๓๐

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๕๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

Delegates of the World
Organisation for Animal Health
(OIE) Monday ๒๔ to Friday ๒๘
May ๒๐๒๑. Virtual Event
Information Notice You will find
the provisional programme in
Annex l.

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๙/๒๑๔๖

ขอเชิญเข้าร่วมชี้แจงในการประชุมคณะ
อนุกรรมการพิจารณากลั่นกรอง ติดตาม
และประเมินผลโครงการที่ขอใช้เงิน
กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่
๒/๒๕๖๔  วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกษ.
(๑๓๕)

๑๓๔๐๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองบริหารงาน
กองทุนฯ

อทิตา พรมดี

๑๓:๓๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๔๐๑/๒๕๖๔

หนังสือชี้แจงยื่นเอกสารออกไปยัง
ประเทศญี่ปุ่น (FROM ๑๖)

๑๓๔๐๑ บริษัทวงศ์สุวรรณอาหารและโลจิสติ
กส์จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๑.๓/๘๒

กฎระเบียบของสหภาพยุโรป (สำเนา
เรียน กรมปศุสัตว์, กรมประมง, กรม
วิชาการเกษตร, มกอช.)

๑๓๔๐๒ สนง.ที่ปรึกษาการเกษตร ตปท.
ประจำสหภาพยุโรป

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๓๖

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๑.๓/๘๑

ยุทธศาสตร์การปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหม่
ของสหภาพยุโรป (ฉบับเมล) (สำเนา
เรียน / กรมประมง / กรมปศุสัตว์ /

๑๓๔๐๓ สนง.ที่ปรึกษาการเกษตร ตปท.
ประจำสหภาพยุโรป

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๔๕

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๕๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

กรมวิชาการเกษตร / กรมส่งเสริมการ
เกษตร / มกอช.)

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๗/๖๙๖

ขอส่งรายงานการประชุม เรื่องเตรียม
ความพร้อมมาตรฐานบังคับ เรื่อง การ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่สำหรับฟาร์มไก่
ไข่ (มกษ.๖๙๐๙-๒๕๖๒)

๑๓๔๐๔ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กองควบคุม
มาตรฐาน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๔๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/ว ๔๕๗

รายงานทะเบียนฟาร์มมาตรฐานที่ผ่าน
การตรวจรับรองและต่ออายุ
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๓๔๐๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๔๗

สำนักงานปศุสัตว์เขต๒ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว ๗๖๐

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาทางเว็บ
(Webinar) เรื่อง Code of Practice to
Minimize and Contain Foodborne
AMR (ในวันที่ ๘ เม.ย.๒๕๖๔ เวลา
๒๑.๓๐ - ๒๓.๓๐ น. (ตามเวลาประเทศ
ไทย)

๑๓๔๐๖ สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรฯ
สำนักกำหนดมาตรฐาน

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๔๘

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔นบ ๐๐๐๘/ว๑๔๑

รายงานการจัดอบรมผู้ประกอบการ
หลักสูตรส่งเสริมให้สถานประกอบการ
เข้าร่วมโครงการปศุสัตว์ OK

๑๓๔๐๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๔๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔ฉช ๐๐๐๘/๑๔๒๐

ส่งรายงานผลการสอบสวนฟาร์มกรณีพบ
สารตกค้างในไข่ไก่

๑๓๔๐๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๕๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๕๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/ว ๔๑๖

รายงานการยกเลิกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่า
สัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์

๑๓๔๐๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๕๒

สำนักงานปศุสัตว์เขต๒ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๕.๐๑/ว๖๘๕

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำ
วิสัยทัศน์และนโยบายการส่งเสริมสินค้า
และผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาล
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันศุกร์ที่ ๒๖
มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมใหญ่ ชั้น ๑๒ ศูนย์วิทยาศาสตร์
ฮาลาล อาคารวิจัยจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย

๑๓๔๑๐ คณะอนุกรรมการจัดทำวิสัยทัศน์ฯ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๕๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๑.๓/๘๐

ผลกระทบ COVID-๑๙ ต่อพฤติกรรมผู้
บริโภคและแนวโน้มอุตสาหกรรมเกษตร
และอาหารในยุโรป (ฉบับเมล) (สำเนา
เรียน / กรมวิชาการเกษตร / กรม
ประมง / กรมปศุสัตว์ / กรมส่งเสริมการ
เกษตร / มกอช. / สศก.)

๑๓๔๑๑ สนง.ที่ปรึกษาการเกษตร ตปท.
ประจำสหภาพยุโรป

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๕๘

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๔๐๐

ขอส่งรายงานตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์ (การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่าย
เนื้อสัตว์) รอบที่ ๑/๖๔

๑๓๔๑๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๐๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๒/ว๗๔๕

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและขอเชิญผู้

๑๓๔๑๓ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กองนโยบายฯ

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๐๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๖๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

แทนเข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องกับคณะ
ทำงานมาตรการสุขอนามัยและสุขอนา
มันพืช ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอร์เรนซ์
ในวันอังคารที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔สธ ๑๐๐๙.๓.๑/ว ๓๙๑๑

ขอเชิญประชุมชี้แจงกฎกระทรวงฯ ในวัน
จันทร์ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา
๐๙.๐๐-๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
ชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑ ชั้น ๑ ตึก
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

๑๓๔๑๔ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยากระทรวงสาธารณสุข

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๘

สำนักกฏหมาย ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔ชบ๐๐๐๘/ ๔๕๔

ของบประมาณก่อสร้างอาคารที่ทำการ
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพนัสนิคม

๑๓๔๑๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ฝ่าย
บริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๒

กรมปศุสัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๘/ว ๔๙๓

ขอส่งบทความเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อหน่วยงานของ
ท่านได้ใช้ประโยชน์จากบทความในการ
ปฏิบัติหน้าที่ฯ

๑๓๔๑๖ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักกฎหมาย

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๓

สำนักกฏหมาย, สำนักกฏหมาย ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔สบ๐๐๐๘/ -

ขอเปลี่ยนเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
(นางเวลิน พาสมใจ)

๑๓๔๑๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรปราการ

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๔

กองคลัง ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๔๑๘/๒๕๖๔

Updated List of New Zealand
Meat Establishments Approved for
Export to Thailand (ME๑๐๘

๑๓๔๑๘ Ministry for Primary Industries
Manatu Ahu Matua

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๑๖

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๖๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

Caprine, Ovine Auckland Meat
Processors Limited Main Road,
Totara, Thames Thames Slaughter,
processing ๑๖ March ๒๐๒๑) ส่ง
ฉบับสำเนา และฉบับจริงมาให้ กรป.
ด้วย

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๒๐๙๔

รายงานสถานการณ์ภัยแล้งและการ
บริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๗

๑๓๔๑๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงาน
และโครงการพิเศษ

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔มท๐๗๑๔.๓/ว ๓๕๓๐

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเขื่อง
ใน จังหวัดอุบลราชธานี

๑๓๔๒๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๗

กองคลัง ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๕๖๓

ส่งแบบคำขอขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ จำนวน ๑ กลุ่ม (กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มผู้เลี้ยงแพะขุนบ้านโป่งเกตุ
บน)

๑๓๔๒๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔มท๐๗๑๔.๓/ว ๓๕๒๗

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน
พรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

๑๓๔๒๒ กรมโยธาธิการและผังเมือง วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๙

กองคลัง ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๑๙๓

รายงานผลการลงพื้นที่ตรวจสอบจำนวน
สัตว์โคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว

๑๓๔๒๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๖๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔มท๐๗๑๔.๓/ว ๓๕๒๓

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

๑๓๔๒๔ กรมโยธาธิการและผังเมือง วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๒

กองคลัง ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กพ ๐๐๐๘/๒๗๔

ขอเลขทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
(กลุ่มเกษตรกรโค-กระบือขุนท่าขุนราม)

๑๓๔๒๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
กำแพงเพชร (กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔มท๐๗๑๔.๓/ว ๓๕๒๘

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนศรี
บุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

๑๓๔๒๖ กรมโยธาธิการและผังเมือง วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๓

กองคลัง ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔มท๐๗๑๔.๓/ว ๓๕๓๓

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนท่า
ตูม จังหวัดสุรินทร์

๑๓๔๒๗ กรมโยธาธิการและผังเมือง วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๕

กองคลัง ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔มท๐๗๑๔.๓/ว ๓๕๓๑

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนโนน
ดินแดง และผังเมืองรวมชุมชนสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์

๑๓๔๒๘ กรมโยธาธิการและผังเมือง วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๘

กองคลัง ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๒๑๑๒

การดำเนินโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชน
เกษตรไทย ในประเทศญี่ปุ่น ประจำปี
๒๕๖๔

๑๓๔๒๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักการ
เกษตรต่างประเทศ

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔มท๐๗๑๔.๓/ว ๓๕๒๕

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนสีดา
และผังเมืองรวมชุมชนบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

๑๓๔๓๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๔

กองคลัง ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๖๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔มท๐๗๑๔.๓/ว ๓๕๓๒

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนโพน
ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๓๔๓๑ กรมโยธาธิการและผังเมือง วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๙

กองคลัง ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔สส๐๐๐๘/ ๒๑๕

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ กรณี
หน่วยงานบันทึกบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑
รายการ มูลค่ารวม ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๓๔๓๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสงคราม

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๖

กองคลัง ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔ชบ๐๐๐๘/ ๗๗๐๐

การรับบริจาคทรัพย์สิน (ที่ดิน ขนาด ๑
ไร่ ๓๘.๖ ตาราง โฉนดเลขที่ ๖๐๖๗ เลข
ที่ดิน ๔๙ ต.บ้านช้าง อ.พนัสนิคม จ.
ชลบุรี ฯลฯ)

๑๓๔๓๓ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๘

กองคลัง ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๔๓๔/๒๕๖๔

ขอยื่นหนังสือรับรองสุขอนามัย HEALTH
CERTIFICATE ล่าช้า

๑๓๔๓๔ บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
(Est.๑๑)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๔๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ลป๐๐๐๘/ ๒๐๒๑

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ก.พ.
๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๗๖,๒๓๐.๐๐ บาท)

๑๓๔๓๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๐

กองคลัง ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ขก ๑๗๖

ขอสนับสนุนงบประมาณตรวจเฝ้าระวัง
โรคที่สำคัญของสุกร

๑๓๔๓๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๖๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กพ๐๐๐๘/ ๒๗๘

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในระบบ KTB Corporate
Online (กรณีผู้ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง
ของหน่วยงานโอนย้ายหรือลาออก)

๑๓๔๓๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
กำแพงเพชร (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๓

กองคลัง ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๕๓๒

ขอเบิกเวชภัณฑ์ สำหรับการทำ
การุณยฆาตสุกรเพื่อลดปัญหาการ
ระบาดของสุกร จำนวน ๓,๐๐๐ ขวด

๑๓๔๓๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ (ส่วน
สุขภาพสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ลบ)/ ๐๙๔

การวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน
ลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

๑๓๔๓๙ ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๕

กองคลัง ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๒/ ๑๒๒

ขอจัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์
กรณีหน่วยงานบันทึกล้างบัญชีพัก
สินทรัพย์ผ่านระบบ GFMIS Web
Online (เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล
ขนาด ๓๐๐ กิโลกรม จำนวน ๑ เครื่อง
มูลค่ารวม ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๓๔๔๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๘

กองคลัง ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๓)/ ๑๑๖๖

ส่งเอกสารการโอนวัสดุคงคลัง (เพิ่มเติม)
(จำนวนเงินรวม ๓๓,๑๒๐.๐๐ บาท)

๑๓๔๔๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๐

กองคลัง ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔รบ๐๐๐๘/ ๗๑๗๘

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณี
พัสดุชำรุด (จำนวน ๓๓ รายการเนกื่อง

๑๓๔๔๒ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ชติญา บัวหลวง

๑๓:๕๑

กองคลัง, กองคลัง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๖๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

จากราคาซื้อหรือได้มา ไม่เกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท)

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๕๔๑

ขอโอนวัสดุคงคลัง (จำนวนเงินรวม
๑๙๓,๕๑๒.๐๐ บาท)

๑๓๔๔๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป) อ.เมือง จ.สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๔

กองคลัง ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๓๑๘

ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษา ระหว่าง
วันที่ ๑-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน
๑๐ คน

๑๓๔๔๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๓/๑๓๘

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง (การ
คัดสัตว์) เพื่อขออนุมัติจำหน่ายเป็ดเทศ
จำนวน ๔๗๕ ตัว

๑๓๔๔๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.
ศรีสะเกษ

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๒/๒๐๒๑๗๔๐๓๖-๑๓๔๔๖/๒๕๖๔

SAVE THE DATE: ๒๕ March
๒๐๒๑_Preparatory Meeting for the
๘๘th OIE General Session (Paris-๘:
๐๐ a.m./ Bangkok - ๒:๐๐ p.m./
Tokyo - ๔:๐๐ p.m.) (ฉบับเมล)

๑๓๔๔๖ OIE Asia Pacific_Tokyo_Events พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๑๑

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๒๓๐

ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริง (การคัดสัตว์) และคณะ
กรรมการจำหน่ายสัตว์

๑๓๔๔๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔ทส ๑๑๐๒/๒๕๐

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

๑๓๔๔๘ สำนักตรวจสอบ องค์การสวนสัตว์
แห่งประเทศไทยฯ

วิลาสินี ยิ้มแย้ม

๑๕:๑๑

กรมปศุสัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๖๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

องคืการสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯครั้งที่
๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๐๒๓๕

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์โคเนื้อ พันธุ์
อเมริกันบราห์มัน ๗ ตัว

๑๓๔๔๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๐๒๓๖

รายงานสัตว์ตาย (โคเนื้อตาย หมายเลข
TK ๘๗/๖๓)

๑๓๔๕๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๐๒๑N ํ ๑๕/๒๑

On behalf of the Ministry of
Agriculture, Livestock and Food
Supply (MAPA), I would like to
inform you that, referring to the
Normative Instruction No.
๑๗/๒๐๒๐, established the
procedure for enlisting imported
products intended for animal
feeding that are exempt from
registration will be carried out
exclusively via electronic system.
(ฉบับเมล)

๑๓๔๕๑ MINISTRY OF AGRICULTURE
LIVESTOCK AND FOOD SUPPLY
EMBASSY OF BRAZIL

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๑๙

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔รน ๐๐๐๘/๑๙๗

รายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมเครือ
ข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๑/๒๕๖๔
จำนวน ๑ ฟาร์ม

๑๓๔๕๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๖๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๘.๑๔/๓๑๐

ส่งสำเนาผลการพิจารณาคำอุทธรณ์ของ
บริษัท เรืองชัยมอเตอร์ จำกัด และส่ง
เอกสารประกอบการโอนขายบิลงบเงิน
รายได้จากการผลิตและจำหน่ายด้าน
ปศุสัตว์

๑๓๔๕๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๓๐๘

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
๒๕๖๓

๑๓๔๕๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๗/ว ๒๑๒๔

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน เมื่อ
วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๓๔๕๖ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองนโยบาย
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรฯ

อทิตา พรมดี

๑๕:๒๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๔๗๕

ขอสนับสนุนงบประมาณ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๔๕๐,๐๐๐ บาท

๑๓๔๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม ฝ่ายบริหารทั่วไป

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔พร ๐๐๐๘/ว ๙๗๐

ขอส่งข้อมูลการดำเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ
ระยะที่ ๒

๑๓๔๕๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ อทิตา พรมดี

๑๕:๒๘

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔ลพ ๐๐๐๘/๑๒๙๔

รายงานการตรวจสอบสุกร (การเคลื่อน
ย้ายสุกร)

๑๓๔๕๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๖๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔รน ๐๐๐๘/๑๙๙

ขอหารือกรณีการบริหารจัดการครุภัณฑ์
การเกษตร รายการแม่พันธุ์โคสินทรัพย์
ซึ่งได้รับโอนจากกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอัน
ดามัน ไม่สามารถมอบกรรมสิทธิ์ให้แก่
เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการ

๑๓๔๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จัวหวัดระนอง
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๕

สำนักกฏหมาย ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๓/ ๑๓๕

ขอระงับการขออนุมัติจำหน่ายพัสดุชำรุด
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (จำนวน
๑๖ รายการ)

๑๓๔๖๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๖

กองคลัง ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔ทส ๑๐๐๒.๔/ว ๔๖๒๐

ขอความร่วมมือรายงานผลการอนุญาต
ให้มีการเข้าถึงทรัพยากรชีวภาพและการ
ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนจาก
ทรัพยากรชีวภาพ รอบ ๖ เดือน
(กรกฎาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓)

๑๓๔๖๒ สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๘

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๗๘๓

ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่เป็นวิทยากร วันที่
๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-
๑๔.๑๕ น. และเวลา ๑๔.๓๐-๑๕.๑๕ น.
ณ โรงแรมเดอะคาแนล ราชบุรี (น.สพ.
พรพิรุณ  ชินสอน)

๑๓๔๖๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี อทิตา พรมดี

๑๕:๓๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔MM๐๙๕/๒๕๖๔

ขอส่งมอบงานงวดที่ ๓ โครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลบุคลากรกรมปศุสัตว์
จำนวน ๑ งาน เป็นจำนวนเงิน

๑๓๔๖๔ บ. มาสเตอ เมกเคอ จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๓๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๖๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙๔,๔๐๐ บาท (จนท.บริษัทเดินเรื่อง
เอง)

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๑๕๙

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการ
ด้านงานวิจัยของศูนย์วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่

๑๓๔๖๕ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภันฑ์ปศุสัตว์
เชียงใหม่)

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๔๑

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ตง ๐๐๐๘/๓๗๘

การรับโอนทะเบียนครุภัณฑ์ที่หน่วยงาน
ส่วนภูมิภาคเสนอของบพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด

๑๓๔๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๕

กองแผนงาน ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๔๖๗/๒๕๖๔

ขออนุมัติออกใบรับรองระบบมาตรฐาน
GMP ฉบับใหม่

๑๓๔๖๗ บริษัท บีทาเก้น จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๔๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๕๘

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ เขต ๕ ครั้งที่
๒/๒๕๖๔

๑๓๔๖๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๖

กองแผนงาน ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔อว ๐๔๐๕.๕/ว ๙๐๓

ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาคณะกรรมการ
กำกับดูแลการดำเนินการต่อสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์ของสถานที่ดำเนินการ
(คกส.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ หัวข้อ "การ
พิจารณา และติดตามข้อเสนอโครงการ :
ประเด็นปัญหาและแนวทางการแก้ไข"
ระหว่างวันที่ ๑๓-๑๔ พฤษภาคม
๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมวิภาวดีบอลรูม บี

๑๓๔๖๙ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อทิตา พรมดี

๑๕:๔๗

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๗๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ชั้น ๑ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์เซ็น
ทรัลพลาซา ลาดพร้าว

๒๒/๐๓/๒๕๖๔อว ๖๕๐๑.๑๒๐๖/๐๔๑๗

ขอความอนุเคราะห์ขอรายละเอียดข้อมูล
โครงการและผลการดำเนินงานโครงการ
ตลอดจนตอบแบบสอบถามเพื่อรายงาน
ผลการดำเนินงานและความคุ้มค่าของ
โครงการ ภายใต้แผนงานบูรณาการพัฒ
นาส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๓๔๗๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๙

กองแผนงาน ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔สว ๐๐๑๒/ว ๗๕๒

จัดทำวารสาร "จุลนิติ" โดยกำหนดพิมพ์
เผยแพร่ ๒ เดือนต่อ ๑ ฉบับ

๑๓๔๗๑ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา อทิตา พรมดี

๑๕:๔๙

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔สน ๐๐๐๘/ว ๖๐๖

รายงานประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติ
ราชการภาคปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัด
สกลนคร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

๑๓๔๗๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๐

กองแผนงาน ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๔๗๓/๒๕๖๔

Expression of interest for field
veterinary epidemiology training
Expressions of interest should be
submitted here by ๑๕ April ๒๐๒๑:
Asia Pacific Coinsortium of
Veterinary Epidemiology (APCOVE)
is pleased to invite expressions of
interest for field veterinary
epidemiology training from eligible

๑๓๔๗๓ APCOVE พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๑

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๗๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

candidates in the following target
countries: Vetnam, Indoneasia,
Philippines, Laos, Cambodia,
Myanmar, Timor-Leste and PNG.
(ฉบับเมล)

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๔.๐๑/ว ๔๖๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่
๒/๒๕๖๔

๑๓๔๗๔ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กอง
นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๒

กองแผนงาน ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔รน๐๐๐๘/ ๒๒๔๔

โอนเงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ กลับส่วนกลาง (ค่าครุภัรฑ์การ
เกษตร เพื่อใช้สำหรับจัดซื้อพ่นยา
จำนวน ๕ เครื่องๆ ละ ๑๖,๘๐๐ บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔,๐๐๐ บาท และมี
เงินเหลือจ่ายที่โอนกลับกรมปศุสัตวื เป็น
จำนวนเงิน ๑,๕๐๐ บาท)

๑๓๔๗๕ ศาลากลางจังหวัดระนอง วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๒

กองคลัง ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๔๗

รับรองการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ (นางสาวประภัสสร โพธิ์
เจริญ)

๑๓๔๘๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔นน๐๐๐๘/ ๔๔๖

ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน (ก.ป.ศ. ๑๔
จำนวน ๓๐ เล่ม)

๑๓๔๘๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๗

กองคลัง ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๗๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๕๒

การเบิกจ่ายเดินทางไปราชการของ
เจ้าหน้าที่โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ สำนัก
งานปศุสัตว์ เขต ๖

๑๓๔๘๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กพ ๐๐๐๘/๒๘๑

รายงานผลการดำเนินงานโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๒

๑๓๔๘๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
กำแพงเพชร (กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔รน๐๐๐๘/ ๔๖

รายงานผลการรับโอนพัสดุระหหว่างกรม
(จำนวน ๒ รายการ  รายการเครื่องสับ
พืชสด (ขนาดใหญ่) จำนวน ๕ เครื่อง
รายการแม่พันธุ์โคเนื้อ จำนวน ๒๔๗ ตัว)

๑๓๔๘๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๒

กองคลัง ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๕๔๒

ส่งหลักฐานการส่งเงินค่าจำหน่ายลูกโค
(เพศผู้) โครงการฟื้นฟูอาชีพปศุสัตว์ ภาย
ใต้โครงการ ธคก. รวม ๒ ราย ๒ ตัว เป็น
เงิน ๒๖,๗๐๐ บาท

๑๓๔๘๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ (ส่วน
ส่งเสริม ฯ )

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๑๓๘

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายพนม
มีศิริพันธุ์ ไปราชการ ที่ จ.เลย  วันที่
๒๕-๒๗ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเวลา ๓ วัน

๑๓๔๘๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๖:๐๕

อธิบดี ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔ชน๐๐๐๘/ ๕๐๑

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่

๑๓๔๘๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๕

กองคลัง ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๗๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

KTB Corporate Online (กรณีผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามคำสั่งของหน่วยงานโอนย้าย
หรือลาออก)

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๕๓๗

ขออนุมัตินำลูกโคเพศเมีย ตัวที่ ๑ ของ
โครงการฟื้นฟูอาชีพปศุสัตว์ และ
โครงการ สนช. ภายใต้โครงการ ธคก.
ขยายให้เกษตรกรรายใหม่ และขออนุมัติ
เลขที่สัญญายืมเพื่อการผลิต จำนวน ๒
ราย

๑๓๔๙๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ (ส่วน
ส่งเสริม ฯ )

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/ชบ ๙๖๒

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๓๔๙๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๗

กองคลัง ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๕๓๕

ขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้ยืมโค ของโครงการ
ธคก. เกษตรกรรายเก่าเป็นรายใหม่ และ
ขออนุมัติเลขที่สัญญา จำนวน ๔
หมายเลข

๑๓๔๙๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ (ส่วน
ส่งเสริม ฯ )

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว .๕๖๓

การอนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกโคตัวที่ ๑
เพศผู้ อายุครบ ๑๘ เดือน โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน
๑๒,๐๐๐ บาท

๑๓๔๙๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๗๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔พท๐๐๐๘/ ๕๐๓

ขอส่งเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์
(จัดจ้างรายการปรับปรุงบ้านพักปศุสัตว์
จังหวัดพัทลุง มูลค่ารวม ๔๘๕,๗๐๐
บาท)

๑๓๔๙๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ฝ่าย
บริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๐

กองคลัง ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว.๕๖๗

การจำหน่ายทะเบียนแม่โค-กระบือ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้เป็น
กรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืม (กรณี
สัญญายืมครบ ๕ ปี) รวมจำนวน ๒๓ ตัว

๑๓๔๙๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว.๕๖๕

การอนุมัติขยายลูกโค-กระบือ ตัวที่ ๑
เพศเมีย อายุครบ ๑๘ เดือน โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๖ ตัว

๑๓๔๙๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/๓๖๕

ขอส่งข้อมูลความต้องการของเกษตรกร
โครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎี
ใหม่

๑๓๔๙๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๗/ว ๕๗๒

ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนิน
งานโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ผ่านระบบทางไกลออนไลน์
(ACU Conference)  ในวันที่ ๒๕
มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น ณ ห้อง

๑๓๔๙๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองนโยบาย
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรฯ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๗๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(๑๒๓)

๒๒/๐๓/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/๙๘๖

รายงานลูกเกิดของแพะพระราชทาน

๑๓๔๙๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๒๐๘๘

ขออนุญาตจ้างพนักงานราชการและขอ
คงตำแหน่ง (ทดแทนตำแหน่งที่ลาออก)

๑๓๕๐๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๒๐๘๖

พนักงานราชการลาออก

๑๓๕๐๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔สข ๐๐๐๘/๓๓๗

สำรวจผลกระทบจากการลดเป้าหมาย
การดำเนินงาน

๑๓๕๐๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๖๔

จัดทำแผนงานปรับปรุงโรงเรีอนเลี้ยง
สัตว์ในโรงเรียนโครงการตามพระราช
ดำริ ปี ๒๕๖๔

๑๓๕๐๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต๙ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/ว ๒๐๙๐

แนวทางปฏิบัติในการปรับปรุงการ
กำหนดตำแหน่ง

๑๓๕๐๔ สป.กษ. กกจ. พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๗๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๒๑๔๖

ขอยืมทะเบียนประวัติประจำตัว
ข้าราชการ (จำนวน ๔ ราย / พงศ์พัฒน์
ขัตพันธุ์ / จีรพงษ์ แซ่ตั้ง / สุรชัย พรหม
มา / กิตติศักดิ์ มะรินทร์))

๑๓๕๐๕ สนง.ปศจ.เชียงใหม่ พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔พท ๐๐๐๘/๕๐๒

แจ้งวงเงินค่าตอบแทนโควตาพิเศษ ให้
แก่ พนง.ราชการ (จำนวน ๖ ราย)

๑๓๕๐๖ สนง.ปศจ.พัทลุง ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔บก ๐๐๐๘/๓๔๓

การบริหารวงเงินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือน
เพิ่มเติม (โควตาพิเศษ)

๑๓๕๐๗ สนง.ปศจ.บึงกาฬ (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔พท ๐๐๐๘/๕๐๑

ขอข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (นายณรงค์
สุทธิสังข์)

๑๓๕๐๘ สนง.ปศจ.พัทลุง ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๒๐๘๕

พนง.ราชการลาออก (นายสมชัย สาคร
ธำรง) ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.๒๕๖๔ เป็นต้น
ไป

๑๓๕๐๙ สนง.ปศจ.เชียงใหม่ พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๒๐๘๗

ขออนุญาตจ้าง พนง.ราชการและขอคง
ตำแหน่ง (ทดแทนตำแหน่งที่ลาออก)
(ตน.เลขที่ ๔๒๐๗)

๑๓๕๑๐ สนง.ปศจ.เชียงใหม่ พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๗๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔อบ ๐๐๐๘/๑๓๐๗

แจ้งรายชื่อ พนง.ราชการที่ได้รับ
พิจารณาโควตาพิเศษ จำนวน ๓๗ ราย

๑๓๕๑๑ สนง.ปศจ.อุบลราชธานี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/๔๓๖๒

การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ของ น.ส.ปิยาภรณ์ ทองจำรัส
(แนบสลิปส่งเอกสารเพิ่มเติมมาด้วยค่ะ)

๑๓๕๑๒ ศาลากลาง จ.สระบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๔๕๙

ขอแจ้งรายชื่อ พนง.ราชการที่ได้รับ
โควตาพิเศษ รอบ ๑ ต.ค.๒๕๖๓
(จำนวน ๖ ราย)

๑๓๕๑๓ สนง.ปศจ.มหาสารคาม (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๕๗๘

แจ้งรายชื่อ พนง.ราชการได้รับเงินโควตา
พิเศษ (๑ ต.ค.๒๕๖๓)

๑๓๕๑๔ สนง.ปศจ.เพชรบุรี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔นบ ๐๐๐๘/๑๔๔

เลื่อนค่าตอบแทน พนง.ราชการ เป็น
กรณีพิเศษ (จำนวน ๘ ราย)

๑๓๕๑๕ สนง.ปศจ.นนทบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๐๘๐

การดำเนินการโครงการยกย่องหน่วยงาน
ใสสะอาด กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๔

๑๓๕๑๖ สนง.ปศข.๓ (ส่วนยุทธศาสตร์) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๕๑๗/๒๕๖๔

จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัครสอบเพิ่มเติม ของ นายนครรัฐ
อ่องพิมาย

๑๓๕๑๗ นายนครรัฐ อ่องพิมาย พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๗๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ขก ๑๘๑

ขอความอนุเคราะห์ประเมินแบบรายการ
ปริมาณงานและราคา (ปร.๔) แบบ
ประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง (ปร.๕)
และสรุปราคาค่าปรับปรุงอาคาร
อเนกประสงค์ ขนาด ๑๙๒ ตรม. (ปร.๖)
และแบบแปลนเพื่อปรับปรุงโรงเลี้ยงสัตว์
ทดลองฯ (เป็นจำนวนเงิน ๑,๒๖๔,๕๒๖
บาท) (เสนอ ก.ก่อสร้างฯ)

๑๓๕๑๘ ศวพ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
บน จ.ขอนแก่น

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๔

กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๔๑๘

ขอ งปม.ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง
(เพิ่มเติม) จำนวน ๖๐,๙๑๒ บาท (เสนอ
กปร.) (ฉบับเมล)

๑๓๕๑๙ สนง.ปศจ.ตาก ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๕

กลุ่มประสานราชการ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/๔๔๑

ขอ งปม.ติดตั้งมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้า
และเคลื่อนย้ายมิเตอร์น้ำประปา รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น ๓๒,๒๖๖.๐๖ บาท (เสนอ
กปร.)

๑๓๕๒๐ สนง.ปศจ.ชลบุรี (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๗

กลุ่มประสานราชการ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔มส ๐๐๐๘/๓๕๓

ขอสนับสนุนงบประมาณ ค่าวัสดุยาน
พาหนะและขนส่ง (รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๘๑,๔๐๐ บาท) (เสนอ กปร.) (ฉบับเมล)

๑๓๕๒๑ สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๙

กลุ่มประสานราชการ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔มส ๐๐๐๘/๓๕๔

ขอสนุบสนัน งปม.ค่าซ่อมแซมยาน
พาหนะและขนส่ง เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
๓๕,๒๓๐ บาท (ฉบับเมล) (เสนอ กปร.)

๑๓๕๒๒ สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๔

กลุ่มประสานราชการ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๗๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๕๗

รายงานการประชุม หน.ส่วนราชการกรม
ปศุสัตว์ในพื้นที่เขต ๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
(เสนอ กปร.)

๑๓๕๒๓ สนง.ปศข.๕ (ส่วนยุทธศาสตร์ฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๖

กลุ่มประสานราชการ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๕๖

ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือนส
ก.พ.๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๓๕๒๔ สนง.ปศข.๕ (ฝ่ายบริหารฯ) จ.
เชียงใหม่

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๘

กลุ่มประสานราชการ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กพ ๐๐๐๘/ว ๕๐

ส่งรายงานการประชุมประจำเดือน
(เสนอ กปร.)

๑๓๕๒๕ สนง.ปศจ.กำแพงเพชร (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๐

กลุ่มประสานราชการ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๗๔

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจำ พนง.ราชการ สนง.ปศข.๖ (เสนอ
กปร.)

๑๓๕๒๖ สนง.ปศข.๖ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๒

กลุ่มประสานราชการ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๕/ว ๒๙๑

รายงานผลการประชาสัมพันธ์สร้างการ
รับรู้งานตามนโยบายสำคัญและภารกิจ
กษ. ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.
ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประจำเดือน ก.พ.
๒๕๖๔ (เสนอ ก.เผยแพร่ฯ)

๑๓๕๒๗ สป.กษ.กองเกษตรสารนิเทศ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๗

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๔๘๘

แผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัย
และสร้างสรรค์ ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๖๓
-๒๕๖๔) (เสนอ ก.เผยแพร่ฯ)

๑๓๕๒๘ สป.กษ.กองกลาง โทร.๐๒-๒๘๑-
๕๙๕๕ ต่อ ๒๙๑

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๙

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๒๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๘๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๔๖

ขออนุญาตนำสุกรพ่อพันธุ์เพื่อนำมาทด
แทน จำนวน ๓๐ ตัว

๑๓๕๒๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๐๙:๐๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๔๗

การเคลื่อนย้ายสุกรมีชีวิตจากพื้นที่
ปศุสัตว์อื่นเข้าพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๕

๑๓๕๓๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๐๙:๑๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๔๘

ขออนุญาตนำสุกรสาวทดแทนเข้าพื้นที่
ปศุสัตว์เขต ๕ มายังฟาร์มมจริณ จ.
เชียงใหม่

๑๓๕๓๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๐๙:๑๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๓๘

ขออนุญาตนำหรือเคลื่อนย้ายซากสัตว์
ภายในราชอาณาจักร ของบริษัท
เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
(โรงงานแปรรูปสุกรแม่โจ้)

๑๓๕๓๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๐๙:๑๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔SPFS ๖๔/๐๑๗ ปศ.

ขอเปลี่ยนแปลง และปรับปรุงพื้นที่ผลิต
สินค้าไก่ และสินค้าสุกร EST.๑๓๗

๑๓๕๓๓ บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๔๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๕๓๕/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
วันที่ ๓ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

๑๓๕๓๕ บริษัท คิงเบลโปรดิวเซอร์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๕๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กบ ๐๐๐๘/๓๘๐

ขอรับการสนับสนุน งปม. ค่าวัสดุ
เวชภัณฑ์ (เพิ่มเติม) เพื่อใช้ในการปฏิบัติ

๑๓๕๓๖ สนง.ปศจ.กระบี่ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๑๔

กลุ่มประสานราชการ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๘๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

งานเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวัง
ป้องกันโรคระบาดฯ เป็นเงิน ๒๐๐,๐๐๐
บาท (เสนอ กปร.) (ฉบับเมล)

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๔๒

รายงานบันทึกการจัดการข้อร้องเรียน
ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๓๕๓๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์เทพา อทิตา พรมดี

๑๐:๒๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๗/๑๑๗

ส่งรายละเอียดการขอปรับงบประมาณ
รายจ่าย (งบดำเนินงาน) ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๓

๑๓๕๓๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย อทิตา พรมดี

๑๐:๒๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๙/๐๘๗

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการผลิต
แพะ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๓๕๓๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นราธิวาส

อทิตา พรมดี

๑๐:๒๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๔๗๖

มาตรการทางการบริหารเพื่อ
ประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัย
และจริยธรรม

๑๓๕๔๐ สป.กษ.กองกลาง โทร.๐๒-๒๘๑-
๕๙๕๕ ต่อ ๒๙๑

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๔๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๕๔๑/๒๕๖๔

ขอแก้ไขหนังสือรับรอง HEALTH
CERTIFICATE (REPLACEMENY,TO
WHOM) เลขที่ ๒๐๔๐๒๗๗๐๓๗ ลงวัน
ที่ ๐๗ ตุลาคม ๒๕๖๔

๑๓๕๔๑ บริษัท ไทย อินาบะ ฟูดส์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๕๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๔๙๕

การแก้ไขเพิ่มเติมตำสั่งมอบหมายและ
มอบอำนาจให้รองนายกรัฐมนตรี และ

๑๓๕๔๒ สป.กษ.กองกลาง โทร.๐๒-๒๘๑-
๕๙๕๕ ต่อ ๒๙๑

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๒๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๘๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรี

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๕๐

ชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-
bidding) บองงบลงทุน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๗๐๐,๐๐๐ บาท)

๑๓๕๔๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครศรีธรรมราช (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๖

กองคลัง ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๕๔๔/๒๕๖๔

จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัครสอบเพิ่มเติม ของ น.ส.ณัฏฐา
โลจนันท์

๑๓๕๔๔ น.ส.ณัฏฐา โลจนันท์ พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๒๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๔๙

ขออนุมัติขยายเวลาจ่ายเงินงบประมาณ
ปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๓๕๔๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครศรีธรรมราช (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๙

กองคลัง ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๕๔๖/๒๕๖๔

ขอยื่น HEALTH CERTIFICATE ล่าช้า
หลังวันเรือออก

๑๓๕๔๖ บริษัท แหลมทองโพลทริ จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๕๔๗/๒๕๖๔

จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัครสอบเพิ่มเติม ของ น.ส.นิภาพร กอ
แก้ว

๑๓๕๔๗ น.ส.นิภาพร กอแก้ว พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๓๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๗/ ๒๑๒

การวางและจัดทำผังเมืองชุมชนลำสนธิ
จังหวัดลพบุรี

๑๓๕๔๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๒

กองคลัง ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๘๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔นว ๐๐๐๘/๘๐๑

ขอส่งข้อมูลบุคลพื่อการพิจารณาเลื่อน
ตน.อำนวยการระดับต้น ของ นาย
สามารถ รังผึ้ง

๑๓๕๔๙ สนง.ปศจ.นครสวรรค์ (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๓๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔DLD๐๒/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์ออก HEALTH
CERTIFICATE และจดหมายรับรอง
สินค้าส่งออกประเทศอังกฤษ

๑๓๕๕๒ บริษัทสุรพลฟู้ดส์จำกัด(มหาชน) ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๔๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๕๕๓/๒๕๖๔

ขออนุมัติ Health Certificate (EU
FORM) หลังวันเรือออก

๑๓๕๕๓ บริษัทสุรพลฟู้ดส์จำกัด(มหาชน) อรประภา อินแก้ว

๑๑:๕๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔พณ ๐๖๐๒/ว ๘๘๕

ร่างรายงานการประชุมเตรียมการ
สำหรับการประชุมเจรจา FTA ไทย - ตุร
กีด้านการค้าสินค้า (ภายในวันที่ ๒๖ มี.
ค.๒๕๖๔) (ฉบับเมล)

๑๓๕๕๔ กรมเจรจาการค้าระหว่าง ปท.
สำนักการค้าสินค้า จ.นนทบุรี

พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๔๔

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๔๙๘

การแต่งตั้งกรรมการตามกฎหมาย/
กรรมการและผู้บริหารขององค์การ
มหาชน

๑๓๕๕๕ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๒:๔๘

สำนักกฏหมาย ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๐๒๑APHIS TH ๑๐/๒๐๒๑

(USDA - APHIS) invitation to
Department of Livestock
Development (DLD) to participate
and speak at the Asian Region

๑๓๕๕๖ USDA พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๔๙

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๘๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

African swine fever virus (ASFV)
Virtual Workshop sheduled for
May ๒๔th - ๒๗th ๒๐๒๑. Two ๓๐-
minute presentation spaces ane
being held for DLD at ๑๑ - ๑๑:๓๐
am May ๒๔th and ๑๐:๓๐ - ๑๑ am
May ๒๖th. (ฉบับเมล)

๑๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๕๕๘/๒๕๖๔

มีความประสงค์จะดำเนินการส่งออก
สินค้าประเภทหมูสดแช่เย็น/แช่แข็งไป
ประเทศ Bahrain จำนวน ๓ รายการ

๑๓๕๕๘ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๒:๕๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๐๒๐Ref: MS/IC

The election of the Director
General will be organised during
the ๘๘th General Session which
will be held from ๒๔ to ๒๘ May
๒๐๒๑. Due to the COVID-๑๙
pandemic, which forced the OIE
Council, in coordination with the
Director General, to postpone the
๘๘th General Session of the OIE
World Assembly of Delegates
from May ๒๐๒๐ until May ๒๐๒๑.
(ฉบับเมล)

๑๓๕๕๙ Oie Organisation Mondiale de
la Sante Animale

พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๕๔

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔ปจ ๐๐๐๘/๑๑๘๕

ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีออกใบอนุญาตให้
นำหรือเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์

๑๓๕๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี อทิตา พรมดี

๑๒:๕๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๘๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ชนิดสุกร ของนายศักดิ์ชัย  แจ้งจำรัส

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๑.๓/๘๓

ข้อกำหนดการนำเข้า composite
product ของสหภาพยุโรป (สำเนาเรียน
/ กรมปศุสัตว์ / กรมประมง / มกอช.)
(ฉบับเมล)

๑๓๕๖๑ สนง.ที่ปรึกษาการเกษตร ตปท.
ประจำสหภาพยุโรป

พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๕๘

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๕๖๒/๒๕๖๔

ขอหนังสือสุขอนามัยหลังวันเรือออก
จำนวน ๖ ตู้

๑๓๕๖๒ บริษัท เดอะทรีไนน์ ๘๘ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๕๖๓/๒๕๖๔

ขอหนังสือสุขอนามัยหลังวันเรือออก
จำนวน ๕ ตู้

๑๓๕๖๓ บริษัท เดอะทรีไนน์ ๘๘ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๒๒๒/๗๒๖

การสำรวจความพืงพอใจของประชาชน
ต่อการให้บริการคามคู่มือสำหรับ
ประชาชน (ฉบับเมล)

๑๓๕๖๔ สนง.ก.พ.ร. ถ.พิษณุโลก กทม. กอง
นวัตกรรมบริการภาครัฐ

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๐๔

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔QA.๒๑๐๓/๐๑

การขออนุมัติต่อเติมอาคารพื้นที่การผลิต
ภายในโรงงาน (VPH (E) ๑๖.)

๑๓๕๖๕ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๕๖๖/๒๕๖๔

ขออนุญาตเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

๑๓๕๖๖ บริษัทไทยนิปปอนเวจเทเบลจำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๓:๐๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๒๒๑/๓๖๐

การพิฒนาระบบการให้บริการภาครัฐ

๑๓๕๖๗ สนง.ก.พ.ร. ถ.พิษณุโลก กทม. กอง
ขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๐๗

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๘๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz
Portal) ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (ใน
วันที่ ๒ เม.ย.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ
กรมปศุสัตว์) (ฉบับเมล)

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๒/๗๗๘

เม็กซิโกขยายขอบข่ายการนำเข้า
ผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดจากประเทศไทย

๑๓๕๖๘ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กองนโยบายฯ

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔ฉช ๐๐๐๘/๑๔๗๗

ขอความอนุเคราะห์เป็นวิทยากร
ผึกอบรมผู้ประกอบการ ในวันพุธที่ ๒๔
มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐
น.

๑๓๕๖๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๒๑๘

ขอโอนเงินงบประมาณรายจ่าย (งบ
ลงทุน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ กลับส่วนกลาง ๖๐๑,๐๐๐ บาท

๑๓๕๗๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ อทิตา พรมดี

๑๓:๑๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๐/๑๓๗

แจ้งการเสียชีวิตของพนักงานราชการ
ตำแหน่งพนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  เมื่อวัน
ที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๓๕๗๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ อทิตา พรมดี

๑๓:๑๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๒๒๑

ขอส่งรายงานตัวชี้วัดที่ ๑ รอบที่
๑/๒๕๖๔ การเบิกจ่ายงบประมาณ
รายจ่ายภารรวม ระหว่างเดือน ตุลาคม
๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

๑๓๕๗๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ อทิตา พรมดี

๑๓:๒๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๘๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔อว ๖๕๐๑.๑๒๐๓/๑๑๖

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล เรื่อง ผลกระ
ทบของ ไวรัส Covid-๑๙ ต่อโซ่อุปทาน
ไข่ไก่ในประเทศไทย

๑๓๕๗๓ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและ
ทรัพยากรคณะเศรษฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/๑๐๐๖

การสอบสวนข้อเท็จจริง โครงการโคบาล
บูรพา จังหวัดสระแก้ว วันที่ ๓๐-๓๑
มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต ๒

๑๓๕๗๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว อทิตา พรมดี

๑๓:๒๘

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๕๗๕/๒๕๖๔

ขอแก้ไขหนังสือรับรองความปลอดภัย
(Health Certificate) เลขที่
๒๑๔๐๑๒๐๐๐๑๗

๑๓๕๗๕ บริษัท เพ็ทนานาภัณฑ์ จำกัด วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๒๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๕๗๖/๒๕๖๔

ขอเร่งรัดนัดหมายเข้าตรวจสอบโรงงาน
เพื่อการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มี
ส่วนประกอบของไข่

๑๓๕๗๖ Unilever Thai Trading Limited ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๒๐๓/ ๒๐๙๕

ขอโอนเงินงบประมาณเบิกแทนกันเพื่อ
การจัดงานพระราชพิธีพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี
๒๕๖๔ (เป็นเงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท)

๑๓๕๗๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองคลัง

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๒

กองคลัง ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๒/ว๔๒

ขอส่งรายงานการประชุมคณะ
อนุกรรมการว่าด้วยการบังคับใช้

๑๓๕๗๘ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กองนโยบายฯ

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๘๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
และอุปสรรคทางเทคนิคต่อการค้า ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ เมื่อวันจันทร์ที่ ๘ มีนาคม
๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔จบ๐๐๐๘/  ๐๘๓๗

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน
สอยดาว จังหวัดจันทบุรี

๑๓๕๗๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๘

กองคลัง ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔อน ๐๐๐๘/๔๕๘

สรุปรายงานผลการปฏิบัติงานสร้างความ
รับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน รอบที่
๑/๒๕๖๔ (เสนอ ก.เผยแพร่ฯ)

๑๓๕๘๐ สนง.ปศจ.อุทัยธานี (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๔๔

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๐๐

การโอนเงินงบประมาณกลับส่วนกลาง
กรมปศุสัตว์ (รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๑๒๔,๗๐๐ บาท)

๑๓๕๘๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๔

กองคลัง ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๑๐๒๘

สรุปผลการประชุมส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาตารางประสาน
สอดคล้องแสดงความเชื่อมโยงภารกิจ
นโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนหลักที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายการบริหารและการ
พัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.
๒๕๖๔-๒๕๖๖

๑๓๕๘๒ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงาน
และโครงการพิเศษ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๔๕

กองแผนงาน ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๕/ว ๓๐๖

ขอความร่วมมือในการจัดนิทรรศการวัน
สถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๓๕๘๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองเกษตร
สารนิเทศ

อทิตา พรมดี

๑๓:๔๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๘๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ครบรอบ ๑๒๙ ปี วันที่ ๑ เมษายน
๒๕๖๔ ณ บริเวณโถงหน้าห้องประชุม
๑๑๕

๒๔/๐๓/๒๕๖๔อน ๐๐๐๘/๔๖๙

ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด
รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๓๕๘๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๔๗

กองแผนงาน ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔ชพ๐๐๐๘/ ๐๐๓๘๘

รับโอนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (รายการ
อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์
(Smart Card Reader) ยี่ห้อ ZW รุ่น
๑๒๐๒๕๓ จำนวน ๒ เครื่อง)

๑๓๕๘๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๘

กองคลัง ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔BFL๖๓๐๓/๐๑๗

ขอความอนุเคราะห์ผ่อนผันใช้รหัส
ไปรษณีย์ ๗๓๑๔๐ ในการขอหนังสือ
รับรองสุขภาพ

๑๓๕๘๖ บริษัท บลูฟาโล่ จำกัด ดรุณี คำรอด

๑๓:๔๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/ว ๒๑๑๙

การบริหารวงเงินที่กันไว้สำหรับเลื่อน
เงินเดือนของผู้ดำรง ตน.รอง หน.ส่วน
ราชการระดับกรม ในสังกัด กษ. สำหรับ
รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ (๑ ต.ค.๖๓ -
๓๑ มี.ค.๖๔)

๑๓๕๘๘ สป.กษ. กกจ. พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๔๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๕๒๔

การจัดสรรทุนการศึกษาของส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐ

๑๓๕๘๙ สป.กษ.กองกลาง โทร.๐๒-๒๘๑-
๕๙๕๕ ต่อ ๒๙๑

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๕๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๙๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/ว ๑๓๓๓

การให้เงินสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่
บุคลากรในสังกัด กษ.

๑๓๕๙๐ สป.กษ. กกจ. พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๕๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๐๐๙/ว ๖

ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ
คัดเลือกเกษตรกร สถานบันเกษตรกร
และสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติครั้งที่
๒/๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๒๔ มีนาคม
๒๕๖๔

๑๓๕๙๑ คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรฯ อทิตา พรมดี

๑๓:๕๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/ว ๑๓๓๔

ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่อง การเสนอ
ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา

๑๓๕๙๒ สป.กษ. กกจ. พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๕๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔ปจ ๐๐๐๘/ว ๑๑๕๖

ขอส่งรายงานผลการฝึกอบรมโครงการ
พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์กิจกรรม
การฝึกอบรม "หลักสูตรพื้นฐานอาสา
ปศุสัตว์"

๑๓๕๙๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี อทิตา พรมดี

๑๓:๕๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๓/ ๘๖

รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงและขอ
อนุมัติจำหน่ายพัสดุชำรุด (ประเภทพัสดุ
ทั่วไป จำนวน ๑๖ รายการ)

๑๓๕๙๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ ตู้
ปณ.๑๔ อ.เมือง จ.แพร่

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๕

กองคลัง ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔ปจ ๐๐๐๘/ว ๑๑๕๗

ขอส่งรายงานผลการฝึกอบรมโครงการ

๑๓๕๙๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี อทิตา พรมดี

๑๓:๕๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๙๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

พัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาด
ไก่พื้นเมือง

๒๒/๐๓/๒๕๖๔ปจ ๐๐๐๘/ว ๑๑๕๘

ขอส่งรายงานผลการฝึกอบรมโครงการ
พัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาด
แพะ

๑๓๕๙๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี อทิตา พรมดี

๑๓:๕๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/ว ๑๓๓๗

ขอส่งเอกสาร เรื่อง โอนข้าราชการ
พลเรือนสามัญ (จำนวน ๒ ราย / นาย
ณัฉฐกิตติ์ ของทิพย์ / นายขจร เรา
ประเสริฐ)

๑๓๕๙๗ สป.กษ. กกจ. พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๕๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๔๖๑

รายงานผลการพัฒนาบุคลากร : ระดับ
ความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้
บังคับบัญชา รอบ ๑/๒๕๖๔

๑๓๕๙๘ สนง.ปศจ.พิษณุโลก (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๕๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๒๑๘

หนังสือแสดงเจตนาขอรับบำเหน็จ
บำนาญลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุปี
๒๕๖๔ (จำนวน ๕ ราย / วัชราภรณ์ ชู
แสน / ประดิษฐ พรมหลาว / สมทรง
ลอยเลิศ / สายันต์ พลจันทึก / นิวัฒน์
ปักมาศ)

๑๓๕๙๙ ศบส.ทับกวาง จ.สระบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๐๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๑๒

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว
(มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์)

๑๓๖๐๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๒

กองคลัง ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๙๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๕๒

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๓๖๐๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๗

กองคลัง ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๖๐๒/๒๕๖๔

ขอแจ้งความประสงค์ขอขยายขอบข่าย
การรับรอง GMP (ผลิตภัณฑ์เนยแข็งปรุง
สุกแช่เยือกแข็ง เพื่อส่งออกไปยัง
ประเทศสิงคโปร์ และญี่ปุ่น) (จนท.
บริษัทเดินเรื่อง)

๑๓๖๐๒ MCKey พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๐๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๒๑๒

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายเอกภพ
ทองสวัสดิ์วงศ์ ไปราชการที่ จ.ชัยภูมิ
ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็น
เวลา ๑ วัน

๑๓๖๐๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๑๔:๐๘

อธิบดี ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๖๐๔/๒๕๖๔

ขอรับรองระบบ GMP,HACCP โรงงาน
อาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อการส่งออก

๑๓๖๐๔ บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๑๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/ว ๖๐๖

การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรม
ปศุสัตว์ เรื่องร้องเรียนผ่านสื่อ
Facebook

๑๓๖๐๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น อทิตา พรมดี

๑๔:๑๒

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๕๒๕

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการสำคัญ
ของหน่วยงานที่สนับสนุนการขับเคลื่อน

๑๓๖๐๖ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๑๔

กองแผนงาน ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๙๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

การพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาภาค

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๔๙๙

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการติดตาม
การดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล
และข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี ครั้งที่
๑/๒๕๖๔

๑๓๖๐๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๑๕

กองแผนงาน ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๕๒๓

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๓๖๐๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๑๖

กองแผนงาน ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๕๒๗

ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ สภาผู้แทนราษฎร และข้อสังเกต
ของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา
ศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ วุฒิสภา

๑๓๖๐๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๑๙

กองแผนงาน ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔นธ ๐๐๐๘/๔๓๕

ส่งรายชื่อ พนง.ราชการที่ได้รับเลื่อนค่า
ตอบแทน ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๓
(เพิ่มเติม) (จำนวน ๑๓ ราย)

๑๓๖๑๐ สนง.ปศจ.นราธิวาส (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๒๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ลพ๐๐๐๘/ ๑๐๖๘.๑

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์วิทยาศาตร์และ
การแพทย์ (จำนวน ๒ รายการ โต๊ะ
รักษาและล้างแผลชนิดสแตนเลส

๑๓๖๑๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๑

กองคลัง ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๙๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

จำนวน ๑ ตัว ฯลฯ ภายในวงเงิน
งบประมาณทั้งสิ้น ๑๐๗,๐๐๐ บาท)

๑๙/๐๓/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๔๘๐

สำนักงานปศุสัตว์จตังหวัดมหาสารคาม
ขอส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัด
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์
ระดับจังหวัด รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๓๖๑๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม (กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๒

กองแผนงาน ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔สข ๐๐๐๘/ว ๓๖๓

ขอสนับสนุนงบประมาณในการสร้างโรง
จอดรถยนต์

๑๓๖๑๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๓

กองแผนงาน, กองแผนงาน, กอง
แผนงาน, กองแผนงาน

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔สข ๐๐๐๘/ว ๓๖๒

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จำนวน
๑๐๗,๘๐๐ บาท

๑๓๖๑๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๔

กองแผนงาน, กองแผนงาน, กอง
แผนงาน, กองแผนงาน

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔สต ๐๐๐๘/๗๒๘

แจ้งโควตาพิเศษของ พนง.ราชการ
(จำนวน ๑๓ ราย)

๑๓๖๑๕ สนง.ปศจ.สตูล ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๒๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔รย ๐๐๐๘/๓๗๘

ข้อร้องเรียนในการจัดซื้ออาหารเสริม
(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒
ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๑๓๖๑๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๐

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๑๒๗๖

การพิจารณาจัดสรรเงินโควตาพิเศษ พน
ง.ราชการ ณ วันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๓
(จำนวน ๑๐ ราย)

๑๓๖๑๗ สนง.ปศจ.ชัยภูมิ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๙๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๔/๐๒/๒๕๖๔สฎ๐๐๐๘/ ๗๐๘

โอนงบประมาณงบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เหลือจ่าย) กลับ
ส่วนกลาง (เป็นเงิน ๑๙๗,๒๐๐ บาท)

๑๓๖๑๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๘

กองคลัง ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔สต ๐๐๐๘/๗๑๓

ส่งข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ ของ นาง
สายใจ จันทร์เพ็ญ

๑๓๖๑๙ สนง.ปศจ.สตูล ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๘๖

การส่งแผนการปรับปรุงการให้บริการ
ตามตัวชี้วัดที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔

๑๓๖๒๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๘)/ ๕๘๙

ขอชี้แจงเพิ่มเติมกรณีขออนุญาตรื้อถอน
สิ่งปลูกสร้าง (บ้านพักข้าราชการ) (ใน
ราคา ๒,๖๐๔ บาท เดิมราคาประเมิน
๕,๕๖๐ บาท)

๑๓๖๒๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๑

กองคลัง ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔พณ ๐๔๐๓/ว ๔๑๔๖

สรุปมติการประชุมคณะทำงานบริหาร
โครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ปี
๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ภายในวันที่
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๓๖๒๒ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานบริหาร
โครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่
ปี ๒๕๖๔

อทิตา พรมดี

๑๔:๔๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔พย ๐๐๐๘/๘๔๓

ส่งเอกสารการสมัครเข้ารับคัดเลือกใน
ตน.ปศุสัตว์ (อำนวยการระดับต้น) ของ

๑๓๖๒๓ สนง.ปศจ.พะเยา พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๔๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๙๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

นายนิธิส จิตนิยม

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๕๒๖

การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าข้าวโพด
หวานจังหวัดนครราชสีมา

๑๓๖๒๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๔:๔๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๓/๘๑

การคัดเก็บทดแทนพันธุ์โคหย่านมเพศ
เมีย

๑๓๖๒๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ ตู้
ปณ.๑๔ อ.เมือง จ.แพร่

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๔๔๗

ขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาราคา
สินค้าข้าวโพดหวานจังหวัดนครราชสีมา

๑๓๖๒๖ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๔:๔๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔ขก๐๐๐๘/ ๖๑๘

ข้อมูลค่าใช้จ่ายเพื่อจัดทำต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

๑๓๖๒๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๔

กองคลัง ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๖๒๘/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก

๑๓๖๒๘ บริษัท เอ.พี.โฟร์เซ่นฟู้ดส์ จำกัด ดรุณี คำรอด

๑๔:๔๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๑๒๙๖

ขอรับการพิจารณาคัดเลือกและประเมิน
ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตน.
ประเภทอำนวยการระดับต้น ราย นาย
อโนชา อินทรศร

๑๓๖๒๙ สนง.ปศจ.ชัยภูมิ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๔๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๕๒๑

การแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ทำกิน

๑๓๖๓๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๔:๔๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๙๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ของชาวกะเหรี่ยงในพื้นที่บ้านบางกลอย
อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๓/๘๔

โอนเงินงบลงทุน กลับส่วนกลาง
(๑๒๐,๐๐๐ บาท)

๑๓๖๓๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ ตู้
ปณ.๑๔ อ.เมือง จ.แพร่

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔พร ๐๐๐๘/๑๐๑๙

ขอส่งเอกสารประกอบการพิจารณา
คัดเลือกและประเมินข้าราชการ ของ
นายอภิเษก โรจนวิภาต

๑๓๖๓๒ สนง.ปศจ.แพร่ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๔๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๖๒

รายงานสถานการณ์โคนม ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๓๖๓๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๔:๔๘

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๓/๘๕

ขออนุมัติใช้งบประมาณเหลือจ่าย (เพื่อ
จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จอบหมุน
จำนวน ๑ เครื่อง เป็นเงิน ๑๒๐,๐๐๐
บาท)

๑๓๖๓๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ ตู้
ปณ.๑๔ อ.เมือง จ.แพร่

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๘/๙๔

ขอส่งผลรายงานตัวชี้วัดที่ ๒ สัตว์พันธุ์ดี
(กระบือพื้นเมือง) รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๓๖๓๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครพนม ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.
นครพนม

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔รอ๐๐๐๘/ ๑๐๒๑

ขอรับมอบอำนาจในการขอใช้ที่ราชพัสดุ

๑๓๖๓๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
ฝ่าบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๑

กองคลัง ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๙๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๗๓

รายงานสถานการณ์ราคาสินค้าปศุสัตว์
เฉลี่ย ระดับเขตปศุสัตว์ (รอบที่ ๒
ระหว่างวันที่ ๘-๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๓๖๓๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๔:๕๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๐๐

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสุกรตายออก
จากทะเบียน (ลูกสุกร เพศผู้ อายุแรก
เกิด -๑ เดือน ตาย) ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ตัว

๑๓๖๓๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๑๐๕/๑๙๑๒

ขอส่งรายชื่อราษฎรที่ได้รับการช่วยเหลือ
ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตาม
นโยบายรัฐบาล

๑๓๖๓๙ กรมส่งเสริมสหกรณ์ อทิตา พรมดี

๑๔:๕๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๐๕

ขออนุมัติคัดโคเพื่อเก็บทดแทนพันธุ์
จำนวน ๑ ตัว

๑๓๖๔๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๑๒๓๙

ขอให้ตรวจสอบเอกสารโครงการโคเนื้อ
โคขุนสร้างชาติ

๑๓๖๔๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ อทิตา พรมดี

๑๔:๕๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๐๗

รายงานสัตว์ตาย (โคพันธุ์กบินทร์บุรี เพศ
ผู้ หมายเลข NO ๑๐๕/๕๗)

๑๓๖๔๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๔๑๖๓

เร่งรัดความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้าน

๑๓๖๔๓ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ อทิตา พรมดี

๑๔:๕๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๙๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
คือ แปลงใหญ่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยง
กระบือตำบลชีบน

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๐๘

รายงานสัตว์ตาย (โคพันธุ์กบินทร์บุรี เพศ
เมีย หมายเลข NO ๓/๕๘)

๑๓๖๔๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๑๐๑๘

ผลการสำรวจความต้องการของ
เกษตรกรโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่ม
ทฤษฎีใหม่

๑๓๖๔๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๑๑

ขอส่งสำเนาใบขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ นายอำนวย กวมทรัพย์ ผอ.ศูนย์
ฯ เดินทางไปราชการที่ โรงแรมเด
อะไพรเวซี่ บีช รีสอร์ทแอนด์ สปา จ.
ประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๕
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๓๖๔๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๖๑๖

การจำหน่ายทะเบียนแม่โค โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
เกษตรกรผู้ยืม (กรณีสัญญายืมครบ ๕ ปี)
รวมจำนวน ๑ ตัว

๑๓๖๔๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๖๒๗

การอนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกโค-กระบือ
ตัวที่ ๑ เพศผู้ อายุครบ ๑๘ เดือน

๑๓๖๔๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๐๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๕
ตัว เป็นเงิน ๘๔,๕๐๐ บาท

๒๓/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๐๑๙.๓/๑๔

การจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำ
ปี พ.ศ.๒๕๖๔ (ขอความอนุเคราะห์ท่าน
เผยแพร่พระบรมราโชวาทเนื่องในวัน
ข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๔ ให้แก่ข้าราชการในสังกัดและ
ประชาชน โดย สนง.ก.พ.จะเผยแพร่ผ่าน
ทางเว็บไซต์ (www.ocse.go.th) ในวันที่
๑ เม.ย.๒๕๖๔ / ประชาสัมพันธ์ยกย่อง
เชิดชูเกียรติและเผยแพร่เกียรติคุณของ
ข้าราชการพลเรือนดีเด่นหรือผลงานของ
ส่วนราชการ ตามสื่อหรือช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์ของส่วนราชการฯลฯ)

๑๓๖๔๙ คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการ
พลเรือน สนง.ก.พ.จ.นนทบุรี ฝ่าย
เลขานุการคณะกรรมการฯ

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๐๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔ลย๐๐๐๘/ ๔๘๕๔

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ (ประเภทสนาม
และการฝึก รายการถังไนโตรเจนพร้อม
ด้ามจับเบอร์สัก สำหรับทำเครื่องหมาย
ประจำตัวสัตว์ (ตีตราเย็น) จำนวน ๒ ถัง
เป็นเงิน ๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๓๖๕๐ ศษลากลางจังหวัดเลย วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๒

กองคลัง ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๑๗

ขอส่งรายงานการจัดการองค์ความรู้ของ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
งวดที่ ๑

๑๓๖๕๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๐๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๖๒๓

การอนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกโค-กระบือ
ตัวที่ ๑ เพศผู้ อายุครบ ๑๘ เดือน
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑๐
ตัว เป็นเงิน ๑๒๓,๕๐๐ บาท

๑๓๖๕๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๑๐๕๘

การใช้ที่ดินราชพัสดุของศูนย์วิจัยและ
พัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร

๑๓๖๕๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๔

กองคลัง ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๖๑๓

การอนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกโค ตัวที่ ๑
เพศผู้ อายุครบ ๑๘ เดือน โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๒ ตัว เป็นเงิน
๒๓,๘๐๐ บาท

๑๓๖๕๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๖๒๒

การอนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกโค ตัวที่ ๑
เพศผู้ อายุครบ ๑๘ เดือน โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๒ ตัว เป็นเงิน
๓๑,๐๐๐ บาท

๑๓๖๕๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๑๙๘

ส่งเอกสารประกอบการขอโอน
งบประมาณเงินรายได้จากการผลิตและ
จำหน่ายปศุสัตว์ (งบลงทุน รายการ ใบ
มีดดันหน้าดิน จำนวน ๒ ชุด เป็นเงิน

๑๓๖๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๐๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๔๙,๐๐๐ บาท)

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ลพ๐๐๐๘/ ๑๐๖๘

ส่งเอกสารสำหรับการหักล้างรายการพัก
สินทรัพย์ (จำนวน ๒ รายการ โต๊ะรักษา
และล้างแผลชนิดสแตนเลส จำนวน ๑
ตัว ฯลฯ มูลค่ารวม ๑๐๗,๐๐๐ บาท)

๑๓๖๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๖

กองคลัง ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔๓๑๖/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์ปรับย้ายตำแหน่ง
ราย นายสิริวุฒิ บางโพธิ์ทอง ตน.
ปัจจุบัน หน.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จ.พิจิตร
(แนบหนังสือที่ พจ ๐๐๐๘/๕๖๖ ลว.๒๕
มี.ค.๒๕๖๔ เรื่อง ส่งแบบประเมิน
ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตน.
ประเภทอำนวยการระดับต้น ในส่วน
ราชการกรมปศุสัตว์ เรียน อปส. ผ่าน
ผอ.กกจ. มาด้วย)

๑๓๖๕๘ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ เขต
จตุจักร กทม. (ลับที่สุด)

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๐๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๖๒๑

การอนุมัติจำหน่ายบัญชีโตแม่พันธุ์
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๑๓๖๕๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๖/๑๖๕

ส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๓๖๖๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๐๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๒๐

จัดทำสัญญายืมโคโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
กรณีพิเศษ จำนวน ๑ ราย

๑๓๖๖๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔ศธ ๐๒๑๐๕/๗๖๓

การนำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ใน ตน.
หนึ่งไปขึ้นบัญชีเป็นผุ้สอบแข่งขันได้อื่น
จำนวน ๑ ราย คือ น.ส.ชัชชญา มานะ
ประสพสุข แจ้งความจำนงค์สละสิทธิ
จากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ใน ตน.นัก
ทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการของกรม
ปศุสัตว์ฯลฯ

๑๓๖๖๒ สนง.ศึกษาธิการ จ.ราชบุรี อ.เมือง
ราชบุรี จ.ราชบุรี กลุ่มบริหารงาน
บุคคล

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๑๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๓๒๖

ขอความอนุเคราะห์รับนักศึกษาฝึกงาน
ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน - ๒๘
พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ คน

๑๓๖๖๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๑๒๙๐

ขอรับโอนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน
๔ รายการ

๑๓๖๖๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ อทิตา พรมดี

๑๕:๑๒

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๕๒๔.๓/๒๐๓๔

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรม
ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ “โครงการฟื้นฟู
ทรัพยากรพันธุ์ปลาน้ำจืด” วันที่ ๓๑ มีค
๖๔

๑๓๖๖๕ กรมประมง ดรุณี คำรอด

๑๕:๑๓

อธิบดี ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๐๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/๐๒๙๔

รับมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒
เครื่อง

๑๓๖๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัว
ลำภู

อทิตา พรมดี

๑๕:๑๓

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๓๒๗

ขออนุมัติลาพักผ่อน ของนายศรชัย คง
สุข ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๓๖๖๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๖๑๘

ขอส่งแบบแสดงความจำนงขอรับความ
ช่วยเหลือโครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพด้านปศุสัตว์สำหรับเกษตรกร
(อาชีพเลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกร
(กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ที่เข้าร่วม
โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
ภายใต้ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ

๑๓๖๖๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กท ๑๑๐๓/๑๑๗๑

ประชาสัมพันธ์แนวทางการรรับรองการ
ให้บริการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยติด
เชื้อของกรุงเทพมหานคร

๑๓๖๖๙ สำนักสิ่งแวดล้อม อทิตา พรมดี

๑๕:๑๔

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔สธ ๑๐๐๒.๑๑/ว ๒๕๑

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเครื่องมือ
แพทย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๙ เมษายน
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๓.๐๐ น. ณ
ห้องประชุมหลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น ๒
อาคาร ๑ ตึกสำนักงานคณะกรรมการ

๑๓๖๗๐ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ อทิตา พรมดี

๑๕:๑๖

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๐๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

อาหารและยา

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๔/๐๘๐

ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๓

๑๓๖๗๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๔/๐๘๓

รายงานขออนุมัติจำหน่ายแพะออกจาก
ทะเบียน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ตัว

๑๓๖๗๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๑/ว ๙๓๕

ขอให้แจ้งผลการพิจารณามายังสำนัก
งานเศรษฐกิจการเกษตร ภายในวันที่
๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๓๖๗๓ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อทิตา พรมดี

๑๕:๒๓

สำนักกฏหมาย ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔CFP Co.,Ltd

แจ้งขอออก HEALTH CERTIFICATE ล่า
ช้า

๑๓๖๗๔ บริษัท ซีเอฟพี จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๔๘๔

รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดด้านการ
ผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ "ร้อย
ละความสำเร็จของการดำเนินงานเครือ
ข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์" รอบการ
ประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๓๖๗๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม (กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๒/๑๒๓

ขออนุมัติจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน ๑๔
รายการ

๑๓๖๗๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๐๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔คค ๐๔๑๕.๑/๑๕๖๘

แจ้งผลการตรวจสอบ จำนวน ๒ รายการ

๑๓๖๗๗ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานคร
พื้นที่๕ กรมการขนส่งทางบก

อทิตา พรมดี

๑๕:๓๒

สำนักกฏหมาย ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔อว ๖๐๐๑/๓๘๙๐

เชิญประชุมหารือเกี่ยวกับประเด็นสืบ
เนื่องจากการประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ BCG
Model สาขากฎหมาย ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๘ มีค ๖๔ (นายรักไทย
งามภักดิ์, นายศศิ เจริญพจน์)

๑๓๖๗๘ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ

ดรุณี คำรอด

๑๕:๔๕

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๙๙๘

ส่งรายละเอียดข้อมูลเกษตรกรที่ดำเนิน
การลดความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกรที่ดำเนินการระหว่างที่ ๕
ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๑๐
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๓๖๗๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย อทิตา พรมดี

๑๕:๔๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔สฎ ๐๐๐๘/๖๕๗

ขอสนับสนุนงบประมาณในการเฝ้าระวัง
โรคที่สำคัญในสุกร รวมทั้งสิ้น
๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑๓๖๘๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

อทิตา พรมดี

๑๕:๔๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/ว ๕๔

ส่งสำเนาใบเสร็จรับเงิน

๑๓๖๘๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
(กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กร ๐๐๐๕/ว ๘๕๓

รายงานสรุปการติดตามและขับเคลื่อน

๑๓๖๘๒ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๐๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

โครงการอันเนื่องมาจากาพระราชดำริ
ในเขตพื้นที่จังหวัดยะลาและจังหวัด
ปัตตานี

๒๒/๐๓/๒๕๖๔นร ๐๘๐๔.๐๑/๓๗๘๕

ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมกับส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำความเข้าใจ
แนวทางการกำกับ ติดตาม และประเมิน
ผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการ
ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.
๒๕๖๒-๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.
ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐ น. ณ ห้องแมกโน
เลีย ๒-๓ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์
คอนเวนชั่น กรุงเทพ

๑๓๖๘๓ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๕

กองแผนงาน ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๖๘๔/๒๕๖๔

ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (๕ กข - ๖๒๘๖
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๐๐.๐๐
บาท)

๑๓๖๘๔ งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต
/ทางพิเศษ

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๖

กองคลัง ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔พร ๐๐๐๘/๑๐๑๕

ขอใช้เงินเหลือจ่าย

๑๓๖๘๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๘

กองแผนงาน ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๙๐๑/ว ๑๓๔๒

ขอเชิญประชุมคระอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการดำเนินการตามมติ ครม.
เกี่ยวกับเรื่อง CPTPP ด้านเกษตรและ

๑๓๖๘๖ กรมวิชาการเกษตร สนง.เลขานุการ
กรม

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๖

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๐๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

พันธุ์พืช ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (ในวันที่ ๓๐
มี.ค.๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุม ๑๒๓ อาคาร ๑ ชั้น ๒ กระทรวง
เกษตรฯ)

๑๙/๐๓/๒๕๖๔Reg. No. ๐๕๘-๒๐๒๑/HUEMB/BGK

The Embassy of Hungary in
Bangkok presents its compliments
to the Department of Livestock
Development of the Kingdom of
Thailand and has the honour to
attach the letter of Dr.Lajos
Bognar, Deputy State Secretary of
the Ministry of Agriculture of
Hengary to Dr.Sorravis Thaneto,
Director General of the Esteemed
Department.

๑๓๖๘๗ Embassy of Hungary Bangkok พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๖

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กต ๐๕๐๒/๔๗๐

การระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง
ในสาธารณรัฐโปแลนด์ (จำนวน ๓ กรณี
โดยตรวจพบในวันที่ ๑๖ ก.พ.๒๕๖๔
และ ๔ มี.ค.๒๕๖๔ ตามลำดับ)

๑๓๖๘๘ กระทรวงการ ตปท. กรมยุโรปกลาง พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๐

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔ศ.ป.สพ.-สพ.สภ.๐๖๘/๒๕๖๔

คำสั่งศูนย์ประเมินฯ จำนวน ๒ ท่าน
(สัตวแพทย์หญิง นรี เกตุสิงห์,
สัตวแพทย์หญิง วรพร ปู่สูงเนิน)

๑๓๖๘๙ สนง.สัตวแพทยสภา ต.บางไผ่ อ.
เมือง จ.นนทบุรี

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๖

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๐๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๕๗๑

ผู้นำเข้าผลไม้เขตร้อนใน
สหรัฐอมเริกาประสงค์ขอให้ไทยเจรจา
เปิดตลาดชมพู่น้อยหน่ามายังสหรัฐฯ

๑๓๖๙๐ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๘

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔ศ.ป.สพ.-สพ.สภ.๐๕๗/๒๕๖๔

คำสั่งศูนย์ประเมินฯ (สัตวแพทย์หญิง
ดร.ฉันทนี บูรณะไทย) (เสนอ กชบ.)

๑๓๖๙๑ สนง.สัตวแพทยสภา ต.บางไผ่ อ.
เมือง จ.นนทบุรี

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๔

กลุ่มช่วยอำนวยการนักบริหาร ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔พง ๐๐๐๘/๒๐๔

การประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรง ตน.ประเภทอำนวยการระดับต้น
ราย นายพรภิรมย์ ฟุ้งตระกูล

๑๓๖๙๒ สนง.ปศจ.พังงา พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔ภก ๐๐๐๘/๒๑๖

การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผล
งานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตน.ประเภท
วิชาการ ราย นายชาญณรงค์ ตันติ
ชำนาญกุล

๑๓๖๙๓ สนง.ปศจ.ภูเก็ต กลุ่มส่งเสริมฯ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ลป ๐๑๒๕

ขออนุญาตใช้ตรากรมปศุสัตว์ เพื่อใช้ใน
การสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์, เพื่อใช้
ในงานนำเสนอต่าง ๆ ในรูปแบบ
microsoft offce powerpointฯลฯ
(เสนอ กปร.)

๑๓๖๙๔ ศวพ.ภาคเหนือตอนบน   จ.ลำปาง พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๐

อธิบดี ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔ฉช ๐๐๐๘/๑๔๑๗

ขอยืมแฟ้มประวัติ ก.พ.๗ ของ นางวิไล
ลักษณ์ กาญจนวัฒน์

๑๓๖๙๕ สนง.ปศจ.ฉะเชิงเทรา พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๑๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๑๒๗๒

ขอยืมแฟ้มประวัติข้าราชการ (ก.พ.๗)
ของ นายสุนทร เนตรวงษ์

๑๓๖๙๖ สนง.ปศจ.ชัยภูมิ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔สท ๐๐๐๘/๒๗๒๙

ให้ข้าราชการกลับมาปฏิบัติหน้าที่
ราชการตามเดิม (จำนวน ๓ ราย / จารุ
พรรณ จันทร์ดา / ธีรพันธุ์ นาคผู้ / จินต
นา ตันเวชศิลป์)

๑๓๖๙๗ ศาลากลาง จ.สุโขทัย พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๗๗

ข้าราชการขอย้าย (ว่าร้อยตรี วีระฉัตร
ย้อยรุ่งเรือง)

๑๓๖๙๘ สนง.ปศข.๖ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔สท ๐๐๐๘/๒๐๗๒

ยกเลิกการเลื่อนเงินเดือน และให้เลื่อน
เงินเดือนข้าราชการพลเรือนสามัญ
(เฉพาะราย) (จำนวน ๓ ราย / จุรีรัตน์
ไชยเสน / พศวัต อินทร์กลอย / ทักษิณ
นันทะชัย)

๑๓๖๙๙ ศาลากลาง จ.สุโขทัย พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๓๐

การเลื่อนค่าตอบแทน พนง.ราชการ
ประจำปี งปม.๒๕๖๓ (โควตาที่ได้รับ
จัดสรรเพิ่มเติม)

๑๓๗๐๐ สนง.ปศข.๕(ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๕๔

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (นาย
อิสระ ปัญญาวรรณ)

๑๓๗๐๑ สนง.ปศข.๔ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๑๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๕๕

มอบหมายงานในหน้าที่ให้ข้าราชการ
รักษาราชการแทน

๑๓๗๐๒ สนง.ปศข.๔ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔สท ๐๐๐๘/๔๘๙

ค่าตอบแทน พนง.ราชการกรณีพิเศษ
(จำนวน ๘ ราย)

๑๓๗๐๓ สนง.ปศจ.สุโขทัย พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๑๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๔๕

ขอมีบัตรและเปลี่ยนบัตรประจำตัว จน
ท.ของรัฐ ราย นางภัทร์กมล หนูสงค์

๑๓๗๐๔ สนง.ปศข.๙ จ.สงขลา พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๑๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔อว ๐๖๐๒.๐๘(๐๑)/ว ๓๑๘

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
โครงการสัมฤทธิบัตร (รุ่นที่ ๑๑๔ รหัส
รุ่น ๖๓๓ / สมัคร วันที่ ๑๕ ม.ค. - ๓๑
มี.ค.๒๕๖๔ / การเรียน เม.ย. - ก.ค.
๒๕๖๔ / การสอบ วันที่ ๓๑ ก.ค. และ
๑ ส.ค.๒๕๖๔)

๑๓๗๐๕ สำนักการศึกษาต่อเนื่ีอง ม.สุโขทัย
ธรรมาธิราช จ.นนทบุรี ฝ่ายบริการ
เผยแพร่ทางไกล

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๑๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๗๐๖/๒๕๖๔

ขอยกเลิกแผนการย้ายเครื่องจักร
SUPER HEAT STEAM Line ๕ ของ
อาคารผลิต B ชั้น ๕ (จนท.บริษัท
เดินเรื่อง)

๑๓๗๐๖ บ.ซีพีเอฟ (ปท.) จก. มหาชน
(อาหารแปรรูป มีนบุรี ๑)

พรกมล เจริญบุญ

๐๘:๒๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๗๐๗/๒๕๖๔

ขอเอกสารออก Health certificate
สินค้าประเภทกลุ่ม Non frozen ภายใน
วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๓๗๐๗ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จำกัด

อทิตา พรมดี

๐๘:๒๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔
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หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๑๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๔/๑๓๗

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเหลือ
จ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒
รายการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑๓๗๐๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๓๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๓๒

รายงานผลการรักษาโคของวังทวีวัฒนา
ป่วย

๑๓๗๐๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๓๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๒๑๖

โอนเงินลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(เหลือจ่าย) กลับส่วนกลาง เป็นเงิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๓๗๑๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๓๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๗๑๑/๒๕๖๔

ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (ขข - ๒๓๐๔
สุราษฎร์ธานี จำนวน ๕๐๐.๐๐ บาท)

๑๓๗๑๑ สถานีตำรวจทางหลวงพังงา อ.เมือง
จ.พังงา

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๔๘

กองคลัง ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔พบ๐๐๐๘/ ๕๔๘

ขอเบิกวัสดุสำนักงาน (ก.ป.ศ. ๑ จำนวน
๒๔ เล่ม)

๑๓๗๑๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๕๑

กองคลัง ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๗๑๓/๒๕๖๔

ใบแจ้งผลการกู้เงินและขอให้ส่งเงินเดือน
ชำระหนี้เงินกู้ธนาคาร (มี.ค. ๒๕๖๔ น.
ส. ปิยะวรรณ รอดเจริญ ฯลฯ รวมลูกค้า
ทั้งหมด ๔ ราย รวมวงเงินกู้
๕,๖๑๖,๐๐๐ บาท)

๑๓๗๑๓ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ วันทนี สุขเขียว

๐๘:๕๔

กองคลัง ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๑๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔อย๐๐๐๘/ ๓๖๓

ขอขึ้นทะเบียนครุภัรฑ์ (วิทยาศาสตร์
และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ และ
ครุภัณฑ์สนาม จำนวน ๒ รายการ มูลค่า
รวม ๙,๐๐๐.๐๐ บาท))

๑๓๗๑๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๔

กองคลัง ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๗๖๕

โครงการพัฒนาเกษตรกรกรรมยั่งยื่น
กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๓๗๑๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

วาริน พงษ์รื่น

๐๙:๔๙

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๕๐

รายงานความก้าวหน้าตัวชี้วัดตาม
บทบาทภารกิจหลัก

๑๓๗๑๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์มหาสารคาม

วาริน พงษ์รื่น

๐๙:๕๓

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔นธ ๐๐๐๘/๔๕๔

ส่งเอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ปศุสัตว์จังหวัด (อำนวยการ ระดับต้น)
นายศิริสินธุ์ เพียรแก้ว

๑๓๗๑๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ดรุณี คำรอด

๐๙:๕๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๓/ว ๙๒๔

ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ และข้อมูลการผลิตพืช
ระดับจังหวัดของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

๑๓๗๑๘ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูล
ด้านการเกษตร สำนักงาน
เศณษฐกิจการเกษตร

วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๐๒

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔สธ ๑๐๐๗/ว ๓๖๓๗

รับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศกระ
ทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์

๑๓๗๑๙ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยากระทรวงสาธารณสุข

วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๐๗

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๑๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

วิธีการ และเงือนไขเกี่ยวกับการให้แจ้ง
ข้อเท็จจริง การแบ่งบรรจุ การแสดง
ฉลาก และภาชนะบรรจุของวัตถุอัยตราย
ชนิดที่ ๑ ที่แบ่งบรรจุเพื่อขาย ณ จุด
บริการ(refill station) ที่สำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยารับผิดชอบ พ.ศ.

๒๒/๐๓/๒๕๖๔พณ ๐๔๐๘/ว ๔๐๗๓

ขอเชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบ
ปริมาณการรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ภายในประเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่
๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ
ห้องประชุม ๑๖๐๑ ชั้น ๑๖ กรมการค้า
ต่างประเทศ

๑๓๗๒๐ คณะทำงานตรวจสอบปริมาณการ
รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใน
ประเทศ กรมการค้าภายใน

วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๑๐

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๗๒๑/๒๕๖๔

ขอรับรองการตรวจรับรองระบบ
HACCP โรงงาน

๑๓๗๒๑ บริษัท วินไทย ฟู้ด จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๑๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๗๒๒/๒๕๖๔

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการฯ เข้าตรวจ
รับรองโรงงาน เพื่อการส่งออกไปยังเขต
บริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

๑๓๗๒๒ บริษัท วินไทย ฟู้ด จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๑๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๗๒๓/๒๕๖๔

ขอเรียนเชิญคณะกรรมการฯ เข้าตรวจ
รับรองโรงงาน เพื่อการส่งออกประเทศ
สิงคโปร์

๑๓๗๒๓ บริษัท วินไทย ฟู้ด จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๑๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๑๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔นน ๐๐๐๘/๔๒๕

ส่งผลงานวิชาการฉบับสมบูรณ์และ
เอกสารแบบประเมินคุณสมบัติของ
บุคคล นางสุปรียา พรมศิลา

๑๓๗๒๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ดรุณี คำรอด

๑๐:๑๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔คร.๐๑๓/๖๔

ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจรับรอง
การผลิตสินค้าที่มีส่วนผสมของไข่ นม
และกลุ่มชีส ผลิตวันที่ ๑-๓๐ เมษายน
๒๕๖๔

๑๓๗๒๕ บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๑๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๗๒๖/๒๕๖๔

ขอเข้าพบ เรียนปรึกษาแนวทางการ
ประชุมสัมพันธ์สินค้าไทยใต้แบ
รนด์ดอกบัวคู่

๑๓๗๒๖ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๑๐:๒๐

อธิบดี ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔SLH-๖๔-๐๑๓

ขอเลื่อนกำหนดแล้วเสร็จปรับปรุงพื้นที่
ผลิตของบริษัท ซันฟู้ด อินเต
อร์เนชั่นแนล จำกัด (EST.๒๕)

๑๓๗๒๗ บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๒๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๗๒๘/๒๕๖๔

ขอชี้แจง การขอหนังสือรับรองสุข
อนามัยจากกรมปศุสัตว์ล่าช้า

๑๓๗๒๘ บริษัท สตาร์ แคนเนอรี่ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๓๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔๒๕๖๔/๐๐๓/

แจ้งความประสงค์ขอแก้ไขที่อยู่ในลิ
สต์ส่งออกญี่ปุ่นให้ตรงกับที่อยู่ใน
ใบรับรอง GMP

๑๓๗๒๙ บริษัท บางกอกอนเตอร์ฟูด จำกัด วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๑๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๑๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔อคส.๑๐๙๑/ว ๑๖๙๓

ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนา
องค์การคลังสินค้า ครบรอบ ๖๖ ปี วันที่
๒๐ เมย ๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๖
องค์การคลังสินค้า

๑๓๗๓๐ องค์การคลังสินค้า ดรุณี คำรอด

๑๑:๒๘

อธิบดี ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔๐๐๕/๒๐๒๑

แจ้งขออนุมัติการแก้ไข/ปรับปรุง/
เปลี่ยนแปลงแผนผังอาคารโรงงาน (เพิ่ม
Steamed process line)

๑๓๗๓๑ บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์
(ประเทศไทย) จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๒๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๒๐๓

ขอหนังสือมอบอำนาจและพิจารณาการ
ยกเว้นเบี้ยปรับกรณีจำหน่ายโค-กระบือ
โครงการธคก. คดีหมายเลขดำที่ อ.
๑๒๕๓/๒๕๖๓

๑๓๗๓๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๐๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ, กองงานพระราชดำริและ
กิจกรรมพิเศษ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๕๖

ขอหารือเรื่องการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีการ
ประกวดราคาิเล็กทรอนิกส์

๑๓๗๓๓ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปทุมธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๑๒:๐๖

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๗๓๔/๒๕๖๔

ขอเชิญเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
สำรวจสภาพพื้นที่ กรณี นางอ้อมบุญ
ทิพย์สุนา ราษฎรตำบลบ้านถ่อน อำเภอ
ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็น
ผู้แทนราษฎรในกลุ่มจังหวัดภาคอีสาน
รวม ๗ จังหวัด ขอพระราชทานโครงการ
พัฒนาอาชีพเกษตรกรรม ใันวันที่ ๒

๑๓๗๓๔ กองประสานงานโครงการพื้นที่ ๒ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๔๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๑๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านม่วง
อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๓๖

ขออนุมัติในหลักการงดผสมพันธุ์สุกร

๑๓๗๓๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๒๒๗

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานการ
ผลิตภัณฑ์สัตว์ ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๓๗๓๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๒๖

รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในสังกัด สำนักพัฒนาพันธุ์
สัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๓๗๓๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔MM๐๙๖/ ๒๕๖๔

ขอหนังสือรับรองผลงาน (โครงการ
พัฒนาระบบเชื่อโยงข้อมูลระบบงาน
สารสนเทศกลางและพัฒนาระบบคลัง
ข้อมูลเชิงธุรกิจของกรมปศุสัตว์)

๑๓๗๓๘ บริษัท มาสเตอ เมกเคอ จำกัด วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๕

กองคลัง ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๒/๑๓๖

ขอส่งตัวชี้วัดที่ ๑ การเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม

๑๓๗๓๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๑๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๒๕

รายงานการรับโอนครุภัณฑ์ (แพะพ่อแม่
พันธุ์ซาเนน) จำนวน ๑๒๓ ตัว

๑๓๗๔๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๐/๑๐๓

ขออนุมัติคัดจำหน่ายกรณีสัตว์ป่วย (โค
เนื้อพันธุ์พื้นเมือง เพศเมีย หมายเลข
๕๓๐๔๙NAN)

๑๓๗๔๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ จ.
นครศรีฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๒๐๓/ว ๑๙๒๗

การยืนยันยอดลูกหนี้กองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รวม
๑,๓๒๒,๗๐๐,๕๙๗.๑๙ บาท)

๑๓๗๔๒ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองคลัง

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๙

กองคลัง ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๑๖

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
๒๕๖๓

๑๓๗๔๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๒๖๓๐

ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg
Board) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๓๗๔๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๓:๒๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔นร๐๑๐๖/ ๓๔๙

การรายงานการอนุมัติยกเว้นการมีตรา
เครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัด
ส่วนราชการไว้ด้านข้างนอกรถ

๑๓๗๔๖ สำนักงานนายกรัฐมนตรี วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๓

กองคลัง ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๖๐

ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน ก.ป.ศ.๑๔

๑๓๗๔๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครพนม

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๒๓

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๑๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๑๐๖๑

รับรองรายงานการประชุมศูนย์ติดตาม
และแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๒ เมษายน
๒๕๖๔

๑๓๗๔๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงาน
และโครงการพิเศษ

อทิตา พรมดี

๑๓:๒๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๓๑

การจำหน่ายบัญชีออกจากทะเบียน
ครุภัณฑ์

๑๓๗๔๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐาน
อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๒๕

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๓/๒๑๗๙

ขอขอบคุณ (ได้รับการสนับสนุนการ
ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื่้อภายในอาคาร
สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๘
มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๓๗๕๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองคลัง

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๖

กองสารวัตรและกักกัน ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔ยธ๐๕๐๙/ ๐๓๒๗๘

ตอบรับเงิน (นายจำรูญ ศุภกรรม เดือน
ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๓๗๕๑ กองบริหารการคลัง กรมบังคับคดี วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๗

กองคลัง ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/รบ ๒๑๑

รายงานการสำรวจบัญชีเงินฝากคลัง
(ส่วนภูมิภาค) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๓

๑๓๗๕๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๐

กองคลัง ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๗๕๓/๒๕๖๔

ขออนุมัติรายชื่อผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แปรรูป
ปรุงสุกแช่เย็นจนแข็งส่งออกประเทศ
สิงคโปร์ จำนวน ๑ รายการ

๑๓๗๕๓ บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์)
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๒๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๒๑๗๐

ขอความอนุเคราะห์แนวทางการจัดส่ง
นมโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา
๒๕๖๓ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
๑๙)

๑๓๗๕๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๘

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๘๕๒

ขอความอนุเคราะห์รถประกอบอาหาร
เคลื่อนที่และเจ้าหน้าที่ผู้ประกอบอาหาร
(Food Truck)

๑๓๗๕๕ สำนักงนปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๔๐

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๑๔๒

รายงานสัตว์ตาย (โคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง
หมายเลข ๖๓๐๒๗ STN)

๑๓๗๕๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี E-mail
lcur_urt@dld.go.th

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๑๔๔

รายงานสัตว์ตาย (โคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง
หมายเลข ๖๓๐๐๔ STN)

๑๓๗๕๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี E-mail
lcur_urt@dld.go.th

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๑๘๕

รายงานผลการจำหน่ายสุกรตายออกจาก
ทะเบียน (สุกรอายุ ๑ เดือนขึ้นไป)
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑
ต้ว

๑๓๗๕๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี ๙๙ ม.๙ ต.มะลวน อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๑๘๗

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน

๑๓๗๕๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี ๙๙ ม.๙ ต.มะลวน อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๒๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กค๐๔๐๒.๒/ว ๕๕

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินจากคลังให้กับ
องค์กรภาคประชาชนตามโครงการเงินกู้
แพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของดรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑๓๗๖๐ กระทรวงการคลัง วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๘

กองคลัง ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๑๘๘

ขอส่งรายงานสอบข้อเท็จจริงและ
รายงานจำหน่ายสัตว์ออกจากทะเบียน
กรณีแพะตาย เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๓๗๖๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี E-mail
lcur_urt@dld.go.th

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔สอห.๒๑๐๒/ว๐๐๐๙

ขอเชิญประชุมปรึกษาหารือและรับฟัง
ข้อคิดเห็นต่อนโยบายการดำเนินงานขอ
สถาบันอาหาร ในวันอังคารที่ ๓๐
มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้อง
อมรินทร์ อาคารศูนย์การเรียนรู้อาหาร
ไทย สถาบันอาหาร กทม.

๑๓๗๖๒ สถาบันอาหาร กระทรวง
อุตสาหกรรม

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๕๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔ลบ๐๐๐๘/ ๑๐๐๖

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนลำ
สนธิ จังหวัดลพบุรี

๑๓๗๖๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๐

กองคลัง ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๓๑

ขอส่งเอกสารเพิ่มเติม เพื่อขออนุมัติ
จำหน่ายสุกรตายออกจากทะเบียน

๑๓๗๖๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๒๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๓๓

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสุกรตายออก
จากทะเบียน ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔ จำนวน ๒๙๑ ตัว

๑๓๗๖๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว๒๔๑

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณามาตรฐานอาหารระหว่าง
ประเทศ สาขาระบบการตรวจสอบและ
การออหใบรับรองสินค้าอาหารนำเข้า
และส่งออก ครั้งที่ ๓๕-๒/๒๕๖๔ ในวัน
ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-
๑๖.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๕๑ อาคาร
๓ มกอช.

๑๓๗๖๖ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๕๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๑/๑๓๒

รายงานการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างราชพัสดุ
และขอจำหน่ายออกจากทะเบียน
จำนวน ๒ รายการ

๑๓๗๖๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๑๖๑

ส่งข้อมูลพิกัดภูมิศาสตร์ฟาร์มปศุสัตว์

๑๓๗๖๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๕๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๘๕

ขออนุมัติคัดโคเนื้อหย่านมเพศเมียเพื่อ
เก็บทดแทนพันธุ์ จำนวน ๓๓ ตัว

๑๓๗๖๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๒๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๒/ว๔๓

ขอส่งข้อมูลมาตรการดังกล่าวของ
ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก โดย
แบ่งเป็นมาตรการ SPS จำนวน ๘๗
เรื่อง และ TBT จำนวน ๗๑ เรื่อง

๑๓๗๗๐ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๕๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๘๓

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสุกร ออกจาก
ทะเบียน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๗๖ ตัว

๑๓๗๗๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๔.๐๑/ว๔๗๘

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ความร่วมมือระหว่างกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์และสภา
อุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่
๓/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๓๗๗๒ คณะกรรมการความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และ
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๕๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๗๗๓/๒๕๖๔

ขออนุญาตเปิดผลิตในวันอาทิตย์

๑๓๗๗๓ บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเต
อร์เนชั่นแนล จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๕๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๒๖๒๒

ร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงิน

๑๓๗๗๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๓:๕๙

สำนักกฏหมาย ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/๓๔๗

ขอรับการสนับสนุนงบดำเนินงาน - ค่า
เบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหานะ (เพิ่มเติม)
จำนวน ๒๕๐,๐๘๐ บาท

๑๓๗๗๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย อทิตา พรมดี

๑๔:๐๒

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๒๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔จบ ๐๐๐๘/๙๑๙

ขอจัดส่งเอกสารรับมอบ-ส่งมอบครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง

๑๓๗๗๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี อทิตา พรมดี

๑๔:๐๔

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔ทส ๐๓๐๓/ว๒๙

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาการจัดการมลพิษในเขตควบคุม
มลพิษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒
เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๙.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุท ๒๐๒ ชั้น ๒ อาคารควบคุม
มลพิษ และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

๑๓๗๗๗ กรมควบคุมมลพิษ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๐๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔จบ๐๐๐๘/ ๐๘๓๘

ขออนุมัติการโอนครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์
สนาม (ซองบังคับสัตว์) จำนวน ๑ ชุด)

๑๓๗๗๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๐

กองคลัง ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๐/ว ๕๓๑

ขอประชาสัมพันธ์กำหนดจัดการศึกษา
อบรมหลักสูตรนักบริหารการ
งบประมาณระดับกลาง (นงก.) รุ่นที่ ๓
(ระหว่างเดือน มิ.ย. - ก.ย.๒๕๖๔ (อบรม
ทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์) ณ สำนัก
งบประมาณ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการ
ฝึกอบรม และให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์พิจารณาเสนอรายชื่อ
ผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่หลักสูตรกำหนด
จำนวน ๑ เท่าน) สมัครเข้ารับการศึกษา
อบรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ ๓๐
เม.ย.๒๕๖๔

๑๓๗๘๐ สป.กษ.สถาบันเกษตราธิการ กลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๑๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๒๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔สวก. ๐๕๐๐/๑๕๘๓

ทดสอบการใช้ระบบฐานข้อมูลและระบบ
เครื่องมือทางคอมพิวเตอร์เพื่อการ
ติดตามความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของเชื้อไวรัสพีอาร์อาร์เอสในประเทศ
และการเฝ้าระวังโรค

๑๓๗๘๑ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)

อทิตา พรมดี

๑๔:๑๐

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/ว ๑๓๖๓

ขอส่งเอกสาร (ประกาศ อ.ก.พ.กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ที่ ๑/๒๕๖๔ ลว.
๒๔ มี.ค. ๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณะ
กรรมการคัดเลือกข้าราชการพลเรือน
สามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทบริหาร ระดับต้น ในสังกัด กษ.)

๑๓๗๘๒ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองการ
เจ้าหน้าที่

ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๑๑

อธิบดี ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔สวก ๐๙๐๐/๑๕๐๖

ส่งเงินอุดหนุนโครงการ การพัฒนาพันธุ์
ไก่เนื้อไทย งวดที่ ๔ และแจ้งให้ดำเนิน
การปิดบัญชีโครงการ (หัวหน้าโครงการ
วิจัย นายแสนศักดิ์  นาคะวิสุทธิ์) เป็น
จำนวน ๑๔๓,๑๑๐ บาท

๑๓๗๘๓ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)

อทิตา พรมดี

๑๔:๑๒

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔นร ๐๒๑๙.๐๓/ว ๗๗๖

ขอมอบวารสารกรมประชาสัมพันธ์ ปีที่
๒๗ ฉบับที่ ๒๖๕  ฉบับประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ เล่ม

๑๓๗๘๔ กรมประชาสัมพันธ์ อทิตา พรมดี

๑๔:๑๔

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/ว ๑๑๒๔

แจ้งความคืบหน้าการดำเนินคดีโครงการ
ธคก. ในพื้นที่อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดบึง

๑๓๗๘๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๒

สำนักกฏหมาย, สำนักกฏหมาย, สำนัก
กฏหมาย, สำนักกฏหมาย, สำนักกฏ
หมาย, สำนักกฏหมาย, สำนักกฏ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๒๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

กาฬ

หมาย, สำนักกฏหมาย, สำนักกฏหมาย

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๐/ ๑๓๔

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (มูลค่ารวม
๔๐๕,๐๐๐ บาท)

๑๓๗๘๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ ม.๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์
จ.ชัยภูมิ

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๗

กองคลัง ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔ศธ ๐๒๐๑.๔/๙๑๙

ผลการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ (กรมปศุสัตว์
จำนวน ๓ ราย / นายอิทธิพล เผ่าไพศาล
/ นางปิยะนาถ พุมดวง / นายกำชัย กิจ
ศิลป)

๑๓๗๘๗ กระทรวงศึกษาธิการ สนง.ปลัด
กระทรวง สำนักอำนวยการ

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๒๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔สบ๐๐๐๘/ ๖๔๒

ขออนุมัติใช้พื้นที่ก่อสร้างสำนักงานผ
ศุสัตว์อำเภอเมืองสระบุรี (แจ้งความ
ประสงค์ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จำนวน ๒,๖๒๖,๒๐๐ บาท)

๑๓๗๘๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๑

กองคลัง ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๑๒๘

การแต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม
ปศุสัตว์

๑๓๗๘๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๔:๒๑

สำนักกฏหมาย ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๔๐๑/๕๖๕

ส่งเอกสารขอเข้ารับการพิจารณา
คัดเลือกให้ดำรง ตน.ประเภทอำนวยการ
ระดับต้น ของ นายชัชวาล หินซุย ตน.

๑๓๗๙๐ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๒๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๒๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

หน.ยุทธศาสตร์ฯ สนง.ปศจ.ยโสธร

๒๔/๐๓/๒๕๖๔สน ๐๐๐๘/๖๕๗

ขอส่งเอกสาร ปร.๖ ปร.๕ และปร.๔

๑๓๗๙๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร อทิตา พรมดี

๑๔:๒๓

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/สร ๑๐๔

ขอยกเลิกเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๖๓
(เอกสารบสั่งจ้างเลขที่ ๗๐๑๔๖๖๓๒๓๑
จำนวนเงิน ๓๔,๙๘๙ บาท)

๑๓๗๙๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๗

กองคลัง ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔ภก๐๐๐๘/ ๑๐๖

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่
KTB Corporate Online (กรณีผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามคำสั่งของหน่วยงานโอนย้าย
หรือลาออก)

๑๓๗๙๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต งาน
บริหารทัวไป

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๐

กองคลัง ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔ศป ๐๐๒๐/ว ๔๓

สนง.ศาลปกครองขอส่งประกาศรับสมัคร
บุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรง ตน.ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
(ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มี.ค.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๒๓
เม.ย.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
เว้นวันหยุดราชการ โดยให้ยื่นใบสมัคร
ด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่น
แทนโดยผู้สมัครอาจใช้ตัวอย่างใบสมัคร
อาจใช้ตัวอย่างใบมอบฉันทะที่ สนง.
ศาลปกครองจัดทำขึ้นก็ได้ ที่สำนัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์ ชั้น ๔ อาคาร
บริหาร ๑ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ

๑๓๗๙๔ สนง.ศาลปกครอง สำนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ กลุ่มบริหารงาน
บุคคลตุลาการศาลปกครอง

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๒๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

จก. (มหาชน) หรือทางไปรษณีย์ด่วน
พิเศษฯลฯ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๑๓๔

ส่งเอกสารต่ออายุการรับรองการปฏิบัติ
ทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวม
น้ำนมดิบ (บริษัท กลุ่มเลี้ยงโคนมหนอง
สาหร่าย จำกัด)

๑๓๗๙๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๓๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๓๒/ว ๒๒๑๕

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี งปม.พ.ศ.
๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒
เดือน

๑๓๗๙๖ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กษ.

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ภก๐๐๐๘/ ๑๕๕

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔ (รวมทั้งสิ้น
๙,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๓๗๙๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๕

กองคลัง ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๐๙๔

ส่งเอกสารต่ออายุการรับรองการปฏิบัติ
ทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวม
น้ำนมดิบ (สหกรณ์โคนมครบุรี จำกัด)

๑๓๗๙๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๓๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔พช ๐๐๐๘/๔๓๓

แจ้งรายชื่อเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหา
ที่ดินทำกินของเกษตรกร จำนวน ๒ กลุ่ม

๑๓๗๙๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ อทิตา พรมดี

๑๔:๓๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๒๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๕๙๖

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัคร
บุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้
ตรวจการแผ่นดิน (แทนตำแหน่งที่ว่าง)

๑๓๘๐๐ สป.กษ.กองกลาง โทร.๐๒-๒๘๑-
๕๙๕๕ ต่อ ๒๙๑

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๕๘

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณี
พัสดุชำรุด จำนวน ๑๕ รายการ และขอ
อนุมัติจำหน่ายพัสดุ

๑๓๘๐๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
หนองคาย

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๓๗

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/๘๐๑

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือเพื่อ
พิจารณาแนวทางการดำเนินงานตาม
มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสำหรับปางช้าง
วันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมของเลขาธิการ
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ มกอช.

๑๓๘๐๒ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๑๔:๓๙

อธิบดี ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๙๘๘

ขอเชิญเป็นผู้ดำเนินรายการ วันที่ ๗
เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประดับฟ้า
โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้นท์ จ.ร้อยเอ็ด

๑๓๘๐๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด อทิตา พรมดี

๑๔:๓๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๕๙๕

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
แต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี

๑๓๘๐๔ สป.กษ. กองกลาง พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๓๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔บคก.๓๔/๒๕๖๔

ขอเชิญตรวจโรงงาน EST.๕๕ ช่วงวันที่
๒๐-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นกรณีเร่ง
ด่วน

๑๓๘๐๕ บริษัทคิวพี(ประเทศไทย)จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๓๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๒/ ๑๒๗

ขอขยายเบิกจ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๓
("การพัฒนานวัตกรรมเพื่อช่วยเพิ่มผล
ผลิตและการตลาดในระบบการเลี้ยง
กระบือแบบประณีต" จำนวน ๒
รายการ)

๑๓๘๐๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๐

กองคลัง ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๕๑

รายงานการปรับปรุงฐานข้อมูลการผลิต
ปศุสัตว์อินทรีย์ประจำปีทั้งระบบ ระยะที่
๑ โดยแบ่งเป็น ๒ ระยะ

๑๓๘๐๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ อทิตา พรมดี

๑๔:๔๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๓๗

ขอส่งแบบฟอร์มเข้าร่วมการฝึกอบรม
หลักสูตร นักบริหารของ กษ. ประจำปี
๒๕๖๔ รุ่นที่ ๗๘ (นายอำนวย กวม
ทรัพย์)

๑๓๘๐๘ ศบส.หนองกวาง จ.ราชบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๔๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔ลพ ๐๐๐๘/๑๒๒๐

รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
พัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาด
แพะ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๓๘๑๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน อทิตา พรมดี

๑๔:๔๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กจ ๐๐๐๘/๖๓๐

ส่งเอกสารสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตน.

๑๓๘๑๑ สนง.ปศจ.กาญจนบุรี (กลุ่มพัฒนา
คุณภาพฯ)

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๔๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๓๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ประเภทอำนวยการระดับต้น ของ นาย
เชิงชาญ พึ่งเจียม

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ชบ ๑๑๗๙

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
เนื้อสัตว์ปีก (เนื้อดิบ)

๑๓๘๑๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๔๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔พล๐๐๐๘/ ๔๓๘

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (มูลค่ารวม
๙,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๓๘๑๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๔

กองคลัง ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/๙๓๑

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณที่ใช้ไป ๖๕,๐๐๐ บาท

๑๓๘๑๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว อทิตา พรมดี

๑๔:๔๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๓๒๒

ขอส่งเอกสารข้อมูลบุคคลเพื่อประกอบ
ในการพิจารณาเข้ารับการคัดเลือกให้
ดำรง ตน.ประเภทอำนวยการระดับต้น
ของ นายบุญรอด พัฒนไพศาล

๑๓๘๑๕ สนง.ปศุสัตว์พื้นที่ กทม.(กลุ่ม
ส่งเสริมฯ)

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๔๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ภก๐๐๐๘/ ๑๔๗

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน ก.พ. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๑๖,๐๕๐.๐๐ บาท)

๑๓๘๑๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๖

กองคลัง ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ชบ ๑๑๘๐

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก (เนื้อสุก)

๑๓๘๑๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๔๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๓๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๔๓

ขออนุมัติไปราชการ นายเทวัญ  รัตนะ
ไปราชการที่ จ.เพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่
๒๙-๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ รวม ๒ วัน

๑๓๘๑๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๔:๔๘

อธิบดี ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔ชย๐๐๐๘/ ๑๒๙๑

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์มูลค่า
ต่ำกว่าเกณฑ์ (๕๑๐๔๐๓๐๒๐๖)
(มูลค่ารวม ๓,๘๐๐.๐๐ บาท)

๑๓๘๑๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๘

กองคลัง ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๓๑๙

ขอส่งอกสารประกอบการพิจารณา
คัดเลือกและประเมินข้าราชการเพื่อ
แต่งตั้งให้ดำรง ตน.ประเภทอำนวยการ
ระดับต้น ของ นายณรงค์ ม่วงไหมทอง

๑๓๘๒๐ สนง.ปศุสัตว์พื้นที่ กทม. (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๔๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ชบ ๑๑๘๑

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
Rinse ซาก

๑๓๘๒๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๔๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ปข ๐๐๐๘/๖๕๗

ขอส่งแบบประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรง ตน.ประเภทอำนวยการระดับ
ต้น ของ นายไพลิน คณะรมย์

๑๓๘๒๓ สนง.ปศจ.ประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มยุทธ
ฯ

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๕๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๑๒/ ๔๒

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ (การเกษตร
จำนวน ๑ รายการ คือ ชุดระบบท่อส่ง
ไนโตรเจนเหลวเข้าห้องปฏิบัติการผลิต
น้ำเชื้อแช่แข็ง มูลค่ารวม ๗๙๕,๐๐๐.๐๐

๑๓๘๒๔ ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อ
พันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๒

กองคลัง ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๓๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

บาท)

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๕๒๗

ขอส่งเอกสารประกอบการพิจารณา
คัดเลือกและประเมินข้าราชการเพื่อ
แต่งตั้งให้ดำรง ตน.ประเภทอำนวยการ
ระดับต้น ของ นายธนยศ นงบาง

๑๓๘๒๕ สนง.ปศจ.ชัยนาท พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๕๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๒๖๒๐

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่น
กรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔

๑๓๘๒๖ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๐

กองแผนงาน ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๕๙๗

ให้รวบรวมข้อมูลความต้องการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑๓๘๒๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๕:๐๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๕๙๙

สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายประ
ภัตร โพธสุธน)

๑๓๘๒๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๒

กองแผนงาน ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔จบ๐๐๐๘/ ๓๔๖๗

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ (วิทยาศาสตร์
จำนวน ๑ รายการ และครุภัณฑ์สนาม
จำนวน ๑ รายการ โดยแบ่งเป็นครุภัณฑ์
ปกติ จำนวน ๑ รายการ และครุภัรฑ์
(ต้่ำกว่าเกณฑ์) จำนวน ๑ รายการ มูลค่า
รวม ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๓๘๒๙ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๓

กองคลัง ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๓๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/ว ๗๘๓

รายงานผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด
รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๓๘๓๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๔

กองแผนงาน ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๓๑

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง (การ
คัดสัตว์) เพื่อขออนุมัติจำหน่าย จำนวน
๗๖ ตัว

๑๓๘๓๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

อทิตา พรมดี

๑๕:๐๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔นว ๐๐๐๘/๗๘๑

ส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัด :
ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ระดับจังหวัด

๑๓๘๓๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๕

กองแผนงาน ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๘๓๖/๒๕๖๔

ขอออกใบประกาศนียบัตรรับรอง
พันธ์ุประวัติรายชนิดสัตว์โคเนื้อ  จำนวน
สัตว์ ๔๘๒ ตัว

๑๓๘๓๖ ลุงเชาวน์ฟาร์ม อทิตา พรมดี

๑๕:๐๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๑๐๓๗

รายงานการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุม
โรค และขอรับงบประมาณเพิ่มเติม
จำนวน ๑๑๖,๐๐๐  บาท

๑๓๘๓๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด อทิตา พรมดี

๑๕:๑๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔พร ๐๐๐๘/ว ๑๐๒๒

รายงานการเบิกจ่ายวัคซีนป้องกันโรค
สัตว์งบป้องกันโรคและงบเพื่อจำหน่าย
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๓๘๓๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ อทิตา พรมดี

๑๕:๑๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๓๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๑๐๔๒

ส่งเอกสารสมัครเข้ารับการคัดเลือกใน
ตน.ปศจ. (อำนวยการ ระดับต้น) ของ
นายปัญญา แววดี

๑๓๘๔๐ สนง.ปศจ.ร้อยเอ็ด (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๑๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๐๔

การรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรู
เซลลาและโรควัณโรคโรคในโคเนื้อ
จำนวน ๒ ฟาร์ม

๑๓๘๔๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ อทิตา พรมดี

๑๕:๑๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๐๓

การรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรู
เซลลาในแพะ จำนวน ๕ ฟาร์ม

๑๓๘๔๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๕:๑๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๔๔๑

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ (นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา)

๑๓๘๔๓ สนง.ปศจ.อุดรธานี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๑๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(ดอด)/๙๖

ขอส่งใบสมัครหลักสูตรนักบริหารการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับ
กลาง และหนังสือคำขอมีบัตรประจำตัว
ใหม่ ของ นายสุรเวช มูลสาร

๑๓๘๔๔ ด่านฯ อุดรธานี พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๒๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔นฐ ๐๐๐๘/๕๐๐๔

รายงานการเฝ้าระวังโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกรทาห้องปฏิบัติการ ของบริษัท
เทพประทาน ๒๐๑๕ จำกัด

๑๓๘๔๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม อทิตา พรมดี

๑๕:๒๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๓๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑ (ฉช)/๐๗๗

ส่งเอกสารในการสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกใน ตน.ปศจ. (อำนวยการระดับ
ต้น) ของ นายปราโมทย์ วงษ์เจริญสมบัติ

๑๓๘๔๖ ด่านฯ ฉะเชิงเทรา พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๒๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/๘๓๐

แจ้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้งเพื่อดำรง
ตน.ประเภทอำนวยการระดับต้นในส่วน
ราชการกรมปศุสัตว์ (นายสัตวแพทย์
จรูญวิทย์ นะพรรัมย์

๑๓๘๔๗ สนง.ปศจ.สุรินทร์ (กลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์ฯ)

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๒๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๕๒๒

ส่งเอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ใน ตน.ปศจ. (อำนวยการต้น) ของ นาย
ชาตรี เจริญพร

๑๓๘๔๘ สนง.ปศจ.พิษณุโลก (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๒๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๐๑

ส่งเอกสารการรับรองสถานภาพฟาร์ม
ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร
นายกฤษณะ  เสือโต

๑๓๘๔๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๕:๒๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔พย ๐๐๐๘/๘๙๔

ขอรับการพิจารณาแต่งตั้งดำรง ตน.ปศจ.
อำนวยการเฉพาะด้าน ระดับต้น (นายอ
นิรุธ เนื่องเม็ก)

๑๓๘๕๐ สนง.ปศจ.พะเยา พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๒๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๘๔๔

ขอส่งหนังสือรับรองสถานภาพฟาร์ม
ปลอดโรคบรูเซลลาและโรควัณโรคในโค

๑๓๘๕๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ อทิตา พรมดี

๑๕:๒๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๓๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เนื้อและโคนม ระดับ A

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๓๐/ว ๑๓๒

รายงศึกษาวิเคราะห์การปรับเพิ่มผลิต
ภาพการบริหารจัดการงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ ของกระทรว
เกษตรและสหกรณ์ ฉบับสมบูรณ์ (Final
Report)

๑๓๘๕๒ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองประสานงา
นโครงการพระราชดำริ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๘๔๐

ขอรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคปาก
และเท้าเปื่อยในสุกร (ฟาร์มสุกรขุน)
จำนวน ๙ ฟาร์ม

๑๓๘๕๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ อทิตา พรมดี

๑๕:๓๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔นธ ๐๐๐๘/ว ๐๔๔

ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

๑๓๘๕๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ, กองงานพระราชดำริและ
กิจกรรมพิเศษ, กองงานพระราชดำริ
และกิจกรรมพิเศษ, กองงานพระราช
ดำริและกิจกรรมพิเศษ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔นธ ๐๐๐๘/๔๕๓

จัดส่งเอกสารในการสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกใน ตน.ปศจ. (อำนวยการระดับ
ต้น) ของ นายชนินทร์ ทิพปภาสมิทธ์

๑๓๘๕๕ สนง.ปศจ.นราธิวาส พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๓๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กา ๐๖๑๖(๘)/๕๗๕

ขอส่งใบรับรองสถานภาพฟาร์มปลอด
โรคบรูเซลลาในแพะ-แกะ ระดับ A
จำนวน ๔ ราย

๑๓๘๕๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ อทิตา พรมดี

๑๕:๓๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๓๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔พว ๐๒๐๗.๘๓/๕๙๗๙

ขอพระราชทานโค-กระบือ จำนวน ๓๕
ราย

๑๓๘๕๗ สำนักพระราชวัง แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔พว ๐๒๐๗.๘๓/๕๙๘๐

ขอพระราชทานโค จำนวน ๑๐ ราย

๑๓๘๕๙ สำนักพระราชวัง แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔พว ๐๒๐๗.๘๓/๕๙๘๑

ขอพระราชทานโค-กระบือ จำนวน ๑๒
ราย

๑๓๘๖๒ สำนักพระราชวัง แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๔๕

ขอรับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๕๔ ราย

๑๓๘๖๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๑๘๙

การรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค
ปากและเท้าเปื่อย ของหมูทองใหม่ฟาร์ม

๑๓๘๖๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๑๕:๓๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๘๖๕/๒๕๖๔

ขอเปลี่ยนที่อยู่ในการออก HEALTH
CERTIFICATE ในระบบ traces

๑๓๘๖๕ บริษัท ออลไทย บีฟาร์ม จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๔๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๒๑๗๘

รายงานผลการเปรียบเทียบปรับตาม
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการ
เปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการ
จำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๐

๑๓๘๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๔๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๓๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๔๖๗๐

กำหนดเขตเฝ้าระวังโรคระบาดชนิดโรค
อหิวาต์แอฟริกาในสุกร (African Swine
Fever : ASF) ในสัตว์ชนิดสุกรและ
หมูป่า

๑๓๘๖๗ ศาลากลางจังหวัดยะลา อทิตา พรมดี

๑๕:๔๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๕/ ๑๘๘

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (มูลค่ารวม
๑๗๘,๒๐๐.๐๐ บาท)

๑๓๘๖๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๕

กองคลัง ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๒๑๙๖

ขอความอนุเคราะห์ทบทวนโครงการที่
ขอรับการสนับสนันจากกองทุน
ACMECS ๒๐๑๙-๒๐๒๓ และแจ้งผล
การพิจารณาให้กรมการค้า ตปท. ทราบ
ภายในวันที่ ๒๔ มี.ค.๒๕๖๔

๑๓๘๖๙ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๐

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔สกอท.๐๖.๒๒๘/๒๕๖๔

ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมตรวจประเมิน
ระบบมาตรฐานฮาลาลโรงเชือดและโรง
แปรรูปสินค้าปศุสัตว์ เพื่อการส่งออกปี
๒๕๖๔

๑๓๘๗๐ สำนักงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๕๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/๒๑๙๓

การประชุม General Session of the
World Assembly of National
Delegates of the World
Organization for Animal Health

๑๓๘๗๑ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๒

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๔๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

(OIE) ครั้งที่ ๘๘ (กำหนดจัดขึ้น ระหว่าง
วันที่ ๒๔ - ๒๘ พ.ค.๒๕๖๔ ผ่านระบบ
ออนไลน์)

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๕๙๓

GACC ประกาศบัญชีรายชื่อด่านที่
กำหนดให้เป็นสถานที่ควบคุมตรวจสอบ
สินค้านำเข้าสาธารณรัฐประชาชนจีน
เดือน มี.ค.๒๕๖๔

๑๓๘๗๒ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๔

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔พณ ๐๖๐๒/ว ๘๗๔

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ASEAN Seamless Trade Facilitation
Indicators (ASTFI) Validation
Workshop/Consultation (ในวันที่ ๗
เม.ย.๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทาง
ไกล (Video Conference: VC)

๑๓๘๗๓ กรมเจรจาการค้าระหว่าง ปท.
สำนักการค้าสินค้า จ.นนทบุรี

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๘

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/๒๑๘๑

รายงานความคืบหน้าด้านการเปิดตลาด
ผลิตภัณฑ์จิ้งหรีดไทยในสหภาพยุโรป

๑๓๘๗๔ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๙

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๒๑๗๗

ข้อหารือระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการ
จ่ายเงินสินบนรางวัลและค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๐

๑๓๘๗๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ อทิตา พรมดี

๑๖:๐๐

สำนักกฏหมาย ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๒๑๘๙

สรุปผลการประชุมคณะทำงานด้านการ
ค้าและการลงทุนไทย - สหภาพยุโรป
ครั้งที่ ๑๕ (เมื่อวันที่ ๑ ธ.ค.๒๕๖๓)

๑๓๘๗๖ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๐๑

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๔๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๒๑๗๖

รายงานผลการเปรียบเทียบความผิด
ตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการ
เปรียบเทียบความผิดตามกฎหมายว่า
ด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๐ จำนวน
๒ ราย

๑๓๘๗๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ อทิตา พรมดี

๑๖:๐๒

สำนักกฏหมาย ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๙๙๑

ขอใช้อาคาร สนง.ปศอ.เชียงของ จ.
เชียงราย (ขอใช้พื้นที่ สนง.ประมง อ.
เชียงของ) (เสนอ กปร.)

๑๓๘๗๘ สนง.ปศจ.เชียงราย ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๐๙

กลุ่มประสานราชการ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๓๒๗/๕๖๓

ขอเชิญส่งบทความการประชุมวิชาการ
๑๔th THAICID NATIONAL E-
SYMPOSIUM ๒๐๒๑ (ในวันที่ ๓๐ ก.ค.
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ
สถาบันพัฒนาการชลประทาน กรม
ชลประทานปากเกร็ด จ.นนทบุรี) (เสนอ
ก.เผยแพร่ฯ)

๑๓๘๘๑ สนง.เลขาธิการ THAICID กรม
ชลประทาน

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๖

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔สดท ๒๕๖๔/ว ๐๒๐

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนา
วิชาการด้านเทคโนโลยีเมืองอัจฉริยะ
โครงการ SSmart City Summit
๒๐๒๑

๑๓๘๘๒ สมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๒

สำนักงานปศุสัตว์เขต๒ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๒๖๒๘

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (นายสรวิศ
ธานีโต) พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ ชุมศรี

๑๓๘๘๓ กองกลาง สป.กษ. พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๔๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

(ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๓ มี.ค.๒๕๖๔ เพื่อ
ตรวจราชการในพื้นที่ สนง.ปศข. ๑)

๑๖/๐๒/๒๕๖๔ชพ ๐๐๐๘/๒๘๗๑

รายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ของ นายอดิศร ภิญโญศรี

๑๓๘๘๔ ศาลากลาง จ.ชุมพร พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๒/๒๕๖๔ชพ ๐๐๐๘/๐๒๘๗๑

รายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ของ นายอดิศร ภิญโญศรี

๑๓๘๘๕ ศาลากลาง จ.ชุมพร พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔พช ๐๐๐๘/๔๕๐๓

แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ของ นายบุญส่ง กรมกอง ตน.ปศอ.ศรี
เทพ จ.เพชรบูรณ์

๑๓๘๘๖ ศาลากลาง จ.เพชรบูรณ์ พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔ปจ ๐๐๐๘/๑๑๑๓

ย้ายข้าราชการ (นายสาโรจน์ วงษ์เจริญ
สมบัติ และ นายประเสริฐ ก้อนสันทัด)

๑๓๘๘๗ สนง.ปศจ.ปราจีนบุรี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔นน ๐๐๐๘/๔๒๑

ข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (นายจักรี
พิชา, นายวรเทพ ราชภัณฑ์, นาย
ประธาน เกิดกล่ำ)

๑๓๘๘๘ สนง.ปศจ.น่าน ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔ลป ๐๐๐๘/๒๔๕๒

ข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (จำนวน ๔
ราย / วิรัตน์ รัตน์สุภาพงศ์, ณัฐวุฒิ ตัน
ประเสริฐ, ถาวร ไชยวังราษฎร์, สมบูรณ์

๑๓๘๘๙ สนง.ปศจ.ลำปาง พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๔๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เครือฟู)

๒๕/๐๓/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/๙๙๘

ขอส่งรายชื่อ พนง.ราชการที่ได้รับโควตา
พิเศษ (จำนวน ๓ ราย / ปรางทิพย์
ทรัพย์ประสาท / ศศิชา ด้วงวิสุทธิ์ /
ปัทมา ไชยบุรี)

๑๓๘๙๐ สนง.ปศจ.สระแก้ว (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/๖๕๑

แจ้งผู้ได้รับวงเงินโควตาพิเศษเพิ่มเติม
(จำนวน ๓๐ ราย / อภิชาติ เลี้ยงดี /
อัจฉรา บุญปถัมภ์ฯลฯ)

๑๓๘๙๑ สนง.ปศจ.สระบุรี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๕๐๕๑

อนุญาตให้ข้าราชการลาออกจากราชการ
(นายชัยฤทธิ์ พันธศรี) ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.
ย.๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๑๓๘๙๒ ศาลากลางจ.อุดรธานี พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๑๐๔๔

ข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ

๑๓๘๙๓ สนง.ปศจ.ร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔ลพ ๐๐๐๘/๑๓๒๓

รายงานแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจำปี
๒๕๖๔

๑๓๘๙๔ สนง.ปศจ.ลำพูน (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔ลป ๐๐๐๘/๗๖๖๗

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่ไปช่วย
ราชการรอบการประเมินที่ ๒ (๑ ต.ค.
๒๕๖๓) ราย ว่าที่ ร.ต.อภิวัฒน์ ธนารัตน์

๑๓๘๙๕ ศาลากลางจ.ลำปาง พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๔๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔อต ๐๐๐๘/๓๙๖

ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้
บริหาร รอบที่ ๑/๒๕๖๔ (นางกิตติวดี
โชติปรายน)

๑๓๘๙๖ สนง.ปศจ.อุตรดิตถ์ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กค ๐๔๒๖/๐๑๘๘๔๙

การสั่งจ่ีายบำเหน็จรายเดือน ของ นาง
สุดารัตน์ สองศรี

๑๓๘๙๗ กรมบัญชีกลาง สนง.คลังเขต ๔ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กค ๐๔๒๖/๐๑๘๘๔๗

การสั่งจ่ายบำเหน็จรายเดือน ของ นาย
เจษฎาภรณ์ วงศ์น้ำคำ

๑๓๘๙๘ กรมบัญชีกลาง สนง.คลังเขต ๔ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กค ๐๔๒๖/๐๑๙๓๒๑

การสั่งจ่ายบำเหน็จรายเดือน ของ นาย
สวัสดิ์ เรืองหิรัญ

๑๓๘๙๙ กรมบัญชีกลาง สนง.คลังเขต ๔ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กค ๐๔๒๖/๐๑๙๓๒๓

การสั่งจ่ายบำเหน็จรายเดือน ของ นาย
กิตติศักดิ์ ศรีบุญส่ง

๑๓๙๐๐ กรมบัญชีกลาง สนง.คลังเขต ๔ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กค ๐๔๒๖/๐๑๙๓๒๕

การสั่งจ่ายบำเหน็จรายเดือน ของ นาย
นพดล อุดมศิลป์

๑๓๙๐๑ กรมบัญชีกลาง สนง.คลังเขต ๔ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กค ๐๔๒๖/๐๑๙๓๒๗

การสั่งจ่ายบำนาญสมาชิก กบข. (นาย
เมืองนนท์ เสาวคตภูมิ)

๑๓๙๐๒ กรมบัญชีกลาง สนง.คลังเขต ๔ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๔๐

ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหัวหน้าแผนงาน

๑๓๙๐๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อรประภา อินแก้ว

๐๘:๐๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๔๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

วิจัย และผู้ร่วมวิจัย

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๕/-

ขออนุมัติคัดสุกรพ่อแม่พันธุ์ ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ตัว

๑๓๙๐๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อรประภา อินแก้ว

๐๘:๐๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๐/๑๒๐

ขอชี้แจงเหตุผลเพิ่มเติม กรณีขอใช้เงิน
งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อจัด
ซื้อหม้อแปลงไฟ้า

๑๓๙๐๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
มหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.
มหาสารคาม

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๐๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๔/๑๓๒

รายงานการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุ
ชำรุดและขออนุมัติรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

๑๓๙๐๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๐๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๔/๑๓๓

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณี
พัสดุชำรุด จำนวน ๙ รายการ

๑๓๙๐๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๐๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๑๒๐

ขออนุมัติคัดจำหน่ายกรณีสัตว์ป่วย
จำนวน ๒ ตัว

๑๓๙๐๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๑๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๓๘

ขออนุมัติในหลักการจำหน่ายน้ำเชื้อสุกร
เพื่อดำเนินงานตามโครงการวิจัย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๓๙๐๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต.ขนงพระ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๑๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๑๙๕

ขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน กรมปศุสัตว์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในระหว่าง

๑๓๙๑๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๑๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๔๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เดือนกุมภาพันธ์ - มีนาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๑๓ ตัว

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๒/ว ๑๓๒

รายงานประจำเดือนการดำเนินงานเครือ
ข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๓๙๑๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา อรประภา อินแก้ว

๐๘:๑๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๒/๑๒๔

ขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินครุภัณฑ์ (โคขาว
ลำพูน)

๑๓๙๑๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา อรประภา อินแก้ว

๐๘:๑๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๒/๑๒๘

ขออนุมัติคัดสุกรพ่อแม่พันธุ์คัดออก
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖
ตัว

๑๓๙๑๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา อรประภา อินแก้ว

๐๘:๑๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๒/๑๓๐

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสุกรตายออก
จากทะเบียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ จำนวน ๒ ตัว

๑๓๙๑๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา อรประภา อินแก้ว

๐๘:๒๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๓๗

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ตาย
(แพะ) ออกจากทะเบียน ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ตัว

๑๓๙๑๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๒๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๓๙

รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่
๓ การบริหารจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์

๑๓๙๑๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๒๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๔๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๙/๐๘๘

ขออนุมัติคัดและจำหน่ายโคเนื้อ

๑๓๙๑๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๒๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๒๓๘

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๓๙๑๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๒๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๑๙๙

รายงานผลการปฏิบัติงานเฝ้าระวัง
ป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๓๙๑๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๒๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๒๐๐

ขอส่งแผนการปรับปรุงคุณภาพการให้
บริการและการสร้างความสัมพันธ์ร่วม
กับเกษตรกรหรือผู้รับบริการประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

๑๓๙๒๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๓๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๒๐๑

ขอส่งผลการปฏิบัติงานผลิตพันธุ์สัตว์
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๓๙๒๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๓๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๒๑๐

ส่งรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
๓ การบริหารจัดการแปลงพืชอาหารสัตว์
รอบที่ ๑/๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓ -
มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๓๙๒๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๓๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๔๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๕๗๖

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุน
พรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

๑๓๙๒๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๓๔

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๕๘๗

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนโนน
ดินแดง และผังเมืองรวมชุมชนสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์

๑๓๙๒๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๓๘

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๕๙๑

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนท่า
ตูม จังหวัดสุรินทร์

๑๓๙๒๕ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๔๑

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๕๘๓

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเขื่อง
ใน จังหวัดอุบลราชธานี

๑๓๙๒๖ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๔๔

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๕๗๒

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนสีดา
และผังเมืองรวมชุมชนบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

๑๓๙๒๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๕๑

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๕๘๙

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนโพน
ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๓๙๒๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๕๔

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๘/๑๐๒

ของบประมาณเงินเหลือจ่ายของ กรม
ปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ค่าวัสดุ
การเกษตร และค่าซ่อมแซมครุภัณฑ์การ
เกษตร

๑๓๙๒๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๔๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๕๗๑

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

๑๓๙๓๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๕๕

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๘/๑๐๓

ของบประมาณเงินเหลือจ่ายของ กรม
ปศุสัตว์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๓๙๓๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๕๗๘

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนศรี
บุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

๑๓๙๓๒ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๕๗

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กจ ๐๐๐๘/๖๒๕

ขอสนับสนุนงบประมาณ เป็นจำนวนเงิน
๑๕๐,๐๐๐ บาท (เสนอ กปร.)
(ฉบับเมล)

๑๓๙๓๓ สนง.ปศจ.กาญจนบุรี (กลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์)

พรกมล เจริญบุญ

๐๘:๕๘

กลุ่มประสานราชการ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๕๖๙

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศ
ประกวดราคาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding) ของสำนักงาน
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑๓๙๓๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๐

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๔/ ๐๘๑

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ (สิ่งก่อสร้า
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑
รายการ (โรงพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ต.บ่อทอง
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี) มูลค่ารวม
๓๘๓,๐๗๐.๐๐ บาท)

๑๓๙๓๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๓

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๕๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๘)/ ๕๗๖

ขออนุมัติส่งมอบครุภัณฑ์สนามและการ
ฝึก จำนวน ๒ ชุด รวม ๓๔ รายการ

๑๓๙๓๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๕

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๘/ ๒๒๒

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (มูลค่ารวม
๔๓๘,๒๑๐.๐๐ บาท)

๑๓๙๓๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง จ.ราชบุรี

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๙

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๕๓๑

รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
รายการงบลงทุน ประจำปี งปม.พ.ศ.
๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๓๙๓๘ สนง.ปศจ.ราชบุรี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๑๕

กลุ่มประสานราชการ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๔๔๒

ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนของ
หน่วยงาน ประจำเดือน ก.พ.๒๕๖๔
(เสนอ กปร.)

๑๓๙๓๙ สนง.ปศจ.อุดรธานี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๒๐

กลุ่มประสานราชการ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๓๕

รายงานการประชุมเพื่อติดตามผลการ
ปฏิบัติงานของ สนง.ปศข.๔ ประจำเดือน
ม.ค.๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๓๙๔๐ สนง.ปศข.๔ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๒๒

กลุ่มประสานราชการ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๙๔๑/๒๕๖๔

ขอปรับปรุงห้อง COLD STORAGE

๑๓๙๔๑ บริษัท ว.บุญอนันต์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๒๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๕๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๙๔๒/๒๕๖๔

รายละเอียดเลขที่ชั่วคราวภายใต้ สปส.
เขตพื้นที่ (รวม ๒ ราย นายปัณณธร รัก
เดช ฯลฯ)

๑๓๙๔๒ สำนักงานประกันสังคม วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๐

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔รง๐๖๑๕/ว ๑๒๓

แจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล (๑๘ มี.
ค. ๒๕๖๔ - ๑๖ เม.ย. ๒๕๖๔ รวม ๑
รายการ นางสาวจินตนาภา เจียม
ประเสริฐ)

๑๓๙๔๓ สำนักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๔

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๔/ ๑๙๖

รายงานการสำรวจที่ดินการวางผังเมือง
รวมชุมชนบ้านสร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

๑๓๙๔๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๖

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔พง๐๐๐๘/ ๒๐๒

ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน (ก.ป.ศ. ๑๔
จำนวน ๒๐ เล่ม)

๑๓๙๔๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา (ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๘

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔ยธ๐๕๐๙/ ๐๓๔๒๙

ตอบรับเงิน (นายวัชรินทร์ เหลืองพุทธ
รัตน์)

๑๓๙๔๗ กองบริหารการคลัง กรมบังคับคดี วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๐

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๒๑๗๙

รายงานผลการดำเนินงานโครงการแพะ-
แกะล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ (ข้อมูล
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - ๒๔
มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๓๙๔๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ อทิตา พรมดี

๐๙:๔๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๕๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๑๑/ ๑๒๒

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนลำ
สนธิ จังหวัดลพบุรี

๑๓๙๔๙ ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อ
พันธุ์ลำพญากลาง อ.ลำสนธิ จ.
ลพบุรี

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๑

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔อด๐๐๐๘/ ๔๓๙

จัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๓๙๕๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ )

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๔

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๔๔

ส่งใบแจ้งผลการกู้เงินและขอให้นำส่ง
เงินเดือนชำระหนี้เงินกู้ธนาคาร (จำนวน
๑ ฉบับ นายศุภกิจ สุนาโท)

๑๓๙๕๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐาน
อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ต.ท่าพระ อ.
เมือง จ.ขอนแก่น

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๗

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔พช๐๐๐๘/ ๕๓๕

ขออนุมัติรับบริจาคเครื่องปรับอากาศให้
กรมปศุสัตว์ (นายอนวัช อัศวภูษิตกุล
ฯลฯ)

๑๓๙๕๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๐

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔นธ๐๐๐๘/ ๔๕๒

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (มี.ค.
๒๕๖๔)

๑๓๙๕๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๒

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ชร)/ ๐๗๙๗

ขอรับคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ (จำนวน
๒ รายการ คือ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
๑ ตัน หมายเลขทะเบียน ๕ กข ๖๒๖๗
กทม. และรถพ่นน้ำยาห่าเชื้อพร้อม

๑๓๙๕๔ ด่านกกักันสัตว์เชียงราย วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๖

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๕๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

อุปกรณ์ประกอบ หมายเลขทะเบียน ๒
ฒส ๔๑๐๔ กทม. มูลค่ารวม
๑,๓๗๙,๗๖๕.๐๐ บาท)

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๐๑

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๓๙๕๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๐

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(พจ)/ ๐๕๘

ขอเบิดบัญชีเงินฝากคลัง

๑๓๙๕๖ ด่านกักกันสัตว์พิจิตร วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๓

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔นว๐๐๐๘/ ๗๘๕

ขอขึ้นทะเบียนครุภัรฑ์ (ประเภทครุภัณฑ์
ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุก
(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน ฯลฯ
มูลค่ารวม ๒๙,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๓๙๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๖

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๙/ ๐๘๖

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณี
พัสดุชำรุด และขออนุมัติจำหน่ายพัสดุ
ชำรุด (จำนวน ๒ รายการ)

๑๓๙๕๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นราธิวาส อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๘

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๐/ ๑๐๕

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (จำนวน ๓
รายการ มูลค่ารวม ๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๓๙๕๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ จ.
นครศรีธรรมราช

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๑๐

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๕๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๘/ ๒๒๓

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (มูลค่ารวม
๖๘๕,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๓๙๖๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง จ.ราชบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๑๔

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔รบ๐๐๐๘/ ๑๗๔๘

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (จำนวน ๑
รายการ มูลค่ารวม ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๓๙๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๑๖

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๙๖๓/๒๕๖๔

ยื่นเอกสารล่าช้า

๑๓๙๖๓ บริษัทไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด
(มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๕๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๗/๐๓/๒๕๖๔AS ๐๐๔/๒๑

ขอความอนุเคราะห์เพื่อตรวจสอบและ
ให้การรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก
โดยทำการผลิตเดือน เมษายน ๒๕๖๔
จำนวน ๑๑ รายการ

๑๓๙๖๔ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๕๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔SCC๒๑/GVCT๓๘๓

ขอแก้ไขใบรับรอง OFFICIAL
CERTIFICATE WITH RESPECT TO
CANNED FOOD ฉบับเก่าโดยออก
ใบรับรองฯ ฉบับใหม่ (REPLACEMENT
และ TOWHOM)

๑๓๙๖๕ บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด
(มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๐๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๕๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๙๖๗/๒๕๖๔

ขอรับรองเอกสาร Form ๓ หลังวันเรือ
ออก

๑๓๙๖๗ บริษัท อ๊อคต้า ฟู้ดส์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๑๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔ทร./พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป ๐๐๖/๖๔

ขอแจ้งรายละเอียดการแก้ไขข้อบกพร่อง
จากการตรวจประเมินความสอดคล้อง
ต่อระเบียบสาธารณรัฐประชาชนจีน

๑๓๙๖๘ บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๑:๑๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔๐๒๘/๒๕๖๔

แจ้งความประสงค์ขิให้ทีมตรวจติดตาม
ข้อกำหนดสหภาพยุโรปตรวจประเมิน
ผ่านการถ่ายทอดสัญญาณภาพ

๑๓๙๖๙ บริษัทก้าวหน้าไก่สดจำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๓๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๔๓๔

ขอให้ตรวจสอบข้อมูลผู้ประกอบการขอ
อนุญาตนำเข้า PS ไก่ไข่  ของบริษัท เอ็น
ซีพี โปรดักส์ จำกัด

๑๓๙๗๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา

อทิตา พรมดี

๑๑:๔๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๙๗๑/๒๕๖๔

แจ้งผลการแก้ไขข้อบกพร่องจากการ
ตรวจประเมินความสอดคล้องต่อ
ระเบียบการส่งออกสารธารณรัฐ
ประชาชนจีน ของโรงงาน EST.๑๑

๑๓๙๗๑ GFPT PUBLIC COMPANY
LIMTITED

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๕๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๒/๒๕๖๔กพศ. ๐๑๔/๒๕๖๔

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่า
อาหารสัตว์

๑๓๙๗๒ งานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๐๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๕๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔EST.๓๗/๐๐๑

แจ้งความประสงค์ส่งออกสินค้าเนื้อสัตว์
ปีกไปยังประเทศญี่ปุ่น บริษัท ไพโรจน์
โพลทรีย์ ฟู้ด พิษณุโลก จำกัด EST.๓๗๐

๑๓๙๗๓ บริษัท ไพโรจน์ โพลทรีย์ ฟู้ด
พิษณุโลก จำกัด

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๐๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๕๑

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ลง
เว็บไซต์หน่วยงาน จำนวน ๑๓ ตัว

๑๓๙๗๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ อ.เมือง
จ.สุรินทร์

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔อก ๐๗๐๔/ว ๐๘๐๓

เชิญประชุมอนุกรรมการวิชาการราย
สาขา คณะที่ ๑๒/๑ ครั้งที่ ๔-๑/๒๕๖๔
ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา
๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
๔๐๖ ชั้น ๔ สำนักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

๑๓๙๗๕ คณะอนุกรรมการวิชาการรายสาขา
คณะที่ ๑๒/๑ มาตรฐานเครื่อง
ควบคุมพลังงานรั้วไฟฟ้า สำนักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๓๓๔

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ตาย
(แพะ) ออกจากทะเบียน ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ตัว

๑๓๙๗๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๓๓๖

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ตาย
(แพะ) ออกจากทะเบียน ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ตัว

๑๓๙๗๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๓๓๘

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ตาย
(แพะ) ออกจากทะเบียน ประจำเดือน

๑๓๙๗๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๕๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ตัว

๒๖/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๓๙๗๙/๒๕๖๔

ขอยื่นหนังสือรับรอง HEALTH
CERTIFICATE หลังวันเรือออก

๑๓๙๗๙ บริษัท เคเอ็ม อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๓๔๐

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ตาย
(แพะ) ออกจากทะเบียน ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ตัว

๑๓๙๘๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๓๔๒

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ตาย
(แพะ) ออกจากทะเบียน ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ตัว

๑๓๙๘๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๓๔๔

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ตาย
(แพะ) ออกจากทะเบียน ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ตัว

๑๓๙๘๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๐/๑๔๒

รายงานผลการดำเนินการ ตัวชี้วัดการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๓๙๘๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ หมู่ ๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอน
สวรรค์ จ.ชัยภูมิ

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๖/๑๓๙

ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้ารับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวัน
ที่ ๑-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔
ราย

๑๓๙๘๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สกลนคร ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.
สกลนคร

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๕๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔สน ๐๐๐๘/๖๐๒๓

ขอแจ้งกำหนดวันปฏิบัติงานโครงการ
สัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร ระหว่างวันที่
๒๔-๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

๑๓๙๘๕ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร อทิตา พรมดี

๑๓:๔๖

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๓๒๒

ส่งรายงานประจำเดือนฟาร์มเครือข่าย
ผลิตสัตว์พันธุ์ดี ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔ จำนวน ๑๖ ฟาร์ม

๑๓๙๘๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๑๓๑

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง (การ
คัดสัตว์) เพื่อขออนุมัติจำหน่าย สัตว์ปีก
คัดออก จำนวน ๑๑๙ ตัว

๑๓๙๘๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.
เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๑๓๒

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง (การ
คัดสัตว์) เพื่อขออนุมัติจำหน่าย สัตว์ปีก
คัดออก จำนวน ๖๑ ตัว

๑๓๙๘๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.
เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔นร ๐๕๐๘(กรจ.)/๒๐๙๕

เรื่อง กำหนดจำนวน และลักษณะการ
ป่วยหรือตายของสุกรหรือหมูป่าเพื่อการ
ป้องกันและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกา
ในสุกร พ.ศ.๒๕๖๔  เล่ม ๑๓๘ ตอน
พิเศษ ๔๒ ง วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๓๙๘๙ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อทิตา พรมดี

๑๓:๕๑

สำนักกฏหมาย ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๕๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๑๓๓

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๓๙๙๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔นร ๐๕๐๘(กรจ.)/๒๐๙๖

เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราช
อาณาจักรซึ่งสัตว์ปีกหรือซากสัตว์ปีก
จากสาธารณรัฐฮังการี่ พ.ศ.๒๕๖๔  เล่ม
๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๒ ง วันที่ ๒๓
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๓๙๙๑ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อทิตา พรมดี

๑๓:๕๓

สำนักกฏหมาย ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๑๒๕

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
๒๕๖๓

๑๓๙๙๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๔๘

รายงานผลการดำเนินคดีตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อ
การจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙
จำนวน ๓ แห่ง

๑๓๙๙๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๕๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔นบ ๐๐๐๘/ว๑๕๕

รายงานการจัดอบรมโครงการอบรมผู้
ประกอบการหลักสูตรชี้แจง
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ เพื่อ
การจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๙ และ
กฎหมายลำดับรอง เพื่อเตรียมความ
พร้อมต่อใบอนุญาต

๑๓๙๙๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๕๔

สำนักงานปศุสัตว์เขต๑ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๖๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๖๐๕

รายงานผลการประเมินตัวชี้วัดเครือข่าย
สัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รอบการประเมิน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๓๙๙๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กจ ๐๐๐๘/ว๖๒๖

โครงการอบรมผู้ประกอบการ หลักสูตร
ส่งเสริมสถานประกอบการสถานที่
จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้รับการรับรอง
โครงการปศุสัตว์ OK

๑๓๙๙๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๕๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๑๙๙

รายงานผลการจำหน่ายสุกรออกจาก
ทะเบียน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๖๒ ตัว

๑๓๙๙๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี ๙๙ ม.๙ ต.มะลวน อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔นร ๐๕๐๘(กรจ.)/๒๑๔๓

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไขจำนวนสัตว์หรือซากสัตว์ลักษณะ
ของยานพาหนะ และอุปกรณ์ในการ
เคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ชนิดสุกร
หรือหมูป่า พ.ศ.๒๕๖๔  เล่ม ๑๓๘ ตอน
พิเศษ ๔๘ ง วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๓๙๙๘ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อทิตา พรมดี

๑๓:๕๗

สำนักกฏหมาย ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๒๐๗

ส่งรายงานประจำปี ๒๕๖๓

๑๓๙๙๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔ฉช ๐๐๐๘/๑๕๔๖

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตรวจไก่

๑๔๐๐๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๕๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๖๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เนื้อ-เป็ดเนื้อเพื่อการส่งออก
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔ฉช ๐๐๐๘/๑๕๔๓

ส่งรายงานทะเบียนฟาร์มมาตรฐานที่ผ่าน
การตรวจรับรองและต่ออายุ
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๐๐๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๐๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๙๐

รายงานผลการปฏิบัติงานบังคับใช้
กฎหมาย ตามตัวชี้วัดบังคับที่ ๒ รอบ
การประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๔๐๐๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๐๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/รบ ๒๓๑

ขอส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
ตัวอย่างไข่สด ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๔๐๐๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันตก

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๐๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔นร ๐๕๐๘(กรจ.)/๒๑๔๔

เรื่อง ชะลอการนำเข้าหรือนำผ่านราช
อาณาจักรซึ่งกุ้งทะเลหรือซากกุ้งทะเล
จากสาธารณรัฐเอกวาตอร์ และ
สาธารณรัฐมาดากัสการ์ พ.ศ.๒๕๖๔ เล่ม
๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๘ ง วันที่ ๓ มีนาคม
๒๕๖๔

๑๔๐๐๔ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อทิตา พรมดี

๑๔:๐๖

สำนักกฏหมาย ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๖๐๗

ขอส่งรายงานตัวชี้วัดผู้บริหารที่ต่ำกว่า
กรม การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อ
สัตว์ รอบที่๑/๒๕๖๔

๑๔๐๐๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๐๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๖๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔CQA๐๔/๒๕๖๔

แจ้งเคลื่อนย้าย และเปลื่ยนแปลง
เครื่องจักรในโรงงาน

๑๔๐๐๖ บริษัท จอมธนา จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๐๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/รบ ๒๓๕

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติการตรวจ
วิเคราะห์ตัวอย่าง ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๔๐๐๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันตก

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๑๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ชบ ๑๒๕๑

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
Rinse ซาก

๑๔๐๑๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๑๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔นร ๐๕๐๘(กรจ.)/๑๘๓๑

ประกาศกรมปศุสัตว์ รวม ๒ ฉบับ เล่ม
๑๓๘ ตอนพิเศษ ๓๖ ง วันที่ ๑๖
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๔๐๑๒ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อทิตา พรมดี

๑๔:๑๖

สำนักกฏหมาย ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ชบ ๑๒๕๐

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก (เนื้อสุก)

๑๔๐๑๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๑๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๐๑๔/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์เซ็นต์เอกสาร
Health Certificate ในช่วงวันหยุด
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

๑๔๐๑๔ บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๑๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔นร ๐๕๐๘(กรจ.)/๑๘๓๕

เรื่อง นิยามโรคไข้หวัดนกตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.
๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ ฉบับ

๑๔๐๑๕ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อทิตา พรมดี

๑๔:๑๘

สำนักกฏหมาย ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๖๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๘ ตอน
พิเศษ ๓๖ ง วันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ชบ ๑๒๔๙

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
เนื้อสัตว์ปีก (เนื้อดิบ)

๑๔๐๑๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๒๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๑๑๕๕

ส่งรายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง งบ
ลงทุน จำนวน ๕ รายการ

๑๔๐๑๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๔:๒๒

กลุ่มตรวจสอบภายใน, กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน, กลุ่มตรวจสอบภายใน, กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน, กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน, กลุ่มตรวจสอบภายใน, กลุ่ม
ตรวจสอบภายใน, กลุ่มตรวจสอบ
ภายใน, กลุ่มตรวจสอบภายใน

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔สพ ๐๐๐๘/๗๓๔

รับโอนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒
รายการ

๑๔๐๑๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี อทิตา พรมดี

๑๔:๒๓

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๖๑๐

ขอรับโอนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน
๒ รายการ

๑๔๐๑๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ อทิตา พรมดี

๑๔:๒๔

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ, กองสวัสดิภาพสัตว์และ
สัตวแพทย์บริการ, กองสวัสดิภาพสัตว์
และสัตวแพทย์บริการ, กองสวัสดิภาพ
สัตว์และสัตวแพทย์บริการ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กพ ๐๐๐๘/๒๙๗

ขอรับโอนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน
๒ รายการ

๑๔๐๒๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
กำแพงเพชร

อทิตา พรมดี

๑๔:๒๕

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๖๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔สวก.๐๕๐๐/ว ๑๕๘๔

ขอเรียนเชิญประชุมติดตามรายงานความ
ก้าวหน้าโครงการวิจัย คลัสเตอร์สัตว์
เศรษฐกิจ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา
๐๙.๐๐-๑๒.๓๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓
อาคาร ๒ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการ
เกษตร

๑๔๐๒๑ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)

อทิตา พรมดี

๑๔:๒๙

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๑/ว ๙๒๒

ขอส่งหนังสือ "รายงานประจำปี ๒๕๖๓
ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร"
จำนวน ๑ ฉบับ

๑๔๐๒๒ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อทิตา พรมดี

๑๔:๓๑

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔พย ๐๐๐๘/ว ๘๕

สรุปข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริม
ปศุสัตว์

๑๔๐๒๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา อทิตา พรมดี

๑๔:๓๔

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔๐๗๖/๒๕๖๔

ขอชี้แจงกรณีขอความอนุเคราะห์
จำหน่ายลูกไก่ไข่ฟาร์มสวนเกษตร ๙๙

๑๔๐๒๔ บริษัท เอเป็กซ์ บรีดเดอร์ฟาร์ม
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๓๘

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๐๒๕/๒๕๖๔

รายชื่อผู้ประกันตนที่รับประโยชน์
ทดแทนกรณีสงเคราะห์บุตร
ประจำเดือน ก.ค. ๒๕๖๒
(นางสาวมลิวัลย์ พรมสุรินทร์)

๑๔๐๒๕ สำนักงานประกันสังคม วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๐

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔อต๐๐๐๘/ ๔๐๐

ขอแจ้งการจำหน่ายรถยนต์ราชการ
ทะเบียน นข ๔๓๗ อุตรดิตถ์ (จำหน่าย

๑๔๐๒๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๕

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๖๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

พัสดุชำรุดประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒๔
รายการ)

๒๒/๐๓/๒๕๖๔รบ๐๐๐๐๘/ ๗๘๑

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนปาก
ท่อ จังหวัดราชบุรี

๑๔๐๒๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๙

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๓/ ๘๗

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบ้าน
สร้าง จังหวัดปราจีนบุรี

๑๔๐๒๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก ต.ลาด
ตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๑

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กค๐๗๑๙.๐๕/ภค/ว ๑๓๗๔

ขยายเวลาการยื่นแบบแสดงรายการและ
ชำระภาษีผ่านอินเตอร์เน็ต (ให้ขยาย
เวลาออกไปถึงวันที่ ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๔)

๑๔๐๒๙ สำนักงานสรรพากรพื้นที่
กรุงเทพมหานคร ๕

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๗

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๓๒/ว ๙๕๘

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการสร้างและใช้ข้อมูลจากฐาน
เดียวกัน (Single Big Data) ครั้งที่
๒/๒๕๖๔ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมศูนย์
ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ ชั้น ๓ อาคารศูนย์
ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร

๑๔๐๓๐ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อทิตา พรมดี

๑๔:๕๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กค๐๔๑๔.๒/ว ๑๕๓

แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรกนิ
กส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

๑๔๐๓๑ กรมบัญชีกลาง วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๙

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๖๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๗/ว ๕๘๖

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน ครั้งที่
๒/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๐๓๒ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองนโยบาย
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรฯ

อทิตา พรมดี

๑๕:๐๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔พย ๐๐๐๘/ว ๘๔

รายงานผลการดำเนินงานคลินิกปศุสัตว์
ในโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่
๒ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๐๓๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา อทิตา พรมดี

๑๕:๐๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๒๑๐/ว ๑๕๘๘

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๔๐๓๔ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม

อทิตา พรมดี

๑๕:๐๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔รง๐๖๒๒/ว ๓๘

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับ
สิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์
บุตร ผ่านบริการพร้อมเพย์

๑๔๐๓๕ สำนักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑๐

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๕

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/ว ๗๗

รายงานข้อมูลน้ำนมดิบของสหกรณ์และ
ศูนย์รวมนม ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๔๐๓๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม

อทิตา พรมดี

๑๕:๐๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔อต๐๐๐๘/ ๔๐๑

ขอความอนุเคราะห์ขอคู่มือจดทะเบียน
รถยนต์ราชการ ทะเบียน ๒ พ๒๖๙๙

๑๔๐๓๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๘

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๖๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

กทม.เล่มใหม่

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๑๐๗/๙๗๔

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการตรวจ
สอบปริมาณน้ำนมดิบ ณ ศูนย์รวบรวม
น้ำนมดิบ

๑๔๐๓๘ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
บริหารนมทั้งระบบ

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๘

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๕๕๑

ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน
โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้และการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสำนัก
งานปศุสัตว์เขต ๙

๑๔๐๓๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อทิตา พรมดี

๑๕:๐๘

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์,
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์,
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์,
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๐๘

ผลการคัดเลือก Smart Farmer ดีเด่น
ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ ประจำปีง
ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๔๐๔๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๕:๑๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กค๐๔๐๘.๕/ว ๑๔๓

ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยว
กับร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ......

๑๔๐๔๒ กรมบัญชีกลาง วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๑

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๒๒๒๖

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น
เวทีสานใจ สานพลังใจ สานพลังภาคี ว่า

๑๔๐๔๓ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๑๒

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๖๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ด้วยเรื่อง "ความมั่นคงทางอาคารและ
ระบบอาหารที่ยั่งยืน" (ในวันที่ ๒ เม.ย.
๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ
ผ่านระบบ Zoom Meeting)

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๑๒

โครงการประชุมสัมมนา หลักสูตร การ
เชื่อมโยงแกนนำเครือข่ายโคเนื้อ-กระบือ
เพื่อการพัฒนาให้เกิดความเข้มแข็ง
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๖๔
ณ โรงแรมศรีลำดวน จ.ศรีสะเกษ

๑๔๐๔๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๕:๑๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔ลป ๐๐๐๘/๒๖๒๕

หารือสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ จำหน่าย
พ่อแม่พันธุ์แพะโครงการแพะแกะล้านนา
จำนวน ๒ ราย

๑๔๐๔๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง อทิตา พรมดี

๑๕:๑๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔มส๐๐๐๘/ ๒๙๒

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๔๐๔๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๘

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔.๖/ว ๒๑๘๕

ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการ
ดำเนินการด้านต่างประเทศ

๑๔๐๔๘ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๒๑

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๐๔๙/๒๕๖๔

จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมจากการแก้ไขข้อ
บกพร่อง

๑๔๐๔๙ บริษัท ดูฟู้ด จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๒๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๖๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔นภ๐๐๐๘/ ๓๙๓๔

ขออนุมัติจำหน่ายพัสดุชำรุด
ประจำเดือน ๒๕๖๓ ออกจาก
ทะเบียนครุภัรฑ์ (จำหน่ายพัสดุชำรุด
จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด
ในราคาประเมินขั้นต่ำ ๑๘,๗๑๕ บาท)

๑๔๐๕๐ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๒

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๔๗

ขอเบิกเวชภัณฑ์สำหรับควบคุมโรคใน
สุกร จำนวน ๑,๐๐๐ ตัว

๑๔๐๕๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๕:๒๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔ปน ๐๐๐๘/๓๓๕

รายงานการใช้วัคซีนป้องกันโรค
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๐๕๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี อทิตา พรมดี

๑๕:๒๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘.๑/๒๔๘๑

ขอหนังสือรับรองสถานกักกันสัตว์เอกชน
ของบริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม
จำกัด

๑๔๐๕๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา (กลุ่มพัฒนาสุขภาพ
สัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๐

กองสารวัตรและกักกัน ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๑๑๒/ว ๑๗๕๘

ส่งเล่มแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด - ๑๙ พ.ศ.๒๕๖๔ -
๒๕๖๕ จำนวน ๒ เล่ม

๑๔๐๕๔ สำนักงานสภาพัฒนาการ อทิตา พรมดี

๑๕:๓๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔อบ ๐๐๐๘/ว๑๓๓๙

ขอส่งตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
รอบประเมิน ๑/๒๕๖๔ ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๔๐๕๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุบลราชธานี

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๓๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๗๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๖๖๗

รายงานการออกใบอนุญาตประกอบ
กิจการฆ่าสัตว์ (กฆ.๑) จำนวน ๕ ราย

๑๔๐๕๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๓๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๑๒๖

การพิจารณาอนุญาตเคลื่อนย้ายซากสุกร
เข้ามาในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๕

๑๔๐๕๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๕:๓๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๘/๙๑

รายงานผลการเข้าร่วมเป็นคณะ
กรรมการตัดสินการประกวดแพะ

๑๔๐๕๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กบ ๐๐๐๘/๓๗๔

ส่งรายชื่อผู้เข้าอบรมพนักงานเชือดสัตว์
เชิงปฏิบัติการสำหรับโรงฆ่าสัตว์ภายใน
ประเทศตามหลักศาสนาอิสลาม รุ่นที่๒

๑๔๐๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๓๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/๑๐๒๒

หลักฐานตัวชี้วัดเลือกที่้ ๘ ด้านมาตรฐาน
สินค้าปศสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๔๐๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๓๖

สำนักงานปศุสัตว์เขต๑ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/ว๙๙๖

ส่งหลักฐานตัวชี้วัดเลือกที่๓ ด้านมาตรต
ฐานสินค้าปศสัตว์ รอบ๑/๒๕๖๔

๑๔๐๖๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๓๗

สำนักงานปศุสัตว์เขต๑ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๓/๑๒๓

ผลการตรวจ Cloacal Swab

๑๔๐๖๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.
ศรีสะเกษ

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๗๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๔๒๖

ขอส่งรายงานตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์ (การรับรองสถานที่จำหน่ายไข่
สดตามโครงการไข่สดปลอดภัย ใส่ใจผู้
บริโภค (ปศุสัตว์ OK)

๑๔๐๖๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๓๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๓/๑๓๙

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๐๖๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.
ศรีสะเกษ

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๓/๑๔๐

รายงานเงินรายได้จากการจำหน่ายสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๔๐๗๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.
ศรีสะเกษ

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๔๓๒

ขอส่งรายงานตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์ (การรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อ
สัตว์โครงการปศุสัตว์ OK รอบที่๑/๖๔)

๑๔๐๗๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๔๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๓/๑๔๒

ขอส่งรายงานข้อมูลฝูงสัตว์ (โคเนื้อ)
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๐๗๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.
ศรีสะเกษ

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๒๓๐

ส่งหลักฐานขอเบิกค่าชดใช้การทำลาย
สัตว์ คิดเป็นค่าชดใช้รวม ๘,๙๘๖,๑๑๓
บาท

๑๔๐๗๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๑๕:๔๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๗๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๓/๑๔๕

ขอความอนุเคราะห์ให้นักศีกษาเข้ารับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวัน
ที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๗
กันยายน ๒๕๖๔

๑๔๐๗๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.
ศรีสะเกษ

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๗๖

ส่งสำเนาหนังสือขออนุมัติเงินอุดหนุนค่า
ชดใช้สำหรับการทำลายสัตว์(สุกร)ที่เป็น
ประโรคระบาดฯ เป็นเงิน ๗๒,๗๙๕ บาท

๑๔๐๗๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ อทิตา พรมดี

๑๕:๔๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๔๐

ส่งตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับความสำเร็จในการ
ดำเนินงานวิชาการ/งานวิจัย

๑๔๐๗๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ต.นา
บัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๕๓

รายงานผลการตรวจนับสัตว์ประจำเดือน
(ม.ค.-มี.ค.๒๕๖๔)

๑๔๐๗๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ต.นา
บัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๗๕

ส่งสำเนาหนังสือขออนุมัติเงินอุดหนุนค่า
ชดใช้สำหรับการทำลายสัตว์(สุกร)ที่เป็น
ประโรคระบาดฯ เป็นเงิน ๓๙,๙๐๐ บาท

๑๔๐๘๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ อทิตา พรมดี

๑๕:๕๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๘๕

ขอรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรู
เซลลา ในแพะ ระดับ A (ต่ออายุ)

๑๔๐๘๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อทิตา พรมดี

๑๕:๕๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ปจ ๐๐๐๘/๑๒๓๕

การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหาร
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง

๑๔๐๘๒ สนง.ปศจ.ปราจีนบุรี (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๗๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

รุ่นที่ ๗๗ - ๗๘  (นายชัชชาย เต็งหง
ษ์เจริญ)

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กพ ๐๐๐๘/ว ๕๖

รายงานตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด (ด้าน
สุขภาพสัตว์) ตัวชี้วัดที่ ๑ ระดับความ
สำเร็จในการยกระดับการเลี้ยงสัตว์ให้มี
ระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่
เหมาะสม(GFM) ดำเนินการได้ทั้งสิ้น ๔๑
ราย

๑๔๐๘๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
กำแพงเพชร

อทิตา พรมดี

๑๕:๕๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔พิเศษ/๒๕๖๔

ส่งเอกสารเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขชื่อตำแหน่ง
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา กรณีสอบถาม ตน.ว่างเพื่อขอโอน
(ย้าย) มารับราชการกรมปศุสัตว์ ของ
นายธวัชชัย นันท์ดี

๑๔๐๘๔ นายธวัชชัย นันท์ดี ผู้ยื่นคำขอสอบ
ถามตำแหน่งว่าง

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กพ ๐๐๐๘/๒๙๑

รายงานผลกิจกรรมสำรวจระดับ
ภูมิคุ้มกันโรคในไก่ภายหลังได้รับวัคซีน
ป้องกันโรคมิวคาสเซิลรอบที่ ๑/๒๕๖๔
จำนวน ๕๘ ตัวอย่าง

๑๔๐๘๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
กำแพงเพชร

อทิตา พรมดี

๑๕:๕๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๑๖๗

ขอรายงานการดำเนินการแจ้งย้าย
ปลายทางรถยนต์ราชการ หมายเลข
ทะเบียน ฮฐ-๓๖๗๙ กรุงเทพมหานคร

๑๔๐๘๖ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภันฑ์ปศุสัตว์
เชียงใหม่)

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๕๗

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๗๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/๔๘๐

ขอส่งรายงานการสอบสวนโรค
พิษสุนัขบ้าในอำเภอบางละมุง พื้นที่หมู่
๕ ต.เขาไม้แก้ว

๑๔๐๘๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี อทิตา พรมดี

๑๕:๕๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔รน ๐๐๐๘/๒๑๐

ขอส่งข้อมูลบุคลากรเข้าร่วมโครงการ
ปลูกจิตสำนึก ฝึกจิตอาสาฯ ประจำปี ง
ปม.พ.ศ.๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒๐ (ระหว่างวันที่
๒๘ มี.ค. - ๒ เม.ย.๒๕๖๔) (น.ส.พิมพ์
ชนก ไทรงาม)

๑๔๐๘๘ สนง.ปศจ.ระนอง พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๐๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๑๖๘

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่ายกิจกรรม
มหกรรมปศุสัตว์

๑๔๐๘๙ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภันฑ์ปศุสัตว์
เชียงใหม่)

วาริน พงษ์รื่น

๑๖:๐๐

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/๔๗๙

ขอส่งรายงานการสอบสวนโรค
พิษสุนัขบ้าในอำเภอบางละมุง พื้นที่หมู่๑
ต.นาเกลือ

๑๔๐๙๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี อทิตา พรมดี

๑๖:๐๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๔๔๘

ขอความอนุเคราะห์ยืมแฟ้มประวัติ
ข้าราชการ (นายชัยฤทธิ์ พันธศรี)

๑๔๐๙๑ สนง.ปศจ.อุดรธานี ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๐๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๐๒๔๗

รายงานการจำหน่ายโคนมป่วย
(โครงการธนาคารโค-กระบือฯ)
(จำหน่ายโคนมป่วยพันธุ์ขาว-ดำ เพศเมีย

๑๔๐๙๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๐๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๗๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

จำนวน ๑ ตัว หมายเลข ๑๑๖๙๑/๕๙)

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๙๘๒

ส่งสำเนาหนังสือขออนุมัติเงินอุดหนุนค่า
ชดใช้สำหรับการทำลายสัตว์(สุกร)ที่เป็น
ประโรคระบาดฯ เป็นเงิน
๔๙๕,๖๑๑.๒๕ บาท

๑๔๐๙๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ อทิตา พรมดี

๑๖:๐๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๑๙๕

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หน.ส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม รอบ
การประเมิน ๑/๒๕๖๔ ราย นายเอกภพ
ทองสวัสดิ์วงศ์

๑๔๐๙๔ สนง.ปศข.๓ (ส่วนยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๐๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๙๘๓

ส่งสำเนาหนังสือขออนุมัติเงินอุดหนุนค่า
ชดใช้สำหรับการทำลายสัตว์และซาก
สัตว์(สุกร)ที่เป็นประโรคระบาดฯ เป็น
เงิน ๑๑๖,๐๗๐ บาท

๑๔๐๙๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ อทิตา พรมดี

๑๖:๐๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ตร)/ ๐๓๗

ขอแจ้งข้อมูลผังเมืองรวมชุมชนเขาสมิง
จังหวัดตราด

๑๔๐๙๖ ด่านกักกันสัตว์ตราด ศูนย์ราชการ
บ้านมหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๔

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๖๖๒

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการ
จัดทำแผนปฏิบัติการด้านการเสริมสร้าง
เอกลักษณ์ของชาติ ระยะที่ ๑ (พ.ศ.
๒๕๖๔-๒๕๖๕)

๑๔๐๙๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๗๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๙๘๔

ขอเบิกสมุดรรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก
พื้นเมืองหรือไก่ชน จำนวน ๑ รายการ

๑๔๐๙๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ อทิตา พรมดี

๑๖:๐๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๖๕๒

ขอส่งเอกสารการสมัครคัดเลือกใน ตน.ป
ศจ. (อำนวยการระดับต้น) ของ นาย
ประชุม เกตุพยัคฆ์

๑๔๐๙๙ สนง.ปศจ.เพชรบุรี (กลุ่มยุทธศาสตร์
ฯ)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๐๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๑๓๐

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่าย

๑๔๑๐๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ฝ่าย
บริหารฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๖

กองแผนงาน ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔สร๐๐๐๘/ ๘๒๙

ขอแจ้งยกเลิกรายการบันทึกข้อมูล นส.
๐๒-๑ ประเภทเอกสาร R๑ (จำนวน ๑
รายการ รหัสศูนย์ต้นทุน
๐๗๐๐๖๐๐๑๘๘)

๑๔๑๐๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๖

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๒๔๘

ขอส่งรายงานการจำหน่ายโคนมพันธุ์ขาว
ดำเพศเมีย (ป่วย) ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๔๑๐๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๐๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๑/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/พล ๑๘๘

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณการ
ตรวจโรคสุกรที่มีความเสียงการระบาด
สูง รวมเป็นเงิน ๒๔๗,๖๐๐ บาท

๑๔๑๐๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือตอนล่าง

อทิตา พรมดี

๑๖:๐๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๗๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๑๐๕๙

ส่งเอกสารการสมัครเข้ารับการคัดเลือก
ตน.ปศจ. (อำนวยการระดับต้น) ของ
นายเทวิน แสวงสิน

๑๔๑๐๔ สนง.ปศจ.ร้อยเอ็ด (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๐๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔อต ๐๐๐๘/๓๘๓

ของบประมาณเพื่อจัดซื้อรถยนต์บรรทุก
ดีเซล (ขนาด ๑ ตัน) ทดแทน

๑๔๑๐๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๘

กองแผนงาน ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๕๘๕

ปรับประเภทรายจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ งวดที่
๑ ครั้งที่ ๑๒๕ จำนวนเงิน ๒๐๘,๑๐๐
บาท

๑๔๑๐๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ อทิตา พรมดี

๑๖:๐๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๒๕๒

ขออนุมัติรับนักศึกษาฝึกงาน ระหว่างวัน
ที่ ๑-๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐
คน

๑๔๑๐๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๐๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔ขก๐๐๐๘/ ๕๘๔

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น
๒๘๕,๕๒๐.๐๐ บาท)

๑๔๑๐๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๘

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔ชพ ๐๐๐๘/๐๐๔๑๐

ส่งประวัติเจ้าหน้าที่ผู้ขออนุญาตตรวจ
สอบทะเบียนประวัติบุคคล นางสาว
ภัคธนัช พรมบุญแก้ว

๑๔๑๐๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

วาริน พงษ์รื่น

๑๖:๐๘

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๗๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/๑๐๐๒

ข้าราชการขอรับการแต่งตั้งให้ดำรง ตน.
ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในส่วน
ราชการกรมปศุสัตว์ ราย นายวรัท ชู
เฉลิม

๑๔๑๑๐ สนง.ปศจ.สระแก้ว (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๐๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๐๐

แนวทางการดูแลสุขภาพโคนมในพื้นที่
ปศุสัตว์เขต ๖

๑๔๑๑๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๖:๐๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๓๑๖

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานการผลิต
สัตว์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๑๑๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๐๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔ตง๐๐๐๘/ ๔๑๓

ขอขึ้นทะเบียนครุภัรฑ์คอมพิวเตอร์
(จำนวน ๒ รายการ จำนวน ๑ ชุด มูลค่า
รวม ๖๔๒.๐๐ บาท)

๑๔๑๑๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๐

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔อย ๐๐๐๘/๔๑๕

ส่งใบสมัครคัดเลือกเข้าดำรง ตน.ปศจ.
ราย นายไพรัช รุ่งอุทัย

๑๔๑๑๔ สนง.ปศจ.พระนครศรีอยุธยา (กลุ่ม
พัฒนาคุณภาพสินค้าฯ)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๑๕๐

การเคลื่อนย้ายสุกรมีชิวิตจากพื้นที่
ปศุสัตว์อื่นเข้าพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๕

๑๔๑๑๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๖:๑๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๑๗๔

รายงานสัตว์ตาย (โคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง
เพศผู้ หมายเลข ๖๓๐๒๖ STN)

๑๔๑๑๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี E-mail
lcur_urt@dld.go.th

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๑๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๗๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔อว ๐๒๑๙/ว ๗๘๔

ขอเชิญร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง "การดำเนินกิจกรรมบนระบบเครือ
ข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา
ครั้งที่ ๔๒ " (๔๒ WUNCA) ระหว่างวันที่
๒๑-๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑๔๑๑๗ กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศ
ษสตร์วิจัยและนวัตกรรม

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๒

กองแผนงาน ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๖/๙๖

รายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๑๑๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง
ตู้ ปณ.๒๐ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๑๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ชร๐๐๐๘/ ๑๐๓๓

ขอทำความตกลงการเบิกเงินค่ารักษา
พยาบาล (จำนวนเงินสุทธิ
๑๑๘,๘๙๖.๐๐ บาท)

๑๔๑๑๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๒

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔พช ๐๐๐๘/๕๖๘

ส่งเอกสารประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรง ตน.ประเภทอำนวยการระดับ
ต้นในส่วนราชการกรมปศุสัตว์ ของ นาย
ฉัตรพล พรหมเศรณี

๑๔๑๒๐ สนง.ปศจ.เพชรบูรณ์ กลุ่มยุทธฯ พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๖๐

ขอย้าย นายวัลลภ สังข์ศรีแก้ว

๑๔๑๒๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ประจวบคีรีขันธ์

วาริน พงษ์รื่น

๑๖:๑๓

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๘๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๑๒๕

ขอให้พิจารณาอนุญาตให้นำลูกสุกร เข้า
มาเลี้ยงในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๕ และส่ง
ออกราชอาณาจักร

๑๔๑๒๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๖:๑๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๒/๑๒๖

รายงานขออนุมัติจำหน่าย แพะ ออกจาก
ทะเบียน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓
จำนวน ๒ ตัว

๑๔๑๒๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๑๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๑/ ๑๒๑

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (มูลค่ารวม
๒๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๔๑๒๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๔

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๒/๑๒๗

รายงานขออนุมัติจำหน่าย แพะ ออกจาก
ทะเบียน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓
จำนวน ๖ ตัว

๑๔๑๒๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๑๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๑๒๔

การรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค
ปากและเท้าเปื่อย ของบริษัท
เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
(ฟาร์ม ๒)

๑๔๑๒๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๑๖:๑๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ตร ๐๐๐๘/๒๓๖

จัดส่งเอกสารการสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกใน ตน.ประเภทอำนวยการ

๑๔๑๒๗ สนง.ปศจ.ตราด (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๘๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ระดับต้นในส่วนราชการกรมปศุสัตว์ ของ
นายประวุฒิ ปุริสพันธ์

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๒/๑๒๙

ให้รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา
ด้านการจัดการฟาร์มและการบันทึก
ข้อมูลงานผลิตแพะ

๑๔๑๒๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๑๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔สค ๐๐๐๘/๑๘๔

ขอส่งแบบประเมินบุคคลและผลงาน
ข้าราชการพลเรือนสามัญ ของ น.ส.
นภัชญา โคตรเขื่อน

๑๔๑๒๙ สนง.ปศจ.สมุทรสาคร (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๘/๙๗

ขอส่งผลรายงานตัวชี้วัดที่ ๗ (ระดับ
ความสำเร็จงานด้านมาตรฐานฟาร์มและ
สุขภาพสัตว์) รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๔๑๓๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครพนม ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.
นครพนม

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๑๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/๕๖๖

ส่งแบบประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรง ตน.ประเภทอำนวยการระดับต้น
ในส่วนราชการกรมปศุสัตว์ ของ นายสิริ
วุฒิ บางโพธิ์ทอง

๑๔๑๓๑ สนง.ปศจ.พิจิตร (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๙๒

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสุกรตายออก
จากทะเบียน (สุกรตายอายุ ๑ เดือนขึ้น
ไป) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ตัว

๑๔๑๓๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๒๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๘๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๐๒๓/ว๑๗

รายงานการประชุมคณะทำงานย่อย
ความร่วมมือการท่องเที่ยวเชิงเกษตร
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๔๑๓๓ คณะทำงานความร่วมมือการ
ท่องเที่ยวเชิงเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

วาริน พงษ์รื่น

๑๖:๒๒

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๕๙๖

ขอส่งเอกสารการสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตน.ประเภทอำนวยการระดับต้น (นาย
สมพร เอ่งฉ้วน)

๑๔๑๓๔ สนง.ปศจ.ยะลา ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๙๔

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการผลิต
สุกร ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๑๓๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๒๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๙๖

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๑๓๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๒๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๕.๐๑/๗๑๗

ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบ
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริจาค
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๔๑๓๗ สำนักวิจัยเศรษญกิจการเกษตร
ส่วนบริหารกองทุนภาคเกษตร

วาริน พงษ์รื่น

๑๖:๒๕

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ปน ๐๐๐๘/๓๕๐

พิจารณาคัดเลือกและประเมินข้าราชการ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตน.ประเภทอำนวย
การระดับต้น ราย นายศราวุธ ยูนุ๊

๑๔๑๓๘ สนง.ปศจ.ปัตตานี (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๘๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔สพ๐๐๐๘/ ๐๗๓๐

การขอขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สิน กรม
ปศุสัตว์ (ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน
๑ รายการ ครุภัณฑ์ยานยนต์และขนส่ง
จำนวน ๑ รายการ ครุภัณฑ์การเกษตร
จำนวน ๒ รายการ ราคาต่อหน่วย
สินทรัพย์ย่อย ๘๑๙,๖๐๐.๐๐ บาท)

๑๔๑๓๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบ
บุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๕

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๙๗

รายงานผลการปฏิบัติงานพันธุ์สัตว์ปีก
พระราชทาน (ห่านหัวสิงโต)
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๑๔๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๒๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๑๗๙

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณสำหรับ
การจัดโครงการประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ

๑๔๑๔๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๗

กองแผนงาน ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ขก๑๗๗

ขอส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์สาร
กลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ในตัวอย่างปัสสาวะ
สัตว์ที่ให้ผลบวก จำนวน ๔ ตัวอย่าง

๑๔๑๔๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วาริน พงษ์รื่น

๑๖:๒๗

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๙๙

รายงานผลการปฏิบัติงานโคเนื้อ
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๑๔๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๒๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔อย ๐๐๐๘/๔๑๘

ข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกใน ตน.ป
ศจ. (อำนวยการ ระดับต้น) ราย นาย

๑๔๑๔๔ สนง.ปศจ.พระนครศรีอยุธยา (กลุ่ม
ยุทธฯ)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๘๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ประสงค์ เรืองสวัสดิ์

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๒๐๐

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
(งานพืชอาหารสัตว์) ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๑๔๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๒๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๑๔๘

รายงานผลการประชุมติดตามผลการ
ดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจ
ราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษ
๖รและสหกรณื เขต ๑๕ และ ๑๖ (นาย
วีรชาติ เขื่อนรัตน์)

๑๔๑๔๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๓๐

กองแผนงาน ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๒๐๑

ขออนุมัติขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สิน (โค
เนื้อ) กรมปศุสัตว์

๑๔๑๔๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๓๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ปท ๐๐๐๘/๑๐๖๓

ขอส่งข้อมูลบุคคลเพื่อพิจารณาเลื่อน
ตำแหน่ง ของ นายสมยศ ปราณอุดม
รัตน์

๑๔๑๔๘ สนง.ปศจ.ปทุมธานี (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔สฎ ๐๐๐๘/๗๒๔

การพิจารณาคัดเลือกข้าราชการเพื่อ
แต่งตั้งให้ดำรง ตน.ประเภทอำนวยการ
ระดับต้น ราย นายปราโมทย์ นวลวิจิตร

๑๔๑๔๙ สนง.ปศจ.สุราษฎร์ธานี (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กพ ๐๐๐๘/๒๗๐

ส่งหลักฐานประกอบตัวชี้วัดระดับความ
สำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ราย

๑๔๑๕๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
กำแพงเพชร (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๓๕

กองแผนงาน ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๘๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ชนิดสัตว์ระดับจังหวัด ในรอบการ
ประเมิน รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๒๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๖/ ๑๔๒

โอนเงินงบประมาณกลับส่วนกลาง (ค่า
ก่อสร้างโรงพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ต.พัง
ขว้าง อ.สกลนคร จ.สกลนคร จำนวน
๑๒,๐๐๐ บาท)

๑๔๑๕๑ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๗

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๔๒๗

ขอจัดส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัด
ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๔๑๕๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๓๗

กองแผนงาน ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔ยธ๐๕๐๙/ ๐๓๕๑๕

ตอบรับเงิน (นายพิเชษฐ แย้มสำรวล)

๑๔๑๕๓ กองบริหารการคลัง กรมบังคับคดี วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๘

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๑๓๙

ส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัดด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์
ระดับเขต

๑๔๑๕๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๓๙

กองแผนงาน ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔ศก๐๐๐๘/ ๕๓๐๘

การดอนงบประมาณกลับส่วนกลาง
(จำนวน ๑๘๗,๙๐๐ บาท)

๑๔๑๕๕ ศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ วันทนี สุขเขียว

๑๖:๔๐

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔สฎ๐๐๐๘/ ๕๑๗๐

รายงานผลการขายทดตลาดแบบประมูล
ขายเหมารวม (นายมนัส สะอาดเอี่ยม

๑๔๑๕๖ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันทนี สุขเขียว

๑๖:๔๒

กองคลัง ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๘๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เสนอราคาสูงสุดเป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท)

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ชพ ๐๐๐๘/๐๐๔๑๕

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ชื่อตัวชี้วัด ระดับ
ความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด รอบการ
ประเมินที่ ๑/๒๕๖๔

๑๔๑๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๔๒

กองแผนงาน ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔บร ๐๐๐๘/๔๖๘

ขอรับการสนับสนุน งปม.ในการก่อสร้าง
รั้ว ประตู และป้าน สนง.ปศอ.พุทไธสง
อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ (ประมาณการ ง
ปม.เป็นเงิน ๓๘๘,๐๐๐ บาท) (ฉบับเมล)
(เสนอ กปร.)

๑๔๑๕๘ สนง.ปศจ.บุรีรัมย์ (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๖

กลุ่มประสานราชการ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔รน ๐๐๐๘/๒๐๔

รายงานความก้าวหน้าโครงการก่อสร้าง
อาคาร สนง.ปศอ.เมืองระนอง จำนวน ๑
หลัง (เบิกจ่ายงวดสุดท้ายเป็นเงิน
๖๗๔,๘๐๐ บาท) (เสนอ กปร.)

๑๔๑๕๙ จ.ระนองโดย สนง.ปศจ.ระนอง
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๙

กลุ่มประสานราชการ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔ปข ๐๐๐๘/๖๗๖

ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจาก งปม.ใน
การก่อสร้างอาคาร สนง.ปศองเมือง
ประจวบคีรีขันธ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๖๔๓,๗๐๐ บาท (เสนอ กปร.)

๑๔๑๖๐ สนง.ปศจ.ประจวบฯ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๖

กลุ่มประสานราชการ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๕๒๗

ขอสนับสนุน งปม.จัดซื้อครุภัณฑ์สำนัก
งาน จำวน ๖ รายการ เป็นเงิน

๑๔๑๖๑ สนง.ปศจ.มหาสารคาม พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๙

กลุ่มประสานราชการ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๘๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๔๑,๘๐๐ บาท (เสนอ กปร.)

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/๔๘๕

รายงานผลการดำเนินการก่อสร้าง
รายการงบลงทุน ปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๓
(จำนวน ๒ รายการ) (เสนอ กปร.)

๑๔๑๖๒ สนง.ปศจ.ชลบุรี (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๒

กลุ่มประสานราชการ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔อน ๐๐๐๘/๔๖๖

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง รายงานงบ
ลงทุน ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (เสนอ
กปร.)

๑๔๑๖๓ สนง.ปศจ.อุทัยธานี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๓

กลุ่มประสานราชการ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/๔๗๒

ขอ งปม.ผังบริเวณอาคาร สนง.ปศจ.
ชลบุรี เป็นเงิน ๓,๖๓๘,๐๐๐ บาท
(เสนอ กปร.)

๑๔๑๖๔ สนง.ปศจ.ชลบุรี (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๗

กลุ่มประสานราชการ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔นบ ๐๐๐๘/ว ๑๔๗

ขอส่งรายงานผลการดำเนินแผนการ
สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
รอบ ๑/๒๕๖๔ (เดือน ต.ค.๒๕๖๓ - มี.
ค.๒๕๖๔) (ก.เผยแพร่ฯ)

๑๔๑๖๖ สนง.ปศจ.นนทบุรี กลุ่มยุทธฯ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๓

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔นบ ๐๐๐๘/ว ๑๔๖

ขอส่งรายงานผลตามแผนการสร้างความ
รับรู้ความเข้าใจ ประจำเดือน มี.ค.
๒๕๖๔ (ก.เผยแพร่ฯ)

๑๔๑๖๗ สนง.ปศจ.นนทบุรี กลุ่มยุทธฯ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๕

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/พล ๑๘๓

ติดตามการออกแบบโรงคลุมเครื่อง
กำเนิดไฟฟ้า ขนาด ๕๐๐ กิโลวัตต์

๑๔๑๖๘ ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง   จ.
พิษณุโลก

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๘

กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๘๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

(เสนอ ก.ก่อสร้างฯ)

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๖๓๑

ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปี
ของชาติ พ.ศ.๒๕๖๔ (เสนอ ก.ก่อสร้างฯ
)

๑๔๑๖๙ สป.กษ.กองกลาง โทร.๐๒-๒๘๑-
๕๙๕๕ ต่อ ๑๑๘

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๐

กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔พณ ๐๖๐๙/ว ๙๓๓

ข้อเสนอร่างเอกสาร "Thailand's
Concept Note: Towards a Strategic
Economic Partnership"

๑๔๑๗๐ กรมเจรจาการค้าระหว่าง ปท.
สำนักอเมริกา แปซิฟิก และองค์การ
ระหว่าง ปท.

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๙

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๐๒๑N ํ ๑๑/๒๑

Kindly refer to the email of
international trade and
cooperation section, Divistion of
Animal Feed and Veterinary
Products Control on ๑๐
September ๒๐๒๐, forwarding a
wrap-up checklist for the
completeness of the technical
prodcut information relevant to
the Request for inspection by the
Department of Livestock
Development (DLD) and
comments on sections that need
to be revised or completed for
each product of ๒๗ Brazilian
animal-by product establishments
that have been requested and

๑๔๑๗๑ MINISTRY OF AGRICULTURE,
LIVESTOCK AND FOOD SUPPLY
EMBASSAY OF BRAZIL

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๖

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๘๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

evaluation mission from DLD.

๒๔/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๐๑๓.๑/๔๙

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือในขั้นตอน
ที่ ๒ การประเมินด้วยวิธีการศูนย์การ
ประเมิน (Assessment Center
Method) เพื่อฝึกอบรมหลักสูตรการ
พัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย
รุ่นที่ ๒๖ ปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (น.ส.เพชร
ร้อย เพชรเรือง) (กลุ่ม A-D เข้ารับการ
ประเมินในวันที่ ๑๙ เม.ย.๒๕๖๔ / กลุ่ม
E-H เข้ารับการประเมินในวันที่ ๒๐ เม.
ย.๒๕๖๔ / กลุ่ม I-L เข้ารับการประเมิน
ในวันที่ ๒๑ เม.ย.๒๕๖๔ ทั้ง ๓ กลุ่ม
ประเมิน เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.)

๑๔๑๗๒ สนง.ก.พ.จ.นนทบุรี สถาบันพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔อบ ๐๐๐๘/๑๔๒๒

ขอส่งเอกสารประกอบการพิจารณา
คัดเลือกและประเมินข้าราชการเพื่อ
แต่งตั้งให้ดำรง ตน.ประเภทอำนวยการ
ระดับต้น ของ นายอภิชาติ ภะวัง
(ฉบับแมล) (กกจ.ถือนำมาให้ สลก.ลง
รับ) ๒๙/๓/๒๕๖๔

๑๔๑๗๓ สนง.ปศจ.อุบลราชธานี (กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าฯ)

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๐/๑๖๔๙

การปลูกข้าวในดินทรายชายทะเลและ
การเลี้ยงไก่ ปลา เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้
และพัฒนา

๑๔๑๗๔ สป.กษ.สำนักบริหารกองทุนฯ พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๑๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๙๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๑๗๘

ส่งรายงานผลด้านการพัฒนาบุคลากรตัว
ชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้
ใต้บังคับบัญชา รอบ ๑/๒๕๖๔

๑๔๑๗๕ สนง.ปศข.๓ (ส่วนยุทธศาสตร์) พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๑๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔คค ๐๘๐๑.๒/ว ๗๒๗

รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญมารับ
ราชการสังกัด สนช. ดังนี้ ตน.นักวิชาการ
ตรวจสอบภายใน จำนวน ๑ อัตรา

๑๔๑๗๖ สนง.นโยบายและแผนการขนส่ง
และจราจร สำนักบริหารกลาง

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๑๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๑๗๗/๒๕๖๔

ปัญหาจากพื้นที่ (อยากให้ท่านสรุปเป็น
ข้อสั่งการให้มันชัดเจนเป็นข้อปฏิบัติไป
เลยว่าสรุปทั้งประเทศท่านมีแบบแผน
การดำเนินการ มีวิธีการทำงานในพื้นที่
เป็นตัวอย่างให้มันชัดเจน ตอนนี้คนพื้นที่
ต้องพึ่งพาตัวเองหาวิธีเอาตัวรอดซึ่งไม่รู้
จะรอดมั้ยฯลฯ

๑๔๑๗๗ ผู้ใจบุญ พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๒๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/๑๓๗๙

ขอความเห็นชอบเลื่อนข้าราชการ (นาย
สัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ) (จำนวน ๔
ราย / พจณา สากระแสร์ / เอกชัย ก่อ
เกียรติสกุลชัย / อัญญารัตน์ ราช
ประโคน / วิสูตร นวลขาว)

๑๔๑๗๘ กกจ.สป.กษ. พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๒๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/รบ๒๐๔

ขออนุญาตสอบคัดเลือกเพื่อศึกษา
เพิ่มเติมในประเทศในเวลาราชการ

๑๔๑๘๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันตก

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๒

สำนักงานปศุสัตว์เขต๗ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๙๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/รบ๒๐๗

ข้าราชการขอย้ายสถานที่ปฏิบัติงาน

๑๔๑๘๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันตก

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๓

สำนักงานปศุสัตว์เขต๗ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๘๔

ข้าราชการขอย้าย (นายชาคริต บุตร
รักษ์)

๑๔๑๘๒ สนง.ปศข.๔ ขอนแก่น (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔อต ๐๐๐๘/๔๐๕

ข้าราชการขอย้าย (นายชินดนัย อยู่เชื้อ)

๑๔๑๘๓ สนง.ปศจ.อุตรดิตถ์ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/๒๗๙

แจ้งรายชื่อ พนง.ราชการที่ได้รับ
พิจารณาโควตาพิเศษ จำนวน ๕ ราย

๑๔๑๘๔ สนง.ปศจ.หนองบัวลำภู (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/๗๙๕

โควตา พนง.ราชการ ตุลาคม ๒๕๖๓
(จำนวน ๖ ราย)

๑๔๑๘๕ สนง.ปศจ.สุรินทร์ พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔มส ๐๐๐๘/๓๔๙

ขอส่งรายชื่อ พนง.ราชการที่ได้รับโควตา
พิเศษ (จำนวน ๓ ราย / ชาติชาย /
ฤทธิศาสตร์ / ไชยยศ)

๑๔๑๘๖ สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๔๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๙๖

ข้าราชการขอย้าย (น.ส.แพรวา ศรีสังข์)

๑๔๑๘๘ สนง.ปศข.๖ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๔๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๕๔

การดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์

๑๔๑๘๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ จ.
สุรินทร์

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๔๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๙๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔สบ๐๐๐๘/๖๖๐

ข้าราชกรขอย้าย นางสาวปาริฉัตร
เหลืองขมิ้น

๑๔๑๙๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๔๕

สำนักงานปศุสัตว์เขต๑ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔รน ๐๐๐๘/๒๑๒

แจ้งรายชื่อผู้ได้รับการพิจารณาโควตา
พิเศษของ พนง.ราชการรอบ ๑ ต.ค.
๒๕๖๓ (นายสุรชัย ทำทอง)

๑๔๑๙๑ สนง.ปศจ.ระนอง (ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๔๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๙๕

ส่งทำเนียบเครือข่ายการมีส่วนร่วมการ
ดำเนินงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
กรมปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๔ (น.ส.วิมล
มาศ สายจันทร์)

๑๔๑๙๒ ศบส.ท่าพระ จ.ขอนแก่น พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๔๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๑๓๓๑

รายงานการจ้าง พนง.ราชการ (น.ส.
ปัณฑิตา ฐานเจริญ)

๑๔๑๙๓ สนง.ปศจ.ชัยภูมิ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๕๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔อย ๐๐๐๘/๔๒๒

ขอส่งรายงานผลหลังการฝึกอบรมกับ
หน่วยงานภายนอกรายบุคคล หลักสูตร
ภาษาอังกฤษสำหรับนักวิจัย รุ่นที่ ๗
(นายวิสุทธิ์ เมธศาสตร์)

๑๔๑๙๔ สนง.ปศจ.พระนครศรีอยุธยา พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๕๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๔/๐๘๖

ขอส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและ
ขาดราชการ

๑๔๑๙๕ ศบส.ปัตตานี พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๕๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๙๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๑๒/๔๘

ขอส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและ
ขาดราชการ

๑๔๑๙๖ ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อ
พันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๕๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๕/๑๘๙

ขอส่งข้อมูลวันลาประจำปี งปม.๒๕๖๔

๑๔๑๙๗ ศผท.เชียงใหม่ พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๕๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๓๑(นม)/๘๑

ขอส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและ
ขาดราชการ

๑๔๑๙๘ ด่านฯ นครราชสีมา พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๕๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ยส ๐๐๐๘/๕๓๐

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนบุคลากร
เพื่อปฏิบัติงานตามกรอบอัตรากำลังของ
สนง.ปศจ.ยโสธร (จำนวน ๒ อัตรา / จ
พง.สัตวบาลปฏิบัติงาน / จนท.ระบบ
งานคอมพิวเตอร์)

๑๔๑๙๙ สนง.ปศจ.ยโสธร ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๕๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔อน ๐๐๐๘/๔๗๓

ขอส่งเครือข่ายการดำเนินงานตามแผน
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
กรมปศุสัตว์ ปี ๒๕๖๔

๑๔๒๐๐ สนง.ปศจ.อุทัยธานี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๐๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔สน ๐๐๐๘/๖๖๑

รายงานผลหลังเข้ารับการฝึกอบรมฯ
(ว่าที่ ร้อยตรีภัทรกิติ เนินชัด)

๑๔๒๐๑ สนง.ปศจ.สกลนคร พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๐๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/๕๐๓๔

ย้ายข้าราชการ (นายธนดล สุขคงเจริญ)

๑๔๒๐๒ ศาลากลาง จ.เลย พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๐๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๙๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔ตร ๐๐๐๘/๔๑๓๒

ย้ายข้าราชการ (นายพินิจ สังขรัตน์)

๑๔๒๐๓ ศาลากลาง จ.ตราด พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๐๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/๔๒๐๐

ย้ายข้าราชการ (นายธีรยุทธ์ จัตุกูล)

๑๔๒๐๔ ศาลากลาง จ.สุรินทร์ พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๐๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๒๐๕/๒๕๖๔

จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัครสอบเพิ่มเติม ของ นายนิรันดร์ โพธิ์
เงิน

๑๔๒๐๕ นายนิรันดร์ โพธิ์เงิน พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๐๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔สห ๐๐๐๘/๒๐๕๐

ยกเลิกคำสั่งและเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการเฉพาะราย (น.ส.ณัฏฐนันท์
ท้วมสุวรรณ)

๑๔๒๐๖ ศาลากลาง จ.สิงห์บุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๐๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ทส ๐๓๐๑/ว ๓๖๗

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานวัน
คล้ายวันสถาปนากรมควบคุมมลพิษ
ครบรอบ ๒๙ ปี วันที่ ๕ เมย. ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.  ณ ห้อง
ประชุมศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ชั้น ๒ อาคาร
กรมควบคุมมลพิษ

๑๔๒๐๗ กรมควบคุมมลพิษ ดรุณี คำรอด

๐๘:๓๔

อธิบดี ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔อว ๘๓๙๓(๒)/ว ๔๑๓

ขอส่งสำเนาประกาศแต่งตั้งคณะที่
ปรึกษาการจัดงานเกษตรภาคเหนือ ครั้ง
ที่ ๑๐

๑๔๒๐๘ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

ดรุณี คำรอด

๐๘:๔๐

อธิบดี ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๙๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๓๔๖

โอนเงินเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง
(๑๘,๒๐๐ บาท)

๑๔๒๐๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๔๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๒๑๗

ส่งแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้รับ
บริการต่อการให้บริการของสำนักพัฒนา
พันธุ์สัตว์ ปี ๒๕๖๔ ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๒๑๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๑๙๗

ขอขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สิน กรมปศุสัตว์
(ด้านผู้รับมอบ) จำนวน ๒ ตัว

๑๔๒๑๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๒๑๔

ขอส่งรายงานองค์ความรู้และนวัตกรรม
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  รอบที่ ๑ จำนวน
๒ เรื่อง

๑๔๒๑๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๐๑

ขอส่งรายงานฝูงสัตว์ (แกะ) ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๒๑๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๒๕๕

การปรับกระบวนงานกิจกรรมเครือข่าย
สัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๒๑๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๒๑๕/๒๕๖๔

ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (๘ กฐ - ๘๙๖๒

๑๔๒๑๕ สภ.เมืองสระบุรี จว.สระบุรี ภ.๑ วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๕

กองคลัง ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๙๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๐๐.๐๐
บาท)

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๐๒๕๖

ขอสนับสนุนงบประมาณงบลงทุนเหลือ
จ่าย ประจำปี ๒๕๖๔ จัดซื้อวัสดุ
ครุภัณฑ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗๙,๔๐๐
บาท

๑๔๒๑๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๒๕๙

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๒๑๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๑๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๒๖๔

รายงานผลการจำหน่ายสุกร (ที่ไม่ใช่พ่อ
แม่พันธุ์) ออกจากทะเบียน ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๕ ตัว

๑๔๒๑๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๑๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๒๖๕

รายงานผลการจำหน่ายสุกร (พ่อแม่
พันธุ์) ออกจากทะเบียน ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ ตัว

๑๔๒๑๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๑๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๒๖๖

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสุกรตาย (อายุ
เกิน ๑ เดือน ที่ไม่ใช่พ่อแม่พันธุ์) ออก
จากทะเบียน ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ตัว

๑๔๒๒๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง อรประภา อินแก้ว

๐๙:๑๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๑๔๘

รายงานผลการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ

๑๔๒๒๑ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภันฑ์ปศุสัตว์
เชียงใหม่)

วาริน พงษ์รื่น

๐๙:๑๘

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๙๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ชำรุด จำนวน ๑๕ รายการ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๒๖๗

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสุกรตาย (สุกร
แม่พันธุ์) ออกจากทะเบียน ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๒๒๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง อรประภา อินแก้ว

๐๙:๑๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๒๒๖

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีโค
ป่วยตาย และขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ออก
จากทะเบียน (โคเนื้อพันธุ์บราห์มัน
จำนวน ๑ ตัว)

๑๔๒๒๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๒๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๒๒๘

ขอส่งเอกสารเผยแพร่ (แผ่นพับ) ตัวชี้วัด
ที่ ๔ รอบที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๒ เรื่อง

๑๔๒๒๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๒๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ทส ๑๑๐๒/๒๗๐

ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการตรวจ
สอบ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ จากวันที่ ๒๐ เม.ย. ๖๔
เป็นวันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารสำนักงาน
องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ

๑๔๒๒๕ สำนักตรวจสอบ องค์การสวนสัตว์
แห่งประเทศไทยฯ

มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๐๙:๒๕

อธิบดี ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๒๒๙

ขอส่งรายงานด้านสุขภาพสัตว์และผล
การวิเคราะห์ ทดสอบ และชันสูตรโรค
สัตว์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๒๒๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๒๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๙๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๘/ว ๒๒๑๙

ขอความอนุเคราะห์หน่วยงานของรัฐใน
กระทรวงสมัครเข้าประกวดศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของราชการโดดเด่น ปี ๒๕๖๔

๑๔๒๒๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

อทิตา พรมดี

๐๙:๒๖

สำนักกฏหมาย ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๕/๑๗๔

รายงานผลการจำหน่ายโคป่วยพร้อมขอ
อนุมัติออกจากทะเบียน (โคป่วย เพศเมีย
หมายเลข ๕๒๐๖๓TAK)

๑๔๒๒๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ.
เมือง จ.ตาก

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๒๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๒๒๒๑

ผลิตภัณฑ์นมโรงเรียนไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน  เกิน ๑๐,๐๐๐ CFU/ml

๑๔๒๒๙ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
โครงการอาหารนมเพื่อเด็กและ
เยาวชน

อทิตา พรมดี

๐๙:๒๘

สำนักกฏหมาย ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กท ๗๑๐๔/๑๑๗๕

ขอเชิญร่วมกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
พ.ศ.๒๕๖๐ และพิษภัยของยาสูบใน
พื้นที่เขตราชเทวี วันที่ ๑๙ เมษายน
๒๕๖๔

๑๔๒๓๐ สำนักงานเขตราชเทวี อทิตา พรมดี

๐๙:๓๐

สำนักกฏหมาย ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔บก ๐๐๑๗.๔/๒๙๐๔

รายงนการตรวจสอบภายในจังหวัด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
จำนวน ๒,๓๙๖,๕๐๐ บาท

๑๔๒๓๑ ศาลากลางจังหวัดบึงกาฬ อทิตา พรมดี

๐๙:๓๓

กลุ่มตรวจสอบภายใน ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๕/๐๙๘

ขอโอนเงินเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง
๑,๐๐๐ บาท

๑๔๒๓๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อรประภา อินแก้ว

๐๙:๓๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๙๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๕๙

ขออนุมัติปรับเปลี่ยนรายการค่าใช้จ่าย
โครงการอบรมบุคคลภายนอก

๑๔๒๓๓ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปทุมธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๐๙:๓๕

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๕/๐๙๙

ขอโอนเงินเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง
๑,๘๐๐ บาท

๑๔๒๓๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อรประภา อินแก้ว

๐๙:๓๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/๒๖๓

ขอเชิญเป็นประธานในการประชุมคณะ
อนุกรรมการพิจารณาข้อกำหนดสุขภาพ
สัตว์บกขององค์การสุขสภาพสัตว์โลก
ครั้งที่ ๖๐-๑/๒๕๖๔ วันที่ ๗ เม.ย. ๖๔
เวลา ๐๙.๓๐-๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
๓๕๑ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ (มกอช.)

๑๔๒๓๕ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๐๙:๔๒

อธิบดี ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๒๓๖/๒๕๖๔

ขอลาช่วยเหลือภรรยาที่คลอดบุตร (นาย
จตุพล ทองจิบ ขอลาช่วยเหลือฯ ตั้งแต่
วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๗
เมษายน ๒๕๖๔)

๑๔๒๓๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อรประภา อินแก้ว

๐๙:๔๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๒๓๗/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์กรมปศุสัตว์
เข้าตรวจโรงงาน ในวันที่ ๓๐ เมษายน
๒๕๖๔

๑๔๒๓๗ บริษัท ชาเขียว จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๔๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๐๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๒๐๔

รายงานผลการปรับปรุงร่า่งประกาศและ
ร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การ
เกษตร จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-
bidding)

๑๔๒๓๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี ๙๙ ม.๙ ต.มะลวน อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๔๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กส ๐๐๐๘/๓๙๙

รับโอนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์
อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ มูลค่ารวม
๖๔๒ บาท

๑๔๒๓๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ อทิตา พรมดี

๐๙:๔๘

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ปข ๐๐๐๘/๖๖๕

รับมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒
รายการ

๑๔๒๔๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคิรี
ขันธ์

อทิตา พรมดี

๐๙:๕๐

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว๒๖๗

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาข้อกำหนดสุขภาพสัตว์บกของ
องค์การสุขภาพสัตว์โลกครั้งที่ ๖๐-
๑/๒๕๖๔ ในวันพุธที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐-๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
๓๕๑ อาคาร ๓ ชั้น ๕ สนง.มกอช

๑๔๒๔๑ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๕๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔อน ๐๐๐๘/๔๕๖

ขอรับโอนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (อุปกรณ์
อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ Smart
Card Reader)

๑๔๒๔๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี อทิตา พรมดี

๐๙:๕๑

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๐๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๒๔๓/๒๕๖๔

ขอพิจารณาอนุมัติออกหนังสือรับรองสุข
อนามัย (Healih Certificate)

๑๔๒๔๓ บริษัท ชาเขียว จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๕๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๐/๑๑๘

รายงานความเสียหาย กรณีเกิดเหตุ
วาตภัย

๑๔๒๔๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
มหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.
มหาสารคาม

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๕๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔ตง ๐๐๐๘/๔๑๖

การรับมอบ-ส่งมอบครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ

๑๔๒๔๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง อทิตา พรมดี

๑๐:๐๐

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/ว ๖๔๒

ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัดรอบที่ ๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของการดำเนิน
งานเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

๑๔๒๔๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๐๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔ยส ๐๐๐๘/๕๓๔

การโอนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒
รายการ

๑๔๒๔๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร อทิตา พรมดี

๑๐:๐๒

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๒๔๘/๒๕๖๔

ขอรับรองโรงงานเพื่อการส่งออก (กรณี
แจ้งแก้ไข/ปรับปรุง หรือแจ้งเรื่องอื่นๆ
ให้เปลี่ยนชื่อเรื่อง)

๑๔๒๔๘ บริษัท แอบบรา จำกัด ดรุณี คำรอด

๑๐:๐๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๙/๐๘๙

ขอส่งเอกสารโครงการพัฒนาและ
ปรับปรุงพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์โดยชุด
สปริงเกอร์แบบม้วนสายกลับอัตโนมัติ

๑๔๒๔๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๐๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๐๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

(หัวฉีดน้ำรัศมีไม่น้อยกว่า ๓๕ เมตร)

๒๒/๐๓/๒๕๖๔ตร ๐๐๐๘/๕๑๘

รับมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒
รายการ

๑๔๒๕๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด อทิตา พรมดี

๑๐:๐๔

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๙/๐๙๐

ขออนุมัติเค่รือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

๑๔๒๕๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๐๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔นพ ๐๐๐๘/๙๘๒

ขอส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน
๒ รายการ

๑๔๒๕๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม อทิตา พรมดี

๑๐:๐๕

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๑๒

ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลการปรับปรุง
พันธุ์ (e-Breeding) ระยะ ๒ ในระบบ
รายงานอัจฉริยะ (Business
Intelligence) แกะ ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๒๕๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๐๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๒๕๔/๒๕๖๔

ชี้แจงการยื่น Health Certificate ล่าช้า

๑๔๒๕๔ บริษัท เพ็ทพัล โปรดักส์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๐๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๑๓

รายงานแผนปรับปรุงคุณภาพการให้
บริการของหน่วยงาน

๑๔๒๕๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๐๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๑๖

ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลการปรับปรุง

๑๔๒๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๐๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๐๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

พันธุ์ (e-Breeding) ระยะที่ ๒ ในระบบ
รายงานอัจฉริยะ (Business
Intelligence) ชนิดสัตว์ แพะนม
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๒๐

รายงานผลการดำเนินการตามตัวชั้วัด
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักพัฒนาพันธุ์
สัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่
๑/๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๓

๑๔๒๕๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๑๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๒๑

รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักพัฒนาพันธุ์
สัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่
๑/๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๔

๑๔๒๕๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๑๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๒๔

ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลการปรับปรุง
พันธุ์ (e-Breeding) ระยะที่ ๒ ในระบบ
รายงานอัจฉริยะ (Business
Intelligence) ชนิดสัตว์ แพะ
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๒๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๑๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๒๕

รายงานตัวชี้วัดสัตว์พันธุ์ดีเชิงคุณภาพ
เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๒๖๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๑๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๐๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๐๙๕

ขออนุมัติจำหน่ายโคพันธุ์ตากออกจาก
ทะเบียน (โคป่วย เพศเมีย หมายเลข
๕๗๐๓๓PI)

๑๔๒๖๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก (งานผลิตพันธุ์สัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๑๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔สพ.สภ.๐๐๑๔๘/๒๕๖๔

ยินดีร่วมประชุมคณะกรรมการวิชาการ
ด้านการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุม
โรคกาฬแอฟริกาในม้า (African Horse
Sickness) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐
น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ กรมปศุสัตว์

๑๔๒๖๒ สำนักงานสัตวแพทยสภา อทิตา พรมดี

๑๐:๑๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๐๙๙

รายงานการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีโค
ตาย (โคพันธุ์ตาก เพศเมีย หมายเลข
๕๗๐๒๔PI)

๑๔๒๖๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก (งานผลิตพันธุ์สัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๑๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๑๐๑

รายงาน E-Breeding ชนิดสัตว์ปีก
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๒๖๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๒๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๑๐๒

รายงานข้อมูลฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี
กรมปศุสัตว์ ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๔๒๖๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก (งานผลิตพันธุ์สัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๒๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๑๐๓

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๒๖๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก (งานผลิตพันธุ์สัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๒๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๐๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๒๖๗/๒๕๖๔

ขออนุมัติการเปลี่ยนแปลงค่าควบคุม
วิกฤตของผลิตภัณฑ์เนยแข็ง บริษัท ฟูด
เทค โปรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

๑๔๒๖๗ บริษัท ฟูดเทค โปรดักส์ (ไทย
แลนด์) จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๒๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๗/๑๑๓

ขออนุมัติคัดโคเนื้อพันธุ์บราห์มันเพศเมีย
ทดแทนแม่พันธุ์ และโคเพศผู้เข้าทดสอบ
สมรรถภาพ รุ่นที่ ๑/๒๕๖๔

๑๔๒๖๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย อ.
วังสะพุง จ.เลย

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๒๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๗/๑๑๖

ขอส่งใบลาพักผ่อน ของนายประยูร
สุริยะมณี ขอลาพักผ่อน ตั้งแต่วันที่ ๒๕-
๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๒๖๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธฺุ์สัตว์เลย อ.
วังสะพุง จ.เลย

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๒๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๗/๑๑๘

รายงานผลการก่อหนี้ผูกพัน (ทำสัญญา/
ออกใบสั่ง/ทำเข้าระบบ (GFMIS) งบ
ดำเนินงานที่จัดซื้อ/จัดจ้าง ประจำ
ปีงบประมาณ (งปม.๖๔) ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๒๗๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย อ.
วังสะพุง จ.เลย

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๓๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔นร ๐๙๐๘/๑๘๙

ร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อ
สัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ

๑๔๒๗๑ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อทิตา พรมดี

๑๐:๓๓

สำนักกฏหมาย ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๗/๑๒๑

รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง

๑๔๒๗๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย อ.
วังสะพุง จ.เลย

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๓๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๐๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๒๗๓/๒๕๖๔

ส่งเช็คเพื่อชำระค่าปรับบางส่วนฉบับที่
๗๐ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๔๒๗๓ บริษัท ไบโอลาสโก้ จำกัด อทิตา พรมดี

๑๐:๓๕

สำนักกฏหมาย ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๕๒

รายงานขออนุมัติจำหน่ายกวางตายออก
จากทะเบียน จำนวน ๑ ตัว

๑๔๒๗๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๓๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๒๘

รายงานผลการตรวจฟาร์มเครือข่าย
จำนวน ๕ ราย

๑๔๒๗๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๓๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๔๗

ชี้แจงการส่งรายงานจำหน่ายสุกรล่าช้า

๑๔๒๗๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๓๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๔๐

ขออนุมัติคัดและจำหน่ายกรณีสัตว์ป่วย
(โคพันธุ์กบินทร์บุรี เพศเมีย หมายเลข
NO ๙๒/๕๗)

๑๔๒๗๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๓๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๕๔

ประมาณการใช้งบประมาณโคทรงเลี้ยง
จำนวน ๘๑ ตัว

๑๔๒๗๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๓๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๑๐๐/-

ขอเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๕ จังหวัด

๑๔๒๗๙ สำนักงานรัฐมนตรี กลุ่มงาน
ประสานการเมือง

มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๑๐:๓๙

อธิบดี ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๐๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ภาคอีสาน วันที่ ๒๙ มี.ค. ๖๔ เวลา
๐๙.๓๐ น. ณ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๔๒

รายงานขออนุมัติจำหน่ายกวางตายออก
จากทะเบียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ จำนวน ๗ ตัว

๑๔๒๘๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๓๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๕๕

ขอส่งสำเนาใบขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ

๑๔๒๘๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๓๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๔๖

รายงานผลการจำหน่ายสุกรออกจาก
ทะเบียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ จำนวน ๗๘ ตัว

๑๔๒๘๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๔๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๕๖

ขอตำแหน่งชดเชยลูกจ้างประจำลาออก
จากราชการ

๑๔๒๘๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๔๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๖/๑๕๑

ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้ารับ
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวัน
ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙
พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔ ราย

๑๔๒๘๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สกลนคร ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.
สกลนคร

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๔๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๗๐๕

ขอสำรวจข้อมูลความต้องการการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา

๑๔๒๘๖ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๐:๕๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๐๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๐๑๙ ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔ฐก.๐๐๒/๒๕๖๔

ขอรับการสนับสนุนกอล์ฟ “CEO GOLF
CHAMPIONSHIP ๒๐๒๑” วันที่ ๒๑
พค. ๖๔ ณ สนาม เลกาซี่ กองล์ฟคลับ
รามอินทรา

๑๔๒๘๗ บริษัท ฐานเศรษฐกิจ จำกัด ดรุณี คำรอด

๑๐:๕๔

อธิบดี ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๔/๖๒๓

แจ้งการต่ออายุใบรับรองการขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการ (บริษัท ซันฟู้ด อินเต
อร์เนชั่นแนล จำกัด)

๑๔๒๘๘ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กองรับรอง
มาตรฐาน

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๕๖

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๔/ว ๖๑๖

แจ้งการต่ออายุและขยายขอบข่ายใน
เอกสารแนบท้ายใบรับรองการขึ้น
ทะเบียนห้องปฏิบัติการ (บริษัท เคมแล็บ
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด)

๑๔๒๘๙ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กองรับรอง
มาตรฐาน

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๕๘

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๒๙๐/๒๕๖๔

ชี้แจงสาเหตุ การยื่นขอ Health
Certificate หลังวันเรือออก

๑๔๒๙๐ บริษัท ซีเอฟพี จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๐๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๗/๑๒๓

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑๔๒๙๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย อ.
วังสะพุง จ.เลย

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๐๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๒๙๒/๒๕๖๔

การต่ออายุหนังสือรับรอบ GMP และ
HACCP CERTIFICATE EST NO.
๔๐,๑๒๐

๑๔๒๙๒ บริษัทเอ็นแอนด์เอ็นฟูดส์จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๐๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๐๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๗/๑๒๖

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๒๙๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย อ.
วังสะพุง จ.เลย

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๐๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๔/๐๘๕

ส่งรายงานฝูงสัตว์ในระบบฐานข้อมูลการ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (e-Breeding)
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๒๙๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๑๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๔/๐๘๗

ส่งผลตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติ
งานของหน่วยงาน รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๔๒๙๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๑๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๙/๑๐๑

รายงานสัตว์ตาย (โค หมายเลข
PC๒๕/๕๘)

๑๔๒๙๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๑๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔อว ๖๕๐๑.๑๕/๑๗๕๕

ขอความอนุเคราะห์เป็นที่ปรึกษา
โครงการและบุคคลากรร่วมโครงการวิจัย
จำนวน ๖ ราย

๑๔๒๙๗ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อทิตา พรมดี

๑๑:๑๗

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๙/๑๐๔

รายงานสัตว์ตาย (โค หมายเลข
PC๑๐๔/๕๔)

๑๔๒๙๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๑๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๙/๑๐๙

รายงานผลการรื้อถอนครุภัณฑ์ที่ดินสิ่ง
ปลูกสร้างชำรุดและตัดจำหน่ายออกจาก
ทะเบียนสินทรัพย์

๑๔๒๙๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๑๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔อว ๖๗.๑๑/สวมธ.ว๑๓๙๐/๒๕๖๔

ขอเชิญประชุมการนำเสนอผลการศึกษา
เพื่อรับฟังความคิดเห็น วันที่ ๒๒
เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐-๑๖.๐๐
น. ณ โรงแรม Rama Gardens Hotel
Bangkok ห้อง Grand Hall ๒ อาคาร
Grand Courtyard ชั้น M

๑๔๓๐๐ สำนักงานศูนย์วิจัยและให้คำปรึกษา
แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

อทิตา พรมดี

๑๑:๒๒

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๒/๒๕๖๔กษ ๒๖๐๕/ว ๕๕

ได้จัดทำวารสารวิชาการข้าวปีที่ ๑๑
ฉบับที่ ๒ เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม
๒๕๖๓ จำนวน ๒ เล่ม

๑๔๓๐๑ กรมการข้าว อทิตา พรมดี

๑๑:๒๓

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๙/๑๑๑

รายงานการจำหน่ายพัสดุชำรุดและตัด
ออกจากทะเบียนสินทรัพย์ (ครุภัณฑ์การ
เกษตร)

๑๔๓๐๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๙/๑๑๔

รายงานผลการจำหน่ายพร้อมขออนุมัติ
ออกจากทะเบียน (จำหน่ายลูกโคนมเพศ
ผู้คัดออก จำนวน ๑ ตัว)

๑๔๓๐๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๙/๑๑๕

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๓๐๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔พณ ๐๓๐๖/๗๙๓

ประกาศจัดสรรโควตาเนื้ิอสุกรปรุงแต่ง
ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย

๑๔๓๐๕ กรมการค้าต่างประเทศ อทิตา พรมดี

๑๑:๓๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๑๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

- ญี่ปุ่น สำหรับปี ๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ทส ๑๐๐๒.๒/ว ๔๙๘๑

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การบูรณาการทศวรรษแห่งการฟื้นฟู
ระบบนิเวศขององค์การสหประชาชาติ
และกรอบงานความหลากหลายทางชีว
ภาพของโลกหลังปี ค.ศ.๒๐๒๐ สู่บริบท
ของประเทศไทย วันที่ ๒๒ เมย ๖๔
เวลา ๐๘.๓๐-๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
Infinity Ballroom ชั้น ๑ โรงแรมพู
ลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ

๑๔๓๐๖ สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดรุณี คำรอด

๑๑:๓๑

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๔๗๑

แจ้งผลการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้
ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย
ด้านปศุสัตว์ รวมทั้่งหมด ๙๓ ราย

๑๔๓๐๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา

อทิตา พรมดี

๑๑:๓๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔SCC๒๑/GVCT๓๘๗

แจ้งยื่นขอเอกสาร Health certificate
หลังเรือออก

๑๔๓๐๘ บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด
(มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๓๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔SCC๒๑/GVCT๓๘๘

แจ้งยื่นขอเอกสาร Health certificate
หลังเรือออก จำนวน ๑๖ รายการ

๑๔๓๐๙ บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด
(มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๓๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔DQS ๐๐๗/๖๔

ขออนุมัติขยายขอบข่ายการผลิตสินค้าไก่
สดคลุกส่วนผสมแช่แข็ง (หมักซอส) ใน
กลุ่มผลิตภัณฑ์ Meat Preparation

๑๔๓๑๐ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) EST.๒๔๔

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๓๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๑๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔สอ.ศธ.๒๙๑/ ๒๕๖๔

ขอความร่วมมือหักเงินเดือน ณ ที่จ่าย
(เม.ย. ๒๕๖๔ น.ส. สิรินาถ ฉายจิตร
เป็นจำนวนเงิน ๑๖,๘๓๕.๕๐ บาท)

๑๔๓๑๑ สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ จำกัด

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๘

กองคลัง ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๓๑๒/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจ
ประเมินตามข้อกำหนดจีน

๑๔๓๑๒ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด EST.
๑๐

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๔๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๓๑๓/๒๕๖๔

ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (๕ กข - ๖๒๘๖
กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕๐๐.๐๐
บาท)

๑๔๓๑๓ งานสายตรวจ ๑ กองกำกับการ
กองบังคับการ ตำรวจจราจร (ตู้
กำแพงเพชร)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๔๔

กองคลัง ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๕๗

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายเทพ
ฤทธิ์ ทับบุญมี ขออนุญาตไปราชการที่
จังหวัดราชบุรี  ระหว่างวันที่ ๗
เมยษายน ๒๕๖๔

๑๔๓๑๔ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปทุมธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๔๔

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๕๘

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายเทพ
ฤทธิ์ ทับบุญมี ระหว่างวันที่ ๑ เมยษายน
๒๕๖๔ จ.ราชบุรี

๑๔๓๑๕ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปทุมธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๔๖

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔ศป๐๐๒๒/ ๘๕๒

ศาลปกครองรับโอน นางสาววันษิสา ชม
ภูวิเศษ มาบรรจุเป็นข้าราชการฝ่าย
ศาลปกครอง

๑๔๓๑๖ สำนักงานศาลปกครอง วันทนี สุขเขียว

๑๑:๔๖

กองคลัง ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๑๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๕๒

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นางสาว
พิมพ์จันทร์ หวลอารมณ์ ขออนุญาตไป
ราชการการที่ กรุงเทพมหานคร ในวันที่
๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.
เป็นต้นไป

๑๔๓๑๗ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปทุมธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๔๙

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กบ๐๐๐๘/ ๓๗๑

ขอขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ ราย มูลค่ารวม
๖๔๒.๐๐ บาท)

๑๔๓๑๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๕๒

กองคลัง ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กบ๐๐๐๘/ ๓๘๐

ขอขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สิน (วิทยาศาต
ร์การแพทย์ จำนวน ๘ รายการ มูลค่า
รวม ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๔๓๑๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๕๓

กองคลัง ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๓๒๐/๒๕๖๔

ขออนุมัติปรับปรุง ต่อเติมช่องโหลด
สินค้า

๑๔๓๒๐ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๐๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๓๒๑/๒๕๖๔

ขอยื่น หนังสือรับรอง Health
Certificate หลังวันเรือออก (เลขที่
(๔๙SH/๐๒๙๐)

๑๔๓๒๑ บริษัท บี ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเต
อร์เนชั่นแนล จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔CFP Co.,Ltd

แจ้งขอออก HEALTH CERTIEICATE ล่า
ช้า เป็นวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๓๒๒ บริษัท ซีเอฟพี จำกัด อทิตา พรมดี

๑๓:๑๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๑๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๓๒๓/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ HACCP
บริษัท ฉวีวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ดส์
จำกัด EST.๖๐ ตรวจติดตามประจำปี
ระบบ HACCP

๑๔๓๒๓ บริษัท ฉวีวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล
ฟู้ดส์ จำกัด

อทิตา พรมดี

๑๓:๑๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๓๒๔/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ HACCP
บริษัท ฉวีวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู๊ดส์
จำกัด EST.๖๐ ตรวจติดตามประจำปี
ระบบ GMP

๑๔๓๒๔ บริษัท ฉวีวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล
ฟู้ดส์ จำกัด

อทิตา พรมดี

๑๓:๒๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔๒๒๑๑/๒๑/๒๒๗

ชี้แจงสาเหตุ การยื่นขอ Health
Certificate หลังวันเรือออก

๑๔๓๒๕ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กค๐๔๐๒.๕/ว ๕๘

หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอขยาย
เวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓
(ก.ย. ๒๕๖๔)

๑๔๓๒๖ กระทรวงการคลัง วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๗

กองคลัง ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๕๗๖

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

๑๔๓๒๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อ.เมือง จ.
สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๘

กองคลัง ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/รบ ๒๒๓

รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่ง
ก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (มี.

๑๔๓๒๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๑

กองคลัง ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๑๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ค. ๒๕๖๔ รวม ๒,๓๒๓,๓๐๐ บาท)

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๓๔๕

รายงานการประชุมตรวจติดตามความ
ก้าวหน้าผลดำเนินงานตามแผนการตรวจ
ราชการ และการขับเคลื่อนแบบ
บูรณาการในพื้นที่ของผู้ตรวจราชการ
กษ. ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที่ ๑
ในส่วนกลาง พื้นที่กรุงเทพมหานคร (เมื่อ
วันที่ ๕ มี.ค.๒๕๖๔)

๑๔๓๒๙ สนง.ปศุสัตว์พื้นที่่ กทม. (กลุ่มยุทธฯ
)

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๓๒

รองอธิบดี๒ ด้านบริหาร ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กค๐๔๐๘.๒/ว ๕๙

ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องกำหนด
รายชื่อคณะกรรมการและคณะ
อนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม
เป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็น
รายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับ
กรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้
ช่วยเลขานุการ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๔๓๓๐ กระทรวงการคลัง วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๓

กองคลัง ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๓๔๖

ขออนุมัติและเบิกค่าใช้จ่ายในการประชุม
ราชการ (ในวันที่ ๕ มี.ค.๒๕๖๔ เวลา
๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสำนักตรวจ
ราชการ (๑๔๐๓) กษ. แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กทม.) (รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๒,๐๐๐ บาท)

๑๔๓๓๑ สนง.ปศุสัตว์พื้นที่ กทม. (กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ)

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๓๕

รองอธิบดี๒ ด้านบริหาร ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔ยกเลิก

ยกเลิก

๑๔๓๓๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๙

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๑๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/

ยกเลิก

๑๔๓๓๓ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
โครงการอาหารนมเพื่อเด็กและ
เยาวชน กลุ่มที่ ๔ (เขตปศุสัตว์ที่ ๕
และ ๖)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๒

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ลป ๐๑๒๘

ส่งเอกสารผลงานเพื่อขอรับการประเมิน
ราย น.ส.ศนิกานต์ ทองสวัสดิ์

๑๔๓๓๔ ศวพ.ภาคเหนือตอนบน   จ.ลำปาง พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๔๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๒๐๔

ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลการปรับปรุง
พันธุ์ (e-Breeding) ระยะ ๒ ในระบบ
รายงานอัจฉริยะ (Business
Intelligence) ชนิดสัตว์ปีก ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๓๓๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๒๐๕

รายงานการใช้งานระบบฐานข้อมูลการ
ปรับปรุงพันธุ์ (e-Breeding) ระยะ ๒
และระบบรายงานอัจฉริยะ ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๓๓๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๒๐๗

รายงานยอดสัตว์ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๔๓๓๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๒๐๘

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๓๓๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๑๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๒๑๑

รายงานการใช้น้ำเชื้อแช่แข็งโคนม
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๓๓๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๘/๕๒๖

แจ้งเรื่อง กำหนดคุณภาพหรือมาตรฐาน
ของอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ประเภท
วัตถุดิบ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและ
งานทั่วไป เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๔๕ ง
วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๔๓๔๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

อทิตา พรมดี

๑๓:๕๐

สำนักกฏหมาย ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๒๑๒

การปรับกระบวนงานกิจกรรมเครือข่าย
สัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๓๔๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๒๑๖

จัดส่งเอกสารขอโอนล้างบัญชีพักงาน
ระหว่างก่อสร้างเป็นงานระหว่างทำ

๑๔๓๔๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๘/๕๒๘

แจ้ง เรื่อง กำหนดลักษณะ และเงื่อนไข
ของอาหารสัตว์ที่ห้ามนำเข้าซึ่งมีความ
เสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร พ.ศ.
๒๕๖๓ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับประกาศและงานทั่วไป เล่ม ๑๓๘
ตอนพิเศษ ๔๒ ง วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๔๓๔๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

อทิตา พรมดี

๑๓:๕๒

สำนักกฏหมาย ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๑๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๒๑๓

ขออนุมัติจำหน่ายพัสดุชำรุด
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑๕
รายการ

๑๔๓๔๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๒๒๒/๘๔๗

การพัฒนางานบริการในรูปแบบจดแจ้ง
ออนไลน์ (ฉบับเมล)

๑๔๓๔๕ สนง.ก.พ.ร. กองนวัตกรรมบริการ
ภาครัฐ

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๐๔

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๐๐๙/ว ๗

ขอส่งรายงานการประชุมคณะ
อนุกรรมการดำเนินงานอาสาสมัคร
เกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๒
เมษายน ๒๕๖๔

๑๔๓๔๖ คณะอนุกรรมการดำเนินงานอาสา
สมัครเกษตร

อทิตา พรมดี

๑๔:๐๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๖๑๕

ขอทราบข้อคิดเห็นต่อความตกลง
ระหว่างรัฐบาลแห่ง ปท. และรัฐบาลแห่ง
มาเลเซียเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการ
เกษตร (ภายในวันที่ ๒๑ เม.ย.๒๕๖๔)

๑๔๓๔๗ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๐๖

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๑๐๑๒

การบันทึกข้อมูลยกระดับแปลงใหญ่ด้วย
เกษตรสมัยใหม่ ในระบบ Co-farm
ห้างหุ้นส่วนจำกัดแปลงใหญ่โคนมด้า -
สันทรายงาน

๑๔๓๔๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย อทิตา พรมดี

๑๔:๐๘

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ปข ๐๐๐๘/๖๖๗

รายงานผลการฝึกอบรมโครงการพัฒนา
ศักยภาพอาสาปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๔

๑๔๓๔๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคิรี
ขันธ์

อทิตา พรมดี

๑๔:๑๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๑๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

จำนวน ๒๐ ราย

๒๕/๐๓/๒๕๖๔สพร ๒๕๖๔/ว ๙๒๙

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น
เพื่อพัฒนาแบบสำรวจความพร้อม
รัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของ
ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔

๑๔๓๕๐ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๑๓

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๔๙๙

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ของเกษตรกร
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ หมายเลข
บัญชี ๔๐๙-๓-๕๒๒๗๑-๕ และ
หมายเลขบัญชี ๔๐๙๐๖๔๔๘๓

๑๔๓๕๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม

อทิตา พรมดี

๑๔:๑๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๕๑๕

แก้ไขรายชื่อเกษตรกร รายงานเป้าหมาย
และสถานที่ดำเนินโครงการส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของ
เกษตรกร ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน
๓ ราย

๑๔๓๕๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม

อทิตา พรมดี

๑๔:๑๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๔๓๔

จัดส่งข้อมูลการตลาดปศุสัตว์
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๓๕๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๑๖

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๖๕๙

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในหน่วย
งานเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้
ของธนาคารออมสิน

๑๔๓๕๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๖

กองคลัง ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๒๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๗/ว ๖๐๓

ขอแจ้งเวียนคำสั่งแต่งตั้งคณะ
อนุกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์แห่งชาติ และการแต่งตัั้งผู้แทน
เกษตรกร ผู้แทนภาคเอกชน และผู้ทรง
คุณวุฒิ เป็นอนุกรรมการ  ลงวันที่ ๒๘
ตุลาคม ๒๕๖๓

๑๔๓๕๕ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองนโยบาย
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรฯ

อทิตา พรมดี

๑๔:๑๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/รบ ๒๒๕

รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้างปี ๒๕๖๔ (งปม.๖๔/๑)
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๓๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๒๐

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๓/ว ๙๖๗

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนา
คุณภาพข้อมูลด้านการเกษตร ครั้งที่
๒/๒๕๖๔

๑๔๓๕๗ คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพข้อมูล
ด้านการเกษตร สำนักงาน
เศณษฐกิจการเกษตร

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๒๒

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๕๒๑

ขออนุมัติเบิกใบเสร็จรับเงิน โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๒๐ เล่ม

๑๔๓๕๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ฯ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๐๐๔.๓/๑๐๕

การพิจารณาคุณวุฒิ ราย น.ส.จารุวรรณ
วงศ์ชัย

๑๔๓๕๙ สนง.ก.พ.ศูนย์สรรหาและเลือกสรร พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๒๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๑๒๑

รับรองการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการ

๑๔๓๖๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๒๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ (นางสาวเสาวณีย์ แสนสม)

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๖๒

รับรองการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ (นายสืบกุล แก้วเหล่ายูง)

๑๔๓๖๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๖๑

รับรองการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ (นายวิทยา สาคำ)

๑๔๓๖๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/๐๒๙๑

ส่งแบบฟอร์มสำรวจผลกระทบจากการ
ลดเป้าหมายการดำเนินงาน โครงการ
พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร

๑๔๓๖๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัว
ลำภู (กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๓๒/ว ๒๒๙๙

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม กษ. ประจำ
ปี งปม.พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๖ เดือน และ
รอบ ๑๒ เดือน

๑๔๓๖๔ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กษ.

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔ชพ ๐๐๐๘/๐๐๓๘๓

สำรวจผลกระทบจาการลดเป้าหมายการ
ดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดำริ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๔๓๖๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
(กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๒๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔TAS จก ๐๐๒๑๓/๒๕/๐๓/๒๕๖๔

ดำเนินการโอนเงินที่สมาชิกมีสิทธิได้รับ
ไปยังบัญชีที่กลับเข้ารับราชการใหม่แล้ว
ของ น.ส.สิรินันท์ บุญนันท์ (จำนวนเงิน
๓๕,๒๔๗.๒๙ บาท)

๑๔๓๖๖ กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๑๑๕

รายงานการเบิกจ่ายการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่โครงการธนาคาร
โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราช
ดำริ และยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๔๓๖๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๐/๑๖๖๑

เร่งรัดการจ่ายเงินค่าชดเชยการกำจัด
สุกร และขอให้ปรับปรุงการประเมินค่า
ชดเชย

๑๔๓๖๘ สป.กษ.สำนักบริหารกองทุนฯ พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๑๖๒

ขอส่งแผนและงบประมาณการเดินทาง
ไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โครงการ ธค
ก.

๑๔๓๖๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๔๘๘

ขอให้ส่งรายละเอียดข้อมูลเกษตรกรที่
ดำเนินการลดความเสี่ยงต่อโรค
อหิวาต์แอฟริกาในสุกรที่ดำเนินการ
ระหว่างวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๓๗๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม

อทิตา พรมดี

๑๔:๓๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๒๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๒๖๒๗

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (นายสรวิศ
ธานีโต) พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ ชุมศรี
(ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ มี.ค.๒๕๖๔ เพื่อ
ตรวจราชการในพื้นที่ สนง.ปศข. ๗)

๑๔๓๗๑ กองกลาง สป.กษ. พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๙๘

รายงานผลการปฏิบัติงานพันธุ์สัตว์ปีก
พระราชทาน (ห่านหัวสิงโต)

๑๔๓๗๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ สัตว์
ท่าพระ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔มห ๐๐๐๘/๓๓๒

สอบสวนกรณีสงสัยตรวจพบสารตกค้าง
กลุ่มเบต้าอะโกนิสต์ในปัสสาวะโค

๑๔๓๗๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพฯ)

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๔๐

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๔๗๓

ส่งหลักฐานการนำส่งเงินโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว

๑๔๓๗๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา (กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๑๙๗

ส่งแผนความต้องการใช้วัคซีนและแอนติ
แจน งบป้องกันโรค ประจำปี ๒๕๖๕

๑๔๓๗๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๑๔:๔๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๒๗๐๖

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (นายสรวิศ
ธานีโต) พร้อมด้วย นายณัฐวุฒิ ชุมศรี
(ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๒๙ มี.ค.๒๕๖๔ เพื่อ
ตรวจราชการในพื้นที่ สนง.ปศข. ๗)

๑๔๓๗๖ กองกลาง สป.กษ. พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๔๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๒๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๐/๑๑๙

รายงานการเลี้ยงโคที่ราษฎรขอน้อมเกล้า
ฯ ถวายโคพันธุ์ชาร์โรเล่ส์

๑๔๓๗๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
มหาสารคาม

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔ตง ๐๐๐๘/๓๐๕๗

ย้ายข้าราชการ (นายสัมฤทธิ์ โพธิ์เหลือง)

๑๔๓๗๘ ศาลากลาง จ.ตรัง พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๔๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๔๖.๑

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่าย จำนวน
๒๕๓,๐๐๐ บาท

๑๔๓๗๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ อทิตา พรมดี

๑๔:๔๔

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กจ ๐๐๐๘/๕๙๗

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ
พัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
และอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี

๑๔๓๘๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กบ ๐๐๐๘/๓๗๒

การส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน
๒ รายการ

๑๔๓๘๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ อทิตา พรมดี

๑๔:๔๕

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๒๗

ขอรับบริจาคคอกโคทรงเลี้ยง และสิ่ง
ปลูกสร้าง

๑๔๓๘๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๑๕

รายงานผลการจำหน่ายผลผลิตและส่ง
สำเนาในเสณ็จรับเงิน โครงการส่งเสริม
การเลี้ยงแพะในพื้นที่ภาคใต้ ตาม
พระราชดำริ

๑๔๓๘๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๒๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๕๗

ส่งเอกสารประกอบการขอโอนเงิน
โครงการธนาคารโค-กระบือ

๑๔๓๘๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กบ ๐๐๐๘/๓๗๖

การเลื่อนค่าตอบแทน พนง.ราชการกรณี
พิเศษ (จำนวน ๓ ราย / เจริญพร /
โกวิทย์ / สุรชาติ)

๑๔๓๘๖ สนง.ปศจ.กระบี่ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๔๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔อบ ๐๐๐๘/๑๓๕๑

รายงานผลการจัดซื้อโค-กระบือ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๒๗
ตัว

๑๔๓๘๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุบลราชธานี

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔พว ๐๒๐๗.๘๓/๖๑๕๕

ขอพระราชทานโค-กระบือ จำนวน ๔๐
ราย

๑๔๓๘๘ สำนักพระราชวัง แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/๑๔๑๙

ขอความเห็นชอบย้ายข้าราชการ
(วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ)
(จำนวน ๑๓ ราย / สุรวิทย์ ชอบจิตร,
ปราโมทย์, วิทยา, วิศิษฐ, กิติภัทท์, วุฒิ
พันธุ์, ธนเดช, ทวี, กฤษณิ์, บุญสม,
รัถยา, เสริมพันธุ์, วงศ์อนันต์ ณรงค์
วาณิชการ)

๑๔๓๘๙ กกจ.สป.กษ. พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๕๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กร ๐๐๑๑/๘๙๙

ขอมอบรายงานการติดตามและสำรวจ

๑๔๓๙๐ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๒๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ข้อมูลโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชาย
แดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๙/ว๘๒๒

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการมาตรฐาน
สินค้าเกษตร ครั้งที่ ๒/๒๕๖ วันที่ ๘
เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ
ห้องประชุม ๑๓๔-๑๓๕ ชั้น ๓ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

๑๔๓๙๑ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๕๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๐๒๗/ว๗

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนา
เกลือทะเลไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ผ่าน
ระบบ VDO Conference ในวัน
พฤหัสบดีที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา
๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๒๓
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๔๓๙๒ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงาน
เลขานุการคณะกรรมการพัฒนา
เกลือทะเลไทย

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๕๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๓๙๓/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
วันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๖๔

๑๔๓๙๓ บริษัท พี.พี.เอส.ทูน่า จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๕๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๙/๐๘๘

รายงาน Capture องค์ความรู้
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ หัวข้อเรื่อง
เทคนิคการเลี้ยงไก่เบตงขุน

๑๔๓๙๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นราธิวาส อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๒๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๑/๑๒๐

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของงาน/
โครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๓๙๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๕/ว ๓๑๓

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนบุคลากรเขียนคำอวยพร เนื่องในวัน
สถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ครบ ๑๒๙ ปี บนเว็ปไซต์กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (ก.เผยแพร่ฯ)

๑๔๓๙๖ สป.กษ.กองเกษตรสารนิเทศ พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๑๘

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๔/ว ๙๙๗

ขอความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิเศษชายแดน

๑๔๓๙๗ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กอง
นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๐

กองแผนงาน ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๑/๑๒๒

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานสัตวแพทย์
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๓๙๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๑/๑๒๑

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๓๙๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ส.ส.ท. ๐๐๓/๑๐๙/๒๕๖๔

ขอเชิญมาสัมภาษณ์สดในรายการวันใหม่
วาไรตี้ (ในวันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๔ เวลา
๐๘.๑๕ - ๐๘.๓๐ น.) (ฉบับเมล) (ก.
เผยแพร่ฯ)

๑๔๔๐๐ thai PBS พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๒๓

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๒๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๔๐๖/ว ๑๙๓๙

ขอแจ้งการปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้าน
ทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕

๑๔๔๐๑ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๕

กองแผนงาน ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กบ ๐๐๐๘/๓๗๓

สำรวจฐานข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดสรรทรัพยากรและวางแผน
จัดทำคำขอ งปม.สำหรับหน่วยงาน
(เสนอ กปร.)

๑๔๔๐๒ สนง.ปศจ.กระบี่ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๒๖

กลุ่มประสานราชการ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๔๐๓/๒๕๖๔

จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัครสอบเพิ่มเติม ของ นางวิภาศรี วงศ์
ศราวิทย์

๑๔๔๐๓ นางวิภาศรี วงศ์ศราวิทย์ พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๓๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๔๐๖/ว ๑๙๔๑

ขอข้อมูลแผนงานโครงการด้าน
ทรัพยากรน้ำที่ใช้เงินนอกงบประมาณ
ดำเนินการ

๑๔๔๐๔ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๔

กองแผนงาน ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔อท ๐๐๐๘/๒๗๖

ข้าราชการขอรับการแต่งตั้งให้ดำรง ตน.
ในระดับที่สูงขึ้น (นางกานดา ฉายบุ)

๑๔๔๐๕ สนง.ปศจ.อ่างทอง (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๓๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๖/๑๐๓

ขอรับสนับสนุนงบประมาณค่า
สาธารณูปโภค ประจำปีงบประมาณ พ.
ศ.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

๑๔๔๐๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง
ตู้ ปณ.๒๐ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๒๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔นร ๐๗๒๘/ว ๗๐

การรับฟังความคิดเห็นการจัดทำร่าง
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๔๔๐๗ สำนักงบประมาณ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๗

กองแผนงาน ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔สน ๐๐๐๘/๖๗๐

ข้าราชการขอสมัครเข้ารับการคัดเลือกใน
ตน.ปศจ. (อำนวยการระดับต้น) (นายยุท
ธชัย แพงปัสสา)

๑๔๔๐๘ สนง.ปศจ.สกลนคร (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๓๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๖/๑๐๒

ขออนุมัติปรับลด-เพิ่มงบดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรม
พัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์

๑๔๔๐๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๕๔๒

เรียนเชิญมอบรางวัลการประกวดไก่ชน
นเรศวรเพศผู้ รางวัลขวัญใจมหาชน
ระหว่างวันที่ ๓-๔ เมษายน ๒๕๖๔

๑๔๔๑๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก อทิตา พรมดี

๑๕:๓๙

อธิบดี ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/๑๐๗๔

โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์
เพื่ออนุรักษ์ช้างป่าและแก้ไขปัญหาช้าง
บุกรุกพื้นที่เกษตรกร ของจังหวัดสระ
แก้ว

๑๔๔๑๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
(กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔สท๐๐๐๘/ ๕๙๕

ขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน (รับบริจาค
ครุภัณฑ์มิเตอร์ไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง
(ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ) จำนวน ๑

๑๔๔๑๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๙

กองคลัง ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๓๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เครื่อง  มูลค่ารวม ๗๔๙.๐๐ บาท)

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๖/๑๐๑

ขออนุมัติปรับลด-เพิ่มงบดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรม
ส่งเสริมปศุสัตว์อินทรีย์

๑๔๔๑๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๖/๑๐๐

ขออนุมัติปรับลด-เพิ่มงบดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรม
การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

๑๔๔๑๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๖๐๘

สม้ครคัดเลือกเข้ารับการประเมิน
ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตน.
ประเภทอำนวยการ ระดับต้น (นายจิต
ศักดิ์ เมืองเขียว)

๑๔๔๑๗ สนง.ปศข.๘ จ.สุราษฎร์ฯ พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔นม๐๐๐๘/ ๖๗๗๓

โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒๕๖๔ งบลงทุน กลับคืนส่วนกลาง (เป็น
จำนวนเงิน ๕๗๗,๓๖๕.๕๐ บาท)

๑๔๔๑๘ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๒

กองคลัง ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๑๙๕

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายศิลปกิจ
บุญโพธิ์ ไปราชการที่ จ.เลย   ระหว่าง
วันที่ ๓๑ มีนาคม ถึง ๑ เมษายน ๒๕๖๔
เป็นเวลา ๒ วัน

๑๔๔๑๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ อทิตา พรมดี

๑๕:๔๓

อธิบดี ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๓๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๖๓๑

ส่งเอกสารประกอบการประเมิน
ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตน.
ประเภทอำนวยการระดับต้นในส่วน
ราชการของกรมปศุสัตว์ ของ นายสม
เกียรติ อภัยบัณฑิตกุล

๑๔๔๒๐ สนง.ปศจ.ศรีสะเกษ (กลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์)

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๖๔๒

ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคัดเลือก
และประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรง ตน.ประเภทอำนวยการระดับต้น
ในส่วนราชการกรมปศุสัตว์ ของ นาย
ทรงพล ที่อุปมา

๑๔๔๒๑ สนง.ปศจ.ศรีสะเกษ (กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าฯ)

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/๕๖๑

ส่งแฟ้มประวัติข้าราชการ (ก.พ.๗)
(จำนวน ๒ ราย / นายสุรชาติ ศรีสุวรรณ
และ นายวรนิช จันทเมือง)

๑๔๔๒๒ สนง.ปศจ.เลย (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๔๓๔/๒๕๖๔

ขอลาพักผ่อน จำนวน ๒ วัน (นางสาว
เอื้องพลอย ใจลังกา)

๑๔๔๓๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์เชียงใหม่

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๔

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๑๗๐

รายงานผลการปฏิบัติราชการระดับ
โครงการ/ผลผลิต ประจำเดือน ตามแบบ
รายงาน RPT ๓๐๓ ในระบบบริหารการ
ปฏิบัติงาน (e-Operation)

๑๔๔๓๕ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
เชียงใหม่)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๗

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๓๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๑๖๙

รายงานความก้าวหน้าด้านบริหารจัดการ
งานวิจัยหรือวิชาการของหน่วยงาน ไตร
มาสที่ ๒

๑๔๔๓๖ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
เชียงใหม่)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๙

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๖๔๖

ส่งแบบยืนยันความพร้อมของพื้นที่ที่จะ
ก่อสร้างอาคาร สนง.ปศอ.ประจำปี งปม.
พ.ศ.๒๕๖๖ (เสนอ กปร.)

๑๔๔๓๗ สนง.ปศจ.ศรีสะเกษ (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๔

กลุ่มประสานราชการ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๖๑๑

รายงานแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง งบ
ลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างฯ
ปี ๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๔๔๓๘ สนง.ปศจ.ยะลา ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๖

กลุ่มประสานราชการ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔อท ๐๐๐๘/๒๖๕

ขอส่งรายงานการประชุมข้าราชการ สน
ง.ปศจ.อ่างทอง ประจำเดือน ก.พ.
๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๔๔๓๙ สนง.ปศจ.อ่างทอง ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๘

กลุ่มประสานราชการ ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๙/ว ๒๓๓

เชิญประชุมคณะกรรมการบริหารและ
จัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วัน
ที่ ๓๑ มี.ค. ๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ผ่าน
ระบบ Application Zoom ณ ห้อง
ประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

๑๔๔๔๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ศูนย์สารสนเทศ
และการสื่อสาร

มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๑๖:๓๐

อธิบดี ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๓๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔สธ ๑๐๐๒.๑๑/ว ๒๖๘

ขอแจ้งเปลียนแปลงวันประชุมคณะ
กรรมการเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่
๒/๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
หลวงวิเชียรแพทยาคม ชั้น ๒ อาคาร ๑

๑๔๔๔๑ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ อทิตา พรมดี

๐๘:๓๐

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔อต ๐๐๐๘/๔๑๕

ส่งสำเนาเอกสาร ปร.๔ ปร.๕ และรูป
แบบรายการ(แบบแปลน) ที่ได้ดำเนิน
การแก้ไขแล้ว

๑๔๔๔๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ อทิตา พรมดี

๐๘:๓๕

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๖๓

โอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายกลับ
ส่วนกลาง กรมปศุสัตว์

๑๔๔๔๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ต.นา
บัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๔๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๖๔

โอนเงินงบประมารเหลือจ่ายกลับ
ส่วนกลาง กรมปศุสัตว์

๑๔๔๔๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ต.นา
บัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๔๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๒/๒๕๖๔อว ๘๓๙๓(๑๘)/ว ๐๐๕

ขอนำส่ง "คู่มือการจัดการและสวัสดิภาพ
ของช้างเลี้ยงเอเชียที่ใช้ในการท่องเที่ยว
ในประเทศไทย"

๑๔๔๔๕ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อทิตา พรมดี

๐๘:๔๓

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๑๑๕๗

ย้ายข้าราชการ (นายเสกสรรค์ เลิศกลาง)

๑๔๔๔๖ สนง.ปศจ.ชัยภูมิ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๐๘:๔๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔สวก ๐๕๐๐/พิเศษ

ขอความอนุเคราะห์ประเมินข้อเสนอ

๑๔๔๔๗ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)

อทิตา พรมดี

๐๘:๔๖

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๓๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

โครงการเพิ่มผลผลิตและศักยภาพเชิง
พาณิชย์ให้กับพืชอาหารสัตว์และพืช
พลังงานโดยการใช้ประโยชน์จากนวัต
กรรมการบำบัดน้ำเสียชุมชนด้วยการเติม
อากาศจากพลังงานแสงอาทิตย์ ภายใน
วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๕๗

ข้าราชการขอย้าย (น.ส.สุนันทา รุ่งมี
ปัจจุบันปฏิบัติ ณ ศวพ.ภาคตะวันออก
เฉียงเหนือตอนบน)

๑๔๔๔๙ สนง.ปศข.๔ ขอนแก่น (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๐๘:๔๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔อท ๐๐๐๘/๒๕๔

รายงานสภาวะการผลิตและราคาสุกร
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๔๔๕๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง อทิตา พรมดี

๐๘:๔๘

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๖๐๔

แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเลื่อนค่า
ตอบแทน พนง.ราชการ ณ ๑ ตุลาคม
๒๕๖๓ โควตาพิเศษ

๑๔๔๕๔ สนง.ปศจ.ยะลา ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๐๘:๕๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/๕๗๘

รายชื่อ พนง.ราชการที่ได้รับโควตาพิเศษ
(จำนวน ๑๐ ราย)

๑๔๔๕๕ สนง.ปศจ.เลย ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๐๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๕๒๗

การเลื่อนค่าตอบแทน พนง.ราชการ
ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๓ เป็นกรณี
พิเศษ (จำนวน ๑๔ ราย)

๑๔๔๕๖ สนง.ปศจ.พิษณุโลก (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๐๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๓๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/๕๗๗

ขอรับการพิจารณาจัดสรรอัตรากำลังเพื่อ
ทดแทน ตน.สัตวแพทย์ที่ว่าง

๑๔๔๕๗ สนง.ปศจ.เลย ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๐๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ลพ ๐๐๐๘/๑๓๙๔

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดที่
๓ รอบที่ ๑-๒๕๖๔ ; ระดับความสำเร็จ
ในการป้องกัน โรคระบาดในสัตว์ (การ
ฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์)

๑๔๔๕๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน อทิตา พรมดี

๐๙:๐๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/๕๘๖

แผนการดำเนินการ และขอสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับ
เสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

๑๔๔๕๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๐๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔ลพ ๐๐๐๘/๑๓๕๓

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน ตัวชี้วัดที่
๔ : ระดับความสำเร็จในการเฝ้าระวังโรค
ควบคุมโรคและการรายงานโรคปากและ
เท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย โรค
อหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรค
พิษสุนัขบ้า

๑๔๔๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน อทิตา พรมดี

๐๙:๐๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/๓๐๙๒

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
สามัญ รอบการประเมิน ครั้งที่
๒/๒๕๖๓ (วันที่ ๑ เม.ย.๒๕๖๓ ถึง ๓๐
ก.ย.๒๕๖๓) เพิ่มเติม

๑๔๔๖๑ ศาลากลาง จ.สระแก้ว พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๑๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๓๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๙๐๔/ว ๒๗๓

ขอเชิญประชุม คณะอนุกรรมการฯ ครั้ง
ที่ ๔/๒๕๖๔ ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๙
เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น ณ.ห้อง
ประชุมชั้น ๕ สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ

๑๔๔๖๒ อ.ส.ค.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล วาริน พงษ์รื่น

๐๙:๑๒

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔อจ ๐๐๐๘/๓๔๐

ขอแฟ้มประวัติข้าราชการ (ก.พ.๗)
(จำนวน ๓ ราย / นันทนา เกรียงธีรศร /
สุทิน สายรักษ์ / เพิ่มศักดิ์ สุวรรณชาติ)

๑๔๔๖๓ สนง.ปศจ.อำนาจเจริญ (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๑๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔อจ ๐๐๐๘/๓๓๙

ขอข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (นางนันทนา
เกรียงธีรศร / สุทิน สายรักษ์ / เพิ่มศักดิ์
สุวรรณชาติ)

๑๔๔๖๔ สนง.ปศจ.อำนาจเจริญ (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๑๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔อจ ๐๐๐๘/๓๔๑

การพิจารณาโควตาพิเศษให้ พนง.
ราชการในสังกัดกรมปศุสัตว์ ณ วันที่ ๑
ต.ค.๒๕๖๓

๑๔๔๖๕ สนง.ปศจ.อำนาจเจริญ (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๔๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔สพ๐๐๐๘/ ๐๗๔๒

ขออนุมัติจำหน่ายโคพันธุ์ออกจาก
ทะเบียน

๑๔๔๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๖

กองคลัง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/๕๒๐๑

เลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่ไปช่วยปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ (น.ส.พริมาภรณ์ พละ
ไกร)

๑๔๔๖๗ ศาลากลาง จ.เลย พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๑๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๓๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๕๓

แบบประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรง ตน.ประเภทอำนวยการ ระดับต้น
ของ นายอำนวย กวมทรัพย์

๑๔๔๖๘ ศบส.หนองกวาง จ.ราชบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๑๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๔๖๙/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์เพื่อขอใบรับรอง
สุขภาพอนามัย Health Certificate ล่า
ช้า

๑๔๔๖๙ INTERNATIONAL PET FOOD
CO;LTD.

วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๒๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๒๒๒/๘๘๘

การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครและ
หลักเกณฑ์การพิจารณารางวัลบริการ
ภาครัฐ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ ประเภท
ยกระดับการอำนวยความสะดวกในการ
ให้บริการ (ฉบับเมล)

๑๔๔๗๐ สนง.กพร. ถ.พิษณุโลก กทม. กองน
วัตกรรมบริการภาครัฐ

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๓๖

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/๒๗๔

ขอเชิญเป็นประธานในการประชุมคณะ
กรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐาน
สินค้าเกษตร เรื่อง ฟาร์มสุกร ครั้งที่  ๔-
๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑ เม.ย. ๖๔ เวลา
๐๙.๓๐-๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๕๒๑
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช.)

๑๔๔๗๑ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๑๐:๔๖

อธิบดี ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/๒๗๕

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการวิชาการ
พิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่อง
ฟาร์มสุกร ครั้งที่ ๔-๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑

๑๔๔๗๒ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๑๐:๕๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๓๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เม.ย. ๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๓.๐๐ น. ณ
ห้องประชุม ๕๒๑ สำนักงานมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มก
อช.)

๒๖/๐๓/๒๕๖๔TR ๐๐๒/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์อนุญาตการนำเข้า
ราชอาณาจักรซึ่งสัตว์ปีก จากราช
อาณาจักรเนเธอร์แลนด์

๑๔๔๗๓ นายธีรพร ไพทยะทัต ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๑๖

กองสารวัตรและกักกัน ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๔๗๔/๒๕๖๔

ขอ Health Certificate ส่งออกประเทศ
ญี่ปุ่นหลังเรือออก

๑๔๔๗๔ บริษัทเอฟแอนด์เอฟฟู้ดจำกัด ดรุณี คำรอด

๑๑:๑๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔คตปท ๐๒๑/๒๕๖๔

แจ้งขอออกเอกสาร HEALTH
CERTIFECATE

๑๔๔๗๕ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๒๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔๐๐๙/๒๕๖๔

แจ้งความประสงค์ขอส่งออกสินค้าไป
ประเทศออสเตรเลีย

๑๔๔๗๖ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) (อาหารแปรรูปมีนบุรี ๒)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๔๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๕๖๑

ขอส่งตัวชี้วัด ปศจ. (ด้านสุขภาพสัตว์)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๔๔๗๗ สนง.ปศจ.ชัยนาท (กลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์)

พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๐๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๕๕๔

ขอส่งหลักฐานอ้างอิงการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ตาม
รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๔๔๗๘ สนง.ปศจ.ชัยนาท กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าฯ

พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๑๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๓๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๕๕๕

ขอส่งหลักฐานอ้างอิงการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ตาม
รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๔๔๗๙ สนง.ปศจ.ชัยนาท กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าฯ

พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๑๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๕๕๓

ขอส่งหลักฐานอ้างอิงการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ตาม
รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๔๔๘๐ สนง.ปศจ.ชัยนาท กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าฯ

พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๑๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๕๕๒

ขอส่งหลักฐานอ้างอิงการดำเนินงานตาม
ตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ตาม
รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๔๔๘๑ สนง.ปศจ.ชัยนาท กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าฯ

พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๑๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔DLD No.๐๓๗/๒๐-๒๑

แจ้งขอเปลี่ยนแปลงผู้ติดต่อประสานงาน
ระหว่างกรมปศุสัตว์กับโรงงาน
ทางอิเล็กทรอนิก

๑๔๔๘๒ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์)
จำกัด EST.๓๒

อรประภา อินแก้ว

๑๒:๔๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๔๘๓/๒๕๖๔

แจ้งการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจ
ประเมินโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก
สาธารณรัฐประชาชนจีน

๑๔๔๘๓ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด
(มหาชน)

อทิตา พรมดี

๑๒:๕๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/ว ๓๕๔

รายงานผลการปฏฺิบัติงานตามตัวชี้วัด
เลือกที่๗:การบังคับใช้กฏหมายตาม พ.ร.
บ.ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่าย
เนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙

๑๔๔๘๔ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร (กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๐๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๔๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๔๘๕/๒๕๖๔

การขอออก Health certificate
ล่วงหน้าในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์

๑๔๔๘๕ บริษัทกาญจนาเฟรชพอร์คจำกัด วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๑๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๔๘๖/๒๕๖๔

ไม่ขอรับเงินหลักประกันซอง (เงินส่วน
ต่างหลักประกันซอง e-๙/๒๕๖๓ เป็น
หลักประกันสัญญาเลขที่ ๑๔/๒๕๖๓)
เป็นเงิน ๖๐๐ บาท

๑๔๔๘๖ บริษัท อินโนเวทีฟ คอมมนิเคชั่น
จำกัด

ดรุณี คำรอด

๑๓:๑๕

กองคลัง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔BAI-NTSS ๐๐๖/๒๐๒๑

แจ้งการต่ออายุระบบ HACCP และ
เปลี่ยนแปลงเพิ่มระบบ HACCP

๑๔๔๘๗ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๖๒

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ระดับโครงการ/ผลผลิต ประจำเดือน
ตามแบบรายงาน RPT ๓๐๑ ในระบบ
บริหารการปฏิบัติงาน (e-Operation)

๑๔๔๘๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์ปทุมธานี

ดรุณี คำรอด

๑๓:๒๓

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔MM๑๐๐/๒๕๖๔

ขอส่งมอบรายางานสรุปผลการปฏิบัติ
งานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและบำรุง
รักษาเพื่อแก้ไขประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๔๔๘๙ บริษัท มาสเตอ เมกเคอ จำกัด วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๒๙

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔MM๐๙๙/๒๕๖๔

ขอส่งมอบรายงานสรุปผลการปฏิบัติ
งานการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและบำรุง
รักษาเพื่อแก้ไขประจำเดือน มีนาคม

๑๔๔๙๐ บริษัท มาสเตอ เมกเคอ จำกัด วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๓๒

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๔๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕๖๓

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/ว ๓๕๕

นัดหมายเพื่อตรวจรับรองและมอบสิทธิ์
การเข้าใช้งานการเคลื่อนย้ายซากสัตว์
ภายในราชอาณาจักรทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์แบบพิเศษ (e-Privilege
Permit) (ในวันที่ ๘ เม.ย.๒๕๖๔ เวลา
๑๐.๐๐ น.) (จนท.ปศุสัตว์ฯ กรุงเทพฯ
เดินเรื่อง)

๑๔๔๙๑ สนง.ปศุสัตว์พื้นที่ กทม. (กลุ่ม
พัฒนาสุขภาพสัตว์)

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๔๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๔๙๒/๒๕๖๔

แจ้งความประสงค์ขอขึ้นทะเบียนสถาน
ประกอบการเพื่อส่งออกสินค้าเนื้อสุกร
และชิ้นส่วนแช่แข็งไปสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน EST.๑๐๒

๑๔๔๙๒ โรงงานแปลรูปสุกรบางคล้า วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๔๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔ส.อ.ป/ ๒๔๘๘

ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดการเปลี่ยนผู้
ค้ำประกัน (นายวิรัตน์ อินทราชา)

๑๔๔๙๓ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์
จำกัด

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๒

กองคลัง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔นน๐๐๐๘/ ๕๓๙๒

โอนเงินเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง (จำนวน
เงิน ๔๘๗,๒๐๐ บาท)

๑๔๔๙๔ ศาลากลางจังหวัดน่าน วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๖

กองคลัง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๔๙๕/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์ยื่น สพส.๗ ก่อนวัน
ผลิต

๑๔๔๙๕ บริษัท เกษมชัยฟู๊ด จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๕๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๔๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๗/ ๑๒๒

รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
งบลงทุน - ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่ง
ก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (มี.
ค. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ)

๑๔๔๙๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๐

กองคลัง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/ชบ ๑๓๐๒

ขอส่งรายงานแผนและผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง ปี ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๔๔๙๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๓

กองคลัง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๔๙๘/๒๕๖๔

แจ้งความประสงค์ส่งออกสินค้าเนื้อสุกร
ไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

๑๔๔๙๘ บริษัท ไทย ฟู้ดส สไวน อินเต
อร์เนชั่นแนล จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๐๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๒/ว ๘๑๓

ขอเชิญผู้แทนเข้าร่วมประชุมเตรียมการ
ASEAN -China SPS Cooperation:
Technical Working Group ภายใต้
ASEAN-China MOU on SPS ครั้งที่ ๕
(ในวันที่ ๘ เม.ย.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ -
๑๗.๐๐ น. ณ ห้องประชุม ๓๕๒ อาคาร
๓ ชั้น ๕ มกอช. เข้าร่วมการประชุม
เตรียมการเพื่อจัดเตรียมท่าทีฝ่ายไทยใน
การเจรจากับอาเซียน)

๑๔๔๙๙ สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรฯ กอง
นโยบายฯ

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๐๗

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔.๕/ว ๒๓๒๒

ข้อกำหนดการนำเข้า composite
product ของสหภาพยุโรป (สำเนาเรียน
/ กรมปศุสัตว์ / กรมประมง / มกอช.)

๑๔๕๐๐ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๐๙

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๔๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ฉช๐๐๐๘/ ๑๐๓๗

จัดส่งเอกสารรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
(ก.พ. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๗๓๒,๗๗๐.๐๐
บาท)

๑๔๕๐๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๙

กองคลัง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔พณ ๐๖๐๔/ว ๙๕๙

การประชุมเตรียมการฝ่ายไทยสำหรับ
การประชุมคณะทำงานเพื่อส่งเสริมการ
ค้าอย่างไร้อุปสรรคระหว่างไทยและจีน
ครั้งที่ ๒ (ในวันที่ ๒๗ เม.ย.๒๕๖๔ เวลา
๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องเจ้าพระยา-
มาร์ราเกซ ชั้น ๖ กรมเจรจาการค้า
ระหว่าง ปท.) โดยมี นางอรมน ทรัพย์ทวี
ธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่าง ป
ท. เป็นประธาน

๑๔๕๐๒ กรมเจรจาการค้าระหว่าง ปท.สำนัก
เอเชีย แอฟริกา และ
ตะวันออกกลาง

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๑๒

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔สค ๐๐๐๘/๑๙๐

ขอย้าย นายพิพัฒน์ เผื่อนทิม

๑๔๕๐๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ดรุณี คำรอด

๑๔:๑๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔ฉช๐๐๐๘/ ๔๘๓

จัดส่งเอกสารรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
(ม.ค. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๗๓๙,๘๔๐.๐๐
บาท)

๑๔๕๐๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๖

กองคลัง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔พณ ๐๓๐๘/๘๔๙

การส่งข้อมูลผลการสำรวจ ผลพยากรณ์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีเพาะปลูก
๒๕๖๑/๖๒-๒๕๖๓/๖๔

๑๔๕๐๕ กรมการค้าต่างประเทศ ดรุณี คำรอด

๑๔:๑๘

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๔๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๕๐๖/๒๕๖๔

มีการส่งออกสินค้าทางเครื่องบินไป
ประเทศอเมริกา และได้มีการยื่นนขอ
Health Certificate

๑๔๕๐๖ บริษัท มารีน นูทริชั่น จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๑๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔สป๐๐๐๘/ ๘๕๖

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์สัตว์ (จำนวน ๒
รายการ มูลค่ารวม ๙,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๔๕๐๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรปราการ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๘

กองคลัง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔อก ๐๓๐๖/ว ๘๓๑

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาข้อมูลและกลั่นกรองความ
เป็นอันตรายของวัตถุอันตรายชนิดต่างๆ
ครั้งที่ ๑-๑/๒๕๖๔ วันที่ ๙ เมย ๖๔
เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

๑๔๕๐๘ คณะอนุกรรมการพิจารณาข้อมูล
และกลั่นกรองความเป็นอันตรายฯ
กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ดรุณี คำรอด

๑๔:๒๐

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๕๙

ขออนุมัติขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๔๕๐๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๑

กองคลัง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ลบ๐๐๐๘/ ๑๐๙๒

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ
(รายการอุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนก
ประสงค์ (Smart Card Reader) มูลค่า
รวม ๖๔๒.๐๐ บาท)

๑๔๕๑๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๔

กองคลัง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๐๐๓/๑๓๔

โครงการปฐมนิเทศข้าราชการผู้มีผล
สัมฤทธิ์สูงรุ่นใหม่ (น.ส.ณัฏฐณิชา

๑๔๕๑๑ สนง.ก.พ. จ.นนทบุรี ศูนย์นักบริหาร
ระดับสูง

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๒๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๔๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ประยูรวิวัฒน์) (ระหว่างวันที่ ๓๐ - ๓๑
มี.ค.๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมจินดา ณ
สงขลา สนง.ก.พ. จ.นนทบุรี)

๒๙/๐๓/๒๕๖๔มท ๐๔๐๗.๖/๘๓๒

ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำเกณฑ์
ประเมินผลและจัดระดับหมู่บ้านรอบ
ศูนย์ศึกษาการพัมนาอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ วันที่ ๗ เมย ๖๔ ระหว่าง
วันที่ ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องสัมมนา
๓๐๐๓ ชั้น ๓ กรมการพัฒนาชุมชน
ศูนย์ราขการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร
รัฐประศาสนภักดี กทม.

๑๔๕๑๒ กรมการพัฒนาชุมชน ดรุณี คำรอด

๑๔:๒๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๐๑๓.๑/๕๒

รายชื่อผู้เข้ารับการคัดเลือก ขั้นตอนที่ ๒
การประเมินด้วยวิธีการศูนย์การประเมิน
(Assessment Center Method) เพื่อ
ฝึกอบรมในหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่น
ลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๖ ปี งปม.
พ.ศ.๒๕๖๔ ราย น.ส.เพชรร้อย เพชร
เรียง

๑๔๕๑๓ สนง.ก.พ. สถาบันพัฒนาข้าราชการ
พลเรือน

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๕๑๔/๒๕๖๔

แจ้งขอออก HEALTH CERTIFICATE ล่า
ช้า บ.ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) VCN.
๓๙

๑๔๕๑๔ UNICORD PUBLIC COMPANY
LIMITED

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๔๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๒๒๑๑/๒๑/๒๓๘

ชี้แจงสาเหตุ การยื่นขอ Health
Certificate หลังวันเรือออก ส่งออกโดย

๑๔๕๑๕ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๔๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๔๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) (EST ๒๓)

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๒๒๑๑/๒๑/๒๓๔

ชี้แจงสาเหตุ การยื่นขอ Health
Certificate หลังวันเรือออก ส่งออกโดย
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) (EST ๒๓)

๑๔๕๑๖ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๔๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๒๒๑๑/๒๑/๒๓๕

ชี้แจงสาเหตุ การยื่นขอ Health
Certificate หลังวันเรือออก ส่งออกโดย
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) (EST ๒๓)

๑๔๕๑๗ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๔๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๐๑๘.๑/๔๖๘

ขออนุญาตให้นักเรียนทุนรัฐบาลเข้าร่วม
โครงการเปิดบ้านนักเรียนทุน
(Welcome to TS Community) : รู้จัก
ตนเอง ครั้งที่ ๑ รุ่นที่ ๒ (เริ่มตั้งแต่วันที่
๗-๙ เม.ย.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ -
๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรม แกรนด์ ริชมอนด์
จ.นนทบุรี) ราย น.ส.อลิษา สายแผ้ว

๑๔๕๑๘ สนง.ก.พ.จ.นนทบุรี ศูนย์จัดการ
ศึกษาใน ตปท.ฯ

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๔๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๒๒๑๑/๒๑/๒๓๖

ชี้แจงสาเหตุ การยื่นขอ Health
Certificate หลังวันเรือออก ส่งออกโดย
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) (EST ๒๓)

๑๔๕๑๙ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๔๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๔๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/ว ๑๔๒๗

ขอเชิญประชุมการขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ กษ. ประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๔ (ในวันที่ ๕ เม.ย.๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุม กษ.
อาคาร ๑ ชั้น ๓ (ห้อง ๑๓๔-๑๓๕)

๑๔๕๒๐ สป.กษ. กกจ. พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๔๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔FP๓๒/๐๑๒/๒๕๖๔

การเปลี่ยนแปลงค่า Critical limit ของ
จุด CCP๒

๑๔๕๒๑ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์)
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๔๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๐๐๘.๓.๒/๔๖

การให้ความเห็นชอบเพื่อให้ ตน.
ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงิน
ประจำตำแหน่ง (ฉบับเมล)

๑๔๕๒๒ สนง.ก.พ.จ.นนทบุรี สำนักพัฒนา
ระบบจำแนก ตน.และค่าตอบแทน
กลุ่มให้คำปรึกษาแนะนำที่ ๑ (กษ.)

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๕๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔๖๔/๐๑๑

ขอเข้าปฏิบัติงานบำรุงรักษาระบบเครือ
ข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เสนอทั้ง
โครงการและเข้าสำรวจสัญญาณอินเต
อร์เน็ต ณ กรมปศุสัตว์ ในวันที่ ๕-๗
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น.

๑๔๕๒๓ บริษัท เอ็นพีร่า จำกัด วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๕๗

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ปจ ๐๐๐๘/๑๒๙๓

ขออนุญาตลาเพื่อเข้ารับฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารการ
เกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่น ๗๗-
๗๘ (นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ)

๑๔๕๒๔ สนง.ปศจ.ปราจีนบุรี (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๕๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๔๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔อท ๐๐๐๘/๒๕๑

รายงานสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้
ณ หน้าฟาร์มและจำนวนสัตว์ที่ถูกฆ่า
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๔๕๒๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๕๙

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๗๒๘

ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์รายละเอียดการรับสมัคร
หรือการเสนอชื่อบุคคลผู้สมควรได้รับ
การแต่งตั้งเป็นกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติ (เพิ่มเติม)

๑๔๕๒๖ สป.กษ.กองกลาง โทร.๐๒-๒๘๑-
๕๙๕๕ ต่อ ๒๙๑

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๕๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/๑๔๒๒

ขอให้ส่งเอกสารหลักฐานการสมัครสอบ
ของ น.ส.สุทัศนา บุญขำ มาให้ สป.กษ.

๑๔๕๒๗ สป.กษ.กกจ. กลุ่มสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๐๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๐๓

ขอส่งผลการปฏิบัตงานโครงการพัฒนา
พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๕๒๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครศรีธรรมราช (งานผลิตฯ)

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๐๑

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๕๒๙/๒๕๖๔

ขอย้าย นายวัลลภ สังข์ศรีแก้ว

๑๔๕๒๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ประจวบคีรีขันธ์

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๐๔

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๑/๑๒๖

ขออนุญาตให้ข้าราชการลาพักผ่อน
ประจำปี ๒๕๖๔ (นายธนจิตร์ ฮุ่นตระกูล
ลาพักผ่อนระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน

๑๔๕๓๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๔๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕๖๔)

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๑๘๐

ขอส่งข้าราชการเข้ารับการคัดเลือก
ข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้
ดำรง ตน.ประเภทอำนวยการระดับต้น
(กรมปศุสัตว์) ของ นายต่อพงศ์
ประเสริฐสังข์

๑๔๕๓๒ สนง.ปศข.๔ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๑๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๑๑๑

ส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และขาด
ราชการ รอบ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

๑๔๕๓๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก ต.หนองกะท้าว อ.นคร
ไทย จ.พิษณุโลก

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔สฎ ๐๐๐๘/๗๗๗

การขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน ๒ เครื่อง

๑๔๕๓๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

อทิตา พรมดี

๑๕:๒๐

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๕๗

ขอส่งเอกสารโอนเงินงบประมาณ
๒๕๖๔ กลับส่วนกลาง รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๗๐,๐๐๐ บาท

๑๔๕๓๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔อจ ๐๐๐๘/๐๗๔

ส่งเอกสารขอรับการพิจารณาคัดเลือก
และประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้
ดำรง ตน.ประเภทอำนวยการระดับต้น
ของ นายมนตรี วรรณทอง

๑๔๕๓๖ สนง.ปศจ.อำนาจเจริญ (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๒๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๕๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๓/๙๖

ขอเพิ่มวุฒิการศึกษาข้าราชการ นายธน
วัต โชคเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการ
สัตวบาลปฏิบัติการ

๑๔๕๓๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก ต.ลาด
ตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๘/๑๐๑

ขออนุมัติคัดเก็บทดแทนพันธุ์โคพันธุ์
กบินทร์บุรี รวมจำนวน ๓ ตัว

๑๔๕๓๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔สข ๐๐๐๘/๓๙๐

ข้าราชการขอเลื่อนตำแหน่ง ราย นายสิร
พงศ์ ศิริรักษ์

๑๔๕๓๙ สนง.ปศจ.สงขลา (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๒๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔นย ๐๐๐๘/๔๓๗

ขอส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน
๒ รายการ

๑๔๕๔๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก อทิตา พรมดี

๑๕:๒๖

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๗/๑๑๒

ขอแก้ไขเพศโคในระบบ e-breeding โค
หมายเลข ๖๐๐๑๘LO

๑๔๕๔๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย อ.
วังสะพุง จ.เลย

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๕๐

ส่งแบบข้อมูลเพื่อขอรับการพิจารณา
เลื่อนตำแหน่ง ของ นายพินิจ
สวัสดิรักษา

๑๔๕๔๒ ศอส.นราธิวาส พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๒๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ปจ ๐๐๐๘/๑๒๙๔

ขอส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์กรม
ปศุสัตว์ จำนวน ๒ รายการ

๑๔๕๔๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี อทิตา พรมดี

๑๕:๒๙

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๕๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๔๕๑

การจัดส่งเอกสารในการสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกใน ตน.ปศจ. (อำนวยการระดับ
ต้น) (นายจำรัส เข่งวา)

๑๔๕๔๔ สนง.ปศจ.ตาก (กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สินค้าฯ)

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๒๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/๙๙๘

่รับมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒
รายการ

๑๔๕๔๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี อทิตา พรมดี

๑๕:๓๐

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๓/๘๗

ขอขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สิน ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ตัว

๑๔๕๔๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ ตู้
ปณ.๑๔ อ.เมือง จ.แพร่

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๖๑๗

ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒
รายการ

๑๔๕๔๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา อทิตา พรมดี

๑๕:๓๑

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๓/๘๘

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๕๔๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ ตู้
ปณ.๑๔ อ.เมือง จ.แพร่

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ยล๐๐๐๘/ ๖๑๘

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(เครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์
จำนวน ๒ รายการ มูลค่ารวม ๖๔๒
บาท)

๑๔๕๔๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๒

กองคลัง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๓๑๑

ขออนุมัติขึ้นทะเบียนโคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง
จำนวน ๒๗ ตัว

๑๔๕๕๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๕๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๑๘๙

ขอขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรม สำนัก
พัฒนาพันธุ์สัตว์ จำนวน ๓ ชิ้นงาน

๑๔๕๕๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๑๙๒

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ (นายสุรพล ธัญญเจริญ)

๑๔๕๕๒ สนง.ปศข.๔ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๓๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๒๐๓.๐๑/ว ๑๗๙๙

การแจ้งยอดเงินชำระหนี้ (ประจำเดือน
เม.ย. ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๖,๓๑๕
บาท ชื่อบัญชี "สวัสดิการภายใน สป.กษ.
ประเภทการเคหะสงเคราะห์บางเขน"
บัญชีเลขที่ ๐๐๖-๑-๔๔๕๔๘-๗ รวมเป็น
เงิน ๖,๓๑๕.๐๐ บาท)

๑๔๕๕๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองคลัง

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๖

กองคลัง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๑๙

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในสังกัด สำนักพัฒนาพันธุ์
สัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่
๑/๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๗

๑๔๕๕๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔นศ ๐๐๐๘/๖๑๔

ส่งผลการประเมินข้าราชการเพื่อเข้ารับ
การคัดเลือกใน ตน.ปศจ. (อำนวยการ
ระดับต้น) (จำนวน ๒ ราย / นายกฤษฎา
ทองสวัสดิ์ / นายศิริพงษ์ พลศิริ)

๑๔๕๕๕ สนง.ปศจ.นครศรีธรรมราช (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๓๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๕๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๗/๐๓/๒๕๖๔ฉช๐๐๐๘/ ๐๐๒๗

จัดส่งเอกสารรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
(ธ.ค. ๒๕๖๓วมทั้งสิ้น ๗๐๖,๒๕๐.๐๐
บาท)

๑๔๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๐

กองคลัง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กม.(ข.อ.)๒๕๖๔/๑๓๗๙

แจ้งผลการดำเนินการ

๑๔๕๕๗ ธนาคารยูโอบี อทิตา พรมดี

๑๕:๔๐

สำนักกฏหมาย ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๒๗

รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในสังกัด สำนักพัฒนาพันธุ์
สัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่
๑/๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๖

๑๔๕๕๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๒๗๔๗

ร่างระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
การพัฒนาโคเนื้อ กระบือ และผลิตภัณฑ์
พ.ศ. ...

๑๔๕๕๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๕:๔๓

สำนักกฏหมาย ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๒๘

รายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในสังกัด สำนักพัฒนาพันธุ์
สัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่
๑/๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๒

๑๔๕๖๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ชน๐๐๐๘/ ๕๔๕

ขอแจ้งการชำระหนี้ค้างชำระค่าดทร
ศัพท์รายเดือน (หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๕

๑๔๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
(งานการเงินและบัญชี)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๓

กองคลัง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๕๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

- ๖๖๐๙๘๐๕ มียอดค้างชำระค่ากับ
บริษัท แอดวานซ์ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค
จำกัด เป็นเงิน ๑๘,๘๑๘.๑๗ บาท)

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๒๙

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานในสังกัด สำนักพัฒนาพันธุ์
สัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่
๑/๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๕

๑๔๕๖๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔สก๐๐๐๘/ ๘๒๗

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๖๑๐,๘๗๕ บาท)

๑๔๕๖๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๖

กองคลัง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๒๒๗

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายพนม
มีศิริพันธุ์ ไปราชการ ที่ จ.ลำพูน  วันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเวลา ๑ วัน

๑๔๕๖๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๕:๔๖

อธิบดี ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๒๒๖

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายพนม
มีศิริพันธุ์ ไปราชการ ที่ กรมปศุสัตว์  วัน
ที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเวลา ๑ วัน

๑๔๕๖๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๕:๔๘

อธิบดี ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔ปจ๐๐๐๘/ ๑๓๒๕

ขอแจ้งเรื่องการโอนค่าตอบแทนของ
พนักงานราชการ (นางสาวศิริกุล ตระกูล
เกิด)

๑๔๕๖๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๙

กองคลัง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๕๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๐๑๑/ว ๘๕

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารโคร
การยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตร
สมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด วันที่ ๗
เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ
ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ

๑๔๕๖๘ คณะกรรมการบริหารโครงการยก
ระดับแปลงใหญ่

อทิตา พรมดี

๑๕:๕๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๓/๙๘

ขอสนับสนุนหญ้าแพงโกลาแห้งอัดฟ่อน
จำนวน ๒,๐๐๐ ฟ่อน

๑๔๕๖๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ ตู้
ป.ณ.๑๔ อ.เมือง จ.แพร่

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๕๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๗/ว ๖๐๘

ประกาศแต่งตั้งปราชญ์เกษตรของ
แผ่นดิน ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๓
สาขา

๑๔๕๗๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองนโยบาย
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรฯ

อทิตา พรมดี

๑๕:๕๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ตผ๐๐๓๕/ ๐๕๗๐

การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปี
สิ้นสุดวันที่ ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓ ของกรม
ปศุสัตว์

๑๔๕๗๑ สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๕

กองคลัง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/นศ ๒๓๓

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์
(วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๔
รายการ มูลค่ารวม ๓๐๔,๙๕๐.๐๐
บาท)

๑๔๕๗๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคใต้ตอนบน จ.นครศรีธรรมราช

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๘

กองคลัง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔๘๘๖/๒๕๖๔

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง Simulation of Multi-Sectoral

๑๔๕๗๓ เครือข่ายมหาวิทยาลัยสุขภาพหนึ่ง
เดียวแห่งประเทศไทย

อทิตา พรมดี

๑๕:๕๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๕๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

Coordination for Rabies Outbreak
Response ระหว่างวันที่ ๕-๗
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ โรงแรม อวานี
ขอนแก่น โฺฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น
เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น

๓๐/๐๓/๒๕๖๔นฐ ๐๐๐๘/๕๓๖๘

ส่งสำเนาใบเสร็จรับเงิน รวมทั้งสิ้น
๖๐,๐๐๐ บาท

๑๔๕๗๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม อทิตา พรมดี

๑๖:๐๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๐/๑๒๒

ขออนุมัติขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สินกรม
ปศุสัตว์ (โคเนื้อ) ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔ จำนวน ๘ ตัว

๑๔๕๗๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
มหาสารคาม อ.เมือง จ.
มหาสารคาม

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๐๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ลพ ๐๐๐๘/๑๓๙๖

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดที่
๒ : ระดับความสำเร็จในการในการ
รายงานโรคระบาดการเฝ้าระวังและการ
ควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ปีก รอบที่ ๑-
๒๕๖๔

๑๔๕๗๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน อทิตา พรมดี

๑๖:๑๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๐/๑๒๓

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๕๗๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
มหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.
มหาสารคาม

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๑๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔พช ๐๐๐๘/๖๑๙

ขอรับการสนับสนุน งปม.ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๔ (เพื่อซ่อมแซมรถยนต์ จำนวน ๕
คัน หมายเลขทะเบียนรถ ก ๓๗๑๕

๑๔๕๗๘ สนง.ปศจ.เพชรบูรณ์ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๖

กลุ่มประสานราชการ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๕๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เพชรบูรณ์ฯลฯ รวมเป็นเงิน ๘๔,๒๑๐
บาท) (เสนอ กปร.) (ฉบับเมล)

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/๑๐๙๗

ส่งรายงานการประชุมประจำเดือน ก.พ.
๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๔๕๗๙ สนง.ปศจ.ลพบุรี (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๙

กลุ่มประสานราชการ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๖๑๖

ข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (นางอุไร คง
กำเนิด)

๑๔๕๘๐ สนง.ปศจ.ยะลา ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๑๙๓

ข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ

๑๔๕๘๑ สนง.ปศข.๔ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ชบ ๑๓๒๙

การดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์
ปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔

๑๔๕๘๒ ศวพ.ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(กพ)/๑๕๒

ขอชี้แจงยกเลิกเข้าร่วมโครงการปลูก
จิตสำนึก ฝึกจิตอาสา ภายใต้หลัก
คุณธรรมและจริยธรรมา ประจำปี งปม.
พ.ศ.๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒๐ (นายสมเจตน์
ก้อนสันทัด)

๑๔๕๘๓ ด่านฯ กำแพงเพชร พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๑/๒๒๕

ขอข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และขาด
ราชการ

๑๔๕๘๔ ศผท.สระบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๕๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๒๐/๐๗๒

ขอข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และขาด
ราชการ

๑๔๕๘๕ สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึก
สัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมราชบุรี

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๑๒/๕๑

ขอมีบัตรประจำตัวข้าราชการ (นายอธิ
ศักดิ์ ศิริบุรี)

๑๔๕๘๖ ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเขื้อแช่แข็งพ่อ
พันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๑๒/๕๒

ขอส่งทำเนียบเครือข่ายการมีส่วนร่วม
การดำเนินงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
กรมปศุสัตว์

๑๔๕๘๗ ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อ
พันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔มห ๐๐๐๘/๓๖๘๕

แก้ไขคำสั่งการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
และการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูง
กว่าขั้นสูงของ ตน.ที่ได้รับแต่งตั้ง ครั้งที่
๒ ณ วันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๓ (เฉพาะราย)

๑๔๕๘๘ ศาลากลาง จ.มุกดาหาร พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๕๓๗

ขอรับการสนับสนุนเงิน งปม.จากกรม
ปศุสัตว์ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๒๔๒,๐๐๐ บาท) (เสนอ ก
ปร.)

๑๔๕๘๙ สนง.ปศจ.มหาสารคาม ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๖

กลุ่มประสานราชการ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔นธ ๐๐๐๘/๔๗๐

ขอส่งรายงานแผนและผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง ปี ๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๔๕๙๐ สนง.ปศจ.นราธิวาส (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๗

กลุ่มประสานราชการ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๕๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๖๖๐

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่าย งปม.
เป็นค่าจ้างเหมาบริการ จำนวนเงิน
๖๙,๐๐๐ บาท (เสนอ กปร.)

๑๔๕๙๑ สนง.ปศจ.ศรีสะเกษ (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๙

กลุ่มประสานราชการ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๘๔

ขอรับการสนับสนุน งปม.จัดซื้อครุภัณฑ์
สำหรับใช้ในการประชุม รวมจำนวน ๖
รายการ เป็นเงิน ๑๕๑,๑๐๐ บาท
(เสนอ กปร.)

๑๔๕๙๒ สนง.ปศข.๖ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๑

กลุ่มประสานราชการ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๖๖

แจ้งปรับแผนตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด (การ
สร้างความรู้) ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔
รอบที่ ๑/๒๕๖๔ (เสนอ ก.เผยแพร่ฯ)

๑๔๕๙๓ สนง.ปศข.๖(ส่วนยุทธศาสตร์ฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๓

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๖๕

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด :
ระดับความสำเร็จในการสร้างความ
รุ้ความเข้าใจแก่ประชาชน ประจำปี ง
ปม.พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที่ ๑/๒๕๖๔ (เสนอ
ก.เผยแพร่ฯ)

๑๔๕๙๔ สนง.ปศข.๖(ส่วนยุทธศาสตร์ฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๖

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

ทะเบียนรับ-ลับ

๒๔/๐๒/๒๕๖๔อว ๐๔๑๐/ว ๓๙๘๐

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๗๐ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๐๘

อธิบดี ๐๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๑๔๗

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๗๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ถิรมน จุลานุกะ

๑๑:๒๐

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๖๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๓/๒๕๖๔อย ๐๐๐๘/๒๓๘

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๗๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนคร
ศรีอยธยา

ถิรมน จุลานุกะ

๑๑:๔๐

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๑

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๗๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ถิรมน จุลานุกะ

๑๑:๔๕

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔รย ๐๐๐๘/๖๔๙

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๗๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ถิรมน จุลานุกะ

๑๑:๔๘

อธิบดี ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔อจ ๐๐๐๘/๐๑

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๗๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ

ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๔๖

อธิบดี ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๑/๑

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๗๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๔๘

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/ว ๕๗

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๗๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองการ
เจ้าหน้าที่

ถิรมน จุลานุกะ

๑๖:๒๘

อธิบดี ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๗๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี

ถิรมน จุลานุกะ

๑๖:๓๕

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๗๖

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๗๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
สกลนคร

ถิรมน จุลานุกะ

๑๖:๓๘

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๖๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๐๐๐๑

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๘๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ถิรมน จุลานุกะ

๑๖:๔๕

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/๕๗๓

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๘๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ถิรมน จุลานุกะ

๑๖:๔๘

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(ชม)/๐๕๙

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๘๒ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ ถิรมน จุลานุกะ

๑๖:๕๔

กองคลัง ๐๓/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๐๐๑

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๘๓ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่

ถิรมน จุลานุกะ

๑๐:๓๒

อธิบดี ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๔๙

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๘๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครพนม

ถิรมน จุลานุกะ

๑๐:๓๖

อธิบดี ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/๐๐๑

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๘๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัว
ลำภู

ถิรมน จุลานุกะ

๑๐:๓๙

อธิบดี ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๑๖/๖๗

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๘๖ ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์ จ.
ลพบุรี

ถิรมน จุลานุกะ

๑๐:๕๒

อธิบดี ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔จบ ๐๐๐๘/๑

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๘๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ถิรมน จุลานุกะ

๑๐:๕๗

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๖๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๑๕/๙๔

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๘๘ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้าย
ฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์
จ.นครราชสีมา

ถิรมน จุลานุกะ

๑๑:๐๕

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๒/๐๐๐๑

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๘๙ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี

ถิรมน จุลานุกะ

๑๑:๑๒

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔นย ๐๐๐๘/๑

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๙๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก ถิรมน จุลานุกะ

๑๑:๑๖

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ปข ๐๐๐๘/๔๔๙

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๙๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรี
ขันธุ์

ถิรมน จุลานุกะ

๑๑:๒๐

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/๒

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๙๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ถิรมน จุลานุกะ

๑๑:๒๔

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๖/๙๘

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๙๓ ศูนย์วิจัยการผสมทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก (งาน
บริหารทั่วไป)

ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๓๙

กองคลัง ๐๔/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๒/๙๐

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๙๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี

ถิรมน จุลานุกะ

๐๘:๒๘

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ชพ ๐๐๐๘/๐๐๒๗๓

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๙๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร ถิรมน จุลานุกะ

๐๘:๓๒

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๖๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๒/๒๕๖๔สข ๐๐๐๘/๒๔๙

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๙๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ถิรมน จุลานุกะ

๐๘:๓๗

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔มส ๐๐๐๘/๐๐๑

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๙๗ สำนักงานจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถิรมน จุลานุกะ

๐๘:๔๐

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔นบ ๐๐๐๘/๑

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๙๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๔๖

อธิบดี ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๑๓๙

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๙๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๔๗

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ชบ ๙๑๑

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๐๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ตะวันออก

ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๔๘

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/๐๑๑๙

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๐๑ ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีว
วัตถุสำหรับสัตว์

ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๔๙

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๐๑๙๕

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๐๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๕๑

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(นม)/๕๐

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๐๓ ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๕๒

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๐(ปจ)/๑๓๕

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๐๔ ด่านกักกันสัตว์ปราจีนบุรี ถิรมน จุลานุกะ

๑๖:๒๙

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๖๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ลป ๐๐๐๘/๑๙๕๔

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๐๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง ถิรมน จุลานุกะ

๑๖:๓๕

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๕/๓

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๐๖ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่

ถิรมน จุลานุกะ

๑๖:๔๒

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(ดลย)/๐๔๖

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๐๗ ด่านกักกันสัตว์เลย ถิรมน จุลานุกะ

๑๖:๔๘

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๒๐/๐๕๗

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๐๘ สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึกพ่อ
พันธุ์ผสมเทียมราชบุรี

ถิรมน จุลานุกะ

๑๖:๕๕

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๒

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๐๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ถิรมน จุลานุกะ

๑๖:๕๙

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๒

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๑๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี ถิรมน จุลานุกะ

๑๗:๐๔

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ยส ๐๐๐๘/๐๐๑

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๑๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ถิรมน จุลานุกะ

๑๗:๐๙

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(ด.สต)/๒๒

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๑๒ ด่านกักกันสัตว์สตูล ถิรมน จุลานุกะ

๑๗:๑๔

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๙๐๗

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๑๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ถิรมน จุลานุกะ

๑๗:๑๗

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๖๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๔๐

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๑๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
หนองคาย

ถิรมน จุลานุกะ

๑๗:๒๑

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๒๕๒

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๑๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

ถิรมน จุลานุกะ

๑๗:๒๕

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(มส)/๕๑

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๑๖ ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน ถิรมน จุลานุกะ

๑๗:๒๗

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๘๑๑

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๑๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ถิรมน จุลานุกะ

๑๗:๓๔

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๑๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ ถิรมน จุลานุกะ

๑๗:๓๗

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(ชบ)/๐๓๗๖

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๑๙ ด่านกักกันสัตว์ชลบุรี ถิรมน จุลานุกะ

๑๗:๔๑

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กส ๐๐๐๘/๒๗๕

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๒๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุิ์ ถิรมน จุลานุกะ

๑๗:๔๔

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(สฎ)/๐๗๐

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๒๑ ด่านกักกันสัตว์ท่าอากาศยานนานา
ชาติสมุย

ถิรมน จุลานุกะ

๑๗:๕๕

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(ชร)/๐๕๓๑

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๒๒ ด่านกักกันสัตว์เชียงราย ถิรมน จุลานุกะ

๑๗:๕๙

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๖๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๑๕๖

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๒๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี

ถิรมน จุลานุกะ

๑๘:๐๖

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๖๖

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๒๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
พัทลุง

ถิรมน จุลานุกะ

๑๘:๑๐

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๔/๑๐๑

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๒๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

ถิรมน จุลานุกะ

๑๘:๑๔

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๔๒

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๒๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นราธิวาส

ถิรมน จุลานุกะ

๑๘:๑๗

กองคลัง ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๑/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๓๕๑

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๒๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ถิรมน จุลานุกะ

๑๘:๓๑

อธิบดี ๐๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔นศ ๐๐๐๘/๓๙๗

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๒๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ถิรมน จุลานุกะ

๑๑:๔๗

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กจ ๐๐๐๘/๔๘๒

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๒๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ถิรมน จุลานุกะ

๑๑:๕๓

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/๑๖๓๖

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๓๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักการ
เกษตรต่างประเทศ

ถิรมน จุลานุกะ

๑๒:๔๐

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔
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หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๖๗ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๗๘๔

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๓๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๑๕

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๓๕๒

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๓๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม

ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๑๙

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๓/๖๑

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๓๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก จังหวัด
ปราจีนบุรี

ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๓๘

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๕๒

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๓๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๔๔

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๐๓

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๓๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๔๘

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๓๐๒

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๓๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๑๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔ปป ๐๐๐๗/๓๒๒(อ.๑๑๓๘/๒๕๖๒)

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๓๙ สำนักงาน ป.ป.ท. ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๒๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/๒๕๒

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๔๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ถิรมน จุลานุกะ

๑๖:๕๐

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๖๒๑

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๔๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ถิรมน จุลานุกะ

๑๖:๕๕

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๖๘ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔สน ๐๐๐๘/๐๒

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๔๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ถิรมน จุลานุกะ

๑๗:๐๐

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔สท ๐๐๐๘/๓๓๒

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๔๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ถิรมน จุลานุกะ

๑๗:๐๑

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔นค ๐๐๐๘/๒๔๐

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๔๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ถิรมน จุลานุกะ

๑๗:๐๖

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๒)/๐๐๔

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๔๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ ถิรมน จุลานุกะ

๑๗:๑๑

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๑

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๔๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา

ถิรมน จุลานุกะ

๑๗:๑๓

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๑๖๘

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๔๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว ถิรมน จุลานุกะ

๑๗:๒๘

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๒๘๖

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๔๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ถิรมน จุลานุกะ

๑๗:๔๙

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(นย)/๔๗

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๔๙ ด่านกักกันสัตว์นครนายก ถิรมน จุลานุกะ

๑๗:๕๐

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔นว ๐๐๐๘/๖๐๘

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๕๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ถิรมน จุลานุกะ

๑๗:๕๑

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๖๙ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๐/๐๙๒

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๕๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
มหาสารคาม

ถิรมน จุลานุกะ

๑๗:๕๔

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(นค)/๐๗๑

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๕๒ ด่านกักกันสัตว์หนองคาย ถิรมน จุลานุกะ

๑๗:๕๖

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๗/๐๑๓๒

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๕๓ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี

ถิรมน จุลานุกะ

๑๗:๕๙

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๙๓

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๕๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
พิจิตร

ถิรมน จุลานุกะ

๑๘:๐๕

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กพ ๐๐๐๘/๒๐๔

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๕๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
กำแพงเพชร

ถิรมน จุลานุกะ

๑๘:๐๘

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๕๑

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๕๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ ถิรมน จุลานุกะ

๑๘:๑๘

กองคลัง ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔รอ ๖๘๑/๒๑๓๑๖

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๕๗ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

ถิรมน จุลานุกะ

๑๘:๒๗

อธิบดี ๐๘/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๓๕๔

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๕๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ถิรมน จุลานุกะ

๑๑:๕๒

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๗๐ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔สค ๐๐๐๘/๑๓๓

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๕๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร ถิรมน จุลานุกะ

๑๑:๕๖

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๒๔

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๖๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์มหาสารคาม

ถิรมน จุลานุกะ

๑๒:๐๑

กองคลัง ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/๑๖๖๗

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๖๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักการ
เกษตรต่างประเทศ

ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๑๗

อธิบดี ๐๙/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๑

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๖๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

ถิรมน จุลานุกะ

๐๙:๑๕

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๘/๑

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๖๓ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี

ถิรมน จุลานุกะ

๐๙:๑๙

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กศ ๐๖๑๖/๔๖๘

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๖๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ ถิรมน จุลานุกะ

๐๙:๒๕

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ฉช ๐๐๐๘/๓

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๖๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ถิรมน จุลานุกะ

๐๙:๒๘

กองคลัง ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/๑๖๗๑

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๖๖ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองการ
เจ้าหน้าที่

ถิรมน จุลานุกะ

๑๒:๕๗

อธิบดี ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๗๑ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๓/๒๕๖๔พร ๐๐๐๘/๔๗๙

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๖๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๓๔

อธิบดี ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๐๐๑

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๖๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เชียงราย

ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๓๗

อธิบดี ๑๐/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔สป ๐๐๐๘/๔๗๘

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๖๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรปราการ

ถิรมน จุลานุกะ

๑๒:๕๐

อธิบดี ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(กจ)/๐๔๔

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๗๑ ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๔๓

อธิบดี ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔มห ๐๐๐๘/๒๓๓

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๗๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๔๖

อธิบดี ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๕๒

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๗๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๕๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๑/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔นร ๐๙๑๑/ป ๒๘๓

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๗๔ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถิรมน จุลานุกะ

๑๑:๑๐

อธิบดี ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๒๔๑

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๗๕ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร

ถิรมน จุลานุกะ

๑๒:๒๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/ว ๑๗๘๖

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๗๖ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองการ
เจ้าหน้าที่

ถิรมน จุลานุกะ

๑๓:๔๑

อธิบดี ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๗๒ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๒๐

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๗๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักการ
เกษตรต่างประเทศ

ถิรมน จุลานุกะ

๑๓:๕๘

อธิบดี ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๓๐

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๗๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๒๒

กองคลัง ๑๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/ว ๗๑

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๘๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองการ
เจ้าหน้าที่

ถิรมน จุลานุกะ

๑๒:๕๓

อธิบดี ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔รอ ๐๐๒๐.๒/๖๐๐๘

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๘๑ สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด ถิรมน จุลานุกะ

๑๓:๔๐

สำนักกฏหมาย ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/๑

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๘๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ถิรมน จุลานุกะ

๑๓:๔๔

กองคลัง ๑๕/๐๓/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กค ๐๔๐๔.๓/๐๑๓๑๕๖

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๘๓ กรมบัญชีกลาง ถิรมน จุลานุกะ

๑๐:๑๐

สำนักกฏหมาย ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๘๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ ถิรมน จุลานุกะ

๑๐:๑๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔นพ ๐๐๐๘/๗๗๔

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๘๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ถิรมน จุลานุกะ

๑๐:๒๔

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๗๓ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔อน ๐๐๐๘/๓๗๑

ซองสีขาว"ลับ" ๑ ซอง

๑๘๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ถิรมน จุลานุกะ

๑๐:๒๗

กองคลัง ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๐๙/๑๑/๒๕๖๓บร ๐๐๑๗.๕/๒๒๙๙๖

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๘๗ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ถิรมน จุลานุกะ

๑๐:๓๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๓๒/ว ๕

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๘๘ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถิรมน จุลานุกะ

๑๓:๒๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔ปป ๐๐๒๐/๔๖๙

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๘๙ สำนักงาน ปปท.เขต ๗ จ.นครปฐม ถิรมน จุลานุกะ

๑๑:๕๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔ปป ๐๐๒๐/๔๗๐

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๙๐ สำนักงาน ปปท.เขต ๗ จ.นครปฐม ถิรมน จุลานุกะ

๑๒:๐๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔ปป ๐๐๒๐/๔๖๘

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๙๑ สำนักงาน ปปท.เขต ๗ จ.นครปฐม ถิรมน จุลานุกะ

๑๒:๐๖

สำนักกฏหมาย ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔พณ ๐๖๑๐/ว ๕๐

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๙๒ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ถิรมน จุลานุกะ

๑๒:๑๓

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๑๖๐

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๙๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักการ
เกษตรต่างประเทศ

ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๑๓

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๗/๐๓/๒๕๖๔
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หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๗๔ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๓/๒๕๖๔นค ๐๐๐๘/๕๔๒

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๙๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๔๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/๑

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๙๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ถิรมน จุลานุกะ

๑๖:๐๔

กองคลัง ๑๗/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๔๙

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๑๙๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๓๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔อบ ๐๐๐๘/๑๖

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๙๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุบลราชธานี

ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๓๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๘/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ลป ๐๑๒๗

ลับ "ซองน้ำตาล"

๑๙๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว
แทพย์ภาคเหนือตอนบน

วิลาสินี ยิ้มแย้ม

๑๐:๑๙

กรมปศุสัตว์ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔พณ ๐๖๑๐/ว ๕๓

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๑๙๙ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ถิรมน จุลานุกะ

๑๑:๐๐

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔ภก ๐๐๐๘/๕๑๓๒

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๐๐ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถิรมน จุลานุกะ

๑๖:๑๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๓๖

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๐๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ถิรมน จุลานุกะ

๑๖:๑๗

กองคลัง ๑๙/๐๓/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔พว ๐๑๐๐.๒๕/๔๓

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๒๐๒ สำนักงานองคมนตรี ถิรมน จุลานุกะ

๑๖:๒๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๓/๒๕๖๔
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หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๗๕ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/๓

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๐๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๓๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๒/๐๓/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔มท ๐๖๐๓/๑๙๔

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๐๔ กรมป้องกันและบรรรเทา
สาธารณภัย

ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๔๙

อธิบดี ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๔

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๐๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๐๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๓/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๖๑

ซองสีน้ำขาว "ลับ" ๑ ซอง

๒๐๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๑๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๖๕

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๒๐๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๒๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๕/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/ว ๙๐

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๒๐๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองการ
เจ้าหน้าที่

ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๓๔

อธิบดี ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/ว ๘๙

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๐๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองการ
เจ้าหน้าที่

ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๕๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔พย ๐๐๐๘/๕๑๙๗

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๑๐ ศาลากลางจังหวัดพะเยา ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๕๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๓/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๓/๒๕๖๔ ถึง ๓๑/๐๓/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๗๖ / ๙๗๖

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๕๔๓๔ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔มท ๐๖๐๓/๒๑๐

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๑๒ กรมป้องกันและบรรรเทา
สาธารณภัย

ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๑๗

อธิบดี ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒.๕/ว ๒๒๒๐

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๑๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักการ
เกษตรต่างประเทศ

ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๒๘

อธิบดี ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ปช ๐๐๑๙/๔๑๐

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๑๔ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนนทบุรี ถิรมน จุลานุกะ

๑๖:๓๕

อธิบดี ๒๙/๐๓/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ปจ ๐๐๐๘/๕

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๑๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี ถิรมน จุลานุกะ

๐๙:๓๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔อว ๖๕๐๑.๑๕/๑๗๖๖

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๒๑๖ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถิรมน จุลานุกะ

๑๓:๕๕

อธิบดี ๓๐/๐๓/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔มค ๐๘๐๘/๔๙

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๑๗ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอพยัคฆ์ภูมิ
พิสัย จ.มหาสารคาม

ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๔๙

อธิบดี ๓๐/๐๓/๒๕๖๔
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