
หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ทะเบียนรับ ภายนอก

๑๑/๐๑/๒๕๖๔กจ ๐๐๐๘/ ๘๒

ขออนุมัติโอนครุภัณฑ์ (แก้ไขเพิ่มเติม)

๑๘๐๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
(ฝ่ายบริหารททั่วไป)

ชติญา บัวหลวง

๑๐:๓๓

กองคลัง ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๕/๐๑/๒๕๖๔มท๐๗๑๔.๓/ว ๕๔๘

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนปาก
คาด จังหวัดบึงกาฬ

๓๕๓๘ กรมโยธาธิการและผังเมือง ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๐๗

กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๑/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๑๗๖

ขออนุมัติส่งมอบครุภัณฑ์ (เต็นท์ปฏิบัติ
งานทางสัตวแพทย์ พร้อมอุปกรณ์
จำนวน ๒ ชุด เลขรหัสครุภัณฑ์
๑๐๐๐๐๐๐๗๕๖๕๑,
๑๐๐๐๐๐๐๗๕๖๕๒ มูลค่ารวม
๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๖๑๙๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

ดรุณี คำรอด

๑๑:๕๘

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๑๐/๐๒/๒๕๖๔สฎ๐๐๐๘/ ๓๒๓

ขอความเห็นชอบจำหน่ายชำรุด (รวม
ทั้งสิ้น ๑๔๑ รายการ)

๗๕๘๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

ชติญา บัวหลวง

๑๐:๒๗

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔สพ.สภ.๐๐๘๗/๒๕๖๔

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.
ศ.๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๔

๗๖๓๑ สำนักงานสัตวแพทยสภา ดรุณี คำรอด

๑๑:๐๙

สำนักกฏหมาย ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๑/๒๕๖๔มท๐๗๑๔.๓/ว ๑๒๒๘

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนค่าย
บางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี

๗๗๗๗ กรมโยธาธิการและผังเมือง ชติญา บัวหลวง

๑๐:๒๔

กองคลัง ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๕/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๓๒๙

ขออนุมัติส่งมอบครุภัณฑ์ (จำนวน ๑ ชุด
มูลค่ารวม ๑๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๘๑๘๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

ดรุณี คำรอด

๑๒:๐๑

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๘)/ ๒๔๓

ขออนุมัติส่งมอบครุภัณฑ์สนามและ
ครุภัณฑ์สนามและการฝึก จำนวน ๑๕
รายการ

๘๓๓๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

ดรุณี คำรอด

๑๒:๐๑

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๕๐๒.๔/๑๓๔๑

ชี้แจงข้อเท็จจริงคดีปกครอง คดี
หมายเลขดำที่ ส.๑๘/๒๕๕๙ คดี
หมายเลขแดงที่ ส.๙๖/๒๕๖๑ (เพิ่มเติม)

๘๗๓๗ กรมประมง กองกฎหมาย ชติญา บัวหลวง

๑๐:๔๐

สำนักกฏหมาย ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔มส๐๐๐๘/ ๑๕๒๓

รายงานผลการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง
กรร๊พัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๖๓ (จำนวน
๓๑ รายการ)

๙๑๘๓ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน ชติญา บัวหลวง

๑๐:๒๗

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๕/๐๒/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๓๔๖

ขออนุมัติรับบริจาคทรัพย์สินเพื่อใช้ใน
ราชการ (เป็นป้ายตัวอักษรเคริลิคสีขาว
ความหนา ๑๐ มิล ฯเป็นเงินจำนวน
๒๔,๐๐๐ บาท)

๙๔๗๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

ชติญา บัวหลวง

๑๐:๓๓

กองคลัง ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔ยธ ๐๕๐๘/๓๕๗๙

แจ้งคำพิพากษาล้มละลาย, สอบถาม
คุณสมบัติในการรับราชการ และขอ
ทราบเหตุขัดข้องในการจ่ายเงินค่าเลี้่ยง
ชีพ หรือการแบ่งทรัพย์สินในคดี

๙๘๐๗ กองบังคับคดีล้มละลาย ๖ กรม
บังคับคดี

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๕๓

สำนักกฏหมาย ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ล้มละลาย

๐๘/๐๓/๒๕๖๔สท๐๐๐๘/ ๑๘๖

ขออนุมัติส่งมอบครุภัณฑ์เครื่องรับ - ส่งวิ
ทยูสื่อสาร (จำนวน ๓๕ รายการ)

๑๐๗๓๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย ดรุณี คำรอด

๑๖:๑๗

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

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)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๕๗

กองคลัง ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๒/๒๕๖๔ชร๐๐๐๘/ ๗๓๘

ส่งสำเนาต้นใบเสร็จรับเงิน และหนังสือ
แจ้งความลงบันทึกประจำวัน (ต้นขั้ว
ใบเสร็จรับเงิน เล่มที่
๒๙๒๑๕,๓๕๗๐๒,๓๕๗๐๕ รวม ๓ เล่ม)

๑๑๕๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

ชติญา บัวหลวง

๑๐:๑๙

กองคลัง ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๘๗๒

ส่งหนังสือการขอใช้พื้นที่
สาธารณประโยชน์เพื่อก่อสร้างสำนักงาน
ปศุสัตว์อำเภอขุนตาล

๑๒๐๑๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๔๖

สำนักงานเลขานุการกรม ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓(๓)/ ๑๐๓๗

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนนคร
บุรี จังหวัดราชสีมา

๑๒๐๔๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๐๗

กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔สห๐๐๐๘/ ๑๗๑๑

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณี
ชำรุดและขอความเห็นชอบจำหน่ายพัสดุ
(จำนวน ๒๐ รายการ)

๑๒๑๕๓ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี ชติญา บัวหลวง

๑๐:๒๗

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(อย)/ ๓๒๘

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนวัง
น้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๒๕๒๑ ด่านกักกันสัตว์พระนครศรีอยุธยา
ต.หันสัง อ.บางปะหัน จ.
พระนครศรีอยุธยา

ชติญา บัวหลวง

๑๐:๒๔

กองคลัง ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๐๖

ขอส่งแบบแสดงความจำนงขอรับความ
ช่วยเหลือขอยืมสัตว์จาก โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๕๐ ตัว

๑๒๗๐๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔สต๐๐๐๘/ ๒๔๓๔

ขอความเห็นชอบจำหน่ายพัสดุชำรุด
ประจำปี ๒๕๖๓ (จำนวน ๑๓ รายการ)

๑๒๘๗๘ ศาลากลางจังหวัดสตูล ดรุณี คำรอด

๑๐:๑๒

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔อท๐๐๐๘/ ๒๔๘

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนไชโย
จังหวัดอ่างทอง

๑๒๙๗๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

ดรุณี คำรอด

๑๒:๐๑

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔มท๐๗๑๔.๓/ว ๓๕๓๐

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเขื่อง
ใน จังหวัดอุบลราชธานี

๑๓๔๒๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง ชติญา บัวหลวง

๑๐:๒๔

กองคลัง ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔มท๐๗๑๔.๓/ว ๓๕๒๗

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน
พรรณนานิคม จังหวัดสกลนคร

๑๓๔๒๒ กรมโยธาธิการและผังเมือง ชติญา บัวหลวง

๑๐:๒๔

กองคลัง ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔มท๐๗๑๔.๓/ว ๓๕๒๓

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน
กมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

๑๓๔๒๔ กรมโยธาธิการและผังเมือง ชติญา บัวหลวง

๑๐:๒๔

กองคลัง ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔มท๐๗๑๔.๓/ว ๓๕๒๘

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนศรี
บุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

๑๓๔๒๖ กรมโยธาธิการและผังเมือง ชติญา บัวหลวง

๑๐:๒๔

กองคลัง ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔มท๐๗๑๔.๓/ว ๓๕๓๓

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนท่า
ตูม จังหวัดสุรินทร์

๑๓๔๒๗ กรมโยธาธิการและผังเมือง ชติญา บัวหลวง

๑๐:๓๓

กองคลัง ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔มท๐๗๑๔.๓/ว ๓๕๓๑

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนโนน
ดินแดง และผังเมืองรวมชุมชนสตึก
จังหวัดบุรีรัมย์

๑๓๔๒๘ กรมโยธาธิการและผังเมือง ชติญา บัวหลวง

๑๐:๒๔

กองคลัง ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔มท๐๗๑๔.๓/ว ๓๕๒๕

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนสีดา
และผังเมืองรวมชุมชนบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

๑๓๔๓๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง ชติญา บัวหลวง

๑๐:๒๔

กองคลัง ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔มท๐๗๑๔.๓/ว ๓๕๓๒

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนโพน
ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๓๔๓๑ กรมโยธาธิการและผังเมือง ชติญา บัวหลวง

๑๐:๒๔

กองคลัง ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ลบ)/ ๐๙๔

การวางแผนและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน
ลำสนธิ จังหวัดลพบุรี

๑๓๔๓๙ ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี ชติญา บัวหลวง

๑๐:๐๗

กองคลัง ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๘)/ ๕๘๙

ขอชี้แจงเพิ่มเติมกรณีขออนุญาตรื้อถอน
สิ่งปลูกสร้าง (บ้านพักข้าราชการ) (ใน
ราคา ๒,๖๐๔ บาท เดิมราคาประเมิน
๕,๕๖๐ บาท)

๑๓๖๒๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

ชติญา บัวหลวง

๑๐:๓๓

กองคลัง ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๒๐๓

ขอหนังสือมอบอำนาจและพิจารณาการ
ยกเว้นเบี้ยปรับกรณีจำหน่ายโค-กระบือ
โครงการธคก. คดีหมายเลขดำที่ อ.
๑๒๕๓/๒๕๖๓

๑๓๗๓๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

ชติญา บัวหลวง

๑๕:๐๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔MM๐๙๖/ ๒๕๖๔

ขอหนังสือรับรองผลงาน (โครงการ
พัฒนาระบบเชื่อโยงข้อมูลระบบงาน
สารสนเทศกลางและพัฒนาระบบคลัง
ข้อมูลเชิงธุรกิจของกรมปศุสัตว์)

๑๓๗๓๘ บริษัท มาสเตอ เมกเคอ จำกัด ชติญา บัวหลวง

๑๐:๕๒

กองคลัง ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๒๐๓/ว ๑๙๒๗

การยืนยันยอดลูกหนี้กองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (รวม
๑,๓๒๒,๗๐๐,๕๙๗.๑๙ บาท)

๑๓๗๔๒ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองคลัง

ชติญา บัวหลวง

๑๒:๐๑

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔นร๐๑๐๖/ ๓๔๙

การรายงานการอนุมัติยกเว้นการมีตรา
เครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัด
ส่วนราชการไว้ด้านข้างนอกรถ

๑๓๗๔๖ สำนักงานนายกรัฐมนตรี ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๓๖

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ชร)/ ๐๗๙๗

ขอรับคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ (จำนวน
๒ รายการ คือ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด
๑ ตัน หมายเลขทะเบียน ๕ กข ๖๒๖๗
กทม. และรถพ่นน้ำยาห่าเชื้อพร้อม
อุปกรณ์ประกอบ หมายเลขทะเบียน ๒
ฒส ๔๑๐๔ กทม. มูลค่ารวม
๑,๓๗๙,๗๖๕.๐๐ บาท)

๑๓๙๕๔ ด่านกกักันสัตว์เชียงราย ดรุณี คำรอด

๑๐:๑๒

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กค๐๔๑๔.๒/ว ๑๕๓

แจ้งปรับแผนการขึ้นระบบบริหาร
การเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรกนิ
กส์ใหม่ (New GFMIS Thai)

๑๔๐๓๑ กรมบัญชีกลาง ดรุณี คำรอด

๑๒:๐๑

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๒๗๓/๒๕๖๔

ส่งเช็คเพื่อชำระค่าปรับบางส่วนฉบับที่
๗๐ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๔๒๗๓ บริษัท ไบโอลาสโก้ จำกัด ชติญา บัวหลวง

๑๐:๔๒

สำนักกฏหมาย ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๖๓

โอนเงินงบประมาณเหลือจ่ายกลับ
ส่วนกลาง กรมปศุสัตว์

๑๔๔๔๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ต.นา
บัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๕๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ฑต.๐๒๑/๒๕๖๔

แจ้งขอปรับปรุงโครงสร้างอาคารโรงงาน
ชำแหละไก่ (EST.๒๓)

๑๔๕๙๕ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๑๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๑๒/๒๕๖๓๗๔๐๓๖-๑๔๕๙๖/๒๕๖๔

แจ้งทำหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์
(Health Certificate) กรณีล่าช้า

๑๔๕๙๖ บริษัท โอสแควร์ดิสทริบิวชั่น จำกัด ดรุณี คำรอด

๐๘:๒๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๕/๑๐๑

ส่งรายละเอียดตัวชี้วัด ๑ การเบิกจ่าย
เงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รอบที่
๑

๑๔๕๙๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อรประภา อินแก้ว

๐๘:๔๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๑/๑๓๖

ขอยกเลิกวันลาพักผ่อนข้าราชการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  (นาย
ธนจิตร์ ฮุ่นตระกูล ผอ.ศูนย์ฯ ลาพักผ่อน
ระหว่างวันที่ ๑-๒ เมษายน ๒๕๖๔)

๑๔๕๙๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๔๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๑/๑๓๙

ขอปรับประเภทรายจ่ายงบดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ครั้งที่ ๔
กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์

๑๔๕๙๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๔๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๒๑๔

ขอขึ้นทะเบียนเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี
(แพะ) จำนวน ๑ ฟาร์ม (กิตติพงศ์ฟาร์ม)

๑๔๖๐๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี ๙๙ ม.๙ ต.มะลวน อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๔๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๔/๑๓๒

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณี
พัสดุชำรุดและขออนุมัติรื้อถอนสิ่งปลูก
สร้าง จำนวน ๑ ราย

๑๔๖๐๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๔๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๘/๙๗

ขอส่งรายงานตามตัวชี้วัดที่ ๔ ระดับ
ความสำเร็จในการดำเนินงานวิชาการ

๑๔๖๐๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๘/๑๐๐

ขอส่งรายงานแปลงพืชอาหารสัตว์
สำหรับ "ผลิตอาหารสำรอง"

๑๔๖๐๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๘/๑๐๕

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
เกณฑ์การประเมินตัวชี้วัดรอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๔๖๐๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔บร ๐๐๐๘/๖๒๔

ขอตัวข้าราชการมาช่วยปฏฺิบัติราชการใน
พื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ นายณัฐฐวัฒน์ เรือง
รัมย์

๑๔๖๐๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

วาริน พงษ์รื่น

๐๙:๐๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔บร ๐๐๐๘/๖๒๕

ขอย้ายข้าราชการ นายโยธิน
เกตุคัมธิวัตร์,นายธราดร เหล่าภักดี

๑๔๖๐๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

วาริน พงษ์รื่น

๐๙:๐๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว๗๐๗

ขอให้แต่งตั้งผู้แทนและขอเชิญประชุม
คณะอนุกรรมการพิจารณาการจัด
ทำความตกลงยอมรับร่วมด้านมาตรฐาน
และการตรวจรับรองสินค้าเกษตรและหา
หารแบบหลายภาคี (MAMRASCA) ครั้ง
ที่ ๑-๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๓ มีนาคม
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ
ห้องประชุม ๕๑๑ อาคาร ๕ ชั้น ๑
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ

๑๔๖๐๗ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๐๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ทส ๑๐๐๗.๒/ว ๔๘

ขอเชิญประชุมคณะทำงานจัดทำ
ยุทธศาสตร์ระยะยาวในการพัฒนาแบบ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำของประเทศ
ไทย สาขาเกษตร และสาขาป่าไม้และ
การใช้ประโยขน์ที่ดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
วันที่ ๒ เมย ๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐
น. ณ ห้องประชุม ๑๐๐๑ ชั้น ๑๐
อาคารทิปโก้ ๒

๑๔๖๐๘ คณะทำงานจัดทำยุทธศาสตร์ระยะ
ยาวในการพัฒนาแบบปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่ำของประเทศไทย
สำนักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ดรุณี คำรอด

๐๙:๓๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๖๐๙/๒๕๖๔

ขอหนังสือสุขอนามัยหลังวันเรือออก

๑๔๖๐๙ บริษัท เดอะทรีไนน์ ๘๘ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๔๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๒๑๙

ขออนุญาตลาพักผ่อนประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (นายประเทือง
นุชสาย ลาพักผ่อนวันที่ ๗-๙ เมษายน
๒๕๖๔)

๑๔๖๑๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๔๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๖๒๓

ขออนุมัติไปราชการ นายธนวัฒน์  พันธุ์
สนิท ไปราชการที่ จ.นครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๑ วัน

๑๔๖๑๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ อทิตา พรมดี

๐๙:๔๙

อธิบดี ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๖๑๒/๒๕๖๔

ส่งรายงานแก้ไขข้อบกพร่องจากการ
ตรวจประเมินรับรองโรงงาน จากการ
ตรวจประเมินความสอดคล้องต่อ
ข้อกำหนดในพิธีสารจีน กฎ ระเบียบที่
เกี่ยวข้องของไทย และจีน

๑๔๖๑๒ บริษัท จีเอฟพีที นิชิเร (ประเทศ
ไทย) จำกัด (EST.๒๐๑)

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๕๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔สน ๐๐๐๘/๗๐๓

ขอคงอัตรากำลังพนักงานราชการ
ทดแทนตำแหน่งที่ว่าง

๑๔๖๑๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ดรุณี คำรอด

๐๙:๕๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ, กองงานพระราชดำริและ
กิจกรรมพิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๔๘

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่าย วเงิน

๑๔๖๑๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครราชสีมา

ดรุณี คำรอด

๑๐:๐๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๒๕,๔๐๐ บาท

๐๑/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๖๑๕/๒๕๖๔

ขอรับรองเอกสาร Form ๓ หลังวันเรือ
ออก

๑๔๖๑๕ บริษัท อ๊อคต้า ฟู้ดส์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๐๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๖๑๖/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์เพื่อขอใบรับรอง
สุขภาพอนามัย Health Certificate

๑๔๖๑๖ บริษัท มาร์ส เพ็ทแคร์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๑๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔อว ๐๔๐๖/ว ๑๑๑๔

ประสิทธิภาพการดำเนินงานวิจัยของ
หน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ ๒๕๕๑-
๒๕๖๒ ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๔

๑๔๖๑๗ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ อทิตา พรมดี

๑๐:๑๒

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ยธ ๐๒๐๑๕/๔๓๗

ขอมอบจดหมายข่าวโครงการกำลังใจฯ
ปีที่ ๑๒ ฉบับที่ ๖ ประจำเดือนมกราคม
- กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ เล่ม

๑๔๖๑๘ สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม อทิตา พรมดี

๑๐:๑๓

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ทส ๑๐๐๔.๒/ว ๕๔๖๖

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล ภายในวันที่ ๙
เมษายน ๒๕๖๔

๑๔๖๑๙ สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อทิตา พรมดี

๑๐:๑๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๖๒๐/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
(ผลิตภัณฑ์ Pet Food) วันที่ -๑๓๐ เมา
ษยน ๒๕๖๔

๑๔๖๒๐ บริษัท โกลเด้นไพร้ซ์ แคนนิ่ง จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๑๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔A.E.C.๖๔/๐๑๙

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
เพื่อส่งออกไปยังประเทศ DOMINICAN

๑๔๖๒๑ บริษัท เอ.อี.ซี.แคนนิ่ง จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๒๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔A.E.C.๖๔/๐๑๘

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
เพื่อส่งออกไปยังประเทศ U.A.E.

๑๔๖๒๒ บริษัท เอ.อี.ซี.แคนนิ่ง จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๒๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔A.E.C.๖๔/๐๑๗

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
เพื่อส่งออกไปยังประเทศ YEMEN

๑๔๖๒๓ บริษัท เอ.อี.ซี.แคนนิ่ง จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๒๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔รง ๔๑/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง ผลิต
วันที่ ๗-๘ เมษายน ๒๕๖๔

๑๔๖๒๔ บริษัท ออน-กรีน โปรดิ้วส์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๓๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๖๒๕/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องสำรวจความ
สอดคล้องตามข้อกำหนดของทางการจีน
ตาม Checklist (annex ๔)

๑๔๖๒๕ บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเต
อร์เนชั่นแนล จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๓๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔สน ๐๐๐๘/๖๖๓

โครงการจัดงาน มหกรรมโคเนื้อโคขุน
จังหวัดสกลนคร

๑๔๖๒๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๓๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๖๒๘/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
วันที่ ๒-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

๑๔๖๒๘ บริษัท สยามไบเซนท์คอมเนอ
ร์เชียล จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๓๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔นศ ๐๐๐๘/๕๙๐

รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
(ตัวชี้วัดเลือก) ตัวชี้วัดที่ ๒ ชื่อตัวชี้วัด :
โครงการฟาร์มรักษ์สิ่งแวดล้อม (สุกร)
รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๔๖๓๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๔๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔นศ ๐๐๐๘/๕๙๒

รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
(ตัวชี้วัดบังคับ) ตัวชี้วัดที่ ๕ ชื่อตัวชี้วัด :
จำนวนสถานประกอบการหาร์มสุกรที่ได้
รับการตรวจประเมินและรับรองการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์ม
สุกร รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๔๖๓๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๔๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔อท ๐๐๐๘/๒๖๑

รายงานผลการตรวจประเมินแรงงานฯ
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๖๓๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๔๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๖๓๕/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก

๑๔๖๓๕ บริษัท เอ.พี.โฟร์เซ่นฟู้ดส์ จำกัด ดรุณี คำรอด

๑๐:๔๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔อท ๐๐๐๘/๒๕๗

รายงานผลการตรวจไก่เนื้อ/เป็ดเนื้อ ที่
ฟาร์มก่อนส่งโรงฆ่าสัตว์ ประจำเดือน

๑๔๖๓๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๕๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

มีนาคม ๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๑๗๔

ข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย ขาดราชการ
ของข้าราชการ และลูกจ้างประจำ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
(รอบ ๖ เดือน)

๑๔๖๓๗ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภันฑ์ปศุสัตว์
เชียงใหม่)

วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๕๐

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔อท ๐๐๐๘/๒๖๓

รายงานทะเบียนฟาร์มมาตรฐาน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๖๓๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๕๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๖๕๓๗

ยกเลิกใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพัก
สัตว์ และการฆ่าสัตว์

๑๔๖๓๙ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๕๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๕๗๐

สรุปผลการฝึกอบรม หลักสูตร "การ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน"
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๔๖๔๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศฯ

วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๕๔

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๑๘/ว๙๘๕

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
ด้านความมั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่ ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๒๐ เมษายน
๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๓๐ ณ ห้อง
ประชุม AEOC ชั้น ๒ อาคารศูนย์การ
ปฏิบัติการเศรฐกิจการเกษตร

๑๔๖๔๑ คณะกรรมการขับเคลื่อนด้านความ
มั่นคงอาหารตลอดห่วงโซ่

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๕๖

อธิบดี ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/ว๔๕

รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๔๖๔๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๕๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔อว ๗๘.๑๓/๐๐๖๙๐

ขอเรียนเชิญบุคคลากรเป็นอาจารย์พิเศษ
ในวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เวลา
๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น ดร.สตวแพทย์หญิง
ขวัญวลัย มากล้น

๑๔๖๔๓ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล

วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๕๘

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔พณ ๐๔๐๓/ว ๔๕๘๗

ประกาศคณะทำงานบริหารโครงการ
รักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่ ปี ๒๕๖๔
เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขใน
การขอรับการสนับสนุนค่าบริหารจัดการ
ในการรวบรวมไข่ไก่เพื่อส่งออก ตาม
โครงการการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่
ปี ๒๕๖๔

๑๔๖๔๔ ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานบริหาร
โครงการรักษาเสถียรภาพราคาไข่ไก่
ปี ๒๕๖๔

อทิตา พรมดี

๑๑:๐๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๐๐๙/ว ๔๙๓

ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน
ตามนโยบายกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ด้านการเกษตรเพื่อ
พัฒนาเกษตรกรให้เป็นเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer) วันที่ ๒
เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๐๐
น. ณ ห้องประชุม ๔/๑ ชั้น ๔ อาคาร ๑
กรมส่งเสริมการเกษตร

๑๔๖๔๕ กรมส่งเสริมการเกษตร อทิตา พรมดี

๑๑:๑๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔สน ๐๐๐๘/๓๐๒

ขอคงอัตรากำลัง พนง.ราชการทดแทน
ตน.ที่ว่าง (ฉบับเมล)

๑๔๖๔๗ สนง.ปศจ.สกลนคร (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๑๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔สน ๐๐๐๘/๖๔๖๐

พนง.ราชการลาออกจากการปฏิบัติ
ราชการระหว่างสัญญาจ้าง ราย นางณัฏ
ฐมน ทองนำ (ฉบับเมล)

๑๔๖๔๘ ศาลากลาง จ.สกลนคร พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๑๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กค๐๔๑๑.๒/ ๐๑๖๐๖๕

โครงการจ่ายตรงเงินเดือนและจ้าง
ประจำ ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ราย จำนวนเงิน ๑๕,๙๘๙.๘๐
บาท

๑๔๖๔๙ กรมปศุสัตว์ วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๘

กองคลัง ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔อผศ๕๑๔๙/ ๓๕๐๙

เรียกเก็บเงินค่าบีริการรักษาความ
ปลอดภัย (มี.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน
๒๕๑,๘๖๐.๐๐ บาท)

๑๔๖๕๐ สำนักงานรักษาความปลอดภัย
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ใน
พระบรมราชูปถัมภ์

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๑

กองคลัง ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔TPT๐๑๘/๒๕๖๔

ขออนุมีติปรับปรุงแบบห้องเย็นเพื่อจัด
เก็บสินค้าของ บริษัทไทสัน โพลทรี (ไทย
แลนด์) จำกัด EST.๕๓ (โรงชำแหละตัด
แต่ง)

๑๔๖๕๑ บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์)
จำกัด EST.๕๓

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔TPT QA/๐๐๓/๒๕๖๔

ขออนุมัติปรับปรุงโครงสร้างอาคารเก็บ
วัตถุดิบ

๑๔๖๕๒ บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์)
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๒๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๓/๑๐๐

สนับสนุนสัตว์ปีก

๑๔๖๕๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก ต.ลาด
ตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๓/๑๐๑

สนับสนุนพันธุ์สัตว์ปีก

๑๔๖๕๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก ต.ลาด
ตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๐/๑๕๕

รายงานกรณีเกิดไฟป่าไหม้ลามเทือกเขา
ภูมแลนคาติดแนวเขตพื้นที่ศูนย์วิจัยและ
บำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ

๑๔๖๕๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ หมู่ ๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอน
สวรรค์ จ.ชัยภูมิ

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔TUS ๒๑/GVCT๐๓๘

ขออนุมัติยื่นขอเอกสาร Health
certificate หลังเรือออก

๑๔๖๕๗ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๓๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔บร ๘๐๘๐๑/๑๑๗

แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการ
พนักงานส่วนตำลบจังหวัดบุรีรัมย์ (ก.อบ
ต.จังหวัด) นายสุรศักดิ์ เล็กประโคน

๑๔๖๕๘ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
ช่อผกา

วาริน พงษ์รื่น

๑๒:๐๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๓๕

แจ้งการได้รับงบประมาณวิจัย และลง
นามในใบเสร็จรับเงิน โดยหักเงินประกัน
การปฏิบัติตามสัญญาเป็นจำนวนเงิน
๑๑๕,๕๐๖ บาท (ป้าซิ้มรับเรื่องเอง
๑/๔/๒๕๖๔)

๑๔๖๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๔๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๗/๘๔

ขอรับการสนับสนุน งปม.เพิ่มเติม
โครงการปลูกสร้างแปลงพืชอาหารสัตว์
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเพื่อ
เพิ่มศักยภาพการผลิตกระบือ (เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๑๙,๐๐๐ บาท) (ฉบับเมล) (ป้า
ซิ้มรับเรื่องเอง ๑/๔/๒๕๖๔)

๑๔๖๖๐ ศบส.อุทัยธานี พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๔๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔DK-PT-๐๐๖/๖๔

ส่งเอกสารต่ออายุใบรับรองโครงการเนื้อ
สัตว์อนามัย

๑๔๖๖๑ บริษัทดั๊กคิงจำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๖๖๒/๒๕๖๔

ขอออก Health Certificate ใหม่

๑๔๖๖๒ บริษัท ไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๖๖๓/๒๕๖๔

ขอยื่น HEALTH CERTIFICATE หลังวัน
เรือออก

๑๔๖๖๓ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔DQS ๐๑๐/๖๔

รายงานการแก้ไขข้อบกพร่องจากการ
ตรวจประเมินความสอดคล้องต่อ
ระเบียบการส่งออกสาธารรณรัฐ
ประชาชนจีน

๑๔๖๖๔ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) EST.๒๔๔

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔DQS ๐๐๘/๖๔

แจ้งการตรวจวิเคราะห์น้ำ,น้ำแข็ง ตาม
รายการในระเบียบจีน GB๕๗๔๙

๑๔๖๖๕ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) EST.๒๔๔

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔DQS ๐๐๙/๖๓

แจ้งความประสงค์ยังไม่ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างโรงงานและลำดับการผลิต
เพื่อรองรับกิจกรรมการตรวจขา ให้ได้
พร้อมกับการตรวจซากและเครื่องใน

๑๔๖๖๖ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) EST.๒๔๔

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๘๑๒

ขอเชิญเข้าร่วมลงนามถวายพระพร
สมเด็จพระกนิษฐานธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ๒ เมษายน ๒๕๖๔

๑๔๖๖๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

ถิรมน จุลานุกะ

๑๓:๒๙

อธิบดี ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๑/๑๓๖

รายงานผลการจัดฝึกอบรมและค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินโครงการฝึกอบรมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัตว์กลุ่ม
เกษตรกรที่อยู่ในเป้าหมายโครงการตาม
พระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๖,๐๐๐
บาท

๑๔๖๖๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๒/ ๒๓๑

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (มูลค่ารวม
๖๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๔๖๖๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปท จ.ยะลา

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๔

กองคลัง ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๑/๑๓๘

รายงานตัวชี้วัดหน่วยงานในสังกัดสำนัก
พัฒนาพันธุ์สัตว์ ตัวชี้วัดที่ ๕ ระดับความ

๑๔๖๗๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

สำเร็จของการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์
พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑

๓๐/๐๓/๒๕๖๔มท ๕๓๑๐.๔/กฟจ.ปท.๒ ๑๗๒๒๐

การติดตั้งระบบไฟฟ้าให้กับอาคาร
ปฏิบัติการวิเคราะห์อาหารสัตว์ จำนวน
เงิน ๒๖๖,๘๗๓.๘๔ บาท

๑๔๖๗๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัด
ปทุมธานี ๒

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๓๖

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๑/๑๓๙

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๖๗๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๕/๑๗๘

รายงานผลการจำหน่ายโคป่วยพร้อมขอ
อนุมัติออกจากทะเบียน (โคป่วยพันธุ์
ตาก เพศเมีย หมายเลข ๕๑๐๙๗TAK)

๑๔๖๗๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ.
เมือง จ.ตาก

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔จบ ๐๐๐๘/๐๙๒๒

โครงการส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงปศุสัตว์
เพื่อนุรักษ์ช้างป่าและแก้ไขปัญหาช้างป่า
บุกรุกพื้นที่เกษตรกร ของจังหวัดจันทบุรี

๑๔๖๗๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๔๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๑๐๒๗

ขอรายงานกรณีแพะป่วยตาย

๑๔๖๗๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๔๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๕/๑๘๐

รายงานสัตว์ตาย (โคพันธุ์ตาก เพศเมีย
หมายเลข ๕๗๐๖๙ TAK)

๑๔๖๗๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ.
เมือง จ.ตาก

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๖๗

แจ้งการนำเงินส่งรายได้ค่าจำหน่ายโค
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๔๐,๗๕๐ บาท

๑๔๖๗๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๔๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๕/๑๘๓

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๖๗๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๐๕

ขอส่งแบบประเมินคุณสมบัติบุคคลและ
ผลงาน ของนายคัมภีร์ ภักดีไทย

๑๔๖๗๙ ศอส.ชัยนาท พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๕๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๕/๑๙๑

ขออนุมัติคัดและจำหน่ายสัตว์ (จำหน่าย
โคเนื้อพันธุ์ตาก จำนวน ๔๒ ตัว)

๑๔๖๘๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ.
เมือง จ.ตาก

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๑๑๑

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีกระบือ โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว

๑๔๖๘๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๐๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔นฐ ๐๐๐๘/ว ๔๑๘๔

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

๑๔๖๘๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๙๗

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีโค โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๙ ตัว

๑๔๖๘๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๐๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๒/๑๓๕

ขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ออกจากทะเบียน
(รายงานสัตว์ตาย) โคเนื้อ หมายเลข
๕๓๐๗๔LO พันธ์ุบราห์มัน เพศเมีย

๑๔๖๘๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.
สะพรรณบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๙๙

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีโค โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว

๑๔๖๘๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๑๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๓/๙๕

รายงานการจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน
๗ รายการ

๑๔๖๘๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก อ.
กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๔๔

ขอส่งตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละความสำเร็จใน
การดำเนินงานการให้บริการของหน่วย
งาน รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๔๖๘๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต.ขนงพระ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๑๐๓

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีกระบือ โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว

๑๔๖๘๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๑๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๔๕

ส่งรายงานจำนวนสุกรคงเหลือ
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๖๘๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๑๐๑

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีกระบือ โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว

๑๔๖๙๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๑๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๖/๑๑๒

ส่งเอกสารเพื่อคัดเลือกและประเมิน
ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตน.
ประเภทอำนวยการระดับต้น (นายธเนศ
โพธิ์ทอง)

๑๔๖๙๑ ศบส.จันทบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๑๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๑๐๕

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีกระบือ โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว

๑๔๖๙๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๑๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๔๙

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

๑๔๖๙๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต.ขนงพระ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๓๖

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสุกรตายออก
จากทะเบียน ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

๑๔๖๙๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔นบ ๐๐๐๘/๕๐๖๙

แจ้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตน.ประเภทอำนวยการระดับต้นในส่วน
ราชการกรมปศุสัตว์ (จำนวน ๑ ราย คือ
นายวินัย นาเอก)

๑๔๖๙๕ ศาลากลางจ.นนทบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๑๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๒๐๓

รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีโค
ป่วยตายและขออนุมัติจำหน่ายออกจาก
ทะเบียน (โคเนื้อพันธุ์บราห์มันเทา เพศ
เมีย หมายเลข TP ๔๓/๕๘)

๑๔๖๙๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๙๐๒/๑๔๑๖

การรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ
(นางพิจาริน วิจิตร)

๑๔๖๙๗ กรมวิชาการเกษตร กกจ. พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๒๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๒๐๔

รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีโค
ป่วยตายและขออนุมัติจำหน่ายออกจาก
ทะเบียน (โคเนื้อพันธุ์กซาฮิวาล เพศเมีย
หมายเลข PC ๘๔/๕๑)

๑๔๖๙๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๒๑๓

ส่งรายงานตัวชี้วัดงานโคเนื้อรอบที่ ๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๔๗๐๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๑๐/๐๑๔๕

ขอส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและ
ขาดราชการ

๑๔๗๐๑ ศผท.อุบลราชธานี พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๒๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๒๑๔

ส่งรายงานตัวชี้วัดที่ ๗ รอบที่ ๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๔๗๐๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๒๑๕

ส่งรายงานตัวชี้วัดงานผลิตพืชอาหารสัตว์
รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๔๗๐๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๔๕๔

ขอส่งเอกสารเพิ่มของการแจ้งวงเงิน
โควตาพิเศษ พนง.ราชการ (จำนวน ๒
ราย)

๑๔๗๐๔ สนง.ปศจ.ตาก (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๒๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๒๐๗

รายงานผลการจำหน่ายโคเนื้อและขอ
อนุมัติจำหน่ายออกจากทะเบียน จำนวน
๓๒ ตัว

๑๔๗๐๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/ว ๑๔๕๔

ขอส่งบันทึกข้อความ สป.กษ. กกจ. ที่
๐๒๐๒/๑๓๖๑ ลว.๒๕ มี.ค.๒๕๖๔ เรื่อง
รายงานการประเมินความพึงพอใจต่อ
ปัจจัยความผาสุกและความผูกพันที่มีต่อ
องค์กรของข้าราชการ กษ. ประจำปี ง
ปม.พ.ศ.๒๕๖๓

๑๔๗๐๖ สป.กษ. กกจ. พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๒๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/๑๑๓๖

ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำ
งานการขับเคลื่อนงานด้านการเกษตร
โครงการศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริม

๑๔๗๐๗ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนัก
งานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๒๘

อธิบดี ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

การเรียนรู้อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระ
เกียรติ วัดเทพนิมิตสุดเขตสยาม

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๕.๐๑/๗๔๕

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆ
ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันของประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วัน
ที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุม AEOC ๒ ชั้น ๒ อาคาร
ศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร (ที่
มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านโคเนื้อ)

๑๔๗๐๘ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการและเรื่องต่างๆ

อทิตา พรมดี

๑๔:๓๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/๑๔๕๑

ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการประเภท
วิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จ.นราธิวาส จ.
ปัตตานี จ.ยะลา จ.สตูล และ ๔ อำเภอ
ของ จ.สงขลา ได้แก่ อ.จะนะ อ.เทพ อ.
นาทวี และ อ.สะบ้าย้อย) นายจักรี เทศ
อาเส็น

๑๔๗๐๙ กกจ.สป.กษ. พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔NA.(PM) ๐๔๕๔/๒๐๒๑

ขอแจ้งการกำหนดเข้าดำเนินการบำรุง
รักษาแบบป้องกัน (Preventive
Maintenance) ครั้งที่ ๗ โครงการจ้าง
ทำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ศูนย์
ราชการกรมปศุสัตว์ ตำบลบางกะดี อ.
เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี จำนวน ๑

๑๔๗๑๐ บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๙

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ระบบ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๒๓๕

ขอปรับประเภทรายจ่ายงบดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๕
เป็นเงิน ๒๒๙,๙๐๐ บาท

๑๔๗๑๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๕.๐๑/๗๔๘

ขอเชิญชี้แจงคณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการและเรื่องต่างๆ ของกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถการแข่งขันของประเทศ
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  ในวันที่ ๒๒ เมษายน
๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
AEOC ๒ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ
เศรษฐกิจการเกษตร (โครงการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อ
สุรินทร์วากิวครบวงจรฯ)

๑๔๗๑๒ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการและเรื่องต่างๆ

อทิตา พรมดี

๑๔:๔๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๒๒๔

ขออนุมัติคัดจำหน่ายกรณีสัตว์ป่วย
(จำหน่ายโคเนื้อพันธุ์กบินทร์บุรี เพศเมีย
หมายเลข ๕๖๐๖๐PB)

๑๔๗๑๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๕/ว ๑๐๐๕

ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบ
สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ
กองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรเพื่อขีดความสามารถการแข่งขัน
ของประเทศ ประจำปีงบประมาณ

๑๔๗๑๔ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อทิตา พรมดี

๑๔:๔๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕๖๔ ภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔พช ๐๐๐๘/๖๒๔

ขอรับการสนับสนุน งปม.ค่าเช่าเครื่อง
ถ่ายเอกสาร (เสนอ กปร.) (ฉบับเมล)

๑๔๗๑๕ สนง.ปศจ.เพชรบูรณ์ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๔๘

กลุ่มประสานราชการ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๓๓๑

ขออนุมัติขึ้นทะเบียนลูกโคเนื้อ พันธุ์บ
ราห์มันแดง จำนวน ๙ ตัว

๑๔๗๑๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔นฐ ๐๐๐๘/๕๑๗๐

รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนา
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ทั้่ง ๔
โครงการ

๑๔๗๑๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม อทิตา พรมดี

๑๔:๔๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๓๓๒

ขออนุมัติขึ้นทะเบียนแพะพันธุ์บอร์
จำนวน ๕ ตัว

๑๔๗๑๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔ฉช ๐๐๐๘/๑๘๕๗

รายงานการประชุมประจำเดือน ก.พ.
๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๔๗๑๙ สนง.ปศจ.ฉะเชิงเทรา พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๕๐

กลุ่มประสานราชการ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๒๓๓๔

รายงานสถานการณ์ภัยแล้งและการ
บริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๘

๑๔๗๒๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงาน
และโครงการพิเศษ

อทิตา พรมดี

๑๔:๕๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๔๖

ส่งรายงานรายละเอียดประกอบยอดสัตว์

๑๔๗๒๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

(แกะ) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๔๗

ส่งรายงานรายละเอียดประกอบยอดสัตว์
(แพะ) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๗๒๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๒/๑๓๘

ส่งแบบตรวจประเมินเครือข่ายสัตว์พันธุ์
ดีกรมปศุสัตว์

๑๔๗๒๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๔๓

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน (ยอดสัตว์)
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๗๒๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๒/๑๓๓

นำส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๗๒๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ตปท.๐๘๐/๒๕๖๔

แจ้งขอออกเอกสาร HEALTH
CERTIFECATE ล่าช้า

๑๔๗๒๖ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๐๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๑๑๑๙

รายงานสรุปความคืบหน้าการเพิ่ม
ประสิทธิภาพของกองทุน ประจำไตร
มาสที่ ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๔๗๒๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงาน
และโครงการพิเศษ

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๒

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๒(๑๐)/๑๐๓

ส่งข้อมูลวันลาของข้าราชการ/พนักงาน
ราชการ ศูนย์พัฒนาปศูสัตว์ตามพระราช
ดำริ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย (๑

๑๔๗๒๘ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ
อ.ด่านซ้าย จ.เลย

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ, กองงานพระราชดำริและ
กิจกรรมพิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔)

๓๐/๐๓/๒๕๖๔พจ. ๐๐๐๘/๕๘๖

แผนการดำเนินการ และขอสนับสนุนค่า
ใช้จ่ายเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับ
เสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี

๑๔๗๒๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔มท ๐๘๑๖.๒/๔๓๕๓

แจ้งยืนยันข้อมูลสำหรับประกอบการ
พิจารณาในการขออนุมัติงบประมาณ
โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม

๑๔๗๓๐ กรมส่งเสริมการปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๙

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๙๐๑/๑๐๖๔

ได้รับวารสารข่าวปศุสัตว์ ฉบับปี ๒๕๖๔
ประจำเดือน ธ.ค.๒๕๖๓ - ม.ค.๒๕๖๔
จำนวน ๑ ฉบับ เรียบร้อยแล้ว (เสนอ ก.
เผยแพร่ฯ)

๑๔๗๓๑ กรมวิชาการเกษตร สนง.เลขานุการ
กรม

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๑๕

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๑๐๗

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีกระบือ โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว

๑๔๗๓๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๑๐๙

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีโค โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว

๑๔๗๓๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๒๖๘

เอกสารประกอบรายงานการใช้จ่ายเงิน
ในแต่ละเดือนปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๗๓๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๘๒

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกโค ตัวที่ ๑
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๒
ตัว เป็นเงิน ๒๙,๐๐ บาท

๑๔๗๓๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๐๒๗๐

ขอใบรับรองพันธุ์ประวัติโคที่อนุมัติ
จำหน่ายของศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ทับกวาง จำนวน ๕ ตัว

๑๔๗๓๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๘๐

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกกระบือ ตัวที่
๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๕
ตัว เป็นเงิน ๖๔,๕๐ บาท

๑๔๗๓๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๗๘

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกโค ตัวที่ ๑
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว เป็นเงิน ๑๗,๐๐๐ บาท

๑๔๗๓๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๒๑๑

ขออนุมัติตรวจคัดแพะเพื่อจำหน่าย

๑๔๗๔๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี E-mail
lcur_urt@dld.go.th

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

(แพะคัดออก คละเพศ คละพันธุ์ อายุ ๑
ปีขึ้นไป จำนวน ๑๘ ตัว)

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๗๔

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกโค ตัวที่ ๑
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๓
ตัว เป็นเงิน ๔๒,๐๐๐ บาท

๑๔๗๔๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๘๖

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกโค-กระบือ ตัว
ที่ ๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๖
ตัว เป็นเงิน ๙๖,๐๐๐ บาท

๑๔๗๔๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๗๐

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกโค ตัวที่ ๑
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว เป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท

๑๔๗๔๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๖๘

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีกระบือ โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว

๑๔๗๔๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๘๘

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค-กระบือ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๓

๑๔๗๔๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ตัว

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๑๑๙

ขอแก้ไขทะเบียนลูกเกิดโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว

๑๔๗๔๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๑๑๘

รายงานลูกเกิดโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
จำนวน ๒๓๔ ตัว

๑๔๗๔๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๙๔

เกษตรกรขอรับสนับสนุนกระบือ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๒๑
ราย

๑๔๗๔๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔สธ ๐๔๑๐.๗/ว ๒๙๐

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะ
กรรมการโรคติดต่อแห่งชาติตาม
พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.๒๕๕๘
ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ เมษายน
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๓.๓๐ น. ณ
ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น ๒
อาคาร ๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข

๑๔๗๔๙ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ อทิตา พรมดี

๑๕:๓๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๙๕

เกษตรกรขอรับการสนับสนุนโค
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ

๑๔๗๕๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑๙
ราย

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๐๖

ผลการคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
และหมู่บ้าน/กลุ่ม ธคก. ที่มีผลการ
ดำเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ดีเด่น
ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๔๗๕๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๕๖

การรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรู
เซลลาในแพะ จำนวน ๓ ฟาร์ม

๑๔๗๕๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๕:๓๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๒๕

การนำส่งคดียักยอกทรัพย์ ของโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ

๑๔๗๕๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๕๘

การรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรู
เซลลาในแพะ จำนวน ๒ ฟาร์ม

๑๔๗๕๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๕:๓๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๑๐

การรายงานข้อมูลทะเบียนสัตว์ โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ

๑๔๗๕๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๗๐๒

รายงานผลการดำเนินการพื้นที่เสี่ยงสูง

๑๔๗๕๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น อทิตา พรมดี

๑๕:๔๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

มากทางห้องปฏิบัติการฯในพื้นที่จังหวัด
ขอนแก่น พบผลบวก

๒๗/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๗๕๗/๒๕๖๔

รายงานแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล
(เปลี่ยน ร.พ.) (รวม ๑ ราย นางสาว
สุวรรณษา ปานสมัย)

๑๔๗๕๗ สำนักงานประกันสังคม วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๑

กองคลัง ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔พร ๐๐๐๘/๑๐๘๗

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่ายเงิน
งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ หมวดรายจ่ายค่า
ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เป็นเงิน
๑๔๑,๐๐๐ บาท

๑๔๗๕๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ อทิตา พรมดี

๑๕:๔๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔รย ๐๐๐๘/๔๙๙

ขอแจ้งอัตราว่างของพนักงานราชการ
นายชนาภัทร  เหยือกเงิน

๑๔๗๕๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง อทิตา พรมดี

๑๕:๔๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๔๐๐/ว ๖๒๙

รายงานเพื่อทราบผลการดำเนิเนงานตาม
กรอบความร่วมมือ CPF (Country
Programming Framework) ระหว่าง
ไทย - FAO ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๐ -
๒๕๖๔

๑๔๗๖๐ สนง.เลขาธิการคณะกรรมการ
ประสานงานกับองค์การอาหารและ
เกษตรแห่งสหประชาชาติฯ

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๔

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๑/๒๕๖๔สธ ๐๓๑๐/๓๗๗

ตอบขอบคุณ

๑๔๗๖๑ โรงพยาบาลสงฆ์ กรมการแพทย์ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๐๒

ขอส่งผลการปฏิบัติงานโครงการพัฒนา

๑๔๗๖๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครศรีธรรมราช (งานผลิตฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

พื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กค(กวจ) ๐๔๐๕.๔/ว ๑๖๕

ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.
ศ. ๒๕๖๐ กรณีบริษัท โทรคมนาคมแห่ง
ชาติ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากคู่สัญญา
ควบรวมกิจการ

๑๔๗๖๓ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ กรมบัญชีกลาง

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๖

กองคลัง ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔อบ ๐๐๐๘/๑๒๑๓

การรับบริจาค เพื่อร่วมโครงการธนาคาร
โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราช
ดำริ

๑๔๗๖๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุบลราชธานี (กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กค(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๖๔

มาตรการการคลังด้านการใช้จ่ายภาครัฐ

๑๔๗๖๙ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ กรมบัญชีกลาง

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๑

กองคลัง ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔อบ ๐๐๐๘/๑๓๗๗

การรับบริจาค เพื่อร่วมโครงการธนาคาร
โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราช
ดำริ

๑๔๗๗๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุบลราชธานี (กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๗๗๑/๒๕๖๔

ขอส่งออกผลิตภัณฑ์แปรรูปปรุงสุกชนิด
ใหม่ส่งออกไปยังประเทศสิงคโปร์

๑๔๗๗๑ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๖:๐๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๖/ ๑๐๘

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนนา
ยายอาม จังหวัดจันทบุรี

๑๔๗๗๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
๖๓ ม.๒ ต.วังแซ็ม อ.มะขาม จ.
จันทบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๐

กองคลัง ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๗๒๙

ความก้าวหน้าของยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนการปฏิบัติรูปประเทศ ณ เดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๔๗๗๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๓

กองแผนงาน ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔นร ๐๘๐๑/๔๐๔๕

ขอขอบคุณที่ได้มอบ หนังสือรายงาน
ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เล่ม

๑๔๗๗๔ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๕

กองแผนงาน ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/๖๘๖

ขอส่งระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด

๑๔๗๗๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๖

กองแผนงาน ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔สป๐๐๐๘/ ๖๐๕

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน
สมุทรหปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
(ปรับปรุงครั้งที่ ๓)

๑๔๗๗๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรปราการ

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๑

กองคลัง ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๒/ว ๒๑๘

การดำเนินการตามข้อการือของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร

๑๔๗๗๗ กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๔

กองแผนงาน ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔พท ๐๐๐๘/๖๐๓

ขอส่งข้อมูลเพื่อพิจารณาเลื่อน ตน.ปศจ.
(อำนวยการต้น) ของ นายเริงโรจน์ ปาน

๑๔๗๗๘ สนง.ปศจ.พัทลุง ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ภักดี

๓๑/๐๓/๒๕๖๔สวก ๐๖๐๑/ว ๒๖๔

ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงาน
ดำเนินงานโครงการทุนปริญญาตรี เพื่อ
เกษตรกรรุ่นใหม่ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

๑๔๗๗๙ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)

อทิตา พรมดี

๑๖:๒๖

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ตร ๐๐๐๘/๕๔๓

ขอจัดส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัด
ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๔๗๘๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๗

กองแผนงาน ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ปน ๐๐๐๘/๓๕๙

พิจารณาคัดเลือกและประเมินข้าราชการ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตน.ประเภทอำนวย
การระดับต้น (นายกฤษณ์ วีระวงศ์)

๑๔๗๘๑ สนง.ปศจ.ปัตตานี (กลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๑๐๕๔

ขอหารือการเบิกจ่ายเงินหมุนเวียน
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและ
การตลาดโคเนื้อรองรับ FTA จำนวน
วงเงินกู้ จำนวน ๓๐,๔๓๕,๑๖๐ บาท

๑๔๗๘๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย อทิตา พรมดี

๑๖:๓๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๖๓๑

ส่งรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรม
ส่งเสริมการทำปศุสัตว์อินทรีย์ ประจำปี
๒๕๖๔

๑๔๗๘๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี อทิตา พรมดี

๑๖:๓๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๐๗๐๙

ขอรับการพิจารณาคัดเลือกและประเมิน
ข้าราชการ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตน.

๑๔๗๘๔ สนง.ปศจ.ขอนแก่น (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ประเภทอำนวยการระดับต้น
(นางวัลลภา วราอัศวปติ)

๐๙/๑๒/๒๕๖๓ขก ๐๐๐๘/๑๖๕๘

ส่งแฟ้มทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.
๗) จำนวน ๒ ราย คือ นายนพดล วร
ธงชัย และ นายโสภณ ภูมิทัติ

๑๔๗๘๖ สนง.ปศจ.ขอนแก่น พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๔/๑๓๕

ขอขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สินแกะ จำนวน
๓๐ ตัว

๑๔๗๘๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

อทิตา พรมดี

๐๘:๓๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๒/๑๕๐

ขอปรับงบประมาณรายจ่าย (งบดำเนิน
งาน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็น
จำนวนเงิน ๙,๒๐๐ บาท

๑๔๗๘๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธ์ุสัตว์
สุพรรณบุรี

อทิตา พรมดี

๐๘:๓๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๒/๑๕๑

ขอส่งสัญญาจ้างพนักงานราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ นาย
วิสัยทัศน์  ธัญญเจริญ

๑๔๗๘๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี

อทิตา พรมดี

๐๘:๓๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๔/๑๔๒

ขอปรับเปลี่ยนงบประมาณประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๔,๘๐๐
บาท

๑๔๗๙๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

อทิตา พรมดี

๐๘:๔๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๔/๑๔๑

ขอปรับเปลี่ยนงบประมาณประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน
๑๓๕,๐๐๐ บาท

๑๔๗๙๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

อทิตา พรมดี

๐๘:๔๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๔/๑๒๕

ขอส่งรายงานยอดสัตว์ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๗๙๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

อทิตา พรมดี

๐๘:๔๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กกพ๖๔๐๖๙๑๙๕๖๓

แจ้งหนี้ค่าน้ำประปา (มี.ค. ๒๕๖๔ รวม
เงิน ๓๐,๙๒๗.๓๓ บาท)

๑๔๗๙๓ การประปานครหลวง วันทนี สุขเขียว

๐๘:๕๓

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔ศร ๐๐๑๒.๑/ว ๒๖

ได้จัดพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์หนังสือความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับศาลรัฐธรรมนูญ และ
วารสารศาลรัฐธรรนูญ ปีที่ ๒๒ เล่มที่
๖๕ เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม ๒๕๖๓

๑๔๗๙๔ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ อทิตา พรมดี

๐๘:๕๗

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กกพ๖๔๐๖๙๑๙๕๖๔

แจ้งหนี้ค่าน้ำประปา (ก.พ. ๒๕๖๔ รวม
เงิน ๓๑,๒๐๑.๔๗ บาท)

๑๔๗๙๕ การประปานครหลวง วันทนี สุขเขียว

๐๘:๕๘

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กกพ ๖๔๐๖๙๑๙๕๖๕

แจ้งหนี้ประปา (มี.ค. ๒๕๖๓ รวม
๑,๘๐๓.๐๐ บาท)

๑๔๗๙๖ การประปานครหลวง วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๑

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔อก ๐๓๑๘/๓๕๕๓

ให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ ราย น.
ส.กัญญาภัทร ใจเย็น

๑๔๗๙๗ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ดรุณี คำรอด

๐๙:๐๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กค๐๔๑๒.๒/๑๕๙๒๙

แจ้งให้ปรับปรุงายการนำฝากเงิน
ประเภเอกสาร CJ คีย์อ้างอิง ๓ เลขที่
๗๑๐๙๑๗๑๐๕๙๔๕๙๔๔๖ จำนวนเงิน
๗๙๑,๒๕๐.๐๐ บาท

๑๔๘๐๐ กรมบัญชีกลาง วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๕

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กบข๖๐๑๐/ ว๘๑๒/ ๒๕๖๔

ขอให้ตรวจสอบข้อมูลที่ผิดปกติในการนำ
ส่งเงิน กบข. เดือน ก.พ. ๒๕๖๔  (มรกต
พิชญาสาธิต ฯลฯ)

๑๔๘๐๒ กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๘

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๒/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๖๙๐

ขอรับการสนับสนัน งปม. (เพิ่มเติม)
(เป็นเงิน ๓๐๒.๔๐๐ บาท) (เสนอ กปร.)
(ฉบับเมล)

๑๔๘๐๓ สนง.ปศจ.ร้อยเอ็ด (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๐๘

กลุ่มประสานราชการ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔พบ๐๐๐๘/ ๖๔๓

รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างงบลงทุน-
ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างปี ๒๕๖๔

๑๔๘๐๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๑๒

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๓/๑๐

ขออนุมัติปรับประเภท งปม.งานวิจัย ง
ปม.๒๕๖๔ (เป็นจำนวนเงิน ๑๑๗,๐๐๐
บาท) (ป้าซิ้มรับเรื่องเอง ๒/๔/๒๕๖๔)

๑๔๘๐๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๑๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๓/๑๐๙

ขอส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้าน
สัตว์ปีก ประจำเดือน มี.ค.๒๕๖๔ (ป้า
ซิ้มเดินเรื่องเอง ๒/๔/๒๕๖๔)

๑๔๘๐๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๑๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ยส๐๐๐๘/ ๔๙๑๓

โอนเงินงบประมาณกลับส่วนกลาง (ขอ
ให้โอนเงินงบประมาณจำนวน ๑๕,๖๐๐
บาท)

๑๔๘๐๗ ศาลากลางจังหวัดยโสธร วันทนี สุขเขียว

๐๙:๑๔

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กบ ๐๐๐๘/๓๙๔

ขอสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะและที่
พัก) (จำนวนเงิน ๒๐๑,๖๐๐ บาท)
เพิ่มเติม (เสนอ กปร.) (ฉบับเมล)

๑๔๘๐๘ สนง.ปศจ.กระบี่ (กลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์)

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๑๗

กลุ่มประสานราชการ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๖/ ๓๘๗๐

โอนเงินกลับส่วนกลาง ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เงินเหลือ
จ่ายรวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑๖๖,๕๐๐
บาท)

๑๔๘๐๙ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี วันทนี สุขเขียว

๐๙:๑๗

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๔๐

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ (จำนวน ๒
รายการ คือ เครื่องวัดความชื้นแบบ
อินฟราเรด จำนวน ๑ เครื่อง เครื่อง
ชั่งไฟฟ้ส ขนาด ๒๒๐ กรัม จำนวน ๑
เครื่อง มูลค่ารวม ๔๔,๖๘๘.๒๐ บาท)

๑๔๘๑๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๒๐

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ยส๐๐๐๘/ ๕๓๕

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์มูลค่า
ต่ำกว่าเกณฑ์ (๕๑๐๔๐๓๐๒๐๖)  (จัด
ซื้อครุภัณฑ์สนาม จำนวน ๒ ชุด มูลค่า
รวม ๙,๐๐.๐๐ บาท)

๑๔๘๑๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร วันทนี สุขเขียว

๐๙:๒๒

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔พช๐๐๐๘/ ๕๙๘

ขอความเห็นชอบขอใช้เงินเหลือจ่ายงบ
ลงทุน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (จัด
ซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ
XGA ขนาด ๓,๕๐๐ ANSI Lumens

๑๔๘๑๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๐

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

จำนวน ๑ เครื่อง)

๐๑/๐๔/๒๕๖๔สฎ๐๐๐๘/ ๘๒๗

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

๑๔๘๑๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๒

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔สท ๐๐๐๘/๖๐๖

รับมอบ-ส่งมอบครุภัณฑ์ จำนวน ๒
รายการ

๑๔๘๑๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย อทิตา พรมดี

๐๙:๓๔

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๖๑๗

ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒
รายการ

๑๔๘๑๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี อทิตา พรมดี

๐๙:๓๕

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๕.๐๕/๐๖๒

ได้รับมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน
๑๐ รายการ

๑๔๘๑๖ สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้าง
แห่งชาติ

อทิตา พรมดี

๐๙:๓๖

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/๑๑๑๐

ขอสนับสนุน งปม.เหลือจ่ายประจำปี ง
ปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (ส่งเอกสารเพิ่มเติม)
(รวมเป็นเงิทั้งสิ้นน ๑,๗๗๒,๘๐๐ บาท)
(เสนอ กปร.)

๑๔๘๑๘ สนง.ปศจ.ลพบุรี (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๓๗

กลุ่มประสานราชการ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๖/ ๑๑๙

ขอขึ้นทะเบียนครุภัรฑ์ (จัดจ้างก่อสร้าง
โรงพ่นยาฆ่าเชื้อโรค จำนวน ๑ หลัง
มูลค่ารวม ๓๘๓,๖๙๖.๐๐ บาท)

๑๔๘๑๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
๖๓ ม.๒ ต.วังแซ็ม อ.มะขาม จ.
จันทบุรี

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๗

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔ลย๐๐๐๘/ ๕๒๙๖

รายงานผลการจำหน่ายพัสดุชำรุดประจำ

๑๔๘๒๐ ศาลากลางจังหวัดเลย วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๙

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปี ๒๕๖๓ (จำนวน ๒๒ รายการ)

๐๑/๐๔/๒๕๖๔อท ๐๐๐๘/๒๘๕

สำรวจฐานข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดสรรทรัพยากรและวางแผน
จัดทำคำขอ งปม.สำหรับหน่วยงาน
(เสนอ กปร.)

๑๔๘๒๑ สนง.ปศจ.อ่างทอง (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๔๑

กลุ่มประสานราชการ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔พช ๐๐๐๘/๖๒๒

ขอจัดส่งรายงานการประชุมประจำเดือน
ก.พ.๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๔๘๒๒ สนง.ปศจ.เพชรบูรณ์ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๔๓

กลุ่มประสานราชการ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๔๔๒

ขอส่งรายงานการประชุม ประจำเดือน
ก.พ.๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๔๘๒๓ สนง.ปศจ.ตาก (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๔๕

กลุ่มประสานราชการ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๕.๐๕/ ๐๖๑

ขอขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สิน กรมปศุสัตว์
(ครุภัณฑ์สนาม จำนวน ๑ รายการ เป็น
อุปกรณ์วางยาสลบสัตว์ใหญ่ระยะไกลขับ
ดันลูกดอกด้วยแรงดันอากาศ จำนวน ๕
ชุด เงินงบประมาณ ๑,๖๖๐,๕๐๐ บาท)

๑๔๘๒๔ สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้าง
แห่งชาติ

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๖

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔สส ๐๐๐๘/๒๕๑

ขอข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.
พ.๗) นางเสาวณิต  เล้าสินวัฒนา กับ
นายสุนันท์  สมพงษ์อินทร์

๑๔๘๒๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสงคราม

อทิตา พรมดี

๐๙:๕๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔สส ๐๐๐๘/๒๖๒

การจัดส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้
วัดของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัด

๑๔๘๒๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสงคราม

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๕๓

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

และปศุสัตว์อำเภอทำได้จริงเปรียบเทียบ
กับเป้าหมายผลผลิตที่ได้รับตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔สส ๐๐๐๘/๒๖๑

การจัดส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้
วัดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิด
สัตว์ระดับจังหวัด รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๔๘๒๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสงคราม

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๕๔

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ชน๐๐๐๘/ ๕๗๖

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (มูลค่ารวม
๙,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๔๘๒๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๕

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๒/๑๕๔

ส่งข้อมูลเพื่อการพิจารณาเลื่อน ของ
นายอนุชาติ ศิริรัตน์

๑๔๘๓๐ ศบส.สุพรรณบุรี พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๕๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๑๘/ ๕๑

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์
(ครุภัรฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และ
การเกษตร จำนวน ๓ รายการ มูลค่า
รวม ๗๒,๔๖๕.๗๕ บาท)

๑๔๘๓๑ สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึก
สัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมขอนแก่น

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๘

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔นร ๐๙๑๐/๗๕

ขอขอบคุณที่ได้มอบ หนังสือรายงาน
ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เล่ม

๑๔๘๓๕ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๐๐

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/๗๘๓

ส่งแบบเสนอคำของบประมาณรายจ่าย

๑๔๘๓๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
(กลุ่มยุทธศาสตร์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๐๒

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาย
ใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และงบ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ชน๐๐๐๘/ ๕๗๕

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

๑๔๘๔๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๔

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔รย ๐๐๐๘/๔๓๗

ส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัดด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์ ตัวชี้วัดที่ ๓ : ระดับ
ความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๔๘๔๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๐๕

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔สป ๐๐๐๘/๗๘๗

ส่งผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ระดับความ
สำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ราย
ชนิดสัตว์

๑๔๘๔๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรปราการ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๐๖

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๒/ว ๒๑๙

การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร

๑๔๘๔๔ กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๐๘

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กส ๐๐๐๘/๓๙๕

รายงานผลงานและส่งหลักฐานตามตัวชี้
วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๔๘๔๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๑๐

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๖๓

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อ
ครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการประชุม

๑๔๘๔๖ สำนักงานปศุสัตว์ เขต ๖ (ฝ่าย
บริหาร)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๑๑

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๘๔๗/๒๕๖๔

ร้องเรียนเจ้าหน้าที่กระทำผิดกฎหมาย
(ผู้ชายชื่อ นายวัชระ ซึ่งอ้างว่าเป็น
สัตวแพทย์ได้ออกมาตระเวนให้บริการผ่า
ตัดทำหมัน สุนัขแมวตามบ้านพักอาศัย
ของชาวบ้านในพื้นที่อำเภอปากพลี โดย
เก็บค่าบริการ

๑๔๘๔๗ ผู้รับใบอนุญาตตามกฎหมาย พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๑๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๕๑๗

ส่งหลักฐานตามตัวชี้วัดด้านนโยบายกรม
ปศูสัตว์ ตัวชี้วัด "ระดับความสำเร็จใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์"
รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๔

๑๔๘๔๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๑๓

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔สต ๐๐๐๘/๗๘๒

ขอส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัด
ด้านนโยบายกรมปศูสัตว์ ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่๓ :
ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด
รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๔๘๕๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล (กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๑๖

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กห ๐๔๖๑.๒/๑๓๒๒

ขอชะลอการฉีดวัคซีนโรคกาฬโรคแอ
ฟริกาในม้า

๑๔๘๕๑ โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า อทิตา พรมดี

๑๐:๑๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔จบ ๐๐๐๘/๐๙๘๓

ส่งรายงานการแต่งตั้งเครือข่ายการมีส่วน
ร่วมการดำเนินการเสริมสร้างคณภาพ
ชีวิต

๑๔๘๕๒ สนง.ปศจ.จันทบุรี (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๑๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/๓๒๘

สรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดระดับ
ความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๔๘๕๓ สำนักงานปศุสัตว์หนองบัวลำภู
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๑๘

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/๕๘๐

ขอยืมแฟ้มประวัติ (ก.พ.๗) ของ นางจง
จิตร เพชรสง่า

๑๔๘๕๔ สนง.ปศจ.เลย (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๑๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔รย ๐๐๐๘/๔๙๘

ขอแจ้งอัตราว่างของ พนง.ราชการ
จำนวน ๑ อัตรา

๑๔๘๕๕ สนง.ปศจ.ระยอง พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๑๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔บก ๐๐๐๘/๔๐๘

การบริหารวงเงินเพื่อใช้เลื่อนเงินเดือน
เพิ่มเติม (โควตาพิเศษ)

๑๔๘๕๖ สนง.ปศจ.บึงกาฬ (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๒๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ปจ. ๐๐๐๘/ว ๑๒๘๘

ส่งรายละเอียดตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิด
สัตว์

๑๔๘๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
(กลุ่มยุทธศาสตร์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๒๑

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๖๓๓

ขอความอนุเคราะห์จัดข้าราชการลง ตน.
ที่ว่างลง (จำนวน ๘ อัตรา)

๑๔๘๕๘ สนง.ปศจ.เพชรบุรี ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๒๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๖๑๗

ผอ.กกจ.

๑๔๘๕๙ สนง.ปศจ.ศรีสะเกษ (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๒๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๑๐๗๒

โควตาเลื่อนเงินเดือน พนง.ราชการ ณ ๑
ต.ค.๒๕๖๓

๑๔๘๖๐ สนง.ปศจ.ร้อยเอ็ด (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๒๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๑๘

ส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ

๑๔๘๖๒ สนง.ปศข.๙ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) จ.
สงขลา

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๒๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/๕๖๙

ข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ

๑๔๘๖๓ สนง.ปศจ.เลย (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๒๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔อท ๐๐๐๘/๒๘๒

ขอข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และขาด
ราชการ

๑๔๘๖๔ สนง.ปศจ.อ่างทอง (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๓๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๘๘๒/๒๕๖๔

แจ้งตรวจสอบข้อบกพร่องในการปฏิบัติ
งานของเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพ
สัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

๑๔๘๘๒ สพ.ญ.ศรีวรรณา เกตุแก้ว ดรุณี คำรอด

๑๐:๓๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๒ป/ ๑๑๔๕

ส่งแบบรายงาน ผช ๓๗ (มี.ค. ๒๕๖๔
ยอดยกไป ๒,๕๐๐ บาท)

๑๔๘๙๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ (ส่วน
สุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๙

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๘๙๒/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ HACCP

๑๔๘๙๒ บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์)
จำกัด EST.๑๔๓

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๔๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

บริษัท พรีม่าแฮม ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์)
จำกัด EST.๑๔๓ (ตรวจติดตามประจำปี
ระบบ HACCP)

๐๑/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๘๙๓/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ GMP บริษัท
พรีม่าแฮม ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด EST.
๑๔๓ (ตรวจติตามประจำปีระบบ GMP)

๑๔๘๙๓ บริษัท พรีม่าแฮม (ไทยแลนด์)
จำกัด EST.๑๔๓

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๔๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔พณ ๐๔๐๓/ว ๔๗๕๘

ขอเชิญประชุมหารือเรื่อง แนวทางการ
บริหารสมดุลอุปทานไข่ไก่ (ในวันที่ ๕
เม.ย.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุม ๒๐๙๑๑ ชั้น ๙ กรมการค้า
ภายใน) (ฉบับไลน์) (เบญฯ สพส.
เดินเรื่องเอง) ๒/๔/๒๕๖๔

๑๔๘๙๕ กรมการค้าภายใน จ.นนทบุรี กอง
ส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร ๑

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๔๘

รองอธิบดี๔ ด้านมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๑๗๙

รายงานผลการเบิกจ่ายเงินฝากคลัง (เงิน
นอกงบประมาณ) ระหว่างเดือนตุลาคม
๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๙๐๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์เชียงใหม่

อทิตา พรมดี

๑๑:๐๒

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๙๐๓/๒๕๖๔

การดำเนินการขอส่งออกสินค้า
ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกพร้อมดื่มไป
ประเทศจีน

๑๔๙๐๓ บริษัท ดอกบัวคู่ จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๑:๐๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๖๔๐

ขอส่งรายงานตัวชี้วัดผู้บริหารที่ต่ำกว่า
กรม "การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้
มาตรฐาน"

๑๔๙๑๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๑๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔พช ๐๐๐๘/๕๘๖

รายงานผลจำนวนสถานประกอบการ
ฟาร์มโคนมที่ได้รับการตรวจประเมินและ
รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สำหรับฟาร์มโคนม

๑๔๙๑๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๑๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/ว ๓๗๐

รายงานการส่งมอบใบอนุญาตประกอบ
กิจการฆ่าสัตว์ (แบบกฆ.๑)

๑๔๙๑๒ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร (กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/ว ๑๑๐๔

การจัดประชุม ฝึกอบรม สัมมนาบุคคล
ภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔

๑๔๙๑๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/ว ๑๑๐๕

รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
ปศุสัตว์จังหวัดด้านมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๒

๑๔๙๑๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๓๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๗๑๓

รายงานการดำเนินงานตามตัวชี้วัดรอบ
ประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๔๙๑๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๓๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๙๑๖/๒๕๖๔

ขอชี้แจงสาเหตุ การยื่นขอ Health
Certificate หลังวันเรือออก

๑๔๙๑๖ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด
(มหาชน)

ดรุณี คำรอด

๑๑:๓๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๐๘/๖๘๘

ขอส่งแบบแสดงผลงานประกอบการ
พิจารณาเลื่อนตำแหน่ง นายณกรณ์ ทิน
ราช

๑๔๙๑๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
ฝ่ายบริหารทั่วไป

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๔๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๒๘๗๑

ขอส่งคำสั่งและขอเชิญประชุมคณะทำ
งานการจัดงานโอทอปไทย สู้ภัยโควิด-
๑๙

๑๔๙๑๘ กรมพัฒนาชุมชน ศูนย์ราชการเฉลิม
พระเกียรติ ๘๐ พรรษา

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๕๓

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๖๓๐

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนงาน/โครงการด้านการส่งเสริมการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๔๙๑๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๕๖

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๐๐๙/ว ๘

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์
ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ครั้ง
ที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๐ เมษยน ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม๔/๑-
๔/๒ อาคาร ๑ ชั้น ๔ กรมส่งเสริมการ
เกษตร

๑๔๙๒๐ กรมส่งเสริมการเกษตร กองพัฒนา
เกษตรกร

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๕๙

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๙๒๑/๒๕๖๔

คำชี้แจงการเดินเอกสาร H/C ช้า

๑๔๙๒๑ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๙๒๒/๒๕๖๔

ขอแก้ไขหนังสือรับรอง HEALTH
CERTIFICATE (REPLACEMENT,TO
WHOM) เลขที่ ๒๑๔๐๒๑๓๓๕๙ ลงวัน
ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๔๙๒๒ บริษัท ไทย อินาบะ ฟูดส์ จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๐/๑๖๐

ขอลาพักผ่อน นายไชยวัฒน์ ภิญโญเทพ
ประทาน ขอลาพักผ่อนในวันที่ ๕
เมษายน ๒๕๖๔

๑๔๙๒๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ หมู่ ๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอน
สวรรค์ จ.ชัยภูมิ

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๙๒๔/๒๕๖๔

แจ้งความคืบหน้าการแก้ไขข้อบกพร่อง
ระบบ GMP กลุ่มสินค้าเครื่องในและขา
C

๑๔๙๒๔ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔๐๒๒๐/๒๕๖๔

ขอสนับสนุนท่อนพันธุ์มันสำปะหลัง

๑๔๙๒๕ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลัง
แห่งประเทศไทย

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๒๒๐

ส่งรายละเอียดการรับและนำส่งเงินราย
ได้จากการผลิต และจำหน่ายด้าน
ปศุสัตว์ (๖๑๓,๖๔๒) ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๙๒๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๒๒๔

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่ายงบดำเนิน
งาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓
แผนงาน

๑๔๙๒๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๔/๑๕๓

ขออนุมัติรับนักศึกษาฝึกงาน ระหว่างวัน
ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๘
มิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๔ ราย

๑๔๙๒๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธฺุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๖๘

ขอส่งเอกสารวางฎีกาเบิกค่าจ้างเหมา
บริการ จำนวน ๑ รายการ ประจำเดือน
เมษยน ๒๕๖๔

๑๔๙๓๑ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปทุมธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๓๓

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๙/๑๒๒

รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๔๙๓๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๗๐

ขอส่งใบสำคัญเพื่อเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง
เหมาบริการทำความสะอาด จำนวน ๑
อัตรา คือ นางมาลี เต็มผม

๑๔๙๓๓ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปทุมธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๓๕

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๗๑

การตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ บริษัท ที
โอที จำกัด (มหาชน) ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๔๙๓๔ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปทุมธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๓๘

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๐๙๗

ขออนุมัติจำหน่ายพัสดุชำรุด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑๔๙๓๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
อำนาจเจริญ

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๔๑

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๙๓๖/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก

๑๔๙๓๖ บริษัท แลคตาซอย จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เพื่อส่งออกไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๙/๒๓๘๓

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการติดตามผลการ
ดำเนินงานโครงการที่ใช้เงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร วันที่ ๕ เมษายน
๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น.

๑๔๙๓๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองบริหารงาน
กองทุนฯ

อทิตา พรมดี

๑๓:๔๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๔๑๖/ว ๒๐๕๐

ขอเชิญประชุมประชาสัมพันธ์ผลการ
ศึกษาโครงการนำร่องศึกษาวิเคราะห์
ความเชื่อมโยงการบริหารจัดการน้ำกับ
ระบบการประเมินด้านเศรษฐกิจและ
สังคม และพัฒนาระบบบัญชาการการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำในภาวะ
วิกฤติ ในวันพฤหัสบดีที่ ๘ เมษายน
๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๐๐ น. ณ
ห้องประชุมแมจิก ๒ ชั้น ๒ โรงแรมมิ
ราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

๑๔๙๓๘ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๙/๒๓๖๐

ขออนุมัติจัดสรรเงินจ่ายขาดโครงการ
สนับสนุนปัจจัยการผลิตปศุสัตว์ "โคบาล
บูรพา" จำนวน ๓,๖๘๖,๗๐๐ บาท

๑๔๙๓๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองบริหารงาน
กองทุนฯ

อทิตา พรมดี

๑๓:๕๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๗๔๔

ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถามการ
ปรับเปลี่ยนคลื่นความถี่ไมโครโฟนไร้สาย
ย่ายความถี่ UHF (ขอความร่วมมือตอบ
แบบสอบถามภายในวันที่ ๗ เมษายน

๑๔๙๔๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๓

กองสารวัตรและกักกัน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕๖๔)

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ตง ๐๐๐๘/๔๕๘

ขอสนับสนุนงบประมาณ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒๐๐,๑๖๐ บาท (เสนอ กปร.)
(ฉบับเมล)

๑๔๙๔๑ สนง.ปศจ.ตรัง (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๐๙

กลุ่มประสานราชการ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๙๐๔

ขอนำส่งเอกสารเพื่อขอรับการประเมิน
ข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแนห่ง
ประเภทอำนวยการระดับต้นในส่วนรา
การกรมปศุสัตว์ นายสุวัฒน์ มลิจารย์

๑๔๙๔๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ดรุณี คำรอด

๑๔:๑๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔นย ๐๐๐๘/๔๔๕

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

๑๔๙๔๓ สนง.ปศจ.นครนายก (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๑๑

กลุ่มประสานราชการ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔FCT DLD ๒๑๐๐๗

ขออนุมัติปรับปรุงโรงงาน (การติดตั้งชั้น
วางพาเลทวัตถุดิบแบบไหล)

๑๔๙๔๕ บริษัทฟรีสแลนด์คัมพิน่า(ประเทศ
ไทย)จำกัด(มหาชน)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๙๔๖/๒๕๖๔

ขอแก้ไขวันเรือออกใน HEALTH
CERTIFICATE ล่าช้า

๑๔๙๔๖ บริษัทยูนิคอร์ดจำกัด(มหาชน) อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔LT ๖๔๐๔๑๗

การส่งมอบงานบำรุงรักษาระบบบริหาร
การปฏิบัติงาน (e-Operation) ปีงบป
ระมาร พ.ศ.๒๕๖๔ (ระยะที่ ๑)

๑๔๙๔๗ บริษัท คอมซีเคียว โซลูชั่น จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๗

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๐/๑๔๙

ขอส่งสำเนาโอนเงินงบประมารเหลือจ่าย
กลับส่วนกลาง (๗,๐๐๐ บาท)

๑๔๙๔๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ หมู่ ๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอน
สวรรค์ จ.ชัยภูมิ

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๐/๑๕๓

ส่งสัญญาจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่ง
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน ๑ ราย

๑๔๙๔๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ หมู่ ๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอน
สวรรค์ จ.ชัยภูมิ

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๒๑๑

รายงานผลการชั่งน้ำหนักและการวัด
สัดส่วนร่างกาย W๒ รอบวันที่ ๒๔
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๙๕๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๔๘

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๙๕๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ต.นา
บัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๕๕

ส่งตัวชี้วัดที่ ๒ ร้อยละเฉลี่ยของจำนวน
สัตว์พันธุ์ดี งบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๑

๑๔๙๕๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ต.นา
บัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/ว ๑๕๖

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๙๕๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ อ.เมือง
จ.สุรินทร์

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔พร ๐๐๐๘/๑๑๐๖

ส่งรายละเอียดตัวชี้วัดด้านนโยบายกรม
ปศุสัตว์ของปศุสัตว์จังหวัดแพร่

๑๔๙๕๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ (กลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๔

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๗๙๙

ขอเชิญร่วมประชุมระดมความคิดเห็น
เพื่อพัฒนาแบบสำรวจความพร้อม
รัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐของ
ประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๔

๑๔๙๕๕ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๔๕

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔พร ๐๐๐๘/๑๑๐๕

ส่งรายละเอียดตัวชี้วัดด้านนโยบายกรม
ปศุสัตว์ของปศุสัตว์จังหวัดแพร่

๑๔๙๕๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ (กลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๕

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๕๗

รายงานส่งสรุปบันทึกข้อร้องเรียน รอบที่
๑ (มีนาคม) ๒๕๖๔

๑๔๙๕๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ต.นา
บัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔พร ๐๐๐๘/๑๑๐๗

ส่งรายละเอียดตัวชี้วัดด้านนโยบายกรม
ปศุสัตว์ของปศุสัตว์จังหวัดแพร่

๑๔๙๕๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ (กลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๖

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔มส ๐๐๐๘/๓๘๕

ขอสนับสนุนงบประมาณ จัดซื้อเครื่อง
ปรับอากาศ ขนาด ๒๔๐๐๐ บีทียู

๑๔๙๕๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน (ฝ่ายบริหาร)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๗

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๕๙

รายงานตัวชี้วัดงานแปลงพืชอาหารสัตว์
รอบ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๔๙๖๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ อ.เมือง
จ.สุรินทร์

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔อบ ๐๐๐๘/๑๔๕๔

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้
วัดร้อยละระดับความสำเร็จของการนำ
ระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการปฏิบัติ
งานของกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๔๙๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุบลราชธานี (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๙

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔อบ ๐๐๐๘/๑๔๕๓

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้
วัดร้อยละความสำเร็จของปรืมาณผล
ผลิตที่กรมปศุสัตว์จังหวัดทำได้จริง
เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่สำนัก
งานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๔๙๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุบลราชธานี (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๒

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔สพร ๒๕๖๔/ว ๙๙๔

ขอเชิญประชุมชี้แจงแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย พศ.๒๕๖๓-
๒๕๖๕ ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา
๑๓.๓๐-๑๖.๐๐ น.ได้ทาง Facebook
DGA Thailand หรือ YouTube DGA
Thailand

๑๔๙๖๓ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๕๒

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๖๐

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสุกรตายออก
จากทะเบียน (ลูกสุกรอายุแรกเกิด - ๑
เดือน) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๔ ตัว

๑๔๙๖๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ อ.เมือง
จ.สุรินทร์

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔อบ ๐๐๐๘/๑๔๕๖

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้
วัด ร้อยละความสำเร็จในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด
รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๔๙๖๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุบลราชธานี (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๓

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๘๙๑๘

แจ้งคณะทำงานพิจารณาโทษ กรณีผู้
ประกอบการปฏิบัติไม่เป็นไปตาม
ประกาศหลักเกณฑ์

๑๔๙๖๖ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อทิตา พรมดี

๑๔:๕๔

สำนักกฏหมาย ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/๑๑๐๙

รายงานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซ
ต์หน่วยงานในสังกัดกรมปศุสัตว์
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๙๖๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๕๔

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๗๔

รายงานผลการจำหน่ายสุกรออกจาก
ทะเบียน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๒๓ ตัว

๑๔๙๖๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ต.นา
บัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๗๗๑

ขอลาออกจากการเป็นกรรมการ
อนุกรรมการ คณะทำงาน

๑๔๙๖๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๔:๕๕

สำนักกฏหมาย ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔พช ๐๐๐๘/๖๒๙

ขอส่งหลักฐานประกอบการพิจารณา ตัว
ชี้วัดด้านนโยบายกรม ตัวชี้วัดที่ ๓ ระดับ
ความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด

๑๔๙๗๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๕

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๖/๑๑๑

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๔๙๗๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
๖๓ ม.๒ ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.
จันทบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔EC-๒๐๒๑-๐๑๔

ขอส่งมอบเอกสารการดูแลบำรุงรักษา
งวดงานที่ ๓

๑๔๙๗๒ บริษัท อีคาร์ทสตูดิโอ จำกัด วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๕๗

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔มส ๐๐๐๘/ว ๓๘๖

ผลการปฏิบัติราชการ ของปศุสัตว์
จังหวัด (รอบที่ ๑/๒๕๖๔)

๑๔๙๗๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน (กลุ่มยุทธศาสาตร์และ
สารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๗

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๖/๑๓๘

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสุกรออกจาก
ทะเบียน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๓๔ ตัว

๑๔๙๗๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สกลนคร ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.
สกลนคร

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔สห ๐๐๐๘/๒๑๒

ส่งหลักฐานตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิด
สัตว์ระดับจังหวัด

๑๔๙๗๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๙

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๓๒๙

ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ม.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒,๖๘๒.๒๕ บาท)

๑๔๙๗๖ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๙

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๙/ว ๒๓๖

รายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่
๓/๒๕๖๔

๑๔๙๗๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๕๙

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔สค ๐๐๐๘/๑๘๙

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้
วัดด้านนโยบายกรมปศูสัตว์ รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๔๙๗๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๐

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๖/๑๔๐

ขอขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สินโคนม
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม
๒๕๖๔ จำนวน ๕ ตัว

๑๔๙๗๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สกลนคร ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.
สกลนคร

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๓.๐๑/ว ๕๖๓

ขอส่งเอกสารสถิติการเกษตรของ
ประเทศไทย ปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เล่ม

๑๔๙๘๐ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๐๓

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๔๘๐

ผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัดด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๔๙๘๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก (กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๓

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๓๓๐

ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ต.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๔,๐๑๐.๓๗ บาท)

๑๔๙๘๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๔

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๙๘๓/๒๕๖๔

ชี้แจงสาเหตุการยื่นขอ HEALTH
CERTIFICATE หลังวันเรือออก

๑๔๙๘๓ บริษัท ซีเอฟพี จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔นย ๐๐๐๘/๔๔๗

ขอส่งรายงานและหลักฐานตามตัวชี้วัด
ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๔๙๘๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๔

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๙๘๕/๒๕๖๔

แจ้งขอเลื่อนการขอขยายพื้นที่ห้องเก็บ
บรรจุภัณฑ์ (Medium risk) (จนท.
บริษัทเดินเรื่องเอง)

๑๔๙๘๕ MCKey พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๐๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๕๘๘

ขอส่งรายงานและหลักฐานตามตัวชี้วัด
ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๔๙๘๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๕

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๘๓๘

ขอทราบจำนวนความต้องการเหรียญ
เฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนา
สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัขรสุธา
พิมลลักษณ พระบรมราชินี ๔
พฤษภาคม ๒๕๖๒ (เหรียญที่ระลึก
ประดับแพรแถบ)

๑๔๙๘๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๐๗

อธิบดี ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๙๘๘/๒๕๖๔

แจ้งขอเลื่อนการขยายพื้นที่ High Risk,
Mediurm Risk   Cold storage no.
๓.๒ โรงงานผลิตที่ ๑ (จนท.บริษัท
เดินเรื่องเอง)

๑๔๙๘๘ MCKey พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๐๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔สข ๐๐๐๘/๓๙๔

ส่งหลักฐานการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด
รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๔๙๘๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๘

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๔๙๙๐/๒๕๖๔

แจ้งขอเลื่อนการสร้างพื้นที่ห้องบรรจุ
สินค้า (Inner box packing room) ใน
พื้นที่ High risk area โรงงานผลิตที่ ๒
(จนท.บริษัทเดินเรื่องเอง)

๑๔๙๙๐ MCKey พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๐๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๕๖๐

ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒,๐๖๘.๔๓ บาท)

๑๔๙๙๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๙

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๕๖๑

ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ม.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒,๔๒๐.๗๕ บาท)

๑๔๙๙๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๒

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๖๘๒

ส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัดด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์รอบที่ ๑/๒๕๖๔
(ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ)

๑๔๙๙๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๔

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔นศ ๐๐๐๘/๖๔๓

ส่งผลงานและหลักฐานความสำเร็จใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์
ระดับจังหวัด รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๔๙๙๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครศรีธรรมราช (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๖

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๕๖๒

ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒,๕๑๘.๖๓ บาท)

๑๔๙๙๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๖

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๕๖๓

ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒,๖๐๐.๔๑ บาท)

๑๔๙๙๖ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๘

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔อน ๐๐๐๘/๕๐๘

ส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัดด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่๑/๒๕๖๔

๑๔๙๙๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๘

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ปน ๐๐๐๘/๓๗๗

ส่งหลักฐานผลงานและหลักฐานตามตัวชี้
วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๔๙๙๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๐

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๕๖๔

ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒,๙๖๓.๖๑ บาท)

๑๔๙๙๙ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๑

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔สข ๐๐๐๘/๓๙๕

ส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัดด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๐๐๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๑

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๔๘๔

ส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัดด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๐๐๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ )

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๒

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๖/๑๔๘

รายงานผลการจำหน่ายโคนมคัดออก
พร้อมขออนุมัติจำหน่ายออกจาก
ทะเบียน (จำหน่ายโคนมพันธุ์ TF เพศ
เมีย จำนวน ๑ ตัว หมายเลข SK๕/๕๙)

๑๕๐๐๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สกลนคร ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.
สกลนคร

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔นศ ๐๐๐๘/๖๔๐

ส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัดด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๐๐๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครศรีธรรมราช (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ
)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๓

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๕๖๕

ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๓,๖๗๑.๕๔ บาท)

๑๕๐๐๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๔

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔สห. ๐๐๐๘/ว ๒๒๓

ส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัดด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๐๐๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๕

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๑๒๒๒

รายงานผลการปฏิบัติงานฟาร์มโคนม
สาธิตห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๕๐๐๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
สุขภาพสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๐๐๗/๒๕๖๔

ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้า
ตรวจกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่ง
ออก

๑๕๐๐๗ บริษัท คิบุน(ไทยแลนด์) จำกัด ดรุณี คำรอด

๑๕:๒๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๐๐๘/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก

๑๕๐๐๘ บริษัท เดอะทรีไนน์ ๘๘ จำกัด ดรุณี คำรอด

๑๕:๓๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๐๐๙/๒๕๖๔

ขอรับรองสินค้านมเพื่อการส่งออก
(Health Certificate)

๑๕๐๐๙ บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด(มหาชน) ดรุณี คำรอด

๑๕:๓๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๔๑๒(กนช.)/ว ๑๙๘๙

ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากร
น้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๐๑๐ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๒

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔มค ๐๐๑๗.๔/๕๖๕๘

รายงานผลการตรวจสอบประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๕๐๑๑ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม อทิตา พรมดี

๑๕:๓๒

กลุ่มตรวจสอบภายใน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๔/ว ๑๐๒๙

สรุปประเด้นข้อหารือเกี่ยวกับแนวทาง
การดำเนินการตามแผนการปฏิบัติรูป
ประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ

๑๕๐๑๒ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กอง
นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๔

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๖/๑๕๖

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๐๑๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สกลนคร ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.
สกลนคร

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔อว๖๓๐๙.FB๒.๑/๑๖/๒๕๖๔

การรายงานความก้าวหน้าผลผลิตของ
การวิจัยและการใช้จ่ายงบประมาณ
(ระยะ ๖ เดือน) ที่ได้รับการอุดหนุนผ่าน
กองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและน
วัตกรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๕-๒๐ เมษายน
๒๕๖๔  ภายในวันที่ ๒๒ เมษายน
๒๕๖๔

๑๕๐๑๔ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อทิตา พรมดี

๑๕:๓๗

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๕๖๖

ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๕,๑๒๓.๙๔ บาท)

๑๕๐๑๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๗

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔มท ๐๖๓๕/ว ๔๔๙

ขอจัดส่งจุลสารลด-หยุด-ภัย

๑๕๐๑๖ กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ อทิตา พรมดี

๑๕:๓๘

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๖/๑๖๐

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสุกรตายออก
จากทะเบียน (ลูกสุกรตายอายุแรกเกิด -
๑ เดือน) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ตัว

๑๕๐๑๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สกลนคร ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.
สกลนคร

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔อก ๐๗๑๐/ว ๔๙๕๓

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
Sanitary and Phytosanitary (SPS)
Document Digitalization, What
Industry and Economies Need:
Seminar to Collect Perspectives
on E-Certification in the Past and
Future ผ่านระบบออนไลน์ (ในวันที่ ๑๘
พ.ค.๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๐๐ - ๒๑.๓๐ น.
ซึ่งตรงกับวันที่ ๑๙ พ.ค.๒๕๖๔ เวลา
๐๗.๐๐ - ๐๘.๓๐ น. ของประเทศไทย)
(ฉบับเมล)

๑๕๐๑๘ สนง.มาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม กองบริหารมาตรฐาน
ระหว่าง ปท. กลุ่มพันธกรณีองค์การ
ภูมิภาค

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๓๘

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๐๑๙/๒๕๖๔

ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้า
ตรวจกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่ง
ออกของศูนย์รวบรวมไข่

๑๕๐๑๙ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม
จำกัด

ดรุณี คำรอด

๑๕:๔๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๕๖๗

ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๕,๒๓๒.๓๙ บาท)

๑๕๐๒๐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๐

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๐/๑๑๑

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์สัตว์ (โคพื้นเมือง)
จำนวน ๒๒ ตัว

๑๕๐๒๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ จ.
นครศรีฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๒๔๐

ขอรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
การจัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์ วัสดุ
วิทยาศาสตร์การแพทย์ และวัสดุเครื่อง
แต่งกาย จำนวน ๓๐ รายการ

๑๕๐๒๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๕:๔๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๓๒

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน และ
รายงานการติดตามการใช้เงิน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๐๒๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๔๔

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ตาย
(แพะ) ออกจากทะเบียน ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ตัว

๑๕๐๒๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๔๘

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ (แกะ)
ออกจากทะเบียน ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔ จำนวน ๔ ตัว

๑๕๐๒๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๒๓๑

ขอส่งแบบประเมินเพื่ิอขอรับรองฟาร์ม
ปลอดโรคบรูเซลลา ระดับ (ต่ออายุ) ใน
แพะและแกะ ของนางโสพิน  โตธิรกุล

๑๕๐๒๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๕:๔๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๗/๑๒๙

ขออนุมัติคัดและจำหน่ายเป็ดเทศพ่อแม่
พันธุ์ ปลดระวาง จำนวน ๑๑๙ ตัว

๑๕๐๒๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย อ.
วังสะพุง จ.เลย

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔บก ๐๐๐๘/๔๑๑

ขอส่งแบบสรุปผลการประเมินการปฏิบัติ
ราชการของปศุสัตว์จังหวัด รอบที่ ๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๕๐๒๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ อทิตา พรมดี

๑๕:๔๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๐๑๑/ว ๙๐

ส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการจัด
งานมหกรรมพืชสวนโลก ๒๐๒๑ ณ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่
๒/๒๕๖๔ (เมื่อวันที่ ๙ มี.ค.๒๕๖๔)
(ฉบับแฟกซ์)

๑๕๐๒๙ คณะกรรมการจัดงานมหกรรมพืช
สวนโลก ณ สาธารณรัฐประชาชน
จีน

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๗

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔ส.อ.ป./๒๒๑๗

ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดการเปลี่ยนผู้
ค้ำประกัน นายสิทธิพร  สอนศรี

๑๕๐๓๐ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์
จำกัด

อทิตา พรมดี

๑๕:๔๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๗/๑๒๘

ส่งหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดสำนัก
พัฒนาพันธุ์สัตว์ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔ จำนวน ๗ ตัวชี้วัด

๑๕๐๓๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย อ.
วังสะพุง จ.เลย

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/๑๑๔๓

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึก
อบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสา
ปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า

๑๕๐๓๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี อทิตา พรมดี

๑๕:๕๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ภายใต้แผน
ยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์
ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรค
พิษสุนัขบ้าฯ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม
๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๒๒๑

ส่งรายงานวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุ
วิทยาศาสตร์คงเหลือ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๕๐๓๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๕:๕๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๒๓๔

ขอส่งหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินชดใช้ใน
การทำลายสุกร จำนวน ๕๕ ตัว เงินรวม
๑๖๑,๔๑๕ บาท

๑๕๐๓๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๕:๕๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๕๖๘

ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ม.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๕,๖๓๐.๑๘ บาท)

๑๕๐๓๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๓

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๐๓๖/๒๕๖๔

ส่งเอกสาร HACCP plan summary
ศูนย์รวบรวมไข่สงขลา (รัตภูมิ) ฉบับ
สมบูรณ์

๑๕๐๓๖ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม
จำกัด

อทิตา พรมดี

๑๕:๕๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔สพช ๑๐๑๗๓/๒๕๖๔

โครงการ ๒๑-CP-๐๘-GS-WSP-B:
Workshop on Innovation for
Climated-smart Livestock
Production (ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ พ.
ค.๒๕๖๔ ซึ่งเป็นการอบรมผ่านระบบ

๑๕๐๓๗ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๔

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

การประชุมทางไกล)

๓๐/๐๓/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/๓๒๙

ขอปรับเปลี่ยนประเภทรายจ่ายเงิน
งบประมาณ (ขอปรับเปลี่ยนประเภท
รายจ่าย ค่าอาหารทำการนอกเวลา
จำนวนเงิน ๓๐,๙๐๐ บาท เพื่อนำไป
เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักและค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปราชการ

๑๕๐๓๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัว
ลำภู (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๕๔

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๕๖๙

ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๖,๕๘๑.๙๓ บาท)

๑๕๐๓๙ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๕

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔บร ๐๐๒๓.๒/๖๖๙๐

มติการประชุมคณะกรรมการ พนง.ส่วน
ตำบลจังหวัดบุรีรัมย์ (นายสุรศักดิ์ เล็ก
ประโคน ตน.จพง.ธุรการปฏิบัติงาน เลข
ที่ ๕๑ สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป กอง
ความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ฯ กรม
ปศุสัตว์)

๑๕๐๔๐ ศาลากลาง จ.บุรีรัมย์ สนง.ส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัด กลุ่ม
งานมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๘

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๖/ว ๘๖๐

คู่มือการปฏิบัติงาน (Standards
Operating Procedure:SOP) การตรวจ
รับรองแหล่งผลิต GAP การทำนาเกลือ
ทะเล และเกลือทะเลธรรมชาติ

๑๕๐๔๑ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กองส่งเสริม
มาตรฐาน

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๕๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๕๗๐

ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๖,๗๑๘.๕๗ บาท)

๑๕๐๔๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๙

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๗๖๔

แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบ
สานคุณค่าทางวัฒนธรรม เนื่องใน
ประเพณีสงการณ์ พุทธศักราช ๒๕๖๔
ภายใต้แนวคิด "สงการณ์วิถีใหม่ สืบสาน
วัฒนธรรมไทย"

๑๕๐๔๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๙

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/๗๒๐

ขอขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ

๑๕๐๔๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี อทิตา พรมดี

๑๖:๑๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๕๗๑

ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ม.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๙,๗๓๖.๙๑ บาท)

๑๕๐๔๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๐

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๘๔๙

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่น
กรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔

๑๕๐๔๖ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๑

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔ส.อ.ป./๒๒๒๗

ขอความอนุเคราะห์เร่งรัดการเปลี่ยนผู้
ค้ำประกัน นายอดิศักดิ์  แย้มสำรวล

๑๕๐๔๗ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์
จำกัด

อทิตา พรมดี

๑๖:๑๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔นร ๐๔๐๑.๓/๓๙๖๖

ส่งตัวข้าราชการช่วยราชการกลับ
ต้นสังกัด ราย น.ส.ศุภิสรา วงศ์สุทธาวาส

๑๕๐๔๘ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล สนง.เลขาธิการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล เขตดุสิต
กทม.

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กพ ๐๐๐๘/๓๐๑

เร่งรัดความประสงค์เข้าร่วมโครงการ
ระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้าน
ปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔

๑๕๐๔๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
กำแพงเพชร

อทิตา พรมดี

๑๖:๑๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ยธ ๐๔๑๑/ว ๑๓๗๘

ขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการ
องค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน
ประจำปี ๒๕๖๔

๑๕๐๕๐ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๔

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๓๑

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

๑๕๐๕๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๖:๑๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/ว ๒๓๗๘

ขอให้คัดเลือกข้าราชการพลเรือนใน
สังกัดที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการเป็นผู้แทนส่วน
ราชการ จำนวน ๑ ราย

๑๕๐๕๒ สป.กษ. กกจ. พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๑๑๘

ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ม.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๘,๙๖๑.๓๔ บาท)

๑๕๐๕๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๕

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๑๙

ขอส่งข้อมูลประวัติและทำเนียบ Smart
Farmer ดีเด่น และอาสาปศุสัตว์ดีเด่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๕๐๕๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๖:๑๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๘/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๖.๒๒/ว ๒๘๓

ขอข้อมูลรายงานความก้าวหน้าโครงการ
ตามแผนการตรวจราชการและการ
ขับเคลื่อนแบบบูรณาการในระดับพื้นที่
ของผู้ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่ ๑

๑๕๐๕๕ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักตรวจ
ราชการ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๖

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๑๑๙

ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ม.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑๘,๗๐๔.๔๕ บาท)

๑๕๐๕๖ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๗

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ปข ๐๐๐๘/๖๙๐

การจัดทำข้อมูล การดำเนินงาน ปัญหา
อุปสรรค โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้าง
อาชีพระยะที่ ๒ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
พัฒนาเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ตำบลหาด
ขาม-กุยบุรีและอีก ๓ กลุ่ม

๑๕๐๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคิรี
ขันธ์

อทิตา พรมดี

๑๖:๑๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๒/ว ๒๒๗

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่
๑๒/๒๕๖๔

๑๕๐๕๘ กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา สป.กษ.

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๘

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๐/ว ๑๗๓๑

ขอให้รายงานผลเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลดำเนินการ พร้อม
แจ้งผลดำเนินการให้ สป.กษ.ทราบ
ภายในวันที่ ๒๗ เม.ย.๒๕๖๔

๑๕๐๕๙ สป.กษ.สำนักบริหารกองทุนเพื่อ
ช่วยเหลือเกษตรกรฯ

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๒๓๗๔

ขอให้รายงานผลการดำเนินงานตามข้อ
สั่งการของนายกรัฐมนตรีในงานสัมมนา
และปาฐกถาพิเศษ "ภาคธุรกิจไทยในวิถี
ยั่งยืน"

๑๕๐๖๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงาน
โครงการพิเศษ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๙

กองแผนงาน ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๗๗๓

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานอบรมสัมมนา
วิชาการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
โครงการ AI&IOT SUMMIT ๒๐๒๑
(ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ พ.ค.๒๕๖๔ ณ
ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ห้องวายุภักษ์ ๒
ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและ
คอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ
กรุงเทพฯ)

๑๕๐๖๑ สป.กษ.กองกลาง โทร.๐๒-๒๘๑-
๕๙๕๕ ต่อ ๒๙๑

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔นฐ ๐๐๐๘/๕๒๔๑

การส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน
๒ รายการ

๑๕๐๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม อทิตา พรมดี

๑๖:๒๒

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔อน ๐๐๐๘/๔๕๙

ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของ ปศจ. ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ ของ นาย
อภิชัย โพธิ์เจริญ

๑๕๐๖๓ สนง.ปศจ.อุทัยธานี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๒๓๐๙

ส่งบันทึกการรับมอบ-ส่งมอบครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ

๑๕๐๖๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ อทิตา พรมดี

๑๖:๒๔

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔สค ๐๐๐๘/๑๙๖

ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒
รายการ

๑๕๐๖๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร อทิตา พรมดี

๑๖:๒๕

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๑๐๖๕

ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒
รายการ

๑๕๐๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย อทิตา พรมดี

๑๖:๒๖

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๖๑๒

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หน.ส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม รอบ
ประเมิน ๑/๒๕๖๔ (นายนัทธ์เวโรจน์
บูชาพัฒน์)

๑๕๐๖๗ สนง.ปศจ.ศรีสะเกษ (กลุ่ม
ยุทธศาสตร์)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔พช ๐๐๐๘/๕๐๗๐

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของ ปศจ.
(นายสุชาติ มูลสวัสดิ์)

๑๕๐๖๘ ศาลากลาง จ.เพชรบูรณ์ พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๓/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๑๒๐

ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ม.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๓๑,๔๙๔.๖๔ บาท)

๑๕๐๖๙ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๐

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๒๑๒

ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ม.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑๕,๑๑๗.๓๕ บาท)

๑๕๐๗๐ การไฟฟ้านครหลวง วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๒

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔นว ๐๐๐๘/๐๗๘๗๒

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของ ปศจ.
(นายพิษณุ ตุลยวณิชย์)

๑๕๐๗๑ ศาลากลาง จ.นครสวรรค์ พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๒๔๐๙

ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธี "รดน้ำ
และขอพร" เนื่องในโอกาสเทศกาลวัน
สงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ (ในวันศุกร์ที่
๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น.)

๑๕๐๗๒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

ถิรมน จุลานุกะ

๑๖:๓๕

อธิบดี ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔อน ๐๐๐๘/๓๘๔๖

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของ ปศจ.
(นายอภิชัย โพธิ์เจริญ)

๑๕๐๗๓ ศาลากลาง จ.อุทัยธานี พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔นว ๐๐๐๘/๘๕๙

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หน.ส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๔ (นายพิษณุ ตุลยวณิชย์)

๑๕๐๗๔ สนง.ปศจ.นครสวรรค์ (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๒๑๖

ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ม.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒,๑๖๐.๔๒ บาท)

๑๕๐๗๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๙

กองคลัง ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กบ ๐๐๐๘/๔๑๑

สมัครคัดเลือกและประเมินข้าราชการ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตน.ประเภทระดับ
อำนวยการต้น ในส่วนราชการกรม
ปศุสัตว์ (นายณรงค์ บุญพันธุ์)

๑๕๐๗๖ สนง.ปศจ.กระบี่ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๖๓๖

ขอส่งเอกสารการสมัครเข้ารับการ
พิจารณาคัดเลือกและประเมินข้าราชการ
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรง ตน.ประเภทอำนวย

๑๕๐๗๗ สนง.ปศจ.ยะลา ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๗๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

การระดับต้น (นายรอซารี เจ๊ะโซ๊ะ)

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ปจ ๐๐๐๘/๑๓๗๔

แจ้งกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรง
ตน.อำนวยการ ระดับต้น ราย
นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ

๑๕๐๗๘ สนง.ปศจ.ปราจีนบุรี (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔สค ๐๐๐๘/๑๙๕

แจ้งรายชื่อ พนง.ราชการได้รับโควตา
พิเศษ (จำนวน ๔ ราย)

๑๕๐๗๙ สนง.ปศจ.สมุทรสาคร ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔No.๒๑๐๔๒๘/๑๐๕

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ "รูป
แบบใหม่ของการพัฒนาบุคลากรสำหรับ
หน่วยงานของรัฐ" (New Way of
People Development for Building
Ecosystem, Skillsets & Mindset) (ใน
วันที่ ๒๘ เม.ย.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ -
๑๑.๐๐ น. ผ่านระบบ Zoom โดยไม่มี
ค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น)

๑๕๐๘๐ บ.แพคริม ลีดเดอร์ชิป เซ็นเตอร์
จก.

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๖/๑๗๑

ส่งเอกสารของข้าราชการเกษียณอายุ
ราชการ ปี งปม.๒๕๖๔ (จำนวน ๑ ราย
คือ นายสำเริง แสงโพธิ์)

๑๕๐๘๑ ศบส.นครสวรรค์ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔สข ๐๐๐๘/๖๒๒๕

ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งให้ข้าราชการเป็น
ผู้รักษาราชการแทน (นายคมกริช
ศิริสวัสดิ์, นายมนูญ กองวงศ์จันทร์)

๑๕๐๘๒ ศาลากลาง จ.สงขลา พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๔๔๗๙

ย้ายข้าราชการ (นายเสกสรรค์ เลิศกลาง)

๑๕๐๘๓ ศาลากลาง จ.ชัยภูมิ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๕.๐๕/๖๕

ส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ

๑๕๐๘๔ สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้าง
แห่งชาติ

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กส ๐๐๐๘/๔๑๗

การเลื่อนค่าตอบแทน พนง.ราชการ
(จำนวน ๓ ราย / อภิวัน จันทฤกษ์ /
พิทักษ์ชัย มังสุไร, ศุภชัย ลำพาย)

๑๕๐๘๕ สนง.ปศจ.กาฬสินธุ์ (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔นศ ๐๐๐๘/๖๔๙

แจ้งรายชื่อ พนง.ราชการที่ได้รับค่า
ตอบแทนเพิ่มเติม

๑๕๐๘๖ สนง.ปศจ.นครศรีธรรมราช (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔นว ๐๐๐๘/๐๗๙๔๒

ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน (นายภ
วัต ปานเจริญ, สมบัติ พวงมาลี)

๑๕๐๘๗ ศาลากลาง จ.นครสวรรค์ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๕๒

ข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ

๑๕๐๘๘ ศอส.นราธิวาส พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๑๗/๐๙๐

ขอข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และขาด
ราชการ

๑๕๐๘๙ สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึก
สัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมสระบุรี

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๖๙

ขอส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและ
ขาดราชการ

๑๕๐๙๐ ศอส.เพชรบูรณ์ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔ยส ๐๐๐๘/๕๓๗

 ขอส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและ
ขาดราชการ (รอบที่ ๑)

๑๕๐๙๑ สนง.ปศจ.ยโสธร ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๒๙

ข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ

๑๕๐๙๒ ศอส.พิจิตร พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔นศ ๐๐๐๘/๔๗๖

ยกเลิกคำสั่งให้ข้าราชการรักษาราชการ
แทน และแต่งตั้งให้ข้าราชการรักษา
ราชการแทน และย้ายข้าราชการ (นิพน
รัตนนุพงค์, วิสูตร นวลขาว, อรรัมภา
เต็มภาชนะ, ณัฐกานต์ ฝอยทอง)

๑๕๐๙๓ สนง.ปศจ.นครศรีธรรมราช (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๒๒๑

การดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์
ปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔

๑๕๐๙๔ ศบส.ปราจีนบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๓๓

การดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์
ปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔

๑๕๐๙๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(สก)/๑๕๐

รายการแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตและการแต่งตั้งเครือข่ายการมีส่วน
ร่วมการดำเนินการเสริมสร้างคุณภาพ
ชีวิตบุคลากร ด่านกักกสัตว์สระแก้ว กรม

๑๕๐๙๖ ด่านฯ สระแก้ว พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปศุสัตว์ มี งปม.๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๐/๑๒๔

แต่งตั้งเครือข่ายการมีส่วนร่วมการ
ดำเนินการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
กรมปศุสัตว์

๑๕๐๙๗ ศบส.มหาสารคาม พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔อย ๐๐๐๘/๔๖๑

รายงานการจ้าง พนง.ราชการ (ว่าที่ ร.ต.
ศุภณัฐ ขันคำนอก) ตั้งแต่วันที่ ๑ เม.ย.
๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย.๒๕๖๔
(ฉบับเมล)

๑๕๐๙๘ สนง.ปศจ.พระนครศรีอยุธยา (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๓

กองการเจ้าหน้าที่, กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/๕๘๗

ขอรับการสนับสนุนงบดำเนินงาน - ค่า
เบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ (เพิ่มเติม)
จำนวนเงิน ๒๕๐,๐๘๐ บาท (เสนอ ก
ปร.)

๑๕๐๙๙ สนง.ปศจ.เลย (กลุ่มพัฒนาสุขภาพ
สัตว์)

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๑๔

กลุ่มประสานราชการ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๒๑๗

ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ม.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๕,๘๗๑.๒๙ บาท)

๑๕๑๐๐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๘

กองคลัง ๐๓/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๒๑๘

ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ม.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๖,๖๑๘.๑๐ บาท)

๑๕๑๐๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๖

กองคลัง ๐๓/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๒๑๙

ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ม.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๘,๑๙๗.๘๗ บาท)

๑๕๑๐๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๙

กองคลัง ๐๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๒๒๐

ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ม.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๘,๗๕๒.๔๐ บาท)

๑๕๑๐๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๐

กองคลัง ๐๓/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๒๒๑

ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ม.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๙,๓๓๕.๐๔ บาท)

๑๕๑๐๔ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๓

กองคลัง ๐๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๓๒๖

ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ม.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒,๔๐๖.๔๑ บาท)

๑๕๑๐๕ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๔

กองคลัง ๐๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๓๒๗

ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ม.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒,๕๑๑.๓๖ บาท)

๑๕๑๐๖ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๕

กองคลัง ๐๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๓๒๘

ส่งใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี (ม.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒,๖๘๑.๕๑ บาท)

๑๕๑๐๗ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๖

กองคลัง ๐๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔ปข๐๐๐๘/ ๖๒๖

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชน
ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
(ปรับปรุงครั้งที่ ๑)

๑๕๑๐๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๔

กองคลัง ๐๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔อว๐๖๐๙.๒๑/ว ๒๒๑

ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลทำ
วิทยานิพนธ์ (ผู้ทิ้งงานก่อสร้างของส่วน
ราชการ) (นายอนันต์ สาวะโห "การ
วิเคราะห์ข้อมูลผู้ทิ้งงานก่อสร้างของส่วน
ราชการตามเอกสารของกระทรวง

๑๕๑๐๙ คณะวิศวกรรมศาตร์มหาวิทยาลัย
นครพนม

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๗

กองคลัง ๐๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

การคลัง")

๒๙/๐๓/๒๕๖๔มส๐๐๐๘/ ๓๖๖

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (ตู้ฟักไข่
จำนวน ๑ ตู้ มูลค่ารวม ๕๐,๐๐๐.๐๐
บาท)

๑๕๑๑๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน (ฝ่ายบริหาร)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๙

กองคลัง ๐๓/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔อด๐๐๐๘/ ๔๘๘

โอนงบดำเนินงาน กลับส่วนกลาง
จำนวนเงินทั้งสิ้น  ๑๕,๖๐๐ บาท)

๑๕๑๑๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๔๑

กองคลัง ๐๓/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔สห๐๐๐๘/ ๒๑๔

ขอส่งเอกสารเพิ่มเติมการขอความเห็น
ชอบจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปี
๒๕๖๓

๑๕๑๑๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๔๓

กองคลัง ๐๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ชม๐๐๐๘/ ๒๓๑๐

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ กรณี
กองคลังบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (ครุภัณฑ์
วิทยาศาตร์และการแพทย์ (หีบเย็น)
มูลค่ารวม ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๕๑๑๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ วันทนี สุขเขียว

๑๑:๔๖

กองคลัง ๐๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ชม๐๐๐๘/ ๒๓๐๘

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์มูลค่า
ต่ำกว่าเกณฑ์ (๕๑๐๔๐๓๐๒๐๖)
(ครุภัณฑ์สนาม (ถังไนโตรเจนพร้อมด้าม
จับเบอร์สัก สำหรับทำเครื่องหมาย
ประจำตัวสัตว์) มูลค่ารวม ๙,๐๐๐.๐๐

๑๕๑๑๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ วันทนี สุขเขียว

๑๑:๔๙

กองคลัง ๐๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

บาท)

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๒๘

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ กรณี
กองคลังบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (มูลค่ารวม
๗๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๕๑๑๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๕๑

กองคลัง ๐๓/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ชน๐๐๐๘/ ๕๘๗

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ กรณี
กองคลังบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (มูลค่ารวม
๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๕๑๑๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท วันทนี สุขเขียว

๑๑:๕๕

กองคลัง ๐๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๑๑๗๔

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๕๑๑๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๕๖

กองคลัง ๐๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔มส๐๐๐๘/ ๓๖๕

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (หีบเย็น
จำนวน ๒ หีบ มูลค่ารวม ๑๒,๐๐๐.๐๐
บาท)

๑๕๑๑๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๕๙

กองคลัง ๐๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔สพ๐๐๐๘/ ๗๔๗

การขอขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สิน กรม
ปศุสัตว์ (ครุภัณฑ์สนามและการฝึก
จำนวน ๑ รายการ และครุภัณฑ์การ
แพทย์ จำนวน ๑ รายการ มูลค่ารวม

๑๕๑๑๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๐๒

กองคลัง ๐๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๙,๐๐๐.๐๐ บาท)

๐๑/๐๔/๒๕๖๔นย๐๐๐๘/ ๔๕๑

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๗๙๘,๗๕๐.๐๐
บาท)

๑๕๑๒๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๐๔

กองคลัง ๐๓/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๖/ ๑๗๓

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ กรณี
กองคลังบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (มูลค่ารวม
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๕๑๒๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๐๘

กองคลัง ๐๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ชม๐๐๐๘/ ๒๓๐๗

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (ครุภัณฑ์
วิทยาศาตร์และการแพทย์ มูลค่ารวม
๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๕๑๒๒ สำนักงานปศุสัตวืจังหวัดเชียงใหม่ วันทนี สุขเขียว

๑๒:๒๑

กองคลัง ๐๓/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔ยล๐๐๐๘/ ๖๒๖

ขออนุมัติจำหน่ายครุภัณฑ์ออกจากบัญชี
กรณีรถยนต์ราชการสูญหาย (รถยนต์
หมายเลขทะเบียน ๑ ฝ - ๐๒๘๗ กทม.)

๑๕๑๒๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๒๕

กองคลัง ๐๓/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กส๐๐๐๘/ ๔๒๐

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๓๑,๗๐๐ บาท)

๑๕๑๒๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธฺุ์
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๒๙

กองคลัง ๐๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔รอ๐๐๐๘/ ๑๑๓๔

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๔๖๐,๔๕๐ บาท)

๑๕๑๒๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
ฝ่าบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๓๑

กองคลัง ๐๓/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๑๒๖/๒๕๖๔

แจ้งผลการแก้ไขกรณีตัวอย่างน้ำกลุ่ม A
(ประจำทุกเดือน) เกินคา่ามาตรฐาน

๑๕๑๒๖ บริษัท กิฟท์ เนเจอร์ จำกัด อรประภา อินแก้ว

๐๘:๔๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๑๒๒

ข้าราชการมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ (นางสาววรทัย รอดเรือง
เมื่อวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔)

๑๕๑๒๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก ต.หนองกะท้าว อ.นคร
ไทย จ.พิษณุโลก

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๔๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๒๓๑

ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อจัดซื้อ
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๒๖,๖๐๐ บาท

๑๕๑๒๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๔๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/๗๔๕

ส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัดด้าน
นโยบายกรมปศสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๑๒๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ

วาริน พงษ์รื่น

๐๙:๑๐

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๑๑๐๘

ขอรายงานกรณีแพะตาย จำนวน ๓ ตัว

๑๕๑๓๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๒๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๓/๙๙

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายธีระชัย
ช่อไม้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา

๑๕๑๓๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก อ.
กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๓๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

สัตว์ปีก มีความประสงค์จะเดินทางไป
ราชการที่ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์
จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ ๘ เมษายน
๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๑๓๒/๒๕๖๔

ขอทราบรายละเอียดข้อมูลการผลิต
โปรตีนจากแมลงและจำหน่ายเพื่อ
วัตถุดิบอาหารสัตว์

๑๕๑๓๒ บ.โพรทีนนา จำกัด วาริน พงษ์รื่น

๐๙:๓๖

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๓/๑๑๓

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายธีระชัย
ช่อไม้ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
สัตว์ปีก มีความประสงค์จะเดินทางไป
ราชการที่ จังหวัดเชียงราย ในระหว่างวัน
ที่ ๕-๗ เมษายน ๒๕๖๔

๑๕๑๓๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก อ.
กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๓๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔จบ ๐๐๐๘/๐๑๐๔๓

สำรวจความต้องการของกลุ่มเกษตรกร

๑๕๑๓๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๓๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๒๖๒

การปรับประเภทรายจ่ายงบดำเนินงาน
(ครั้งที่ ๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นเงิน
๔๘๒,๕๐๐ บาท

๑๕๑๓๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๓๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๒๒๗

ขอสนับสนุนงบประมาณขยายเขตระบบ
ไฟฟ้า (ของบประมาณเพิ่มเติม เป็นค่า
ติดตั้งและขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า

๑๕๑๓๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๔๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๘๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

จำนวนเงิน ๖๘๓,๑๙๑.๐๖ บาท)

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๓๐/ว ๑๔๖

สรุปผลการประชุมคณะทำงานต่อยอด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑๕๑๓๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองประสานงา
นโครงการพระราชดำริ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๔๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๑๑๕๓

การตัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนงานด้านการเกษตรโครงการ
ศูนย์ศึกษาพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้
อนุรักษ์ดินน้ำป่าเฉลิมพระเกียรติ วัดเทพ
นิมิตสุดเขตสยาม

๑๕๑๓๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงาน
และโครงการพิเศษ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๕๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๑/๑๔๐

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๑๓๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๕๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ธอส.สบ.๐๒๗/๒๕๖๔

ขอติดตั้งเครื่องจักรในอาคารผลิตของ
บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ
จำกัด (EST.๑๖๒)

๑๕๑๔๐ บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์
เบฟเวอร์เรจ จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๕๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๔๖

รายงานผลการผลิตสัตว์โครงการตาม
พระราชดำริ ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๕๑๔๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๕๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔นศ ๐๐๐๘/๕๕๗

ส่งรายงานการสำรวจข้อมูลความ
ต้องการของเกษตรกรโครงการ ๑ ตำบล

๑๕๑๔๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครศรีธรรมราช (กลุ่มส่งเสริม)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๕๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๔๓

การขยายผลให้เกษตรกรรายใหม่ยืมลูก
โคของโครงการ ธคก. เพื่อการผลิต
จำนวน ๑ ตัว

๑๕๑๔๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๕๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๖๔๑

การอนุมัติเปลี่ยนผู้ยืมโคจากเกษตรกร
รายเก่าเป็นเกษตรกรรายใหม่ โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ราย

๑๕๑๔๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๐๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๖๓๔

การอนุมัติขยายลูกโคตัวที่ ๑ เพศเมีย
อายุครบ ๑๘ เดือน โครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
จำนวน ๕ ตัว

๑๕๑๔๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๐๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๖๓๘

การอนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกกระบือตัวที่
๑ เพศผู้ อายุครบ ๑๘ เดือน โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน
๑๗,๐๐๐ บาท

๑๕๑๔๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๐๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๖๓๖

การอนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกกระบือตัวที่
๑ เพศผู้ อายุครบ ๑๘ เดือน โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๒ ตัว เป็นเงิน

๑๕๑๔๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๐๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๐,๐๐๐ บาท

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๒๒

ขออนุมัติสัญญายืมลูกโค-กระบือ ตัวที่ ๑
เพศเมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๖ ตัว

๑๕๑๔๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๐๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๒๖

ส่งหลักฐานการอนุมัติเปลี่ยนผู้ยืมโค
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๒
ราย

๑๕๑๔๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๐๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๒๐

ขออนุมัติสัญญายืมลูกโค ตัวที่ ๑ เพศ
เมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๖
ตัว

๑๕๑๕๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๑๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๑๕๑/๒๕๖๔

ขอต่ออายุใบรับรองGMP และ HACCP

๑๕๑๕๑ บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๑๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๒๔

ขออนุมัติสัญญายืมลูกโค ตัวที่ ๑ เพศ
เมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว

๑๕๑๕๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๒๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๔๙

ขออนุมัติไปราชการ นายบรรจง  จงรักษ์
วัฒนา ไปราชการที่ จ.ปัตตานี  ระหว่าง
วันที่ ๗-๘ เมษายน ๒๕๖๔ รวม ๒ วัน

๑๕๑๕๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อทิตา พรมดี

๑๐:๒๑

อธิบดี ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๑๔๕

ขอรับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๓๐ ราย

๑๕๑๕๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๒๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๑๑๕

ส่งหลักฐานการอนุมัติผู้ยืมลูกโค ตัวที่ ๑
เพศเมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๑ ตัว

๑๕๑๕๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๒๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๐๗๒

ส่งหลักฐานการอนุมัติผู้ยืมลูกโค ตัวที่ ๑
เพศเมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๒ ราย

๑๕๑๕๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๒๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๑๑๓

ส่งหลักฐานการอนุมัติผู้ยืมลูกกระบือ ตัว
ที่ ๑ เพศเมีย โครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
จำนวน ๗๖ ราย

๑๕๑๕๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๓๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔๐๐๐๒/๒๕๖๔

ขอให้การสนับสนุนสินค้าแปรรูปเนื้อตุ๋น

๑๕๑๕๘ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์
เพชรบุรี

วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๓๑

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

สมุนไพรเพชรบุรี

๐๑/๐๔/๒๕๖๔๐๐๐๑/๒๕๖๔

ขออนุญาตใช้ตราโลโก้ของกรมปศุสัตว์

๑๕๑๕๙ เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนปศุสัตว์
เพชรบุรี

วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๓๓

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔สกค.๐๒๓๑/๒๕๖๔

ขอแจ้งความประสงค์ส่งผลิตภัณฑ์ไปยีง
ประเทศมาเลเซีย

๑๕๑๖๐ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๓๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔สกค.๐๒๓๓/๒๕๖๔

ขอเพิ่มผลิตภัณฑ์นมปรุงแต่งอัดเม็ดภาย
ใต้เครื่องหมายการค้า วังน้ำเย็น ในการ
ส่งออกไปประเทศจีน (โรงงานผลิตภัณฑ์
นมผง)

๑๕๑๖๑ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๓๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔พน ๐๕๐๒/ว ๙

แจ้งเพิ่มช่องทางการจัดส่งรายงานผล
การตรวจสอบและรับรองการจัดการ
พลังงาน

๑๕๑๖๒ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและ
อนุรักษ์พลังงาน

อทิตา พรมดี

๑๐:๓๗

สำนักงานเลขานุการกรม ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔สกค.๐๒๓๔/๒๕๖๔

ขอเพิ่มเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิท
ภายใต้เครื่องหมายการค้า ยังฟัน ในการ
ส่งออกประเทศจีน (โรงงานผลิตภัณฑ์นม
ยูเอชที)

๑๕๑๖๓ สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๓๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๑๖๔/๒๕๖๔

ขอรับรอง GMP โรงงานเพื่อการส่งออก

๑๕๑๖๔ บริษัท กรีนสปอต จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๐๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๔/๐๔/๒๕๖๔พว ๐๒๐๒/๗๐๑๘/๒๕๖๔

ขรับการสนับสนุนวิทยากร นาย
สัตวแพทย์ ณ ห้องเรียนแผนกสัตวบาล
๙๐๔ พระที่นั่งอัมพรสถาน

๑๕๑๖๕ สำนักพระราชวังพระที่นั่งอัมพร
สถาน

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๐๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔สป๐๐๐๘/ ๘๙๐

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๗,๕๐๐ บาท)

๑๕๑๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรปราการ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๐

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔สป๐๐๐๘/ ๘๘๙

แก้ไขรายงานการรับ - จ่ายวัคซีน
(ประจำเดือน ธ.ค. ๒๕๖๓ และเดือน ม.
ค. - ก.พ. ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๘๕,๐๐๐
บาท)

๑๕๑๖๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรปราการ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๓

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔สป๐๐๐๘/ ๙๕๗

ขอความอนุเคราะห์ยกเลิก ขจ ๐๕
บันทึกการจ่ายชำระเงิน (ขจ ๐๕ เลขที่
๔๗๐๐๐๓๔๖๑๕ ผิด)

๑๕๑๖๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรปราการ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๖

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๑๖๙/๒๕๖๔

แจ้งขอขยายระยะเวลาการปรับปรุงโร
งาน

๑๕๑๖๙ บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเต
อร์เนชั่นแนล จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๒๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔นฐ ๐๐๐๘/๕๖๕๗

ขอส่งรายงานผลตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด
(ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์) ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๕๑๗๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๓

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๑๗๑/๒๕๖๔

แจ้งแผนปรับปรุงโรงงาน

๑๕๑๗๑ บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเต
อร์เนชั่นแนล จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๒๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔นฐ ๐๐๐๘/๕๖๕๘

ขอส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัด
ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๕๑๗๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๕

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๙/๐๙๘

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่าย

๑๕๑๗๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นราธิวาส หมู่ที่ ๖ อ.ตากใบ จ.
นราธิวาส

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๔๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๑๗๔/๒๕๖๔

แจ้งการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจ
รับรองต่ออายุระบบโรงงานผลิตเนื้อสัตว์
อนามัย (เนื้อเป็ดอนามัย)

๑๕๑๗๔ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด
(มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๔๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/

ขออนุญาตเดินทางไปราชการ นาย
ไพบูลย์ ศรีสิทธิยานนท์ เดินทางไป
ราชการที่ สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ศูนย์
ราชการกรมปศุสัตว์ปทุมธานี จ.
ปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๖-๘ เมษายน
๒๕๖๔

๑๕๑๗๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี ๙๙ ม.๙ ต.มะลวน อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๔๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๔/ ๓๔๗

จัดส่งเอกสารขอโอนล้างบัญชีพักงาน
ระหว่างก่อสร้างเป็นงานระหว่างทำ

๑๕๑๗๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๔๔

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

(รายการปรับปรุงโรงเลี้ยงโคฝูง ขนาด ๕
X ๒๐ เมตร ทบ.๙ อบ.๖๒ หลังที่ ๑๐๙/
๒๕๓๔ จำนวน ๑ หลัง มูลค่ารวม
๑๑๖,๑๐๐ บาท)

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กจ ๐๐๐๘/๖๘๗

ขอส่งเอกสารประกอบการพิจารณา
คัดเลือดและประเมินข้าราชการเพื่อ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวย
การระดับต้น ของนายสมมาท ขุน
บรรเทา

๑๕๑๗๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๔๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๙๓๑

ขอรับการประเมินข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ
ระดับต้น ในส่วนราชการกรมปศุสัตว์

๑๕๑๗๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๒:๕๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๐/๑๔๗

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๑๗๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ หมู่ ๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอน
สวรรค์ จ.ชัยภูมิ

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๓/๑๑๔

โอนเงินงบประมาณปี ๒๕๖๔ งบลงทุน
เหลือจ่ายกลับส่วนกลาง จำนวนทั้งสิ้น
๕,๐๐๐ บาท

๑๕๑๘๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก อ.
กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๔๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์, สำนักพัฒนา
พันธุ์สัตว์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๘/๑๑๘

แจ้งการโอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย
งบลงทุน กลับส่วนกลาง จำนวน
๗๔,๗๗๙.๔๑ บาท

๑๕๑๘๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครพนม ม.๗ ต.โนนตาล อ.ท่าอุเท
น จ.นครพนม

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๗๖

ขอส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน
และขาดราชการ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี  ตั้งแต่ วันที่
๑ ตุลาคม ๒๕๖๓-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๑๘๒ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปทุมธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๒๓

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๐๙๒

ขอส่งเอกสารเบิกเกินส่งคืนเงินบำนาญ
ของนายสมเกียรติ กิจรุ่งโรจน์

๑๕๑๘๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล
อ.ควนกาหลง  จ.สตูล

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๓

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔สส ๐๐๐๘/๒๖๓

รายงานการรับ-จ่ายวัคซีน (ผช ๓๗)
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๑๘๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสงคราม

อทิตา พรมดี

๑๓:๒๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๗๗

รายงานการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา
ซื้อขายเลขที่ ๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๕๑๘๕ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปทุมธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๒๕

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔อท ๐๐๐๘/๒๙๒

รายงานงบเบิกและจ่ายชีวผลิตภัณฑ์
ตามแบบรายงาน ผช.๓๗ ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๑๘๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง อทิตา พรมดี

๑๓:๒๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๕๑

ขอรายงานตัวชี้วัดที่ ๓ ด้านสุขภาพสัตว์
รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๑๘๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๓:๒๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๗๕

ชี้แจงเหตุผลและขออนุมัติเบิกเงินเพิ่ม
๐.๘๑ บาท

๑๕๑๘๘ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปทุมธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๒๘

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๘๔

ขอส่งแผนความต้องการใช้วัคซีนและ
แอนติเจน งบป้องกันโรค ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๕๑๘๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๓:๒๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๘๙

ส่งหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินค่าชดใช้ใน
การทำลายสุกร จำนวน ๕๘ ตัว จำนวน
เงิน ๖๙,๖๐๐ บาท

๑๕๑๙๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๓:๒๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/ว ๐๘๓

สรุปรายงานผลการสอบสวนโรค
พิษสุนัขบ้า พื้นที่ตำบลคลองหาด อำเภอ
คลองหาด จังหวัดสระแก้ว

๑๕๑๙๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว อทิตา พรมดี

๑๓:๓๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/ว ๐๘๔

สรุปรายงานผลการสอบสวนโรค
พิษสุนัขบ้า พื้นที่ตำบลโคคลาน อำเภอ
ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว

๑๕๑๙๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว อทิตา พรมดี

๑๓:๓๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๐๘๙๑

สำรวจความเหมาะสมขนาดบรรจุของ
ความต้องการใช้แอนติเจนสำหรับตรวจ
ทดสอบวัณโรคในโค กระบือ

๑๕๑๙๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี อทิตา พรมดี

๑๓:๓๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔พร ๐๐๐๘/๑๑๐๙

ขอส่งแบบคำขอรับการตรวจรรับรองที่
พักซากสัตว์เอกชน ของบริษัทสยาม
แม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาแพร่

๑๕๑๙๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ อทิตา พรมดี

๑๓:๓๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๙๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔อด๐๐๐๘/ ๔๙๐

ส่งรายงานรับ - จ่ายเงิน โครงการ
พัฒนาการผลิตโคเนื้อมาตรฐานอินทรีย์
(มี.ค. ๒๕๖๔ รวมจ่าย ๑๔๐,๐๐๐.๙๖
บาท)

๑๕๑๙๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๕

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๖๔

รายงเงินรายได้แผ่นดิน (มี.ค. ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ชุด เดือนนี้ ๕,๐๐๐ บาท)

๑๕๑๙๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
หนองคาย อ.สระใคร จ.หนองคาย

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๐

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔สส๐๐๐๘/ ๒๖๕

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (มี.ค.
๒๕๖๔)

๑๕๑๙๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสงคราม

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๑

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔สส๐๐๐๘/ ๒๓๙

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (ครุภัณฑ์
สนาม จำนวน ๑ รายการ มูลค่ารวม
๙,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๕๑๙๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสงคราม

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๓

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ฟม.๐๒๑/๒๕๖๔

ขอเพิ่ม Flow rate ของการฆ่าเชื้อด้วย
ระบบยูเอชทีในการผลิตนมโรงเรียนจาก
ไม่เกิน ๗,๗๒๕ L/hr เป็นไม่เกิน ๙,๔๕๐
L/hr

๑๕๑๙๙ บริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๔๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ลย๐๐๐๘/ ๕๓๙๖

รายงานผลการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง

๑๕๒๐๐ ศาลากลางจังหวัดเลย วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๘

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๐๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

บ้านพักข้าราชการ สำนักงานปศุสัตว์
อำเภอภูกระดึง (จำนวน ๑ รายการ)

๓๑/๐๓/๒๕๖๔อท ๐๐๐๘/๒๘๔

ข้าราชการขอย้าย นางสาวกรองกาญจน์
สีขาวขำ

๑๕๒๐๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๕๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔อย๐๐๐๘/ ๔๖๐

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๒๘๘,๗๕๐ บาท)

๑๕๒๐๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๔

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๙๐

โครงการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์สู่การรับรอง
GMP อย่างยั่งยืน

๑๕๒๐๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๕๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๙๓

ส่งตัวชี้วัดตามบทบาทภารกิจ (ด้าน
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์) ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๕๒๐๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๕๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๙๑

การปรับปรุงข้อมูลโรงฆ่าสัตว์ ภายใน
พื้นที่ปศุสัตว์เขต ๙ จำนวน ๑ แห่ง

๑๕๒๐๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๕๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๓๕๙

แจ้งผลการประเมินสมรรถนะหัวหน้า
กลุ่มคณะผู้ตรวจประเมินและผู้ตรวจ
ประเมินในกอจกรรมการปฏิบัติทางการ
เกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์
เขต๓

๑๕๒๐๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๐๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๐๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๙๒

ส่งตัวชี้วัดจำนวนสถานประกอบการที่ได้
รับการแนะนำและการตรวจประเมิน
ปศุสัตว์อินทรีย์

๑๕๒๐๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๐๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔สร๐๐๐๘/ ๙๒๐

ส่งรายงานการจัดก็บรายได้จาการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๕๑๓,๘๕๐ บาท)

๑๕๒๐๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๓

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔ยล๐๐๐๘/ ๖๓๓

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ (ระยนต์บรรทุก
(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน ๒ ล้อ
แบบดับเบิ้ลแค๊บพร้อมหลังคาไฟเบอร์
คลาส จำนวน ๑ คัน)

๑๕๒๐๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๘

กองคลัง, กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๕๙

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์
(เครื่องตัดหญ้าแบบจานหมุน จำนวน ๑
เครื่อง รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๕๐,๐๐๐
บาท)

๑๕๒๑๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เคี้ยวเอื้อง ต.ท่านพระ อ.เมือง จ.
ขอนแก่น

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๑

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๓/๐๔/๒๕๖๔AS ๐๐๔.๑/๒๑

ขอความอนุเคราะห์เพื่อตรวจสอบและ
ให้การรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก
(แนบไล์เพิ่ม)

๑๕๒๑๑ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๑๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔นบ๐๐๐๘/ ๑๖๔

ส่งเอกสารประเมินข้าราชการเพื่อการ
แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวย

๑๕๒๑๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๐๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

การ ระดับต้นในส่วนราชการกรมปศุสัตว์
(ตั้งแต่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๔ - ๕ เม.ย.
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายวินัย
นาเอก)

๐๑/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๒๑๓/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
(แก้ไขครั้งที่๒)

๑๕๒๑๓ บริษัท รอแยลแคนอินดัสทรีส์
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๑๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๔/ว๖๐

ส่งรายงานการประชุมพิจารณาจำแนก
มาตรฐานสินค้าเกษตรที่อยู่ในขอบข่าย
ภายใต้ GMP ตามเกณฑ์คุณสมบัติผู้
ตรวจประเมินในหลักเกณฑ์เงื่อนไข
ACFS-CSSA-R-SD-๑๔

๑๕๒๑๔ กองรับรองมาตรฐาน กลุ่มวิชาการ
และรับรองระบบงาน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๑๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๗๐๔

ขอส่งตัวชี้วัดจำนวนสถานประกอบการ
ฟาร์มโคนมที่ได้รับการตรวจประเมินและ
รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สำหรับฟาร์มโคนม

๑๕๒๑๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๒๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๔๘๑

ส่งตัวชี้วัดเลือกที่ ๕ จำนวนสถาน
ประกอบการฟาร์มสุกรที่ได้รับการตรวจ
ประเมินและรับรองการปฏิบัติทางการ
เกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มสุกร

๑๕๒๑๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๒๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๐๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔๒๒๑๑/๒๑/๒๔๖

ขอออกหนังสือ TO WHOM

๑๕๒๑๗ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๒๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ยส ๐๐๐๘/๕๗๐

ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาตัวชี้วัด
จำนวนสถานประกอบการฟาร์มสุกรที่ได้
รับการตรวจประเมินและการรับรองการ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์ม
สุกร

๑๕๒๑๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๒๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ยส ๐๐๐๘/๕๖๘

ส่งเอกสารประกอบพิจารณาตัวชี้วัด
โครงการฟาร์มรักสิ่งแวดล้อม (สุกร)

๑๕๒๑๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๒๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๔.๐๓/ ๑๐๕

ส่งรายงานการเงินตามระบบ GFMIS (มี.
ค. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด ยอดยกไป
๔๔,๖๙๙,๙๑๘.๖๑ บาท)

๑๕๒๒๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก อ.
กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๙

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔สฎ๐๐๐๘/ ๘๓๔

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๕๒๒๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๑

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ยส ๐๐๐๘/๕๖๙

ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาตัวชี้วัด
การรับรองสถานที่จำหน่ายไข่สดตาม
โครงการไข่สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค
(ปศุสัตว์ OK)

๑๕๒๒๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๓๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๐๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔คตปท ๐๒๒/๒๕๖๔

แจ้งขอออกเอกสาร HEALTH
CERTIFECATE

๑๕๒๒๓ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๓๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/ลป ๐๑๓๕

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (ตู้บ่มเชื้อ
ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๕๐ ลิตร
จำนวน ๑ ตู้ เป็นเงิน ๕๖,๗๑๐ บาท
ฯลฯ มูลค่ารวม ๕๖,๗๑๐.๐๐ บาท)

๑๕๒๒๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือตอนบน อ.ห้างฉัตร จ.
ลำปาง

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๔

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๔๕

ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๒๒๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๘/๑๐๖

ขอใช้เงินงบประมาณเหลือจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์
สำนักงานเครื่องปรับอากาศแบบแยก
ส่วน แบบติดผนัง (ระบบ Inverter)
ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง
เป็นเงิน ๓๐,๔๙๐ บาท

๑๕๒๒๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔EST๑๖๕ FP-๐๖/๒๕๖๔

ขอยกเลิกเอกสาร Health Certificate
และขออนุญาตตัดซีล DLD

๑๕๒๒๘ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์)
จำกัด EST.๑๖๕

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๒๒๙/๒๕๖๔

ขอเชิญร่วมติดตามผลการดำเนินงาน

๑๕๒๒๙ สำนักงานคณะกรรมการเพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๐๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ใน
วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐
น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการพัฒนา
พิกุลทองฯ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๔๗

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสุกร ออกจาก
ทะเบียน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๒๐ ตัว

๑๕๒๓๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๑

ขอแก้ไขข้อมูลแพะในระบบฐานข้อมูล
E-breeding

๑๕๒๓๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี ๙๙ ม.๙ ต.มะลวน อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๕/๑๙๖

รายงานผลการพิจารณาเลือกสรรบุคคล
เพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา

๑๕๒๓๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ.
เมือง จ.ตาก

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๒๑๕

ขอส่งทะเบียนคุมทรัพย์สิน กรมปศุสัตว์
(โคพันธุ์ซาฮิวาล) จำนวน ๑๘ ตัว

๑๕๒๓๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๘๒๐๗

แจ้งสถานที่รับสมัครผู้ประกอบการเข้า
ร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

๑๕๒๓๔ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี (สำนัก
งานปศุสัตว์จังหวัด)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๗

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๖๔๑

แจ้งสถานที่รับสมัครผู้ประกอบการเข้า

๑๕๒๓๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๐

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๐๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ร่วมโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๒๑๘๐

ขอแจ้งสถานที่รับสมัครผู้ประกอบการ
เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

๑๕๒๓๖ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
โครงการอาหารนมเพื่อเด็กและ
เยาวชน กลุ่มที่ ๔ (เขตปศุสัตว์ที่ ๕
และ ๖)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๑

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔LFP ๐๑-๐๔/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจ
ประเมินโรงงานเพื่อการส่งออก
สาธารณรัฐสิงคโปร์

๑๕๒๓๗ บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร
จำกัด (เฟอร์เทอร์)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๑๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔อต ๐๐๐๘/๔๓๓

รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๕๒๓๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ อทิตา พรมดี

๑๕:๑๖

กลุ่มตรวจสอบภายใน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๑๐๘

ขอขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สินกรมปศุสัตว์
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓
ตัว

๑๕๒๓๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก (งานผลิตพันธุ์สัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/๕๙๖

การย้ายวัคซีนและเวชภัณฑ์ชำรุด
จำนวน ๖๘๖,๗๗๑.๖๔ บาท

๑๕๒๔๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร อทิตา พรมดี

๑๕:๑๗

สำนักกฏหมาย ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๑๑๒

ขอส่งรายงานฝูงสัตว์ ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๒๔๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก (งานผลิตพันธุ์สัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๐๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๑๑๓

ขอรายงานผลการตรวจสอบความถูก
ต้อง การแสดงผลรายงานของระบบ
รายงานอัจฉริยะ (BI) ระยะที่ ๒
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๒๔๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก (งานผลิตพันธุ์สัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๑๑๔

รายงานงบเดือนวันทำการและวันลาของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๒๔๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก ต.หนองกะท้าว อ.นคร
ไทย จ.พิษณุโลก

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๐๒๗๑

รายงานผลการปฏิบัติงานโคนม (ธคก.)
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๒๔๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๒/๑๔๐

ขอส่งรายงานเงินบูรณะทรัพย์สินของ
กรมปศุสัตว์ ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๕๒๔๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.
สะพรรณบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๒/๑๔๖

ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๒๔๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๒/๑๔๗

ขอส่งบัญชีงบเดือนวันทำการและวันลา
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๒๔๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔สท ๐๐๐๘/๖๔๑

การชดใช้ค่าเสียหายจากการกระทำ
ละเมิดของเจ้าหน้าที่

๑๕๒๔๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย อทิตา พรมดี

๑๕:๓๑

สำนักกฏหมาย ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๐๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๔/๐๙๙

ขออนุญาตลาพักผ่อนประจำปี ๒๕๖๔
(นายวินิจ คำสังข์ ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุง
พันธุ์สัตว์ปัตตานี ขอลาพักผ่อนในวันที่ ๕
เมษายน ๒๕๖๔)

๑๕๒๔๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๔/๐๙๘

รายงานทางการเงิน ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๒๕๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๘/๑๑๓

ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๕๒๕๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครพนม ม.๗ ต.โนนตาล อ.ท่าอุเท
น จ.นครพนม

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๒๑๙

ขอส่งงานพัฒนานวัตกรรม/สิ่งประดิษฐ์
ตัวชี้วัดที่ ๔ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๒๕๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๘/๙๕

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๕๒๕๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔นฐ ๐๐๐๘/๕๗๒๒

จัดส่งเอกสารในการสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
ประเภทอำนวยการระดับต้นในส่วน
ราชการกรมปศุสัตว์ นายสุริยะศักดิ์  คร
ไชยศรี

๑๕๒๕๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม อทิตา พรมดี

๑๕:๓๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔
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หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๐๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๘/๑๑๗

ขอส่งรายงานการจ้างและสัญญาจ้าง
พนักงานราชการ จำนวน ๑ คน

๑๕๒๕๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔สข๐๐๐๘/ ๖๖๘๓

โอนเงินงบประมาณกลับส่วนกลาง กรม
ปศุสัตว์ (รายการ ตู้ฟักไข่อัตดนมัติ
ขนาด ๕๐๐ ฟอง ตเขารูปช้าง อ.เมือง
สงขลา จ.สงขลา จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐
บาท)

๑๕๒๕๖ ศาลากลางจังหวัดสงขลา วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๐

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๒๙๔

รายงานผลการจำหน่ายสัตว์ปีก จำหน่าย
ไก่พื้นเมือง อายุ ๑ สัปดาห์ คละเพศ
จำนวน ๕๔๐ ตัว

๑๕๒๕๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๓๑๔

รายงานผลการจำหน่ายสัตว์ปีก จำหน่าย
ไก่พื้นเมือง อายุ ๑ สัปดาห์ คละเพศ
จำนวน ๕๐๐ ตัว

๑๕๒๕๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๙/๑๑๙

ขอขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สินโคนมพันธุ์
TF เพศเมีย จำนวน ๔๕ ตัว

๑๕๒๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ลป ว ๐๑๕๙

ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๒-
๒๕๖๓

๑๕๒๖๐ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
สัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน

อทิตา พรมดี

๑๑:๓๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์, สำนักพัฒนา
พันธุ์สัตว์, สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์,
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์, สำนักพัฒนา
พันธุ์สัตว์, สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์,
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์, สำนักพัฒนา

๐๗/๐๔/๒๕๖๔
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หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๑๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

พันธุ์สัตว์, สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์,
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์, สำนักพัฒนา
พันธุ์สัตว์, สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์,
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์, สำนักพัฒนา
พันธุ์สัตว์, สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์,
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์, สำนักพัฒนา
พันธุ์สัตว์

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๔๑๑

ส่งสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
รายเดือน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๒๖๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๑๕:๕๐

สำนักกฏหมาย ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๖/๑๓๑

รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน
จำนวน ๕ รายการ

๑๕๒๖๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
๖๓ ม.๒ ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.
จันทบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๕๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔วธ ๐๔๐๒/๑๑๐๘

แนวทางปฏิบัติและหน้าที่ของเจ้าของ
หรือผู้ครอบครองโบราณสถานที่ประกาศ
ขึ้นทะเบียนแล้วตามกฎหมายว่าด้วย
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

๑๕๒๖๓ กรมศิลปากร อทิตา พรมดี

๑๕:๕๒

สำนักกฏหมาย ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๒๒๕

ขอความเห็นชอบปรับประเภทรายจ่าย
กิจกรรมการพัฒนาการผลิตปศุสัตว์
(ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี)

๑๕๒๖๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๕๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔
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หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๑๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๘)/ ๖๓๗

รายงานการจำหน่ายพัสดุชำรุดประจำปี
๒๕๖๓ (จำนวน ๔๔ รายการ)

๑๕๒๖๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๓

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๖/๑๑๖

ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน (กปศ.๑๔) จำนวน
๑๐ เล่ม

๑๕๒๖๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง อรประภา อินแก้ว

๑๕:๕๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ดศ ๐๒๐๑.๕/ว ๓๖๒๕

ขอขอบคุณ ที่ได้ให้ความร่วมมือดำเนิน
การตรวจสอบข้อเท็จจริงของข้อมูล
ข่าวสารที่เผยแพร่บนสื่อสังคมออนไลน์

๑๕๒๖๗ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม

อทิตา พรมดี

๑๕:๕๔

สำนักกฏหมาย ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ปสธ๘๙๒๐/๒๑-๐๐๗๙๖

ขอยืนยันการออกหนังสือสัญญา
ค้ำประกัน (บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด
วงเงินค้ำประกัน ๗๐,๗๘๖.๐๐ บาท)

๑๕๒๖๘ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๗

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ฉช ๐๐๐๘/๑๘๙๘

รายงานเจ้าหน้าที่ถูกมุ่งทำร้ายระหว่าง
ปฏิบัติหน้าที่  เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม
๒๕๖๔

๑๕๒๖๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา อทิตา พรมดี

๑๕:๕๙

สำนักกฏหมาย ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔นร ๑๑๐๖/(คกง.)ว ๐๙๕

ขอให้เร่งรัดการดำเนินโครงการที่ได้รับ
อนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภายใต้
พระราชกำหนดฯ

๑๕๒๗๐ คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่าย
เงินกู้ สำนักงานสภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๙

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ยธ๐๒๐๒(สอ.ยธ.)/ ๓๐๖

แจ้งรายละเอียดการเรียกเก็บเงินประจำ
งวดของสมาชิก และการหักเงินได้ ณ ที่

๑๕๒๗๑ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
ยุติธรรม จำกัด

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๑

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๑๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

จ่าย เพื่อส่งต่อสหกรณ์ออมทรัพย์
กระทรวงยุติธรรม จำกัด (เม.ย. น.ส. วิ
สุทธิวรรณ ปั้นฉาย ฯลฯ)

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๘๖๐

รายงานสเนอต่อคณะรัฐมนตรีกรณีที่
หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตามหมวด ๕ หน้าที่ของรัฐ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ (เรื่อง ขยะพลาสติก
ในทะเลไทย)

๑๕๒๗๒ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๑

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๘)/ ๖๓๖

ส่งเอกสารประกอบรายงานผลการ
จำหน่ายพัสดุชำรุด (เพิ่มเติม) (จำนวน
๓๖ รายการ ในราคา ๓,๔๑๕ บาท)

๑๕๒๗๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๔

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๘๖๑

การปรับปรุงรายละเอียดงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕

๑๕๒๗๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๕

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔สอ.พพ๑๖๐/ ๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์หักเงินสมาชิก
สหกรณ์ออมทรัพย์ พพ. จำกัด จาก
เงินเดือน (เดือน เม.ย. นางสุรินธร มี
เหมือน เป็นจำนวนเงิน ๘,๓๐๕ บาท)

๑๕๒๗๕ สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมพัฒนา
พลังงานทดแทนและอนุรักษ์
พลังงาน จำกัด

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๗

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๘๗๐

ขอแจ้งการปรับปรุงแผนปฏิบัติการด้าน
ทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๑๕๒๗๖ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๗

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๑๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕๖๔ และขอข้อมูลแผนงานโครงการ
ด้านทรัพยากรน้ำที่ใช้เงินนอก
งบประมาณดำเนินการ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๕๙๓

ส่งข้อมูลบุคคลและผลงานเพื่อขอรับการ
ประะมินให้ดำรง ตน.ประเภทอำนวย
การต้น (จำนวน ๑ ราย คือ นายสุบรรณ
บุตรศรีภูมิ)

๑๕๒๗๗ สนง.ปศจ.นครราชสีมา (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๐๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔คค ๐๒๐๑/ว ๒๓๕๒

ขอขอบคุณที่ได้มอบ หนังสือรายงาน
ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เล่ม

๑๕๒๗๘ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๘

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ดศ ๐๕๐๑/๙๔๓

ขอขอบคุณที่ได้มอบ หนังสือรายงาน
ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เล่ม

๑๕๒๗๙ สำนักงานสถิติแห่งชาติ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๙

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔สช๗๑๕/ ๒๕๖๔

ขยายระยะเวลาการให้กู้เงินตาม
"โครงการบ้าน ธอส. - กบข. เพื่อที่อยู่
อาศัยข้าราชการ ครั้งที่ ๑๔"

๑๕๒๘๐ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๐

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ปข ๐๐๐๘/๗๔๙

ส่งเอกสารในการสมัครเข้ารับการ
คัดเลือกใน ตน.ปศจ. ของ นายสาโรช
จันทร์ลาด

๑๕๒๘๑ สนง.ปศจ.ประจวบฯ พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๘๖๙

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

๑๕๒๘๒ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๖:๑๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๑๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (ศ
บค.) ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๘๗๒

ส่งเล่มแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติอันเป็นผลมาจาก
สถานการณ์โควิด-๑๙ พ.ศ. ๒๕๖๔-
๒๕๖๕

๑๕๒๘๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๑

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๕๙๒

ขอรับการพิจารณาแต่งตั้งดำรง ตน.ปศจ.
ประเภทอำนวยการ ระดับต้น (นาย
อนุรักษ์ ถาบุตร)

๑๕๒๘๔ สนง.ปศจ.มหาสารคาม กลุ่ม
ส่งเสริมฯ

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๘๙

แจ้งยกเลิกรายชื่อผู้ได้รับมอบหมายให้
เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ จำนวน ๓๐
รายการ

๑๕๒๘๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อทิตา พรมดี

๑๖:๑๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๒๐๓.๐๑/ว ๑๙๑๘

ขอส่งแบบแจ้งข้อมูลดารรับเงินโอนผ่าน
ระบบ KTB Corporate Online (เม.ย.
๒๕๖๔ "สวัสดิการภายใน สป.กษ.
ประเภทเคหะสงเคราะห์บางเขน")

๑๕๒๘๖ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองคลัง

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๓

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๑๕

ขอเชิญประชุมเพื่อชี้แจงและติดตามการ
ดำเนินงานด้านสุขภาพสัตว์ปีก วันที่ ๒๐
เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์เขต ๖

๑๕๒๘๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๖:๑๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๑๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๑๑๓๘

สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ขอส่งรายงานประจำ
ปี ๒๕๖๓ ของสำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในรูปแบบ e-book

๑๕๒๘๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๔

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔รน ๐๐๐๘/๒๓๔

ขอส่งเอกสารประกอบการพิจารณา
คัดเลือกและประเมินข้าราชการเพื่อ
แต่งตั้งให้ดำรง ตน.ประเภทอำนวยการ
ระดับต้น ของ นายณัฐวุฒิ เชิดธรรม

๑๕๒๘๙ สนง.ปศจ.ระนอง (ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๑๐๘๕

ส่งรายละเอียดตัวชี้วัดด้านนโยบายกรม
ปศุสัตว์ของปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

๑๕๒๙๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
(กลุ่มยุทธศาสาตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๕

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๒๐๓/ ๑๙๑๙

เบิกหักผลักส่งเงินเดือนเบิกล่วงล้ำกรณี
ไม่รับตัวเงินในระบบ GFMIS นายสม
ชวน รัตนมังคลานนท์ จำนวนเงิน
๖๙,๑๔๒.๘๖ บาท

๑๕๒๙๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๖

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/๕๑๔

ข้าราชการขอรับการแต่งตั้งให้ดำรง ตน.
ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ในส่วน
ราชการกรมปศุสัตว์ ราย นายชวนะ ทอง
เย็น

๑๕๒๙๒ สนง.ปศจ.ชลบุรี (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๑๐๘๖

ส่งรายละเอียดตัวชี้วัดด้านนโยบายกรม

๑๕๒๙๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
(กลุ่มยุทธศาสาตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๗

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๑๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปศุสัตว์ของปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๓/๑๑๐

ขออนุมัติปรับประเภทงบประมาณงาน
วิจัย งบประมาณ ๒๕๖๔ (รายการค่า
จ้างเหมาบริการ เป็นจำนวนเงิน
๑๑๗,๐๐๐ บาท)

๑๕๒๙๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก อ.
กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๑๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ชม๐๐๐๘/ ๒๔๕๕

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (มี.ค.
๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๓๐๕,๖๒๐.๐๐ บาท)

๑๕๒๙๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๗

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔สช.สสช.ว.๐๓๒๗/๒๕๖๔

เชิญให้ความเห็นต่อข้อถกแถลงสมัชชา
สุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ เรื่อง และ
เชิญประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
กระบวนการพัฒนาข้อเสนอฯ  วันที่ ๘
เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-๑๖.๐๐
น.  ผ่านระบบการประชุมออนไลน์

๑๕๒๙๖ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ

อทิตา พรมดี

๑๖:๑๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๑๕๘๖

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้
วัดปศุสัตว์จังหวัด (ด้านนโยบายกรม
ปศุสัตว์) รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๒๙๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๘

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๒๙๘/๒๕๖๔

ขอเข้าพบเพื่อสัมภาษณ์ความคิดเห็น
ประกอบโครงการศึกษาข้อมูลทิศทาง
การพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมในพื้นที่ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ

๑๕๒๙๘ บริษัท ไลคอน จำกัด วิลาสินี ยิ้มแย้ม

๑๖:๑๘

กรมปศุสัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๑๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๖๐๗

โครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินนอก
งบประมาณจากกองทุนต่างๆ

๑๕๒๙๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ (ส่วน
ส่งเสริม ฯ )

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๙

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ดศ ๐๕๐๒/ว ๙๔๑

ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร
ด้านสถิติและเทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี
งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (เข้ารับการอบรม
หลักสูตรต่าง ๆ ณ สนง.สถิติแห่งชาติ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น ๒
ทิศใต้ เขตหลักสี่ กทม.)

๑๕๓๐๐ สนง.สถิติแห่งชาติ กองนโยบายและ
วิชาการสถิติ หลักสี่ กทม.

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔สป ๐๐๐๘/๙๒๐

ส่งรายงานตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด (ด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์) รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๓๐๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรปราการ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๑

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๒๓๐

ส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และขาด
ราชการ ของข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๓๐๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๒๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๓๙๐

ขอส่งงานและหลักฐานตามตัวชี้วัดด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๓๐๓ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร (กลุ่มยุทธศาสตร์
และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๓

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๒๓๒

ขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน กรมปศุสัตว์

๑๕๓๐๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๒๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๑๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๓ ตัว

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๘)/ ๖๑๐

ขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน กรมปศุสัตว์
เป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ต่ำกว่าเกณฑ์)
จำนวน ๑ รายการ (เครื่องสำรองไฟ)
มูลค่ารวม ๒,๕๐๐.๐๐ บาท)

๑๕๓๐๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๖

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔นร ๑๐๐๓/๑๔๖

การประเมินคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อ
คัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่
ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่
๑๗ ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (ในวันที่
๑๕ ก.ค.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๑.๐๐
น. ณ หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ สนง.
ก.พ. จ.นนทบุรี) (จัดส่งให้ สนง.ก.พ.
ภายในวันที่ ๑๕ มิ.ย.๒๕๖๔)

๑๕๓๐๗ สนง.ก.พ. จ.นนทบุรี ศูนย์นักบริหาร
ระดับสูง

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔สป ๐๐๐๘/๙๑๖

ชี้แจงผลการปฏิบัติงานตัวชี้วัดที่ ๑ ร้อย
ละความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่
ปศุสัตว์จังหวัดทำได้จริงเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายผลผลิตที่สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔

๑๕๓๐๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรปราการ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๖

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๑๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๐/ว ๑๗๖๖

ขอส่งรายงานการประชุมคณะ
อนุกรรมการบริหารกองทุนหมุนเวียน
เพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจน
(อบก.) ส่วนกลาง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

๑๕๓๐๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักบริหาร
กองทุนฯ

อทิตา พรมดี

๑๖:๒๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔ภก๐๐๐๘/ ๑๖๔

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๕๓๑๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๗

กองคลัง ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๔๔๒

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้
วัดด้านนโยบายของกรมปศุสัตว์ ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕๓๑๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๘

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๑๔๖๕

ขอส่งรายงานสรุปผลการฝึกอบรม
เกษตรกร และรายชื่อเกษตรกรที่เข้าร่วม
โครงการ พร้อมภาพถ่าย ข้อมูลที่ตั้ง การ
ผลิตของศูนย์ บริการสัตว์ปีก

๑๕๓๑๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ อทิตา พรมดี

๑๖:๒๘

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๒๕๒

ขอใบรับรองพันธุ์ประวัติโคเนื้อฟาร์ม
เครือข่าย (นางพุฒรัตน์ กลิ่นหอม
เจ้าของฟาร์ม PK ฟาร์ม)

๑๕๓๑๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๒๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กค ๐๔๑๘.๕/๑๖๙๒๖

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการยกยอด

๑๕๓๑๔ กรมบัญชีกลาง สถาบันพัฒนา
บุคลากรด้านการคลัง  และบัญชี
ภาครัฐ

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๒๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ข้อมูลบัญชีภาครัฐ (ระหว่างวันที่ ๒๐ -
๒๒ เม.ย.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐
น. ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๗ อาคารใหม่
กรมบัญชีกลาง) (ภายในวันที่ ๑๖ เม.ย.
๒๕๖๔)

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๒๕๓

ขอใบรับรองพันธุ์ประวัติโคเนื้อฟาร์ม
เครือข่าย (นายสมชาย ลิ้มชูวงศ์ เจ้าของ
ฟาร์ม SS BRAHMAN STUD)

๑๕๓๑๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๓๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔อท ๐๐๐๘/๒๘๙

ขอส่งรายงานผลงานและหลักฐานตาม
ตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๕๓๑๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๓๐

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๔๐๕

ขอลาพักผ่อน (นายเอกภพ ทองสวัสดิ์
วงศ์) (ในวันที่ ๙ เม.ย.๒๕๖๔)

๑๕๓๑๗ สนง.ปศข.๓ นครราชสีมา พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๖๓๙

ส่งผลงานและหลักฐานสำหรับการ
ประเมินตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของ
งานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๕๓๑๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๓๒

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๒๕๔

ขอใบรับรองพันธุ์ประวัติโคเนื้อฟาร์ม
เครือข่าย (นางสาวสุกัญญา จิตรจำนงค์
เจ้าของฟาร์ม สุกัญญาฟาร์ม)

๑๕๓๑๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๓๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๒๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๐๔

ขออนุญาตลาพักผ่อน (นายเทวัญ รัตนะ)
(ในวันที่ ๕ เม.ย.๒๕๖๔)

๑๕๓๒๐ สนง.ปศข.๖ ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/๓๕๖

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ปศุสัตว์จังหวัด (ด้านนโยบายกรม
ปศุสัตว์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๓๒๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัว
ลำภู (กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๓๔

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๑๓๘

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์การเกษตร
รายการ พัดลมฟาร์ม จำนวน ๘ เครื่อง

๑๕๓๒๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๓๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/๙๑๙

กำหนดการจัดส่งผลงานและหลักฐาน
ตามตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์
รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๓๒๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๓๕

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๑๔๑

รายงานผลการจำหน่ายสัตว์ปีก จำนวน
๑๒๐ ตัว

๑๕๓๒๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.
เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๓๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กพ ๐๐๐๘/ว ๖๘

ส่งหลักฐานตามตัวชี้วัดด้านนโยบายกรม
ปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๓๒๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
กำแพงเพชร (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๓๖

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๑๔๔

รายการผลการจำหน่ายสัตว์ปีก จำนวน
๑๓๐ ตัว

๑๕๓๒๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.
เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๓๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๒๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๒๑๘

ขอส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัด
นโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๓๒๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๓๘

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๑๔๖

ส่งรายงานการเงิน (รายงานเงินรายได้
แผ่นดิน) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๓๒๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๓๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/๕๑๕

รายงานการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัด
รายบุคคลของปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

๑๕๓๒๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๓๙

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๑๔๙

รายงานการใช้จ่ายงบประมาณปี ๒๕๖๔
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๓๓๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๔๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔พย ๐๐๐๘/๙๗๐

ส่งผลงานและหลักฐานตัวชี้วัดด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๓๓๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๔๑

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๒/๑๔๔

ขอนำส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๓๓๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา อรประภา อินแก้ว

๑๖:๔๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔สฎ ๐๐๐๘/๘๒๖

ตัวชี้วัดความสำเร็จในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์

๑๕๓๓๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๔๒

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔สฎ ๐๐๐๘/-

ส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัดด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๓๓๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๔๕

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๒๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๑๑๔๒

การจัดส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้
วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่
๑/๒๕๖๔ ระดับความสำเร็จในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับ
จังหวัด

๑๕๓๓๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๕๐

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔พย ๐๐๐๘/๙๗๑

ส่งผลงานและหลักฐานตัวชี้วัดด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๓๓๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๕๒

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔พท ๐๐๐๘/๖๓๔

ส่งผลงานและหลักฐานตัวชี้วัดด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๓๓๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง กลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๕๔

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กส ๐๐๐๘/๔๓๙

รายงานผลงานและหลักฐานตัวชี้วัดด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๓๓๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๕๕

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔อจ ๐๐๐๘/๓๔๕

ขอส่งเอกสารประกอบตัวชี้วัดปศุสัตว์
จังหวัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบ ๑/๒๕๖๔

๑๕๓๓๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ (กลุ่มยุทธศาสตร์และสนเทศ
ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๕๗

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔นพ ๐๐๐๘/๑๑๐๔

รายละเอียดการจัดส่งผลงานและ
หลักฐานตามตัวชี้วัดด้านนโยบายกรม
ปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๓๔๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๕๙

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๒๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔นน ๐๐๐๘/๔๙๙

ส่งเอกสารประกอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการของปศุสัตว์จังหวัด (รอบ
ที่ ๑/๒๕๖๔)

๑๕๓๔๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน กลุ่ม
ยุทธศาสตร์สารสนเทศฯ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๗:๐๑

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๔๙๕

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับ
ความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๕๓๔๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ )

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๗:๐๓

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๔๒๙

ตัวชี้วัดความสำเร็จในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๕๓๔๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓
นครราชสีมา (ส่วนยุทธศาสตร์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๗:๐๔

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๕๘๔

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่าย
งบประมาณ โครงการพัฒนาเครือข่าย
การผลิตและการตลาดแพะประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑๔,๓๐๐
บาท

๑๕๓๔๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม

อทิตา พรมดี

๑๗:๐๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔นน ๐๐๐๘/๔๙๘

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ดำเนินการจ้างเหมารื้อถอนเสาวิทยุ
สื่อสาร เป็นเงินงบประมาณ จำนวน
๒๕,๐๐๐ บาท

๑๕๓๔๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ฝ่าย
บริหารทั่วไป

อรประภา อินแก้ว

๑๗:๐๗

กองสารวัตรและกักกัน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๒๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๕๘๕

โครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) รวมเป็น
๑๓๐ ราย

๑๕๓๔๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม

อทิตา พรมดี

๑๗:๐๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔นพ ๐๐๐๘/๑๑๐๕

ส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัดด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์ ตัวชี้วัด : ระดับ
ความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
รายชนิดสัตว์ ระดับจังหวัด ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๕๓๔๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๗:๐๗

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/ว ๒๑๗๔

การปรับเปลี่ยนประเภทรายจ่าย
งบประมาณ (งานวิจัย) กิจกรรมวิจัยและ
นวัตกรรม จำนวน ๑๓,๐๐๐ บาท

๑๕๓๔๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ อทิตา พรมดี

๑๗:๐๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ลพ ๐๐๐๘/๑๕๒๔

ส่งผลการดำเนินการตัวชี้วัดของปศุสัตว์
จังหวัด ด้านการผลิตสัตว์และส่งเสริม
การปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๓๔๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน อทิตา พรมดี

๑๗:๑๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/ว ๕๑๑.

กำหนดการจัดส่งผลงานและหลักฐาน
ตามตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์
รอบที่ ๑/๒๕๖๔ ระดับความสำเร็จใน
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์

๑๕๓๕๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๗:๑๓

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔จบ ๐๐๐๘/ว ๑๐๓๕.

ส่งเอกสารหลักฐานประกอบการประเมิน

๑๕๓๕๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๗:๑๖

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๒๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์ของปศุสัตว์จังหวัด
ประจำปีงบประมาณ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔นว ๐๐๐๘/๘๘๒

กำหนดการจัดส่งผลงานและหลักฐาน
ตามตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์
รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๓๕๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๗:๑๗

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔สน ๐๐๐๘/๗๑๔

ส่งผลงานและหลักฐานตัวชี้วัดด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๓๕๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๗:๑๘

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔รย ๐๐๐๘/๕๑๕

ส่งผลงานและหลักฐานตัวชี้วัดด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๓๕๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๗:๒๐

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔มห ๐๐๐๘/๓๕๑

ส่งผลงานและหลักฐานตัวชี้วัดด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๓๕๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๗:๒๑

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ฉช ๐๐๐๘/๑๙๐๔

ส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้
วัดระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ระดับจังหวัด
รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๓๕๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๗:๒๓

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ฉช ๐๐๐๘/๑๙๕๔

ส่งรายงานผลตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จ
ของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัด
ทำได้จริงเปรียบเทียบกับเป้าหมายผล

๑๕๓๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๗:๒๖

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๒๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ผลิตที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดได้รับตาม
เอกสารงบประมาณรายจ่าย รอบที่
๑/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ฉช ๐๐๐๘/๑๙๕๕

ส่งรายงานผลตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จ
ของปริมาณผลผลิตที่สำนักงานปศุสัตว์
อำเภอในพื้นที่รับผิดชอบของปศุสัตว์
จังหวัดทำได้จริงฯ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๓๕๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๗:๒๘

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔สต ๐๐๐๘/๘๒๕

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการ
เปรียบเทียบกับแผนตามช่วงเวลา ระดับ
กิจกรรมหลัก (RPT ๑๑๒)

๑๕๓๕๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล (กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๗:๓๐

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔นว ๐๐๐๘/๘๘๔

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการ ตาม
แบบรายงาน RPT ๑๑๒ ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๓๖๐ สำนักปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๗:๓๒

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔มห ๐๐๐๘/๓๗๙

รายงานผลงานและส่งหลักฐานตามตัวชี้
วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๕๓๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๗:๓๔

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๐๒๑๗๔๐๓๖-๑๕๓๖๒/๒๕๖๔

Request assistance from the
Department of Livestock
Development

๑๕๓๖๒ Chinese Academy of Sciences พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๕

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๒๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๕๖๖

ขอเปิดระบบเพื่อแก้ไขรายงานข้อมูล (E-
Operration) โครงการส่งเสริมการทำ
ปศุสัตว์อินทรีย์ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔

๑๕๓๖๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ฯ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๗:๓๕

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๕๗๑

ส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้
วัดร้อยละความสำเร็จของงานตาม
นโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๓๖๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม (กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๗:๓๗

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๕๔๘

รายงานตามข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่วย
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
(นายประภัตร โพธสุธน)

๑๕๓๖๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๗:๓๙

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ชร ๗๓๖๐๑/๔๖๓

ส่งคำสั่งโอนข้าราชการพลเรือน ของ
นายปฏิภาณ สุเลียมมา

๑๕๓๖๖ ที่ทำการ อบต.ป่าสัก สำนักปลัด
งานการเจ้าหน้าที่ จ.เชียงราย

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ลพ ๐๐๐๘/๑๕๒๒

รายงานตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด (ด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๓๖๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๗:๔๑

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ลพ ๐๐๐๘/๑๕๒๓

ชี้แจงเหตุผลการรายงานผลตามแผน
ปฏิบัติราชการเปรียบเทียบกับแผนตาม
ช่วงเวลาระดับกิจกรรมไม่ได้ตาม
เป้าหมายแผนที่กำหนด

๑๕๓๖๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๗:๔๒

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๒๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ศธ ๐๒๑๐๕/๘๔๗

การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้
ตน.บุคลากรทางการศึกษาอื่น ตาม
มาตรา ๓๘ ค(๒) จำนวน ๑ ราย คือ น.
ส.ชัชชญา มานะประสพสุข

๑๕๓๖๙ สนง.ศึกษาธิการ จ.ราชบุรี อ.เมือง
ราชบุรี จ.ราชบุรี กลุ่มบริหารงาน
บุคคล

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/๕๓๔

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ (นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต)

๑๕๓๗๐ สนง.ปศจ.พิจิตร (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔นค ๐๐๐๘/๐๖๑๑

ส่งเอกสารหลักฐานตามตัวชี้วัด : ระดับ
ความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่สำนัก
งานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่รับผิดชอบของ
ปสูสัตว์จังหวัดทำได้จริงเปรียบเทียบกับ
เป้าหมายผลผลิตที่สำนักงานปศุสัตว์
อำเภอได้รับมอบหมายตามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย

๑๕๓๗๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๗:๔๕

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ช.ศ.พ.๑๑/๒๕๖๔

การฝึกอบรมการพัฒนาจิต เพื่อเพิ่ม
คุณภาพชีวิตและประสิทธิภาพในการทำ
งาน (ระหว่างวันที่ ๓ - ๙ ต.ค.๒๕๖๔)
(ไป-กลับ)

๑๕๓๗๒ ชมรมศิษย์กรรมฐานพุทธสมาคม
แห่ง ปท.ฯ (ช.ศ.พ.) ถ.พระอาทิตย์
เขตพระนคร กทม.

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔นค ๐๐๐๘/๐๖๑๐

ส่งเอกสานหลักฐานตามตัวชี้วัด : ร้อยละ
ความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่ปศุสัตว์
จังหวัดทำได้จริงเปรียบเทียบกับ

๑๕๓๗๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๗:๔๗

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๓๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เป้าหมายผลผลิตที่สำนักงานปศุสัตว์
จังหวัดได้รับตามเอกสารงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ภก ๐๐๐๘/๒๔๕

ส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัดด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๓๗๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๗:๔๙

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔อว ๖๕๐๑.๐๗๐๑/๑๐๒๙

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
หลักสูตรเทคนิคการเขียนหนังสือ
ราชการ และจดรายงานการประชุม (ใน
วันที่ ๑๘-๑๙ พ.ค.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐
- ๑๖.๐๐ น. ณ ห้อง ๑๐๕ ชั้น ๑ อาคาร
มนุษยศาสตร์ ๑)

๑๕๓๗๕ คณะมนุษยศาสตร์ ม.เกษตรฯ
จตุจักร กทม. ฝ่ายกิจการพิเศษและ
สื่อสารองค์กร

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๒๔๓๐

ส่งรายงานและเอกสารหลักฐาน
ประกอบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๕๓๗๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มยุทธศาสตร์

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๗:๕๐

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔มส ๐๐๐๘/๓๙๓

ขอนำส่งตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด ระดับ
ความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด

๑๕๓๗๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน (กลุ่มยุทธศาสาตร์และ
สารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๗:๕๒

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ภก ๐๐๐๘/๒๕๒

รายงานตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด : ระดับ
ความสำเร็จในการขับเคลื่้อนยุทธศาสตร์

๑๕๓๗๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๗:๕๔

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๓๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ปข ๐๐๐๘/๗๔๘

รายงานผลงานตามตัวชี้วัดปศุสัตว์
จังหวัด (ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ฺ) รอบ
ที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๓๗๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๗:๕๕

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔อว ๖๕๐๑.๐๗๑๓/๘๒

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมพัฒนาภาษาสำหรับนิสิต
และบุคคลทั่วไป รุ่นที่ ๗๙

๑๕๓๘๐ ศูนย์ภาษา คณะมนุษยศาสตร์ ม.
เกษตรฯ จตุจักร กทม.

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กส ๐๐๐๘/๔๐๖๘

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของ ปศจ.
(นายสุทิน กาญจนรัช)

๑๕๓๘๑ ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ์ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ลบ. ๐๐๐๘/ว ๑๑๓๙

ส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัดด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๓๘๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๗:๕๘

กองแผนงาน ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/๕๑๙๙

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของ ปศจ.
(นายสุวัฒน์ มัตราช)

๑๕๓๘๓ ศาลากลาง จ.เลย พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔พท ๐๐๐๘/๓๗๔๔

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของ ปศจ.
(นายณรงค์ สุทธิสังข์)

๑๕๓๘๔ ศาลากลาง จ.พัทลุง พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๓๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๐๐๕/ว ๑๒

ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระ
ราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอร
สาธิราชฯ สยามบรมมกุฎราชกุมาร ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๓๘๕ คณะกรรมการโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุ
เคราะห์

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๘:๐๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔มส ๐๐๐๘/๒๕๘๗

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
กรมปศุสัตว์ (รอบที่ ๑/๒๕๖๔) ของ
นายสุชาติ มูลสวัสดิ์

๑๕๓๘๖ ศาลากลาง จ.แม่ฮ่องสอน พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔อท ๐๐๐๘/๖๔๑

ส่งเอกสารการนำเงินเข้าบัญชีธนาคาร
โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราช
ดำริ

๑๕๓๘๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๘:๐๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ตร ๐๐๐๘/๔๔๕๑

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของ ปศจ.
(นายวีระสันติ ประทุมพล)

๑๕๓๘๘ ศาลากลาง จ.ตราด พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔นศ ๐๐๐๘/๖๑๑

ปิดบัญชีธนาคารโค-กระบือ เพื่อเฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

๑๕๓๘๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครศรีธรรมราช (กลุ่มส่งเสริม)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๘:๐๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔นพ ๐๐๐๘/๓๔๘๓

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของ ปศจ.

๑๕๓๙๐ ศาลากลาง จ.นครพนม พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๓๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

(นายสมชาย อนันตจารุตระกูล)

๐๑/๐๔/๒๕๖๔นพ ๐๐๐๘/๑๑๐๒

ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน โครงการ  ธคก.
จำนวน ๑๐ เล่ม

๑๕๓๙๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
(กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๘:๐๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๕๙๑

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนสัตว์และ
มอบกรรมสิทธิ์ ตามโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

๑๕๓๙๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ (ส่วน
ส่งเสริม ฯ )

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๘:๐๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๕๙๖๓

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของ ปศจ.
(นายปัญญา มูลคำกาเจริญ)

๑๕๓๙๓ ศาลากลาง จ.ร้อยเอ็ด พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๕๙๓

ขออนุมัติเปลี่ยนตัวผู้ยืมโค ของโครงการ
ธคก. เกษตรกรรายเก่าเป็นรายใหม่ และ
ขออนุมัติเลขที่สัญญา จำนวน ๑
หมายเลข

๑๕๓๙๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ (ส่วน
ส่งเสริม ฯ )

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๘:๐๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔สข ๐๐๐๘/๖๖๓๙

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของ ปศจ.
(นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์)

๑๕๓๙๕ ศาลากลาง จ.สงขลา พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๑๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๒(๑๐)/๑๐๔

ส่งแบบรายงานการจ้างพนักงานราชการ
และสัญญาจ้างพนักงานราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕๓๙๖ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๘:๑๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๓๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กร ๐๐๐๖/๙๗๑

รายงานการประชุมคณะทำงานต่อยอด
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

๑๕๓๙๗ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๘:๑๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/๔๓๙๐

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของ ปศจ.
หนองบัวลำภู (นายธนบดี ขวาโยธา)

๑๕๓๙๘ ศาลากลาง จ.หนองบัวลำภู พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๑๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๐๒๗๓

รายงานผลการปฏิบัติงานโคนม (ธคก.)
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๓๙๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๘:๑๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๘๓๔๖

ส่งแบบประเมินสมรรถนะของ ปศจ.
(นายพืชผล น้อยนาฝาย)

๑๕๔๐๐ ศาลากลาง จ.เชียงราย พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๑๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔อจ ๐๐๐๘/๓๕๙

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของ ปศจ.
(นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล)

๑๕๔๐๖ สนง.ปศจ.อำนาจเจริญ (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๑๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔สน ๐๐๐๘/๖๖๓๘

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ
ปศจ.สกลนคร รอบที่ ๑/๒๕๖๔ (นายวี
ระสันติ ประทุมพล)

๑๕๔๑๒ ศาลากลาง จ.สกลนคร พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๒๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/๑๕๐๘

การประเมินบุคคลของ นายวีรพงษ์ ธน
พงศ์ธรรม

๑๕๔๑๔ กกจ.สป.กษ. พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๒๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๓๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/๑๕๐๗

พนง.ราชการขออนุญาตลาป่วยต่อเนื่อง
ราย นายชัยชนะ เนื้ออ่อน

๑๕๔๑๕ กกจ.สป.กษ. พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๒๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/๑๕๐๓

ขอความเห็นย้ายข้าราชการ (วิชาการ
ระดับชำนาญการพิเศษ) (จำนวน ๘ ราย
/ สายัณห์ บัวบาน, นิกร สางห้วยไพร,
วิภาดา สิริสมภพชัย, วิษณุ ไพศาลรุ่ง
พนา, นรภัทร อ่อนคลาย, ธีรวิทย์ ขาว
บุบผา, จิระวุฒิ จันทร์งาม, ชัยวลัญช์ ตุ
นาค)

๑๕๔๑๖ กกจ.สป.กษ. พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/๔๔๐๕

การประเมินสมรรถนะของ หน.ส่วน
ราชการประจำจังหวัด (ปศจ.) (นาย
จำลอง ผูกดวง)

๑๕๔๑๗ ศาลากลาง จ.สุรินทร์ พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กส ๐๐๐๘/๔๓๗

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หน.ส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม รอบ
การประเมิน ๑/๒๕๖๔ ราย นายสุทิน
กาญจนรัช

๑๕๔๑๘ สนง.ปศจ.กาฬสินธุ์ (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔รย ๐๐๐๘/๕๑๙

ขอส่งแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ ของ นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์

๑๕๔๑๙ สนง.ปศจ.ระยอง (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๓๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/๓๕๒

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หน.ส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๔ ของ นายธนบดี ขวาโยธา

๑๕๔๒๐ สนง.ปศจ.หนองบัวลำภู (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/๕๙๑

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ (นายสุวัฒน์ มัตราช)

๑๕๔๒๑ สนง.ปศจ.เลย (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๔๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔สข ๐๐๐๘/๔๑๐

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ (นายกิติกรณ์ เจนไพบูลย์)

๑๕๔๒๒ สนง.ปศจ.สงขลา (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๔๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๑๑๐๐

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ ป
ศจ. (รอบที่ ๑/๒๕๖๔) (นายพืชผล น้อย
นาฝาย)

๑๕๔๒๓ สนง.ปศจ.เชียงราย ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๔๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔พท ๐๐๐๘/๖๒๓

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ หน.
ส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ ของ นายณรงค์ สุทธิสังข์

๑๕๔๒๔ สนง.ปศจ.พัทลุง ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๔๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๑๔

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
(จำนวน ๒ ราย ได้แก่ นายอุบล สอนสี

๑๕๔๒๕ ศอส.สกลนคร พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๔๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๓๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

และ นายณัฐพล พรมเมือง)

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๕๕๘๓

ข้าราชการขอลาออกจากราชการ (นาย
อับดุลเลาะ หะยีบานุง) ตั้งแต่วันที่ ๓ พ.
ค.๒๕๖๔

๑๕๔๒๖ ศาลากลาง จ.ยะลา พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๔๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔นพ ๐๐๐๘/๑๑๐๙

ขอยืมแฟ้มประว้ติข้าราชการ ของ นาย
สมชาย อนันจารุตระกูล

๑๕๔๒๗ สนง.ปศจ.นครพนม (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๔๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๑๑๐๔

ข้าราชการขอย้าย (นายปรัชญา โสภา
รัตน์)

๑๕๔๒๘ สนง.ปศจ.เชียงราย ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๕๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(ปข)/๑๙๘

ขอทำบัตรประจำตัว จนท.ของรัฐ
(จำนวน  ๑ ราย คือ น.ส.อารีรัตน์ สรวม
นาม)

๑๕๔๒๙ ด่านฯ ประจวบฯ พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๕๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๖๑

พนง.ราชการลาออกจากราชการและขอ
คงอัตรากำลัง พนง.ราชการ

๑๕๔๓๐ สนง.ปศข.๖ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๕๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔สห ๐๐๐๘/๒๑๑

การพิจารณาโควตาพิเศษ พนง.ราชการ
(จำนวน ๖ ราย)

๑๕๔๓๑ สนง.ปศจ.สิงห์บุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๕๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๒๒๐

รายงานแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจำปี งปม.

๑๕๔๓๒ ศบส.สระแก้ว พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๕๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๓๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

พ.ศ.๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ขก ๑๘๗

ขอเสนอรายชื่อทำเนียบเครือข่ายการมี
ส่วนร่วมการดำเนินงานเสริมสร้าง
คุณภาพชีวิตของกรมปศุสัตว์ (น.ส.สุ
ปราณี สีหาราช)

๑๕๔๓๓ ศวพ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
บน

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๕๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔พย ๐๐๐๘/๙๗๘

โควตาพิเศษ พนง.ราชการ ณ ๑ ต.ค.
๒๕๖๔ จำนวน ๔ ราย

๑๕๔๓๔ สนง.ปศจ.พะเยา พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๐๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/๔๑๓๙

แจ้งผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการที่ไปช่วยปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(รอบ ๒/๒๕๖๓) ราย นายนพดล กัน
เกตุ, น.ส.อาภานันท์ แซ่หลิว

๑๕๔๓๕ ศาลากลาง จ.ลพบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๐๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔ตง ๐๐๐๘/๔๕๘

ขอสนับสนุนงบประมาณ รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๒๐๐,๑๖๐ บาท (เสนอ กปร.)

๑๕๔๓๖ สนง.ปศจ.ตรัง (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๒๑

กลุ่มประสานราชการ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/๕๙๐

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดซื้อ
รถยนต์ราชการเพื่อทดแทน รวมเป็นเงิน
๑,๗๗๒,๘๐๐ บาท (จำนวน ๒ คัน)
(เสนอ กปร.)

๑๕๔๓๗ สนง.ปศจ.พิจิตร ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๒๒

กลุ่มประสานราชการ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔สพ ๐๐๐๘/๐๘๓๑

ส่งรายงานการประชุมประจำเดือนของ
หน่วยงาน ประจำเดือน ก.พ.๒๕๖๔

๑๕๔๓๘ สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๒๔

กลุ่มประสานราชการ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๓๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

(เสนอ กปร.)

๐๕/๐๔/๒๕๖๔สป ๐๐๐๘/๙๕๕

ส่งแบบสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดสรรทรัพยากรและวางแผน
จัดทำคำขอ งปม.สำหรับหน่วยงาน
(เสนอ กปร.)

๑๕๔๓๙ สนง.ปศจ.สมุทรปราการ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๒๕

กลุ่มประสานราชการ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔อบ ๐๐๐๘/๑๔๗๙

ส่งรายงานการประชุมประจำเดือน ก.พ.
๒๕๖๔ (เสนอ กปร.) (ฉบับเมล)

๑๕๔๔๐ สนง.ปศจ.อุบลราชธานี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๒๗

กลุ่มประสานราชการ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ลป ๐๑๕๖

ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๒
- ๒๕๖๓ (จำนวน ๒ เล่ม)

๑๕๔๔๑ ศวพ.ภาคเหนือตอนบน พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๓๓

รองอธิบดี๕ ด้านสุขภาพสัตว์ ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ลป ๐๑๕๗

ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๒
- ๒๕๖๓ (จำนวน ๒ เล่ม)

๑๕๔๔๒ ศวพ.ภาคเหนือตอนบน พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๓๔

รองอธิบดี๓ ด้านผลิตและส่งเสริมการ
ปศุสัตว์

๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ลป ๐๑๕๘

ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๒
- ๒๕๖๓ (จำนวน ๒ เล่ม)

๑๕๔๔๓ ศวพ.ภาคเหนือตอนบน พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๓๕

รองอธิบดี๒ ด้านบริหาร ๐๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กค ๐๕๐๘(๓)/๑๐๐

ขอความอนุเคราะห์แจ้งวาระการประชุม
คณะทำงานร่วมภาครัฐและภาคเอกชน
เพื่ออำนวยความสะดวกในการนำเข้าส่ง
ออก (ครอ.) ครั้ง ๒/๒๕๖๔

๑๕๔๔๔ กรมศุลกากร อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๔๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔ปจ ๐๐๐๘/๑๓๓๘

ขอปรับเปลี่ยนประเภทรายจ่าย (งบ
ดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔

๑๕๔๔๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๓๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๙๕

รายงานตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์ของปศุสัตว์จังหวัด ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ ตัวชี้วัดบังคับที่ ๓

๑๕๔๔๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ (ส่วน
มาตรฐานฯ)

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๕๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๗/ ๐๑๘๑

รายงานงบเทียบยอดเงินฝากคลัง
ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔ (ยอดเงินฝาก
คลังที่ถูกต้อง ๔๕๙,๗๕๑.๙๒ บาท)

๑๕๔๔๗ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๒

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔พล๐๐๐๘/ ๕๕๓

ขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุโรงจอดรถสำนัก
งานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก (ตั้งแต่ ๒๗
ส.ค. ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๔๙๐,๐๐๐ บาท)

๑๕๔๔๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๕

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๖๕๑

ขอส่งรายงานตัวชี้วัดผู้บริหารที่ต่ำกว่า
กรม "โคงการปศุสัตว์ OK"

๑๕๔๔๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ)

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๒๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔รบ๐๐๐๐๘/ ๘๓๙

รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
รายการงบลงทุน ประจำปีประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔  (ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
๘๕๗,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๕๔๕๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๗

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๔๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/๓๓๕

ขอเปลี่ยนชื่อในใบรับรองการปฏิบัติที่ดี
สำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ จากเดิม
ชื่อ สหกรณ์โคนมในเขตปฏิรูปที่ดิน
หนองบัวลำภู จำกัด เปลี่ยนเป็นชื่อ
สหกรณ์โคนมหนองบัวลำภู จำกัด

๑๕๔๕๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัว
ลำภู (กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๒๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๗/ ๐๑๘๐

รายงานเงินรายได้แผ่นดินประจำเดือน
มี.ค. ๒๕๖๔ (รวมทั้งสิ้น ๓๗,๐๔๐.๐๐
บาท)

๑๕๔๕๒ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๙

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ตร ๐๐๐๘/๕๖๐

แจ้งพนักงานราชการขอลาออกและขอ
คงตำแหน่งพนักงานราชการ ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานสัตวบาล

๑๕๔๕๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๓๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔รอ๐๐๐๘/ ๑๑๕๗

ขอนำส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (มี.ค.
๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๔๗,๓๙๐.๐๐ บาท)

๑๕๔๕๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๔

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/รบ ๒๕๙

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๕๔๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร
สัตวแพทย์ภาคตะวันตก

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๖

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔สท ๐๐๐๘/๖๖๗

ตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วน
ราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๔

๑๕๔๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย อรประภา อินแก้ว

๑๐:๓๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๔๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๓)/ ๑๔๓๒

ส่งรายงานการรับ - จ่าย เงินจ่ายขาด
โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ (มี.ค.
๒๕๖๔ เงินเหลือ ๑๖๕,๓๘๗.๘๓ บาท)

๑๕๔๕๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๗

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๓/ ๑๐๔

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๕๔๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก อ.
กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๐

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๒๖๔

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๕๔๖๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
มหาสารคาม อ.เชียงยืน จ.
มหาสารคาม

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๒

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔อน ๐๐๐๘/ว ๔๘๘

ส่งเอกสารประกอบตัวชี้วัดด้านมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ของปศุสัตว์จังหวัด ตัวชี้วัด
บังคับที่ ๑ : การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้
มาตรฐาน

๑๕๔๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๔๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๗/ ๐๑๘๒

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๕๔๖๒ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๕

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔อน ๐๐๐๘/ว ๔๙๑

ส่งเอกสารประกอบตัวชี้วัดด้านมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ของปศุสัตว์จังหวัด ตัวชี้วัด
เลือกที่ ๔ : จำนวนสถานประกอบการ

๑๕๔๖๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๔๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๔๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ฟาร์มโคนมที่ได้รับการตรวจประเมินและ
รับรองการปฎิบัติทางการเกษตรที่ดี
สำหรับฟาร์มโคนม

๐๑/๐๔/๒๕๖๔นภ๐๐๐๘/ ๓๕๐

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๒๕๕,๖๒๐ บาท)

๑๕๔๖๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัว
ลำภู

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๖

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๑/ ๑๔๘

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๕๔๖๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๘

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔อน ๐๐๐๘/ว ๔๙๒

ส่งเอกสารประกอบตัวชี้วัดด้านมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ของปศุสัตว์จังหวัด ตัวชี้วัด
เลือกที่ ๕ : จำนวนสถานประกอบการ
ฟาร์มสุกรที่ได้รับการตรวจประเมินและ
รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สำหรับฟาร์มสุกร

๑๕๔๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๔๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ชพ๐๐๐๘/ ๐๐๔๔๕

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๕๔๖๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร วันทนี สุขเขียว

๑๐:๕๐

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๕๕๖

ส่งเอกสารประกอบตัวชี้วัดเลือกที่ ๖
รอบที่ ๑/๒๕๖๔ การรักษามาตรฐาน
การรับรองการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่า

๑๕๔๖๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา (กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๕๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๔๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

สัตว์ภายในประเทศ (GMP)

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๓(๓)/ ๑๔๓๔

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๕๔๖๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๕๓

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๕๕๗

ส่งเอกสารประกอบตัวชี้วัดเลือก ที่ ๑
ตลาดรองรับสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล

๑๕๔๗๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา (กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๕๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๓)/ ๑๔๓๕

ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ
GFMIS (มี.ค. ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ
๒๕๖๔)

๑๕๔๗๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ วันทนี สุขเขียว

๑๐:๕๕

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔นศ ๐๐๐๘/๖๒๘

รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
(ตัวชี้วัดบังคับที่ ๑) ชื่อตัวชี้วัด : การ
พัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน รอบ
การประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๔๗๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครศรีธรรมราช (กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าฯ)

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๕๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ลป ๐๑๔๒

รายงานผลการปฏิบัติงาน งาน/โครงการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๔๗๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือตอนบน

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๑๐๙๔

รายงานตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์ของปศุสัตว์จังหวัด รอบที่

๑๕๔๗๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๓๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๔๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑/๒๕๖๔ จังหวัดร้อยเอ็ด (ตุลาคม
๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔)

๓๐/๐๓/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๕๕๙

ส่งเอกสารประกอบตัวชี้วัดบังคับ ที่ ๑
การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน

๑๕๔๗๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา (กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๔๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๖๕

ส่งข้อมูลฝูงสัตว์ในระบบฐานข้อมูลการ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (e-Breeding) ระยะที่
๒ รายชนิดสัตว์กระบือพื้นเมือง สุกร
และสัตว์ปีก ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๕๔๗๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ อ.เมือง
จ.สุรินทร์

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๕๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กค๐๔๐๓.๒/ว ๑๗๐

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการ
ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕๔๗๘ กรมบัญชีกลาง วันทนี สุขเขียว

๑๑:๕๖

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กค๐๔๓๓.๔/ว ๑๗๔

สำรวจความเห็นชอบเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาค
รัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

๑๕๔๗๙ กรมบัญชีกลาง วันทนี สุขเขียว

๑๑:๕๘

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กค๐๔๑๖.๒/ว ๑๖๖

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
สำหรับผู้ป่วยกลุ่มโรครูมาติกซึ่งจำเป็น
ต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง

๑๕๔๘๐ กรมบัญชีกลาง วันทนี สุขเขียว

๑๒:๐๑

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๔๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กค๐๔๑๐.๓/ว ๑๖๐

เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีของส่วนราชการ ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๕๔๘๑ กรมบัญชีกลาง วันทนี สุขเขียว

๑๒:๐๔

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กค๐๖๑๖.๒/ว ๑๖๗

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ายาบรรเทา
อาหารเสื่อมที่ออกฤิทธิ์ช้า และกลุ่มยา
ฉีดเข้าข้อบรรเทาอาการข้อเสื่อม

๑๕๔๘๒ กรมบัญชีกลาง วันทนี สุขเขียว

๑๒:๐๖

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ชร๐๐๐๘/ ๘๕๒๒

โอนเงินกลับส่วนกลาง (ค่าครุภัณฑ์ ๓
รายการ จำนวนเงิน ๓,๖๐๐ บาท)

๑๕๔๘๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย วันทนี สุขเขียว

๑๒:๐๙

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๘/ ๕๘๑๒

โอนเงินกลับส่วนกลาง (เป็นจำนวนเงิน
๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๕๔๘๔ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันทนี สุขเขียว

๑๒:๑๑

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๖/ ๙๕

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

๑๕๔๘๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง วันทนี สุขเขียว

๑๒:๑๓

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๖/ ๙๔

ขอส่งรายงานงบลงทุน - ค่าที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง ประจำปีงปบระมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด)
(เสนอ กปร.)

๑๕๔๘๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง วันทนี สุขเขียว

๑๒:๒๓

กลุ่มประสานราชการ ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๔๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ชร๐๐๐๘/ ๘๕๒๖

โอนเงินกลับส่วนกลาง (จำนวน
๑๕,๖๐๐ บาท)

๑๕๔๘๗ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย วันทนี สุขเขียว

๑๒:๒๕

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔มส๐๐๐๘/ ๓๘๘

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (มี.ค.
๒๕๖๔)

๑๕๔๘๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๓๒

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ปณท บช.(ลน)/ ๑๐๖๓

รับรองการรับชำระค่าบริการฝากส่ง
ไปรษณียภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์ไทย
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ๑ ต.ค. ๒๕๖๒ -
๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓)

๑๕๔๘๙ บริษัท ไปรษณีย์ ไทย จำกัด วันทนี สุขเขียว

๑๒:๓๔

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ปน๐๐๐๘/ ๓๓๙

ส่งรายงานการจัดก็บรายได้จาการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (มี.ค.
๒๕๖๔)

๑๕๔๙๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี วันทนี สุขเขียว

๑๒:๓๖

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ชพ๐๐๐๘/ ๐๐๔๓๓

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒๙๙,๕๕๐ บาท)

๑๕๔๙๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร วันทนี สุขเขียว

๑๒:๓๘

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔สฎ๐๐๐๘/ ๘๓๒

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จาการ
จำหน่ายวัคซีน ประจำเดือน (มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑,๗๒๕ บาท)

๑๕๔๙๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๔๐

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๔๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ชร๐๐๐๘/ ๘๔๙๓

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ (ถังไรโตรเจน
พร้อมด้ามจับ มูลค่ารวม ๒๔,๐๐๐ บาท)

๑๕๔๙๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย วันทนี สุขเขียว

๑๒:๔๕

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔มค๐๐๐๗/ ๕๖๒

ขอยืนยันการจัดทำผังเมืองรวมชุมชนบร
บือ จังหวัดมหาสารคาม

๑๕๔๙๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๐๖

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๒/ ๑๔๑

ขอส่งรายงานเงินบูรณะทรัพย์สินของ
กรมปศุสัตว์ (มี.ค. ๒๕๖๔ จำนวน ๑
ชุด)

๑๕๔๙๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.
สุพรรณบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๐๙

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๑/ ๑๕๑

ขอโอนเงินงบประมาณงบลงทุน ค่าร
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง กลับกรวม
ปศุสัตว์ (จำนวน ๒,๕๐๐ บาท)

๑๕๔๙๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๑

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กพ๐๐๐๘/ว ๖๕

ขอชี้แจงกรณียอดเงินวัคซีนงบเพื่อ
จำหน่ายคงเหลือเกิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
(มียอดเงินวัคซีนงบเพื่อจำหน่ายคงเหลือ
เป็นเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท)

๑๕๔๙๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
กำแพงเพชร (กลุ่มพัฒนาสุขภาพ
สัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๓

กองคลัง, กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๔/ ๑๕๐

รายงานเงินรายได้แผ่นดินและราย
ละเอียดประกอบรายงานเงินรายได้
แผ่นดิน (มี.ค. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น
๑๓,๗๕๒.๐๐ บาท)

๑๕๔๙๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๕

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๔๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๒๖๐

ส่งรายงานการยำส่งเงินรายได้แผ่นดิน
(เม.ย. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น
๖๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๕๔๙๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๗

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๔/ ๑๔๗

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๕๕๐๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๘

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๒๖๓

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๕๕๐๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๐

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒/ ๑๔๕

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๕๕๐๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๒

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔จบ๐๐๐๘/ ๐๑๐๓๙

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๘๖,๒๐๕ บาท)

๑๕๕๐๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๔

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๑/ ๒๔๕

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๕๕๐๔ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี งาน
บริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๕

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๕๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔นน๐๐๐๘/ ๔๙๔

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๕,๔๑๐.๐๐ บาท)

๑๕๕๐๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๙

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๖/ ๑๗๕

รายงานการจำหน่ายพัสดุชำรุด (จำนวน
๒๖ รายการ เมื่อวันที่่ ๒๔ มี.ค. ๒๕๖๔
เป็นจำนวนเงิน ๖,๕๘๐ บาท)

๑๕๕๐๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๙

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๙/ ๒๑๓

ขอส่งรายงานแผน/ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งบลงทุน - ค่ารรุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง
ก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๕๕๐๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี ๙๙ ม.๙ ต.มะลวน อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๑

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔นศ๐๐๐๘/ ๕๙๙

ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน (จำนวน ๑
รายการ ก.ป.ศ. ๑๔ จำนวน ๔๐ เล่ม)

๑๕๕๐๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครศรีธรรมราช (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๔

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๓๗

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าใช้งาน
ระบบ KTB Corporate Online (กรณีผู้
ปกิบัติหน้าที่ตามคำสั่งของหน่วยงานโอน
ย้ายกรือลาออก)

๑๕๕๐๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
บุรีรัมย์

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๖

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๒๓๖

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ที่รับมอบจาก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
กาญจนบุรี (ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ

๑๕๕๑๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
มหาสารคาม อ.เชียงยืน จ.
มหาสารคาม

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๙

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๕๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ขนส่ง จำนวน ๑ รายการ และ
ครุภัรฑ์การเกษตร จำนวน ๑ รายการ)

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กส๐๐๐๘/ ๔๒๑

รายงาน ผช. โครงการต่างๆ (มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒๗๙,๗๗๗.๑๐
บาท)

๑๕๕๑๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๑

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๒๔๒

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ที่รับมอบจาก
ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหาร
สัตว์เคี้ยวเอื้อง (ครุภัณฑ์การเกาตร
จำนวน ๑ รายการ มูลค่ารวม
๑,๘๙๗,๘๙๐.๐๐ บาท)

๑๕๕๑๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
มหาสารคาม อ.เชียงยืน จ.
มหาสารคาม

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๔

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๒๔๓

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ที่รับมอบจาก
สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ (ครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ มูลค่า
รวม ๔๔,๖๘๘.๒๐ บาท)

๑๕๕๑๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
มหาสารคาม

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๗

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๓/ ๑๐๘

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น
๑๒๘,๘๖๐.๔๐ บาท)

๑๕๕๑๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ปีก วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๐

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๗/ ๑๑๘

ส่งรายงานและรายละเอียดประกอบ
รายงานเงินรายได้แผ่นดิน ประจำเดือน
มี.ค. ๒๕๖๔ (รวมทั้งสิ้น ๒๘,๐๔๘.๐๐
บาท)

๑๕๕๑๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๔

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๕๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔อบ๐๐๐๘/ ๑๓๓๔

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่
KTB Corporate Online (กรณีผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ตามคำสั่งของหน่วยงานโอนย้าย
หรือลาออก)

๑๕๕๑๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุบลราชธานี (งานการเงินและ
บัญชี)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๖

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กา๐๖๐๕.๐๒/ ๑๔๓

ขอส่งสำเนารายงานการเงินจากระบบ
GFMIS ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔ (ยอด
ยกไป ๗๔๕,๘๗๕.๖๐ บาท)

๑๕๕๑๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๙

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๑๕

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๕๕๑๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ชัยนาท

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๑

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๒/ ๑๓๙

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์สิ่งปลูก
สร้าง ผจำนวน ๑ รายการ มูลค่ารวม
๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๕๕๑๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.
สุพรรณบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๓

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔อด๐๐๐๘/ ๔๕๕

ขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน (การจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๙ รายการ มุลค่ารวม
๘๖๗,๐๐๐ บาท)

๑๕๕๒๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๖

กองคลัง ๐๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๑/๑๔๕

เครือข่ายการมีส่วนร่วมการดำเนินการ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิต

๑๕๕๒๑ ศบส.บุรีรัมย์ พรกมล เจริญบุญ

๐๘:๓๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๕๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๑/๑๔๖

ขอมีบัตรประจำตัว ราย นายทวี อบอุ่น

๑๕๕๒๒ ศบส.บุรีรัมย์ พรกมล เจริญบุญ

๐๘:๓๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๓๖๓

เลื่อนค่าตอบแทน พนง.ราชการเป็นกรณี
พิเศษ ณ วันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๓

๑๕๕๒๓ สนง.ปศข.๓ พรกมล เจริญบุญ

๐๘:๓๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๕๒๔/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์พิจารณา
ใช้สัญญลักษณ์ โครงการปศุสัตว์ OK
และไข OK บนผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายใน
สาขาของ แม็คโคร

๑๕๕๒๔ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด
(มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๘:๔๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔สธ ๐๙๒๓.๐๔/ว ๒๔๓๕

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการ
พัฒนาด้านสุขภาพเด็กและเยาวชนในถิ่น
ทุรกันดาร (กพด)

๑๕๕๒๕ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๐๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ, กองงานพระราชดำริและ
กิจกรรมพิเศษ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๕๔๒

การขยายผลให้เกษตรกรรายใหม่ยืมลูก
โคของโครงการ ธคก. เพื่อการผลิต

๑๕๕๒๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ ดรุณี คำรอด

๐๘:๔๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๖๓๓

การเปิดเผยข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ

๑๕๕๒๗ สนง.ปศข.๘ จ.สุราษฎร์ฯ พรกมล เจริญบุญ

๐๘:๔๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๒กษ ๐๖๑๖/๕๔๑

การขยายผลให้เกษตรกรรายใหม่ยืมลูก
โคของโครงการ ธคก. เพื่อการผลิต

๑๕๕๒๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ ดรุณี คำรอด

๐๘:๔๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๕๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๒๒๖

ขอจัดส่งรายงานการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๕๕๒๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๔๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๒๓๐

การเปิดเผยข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุ ประจำปี

๑๕๕๓๐ สนง.ปศข.๕(ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๐๘:๔๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๒๒๗

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๕๓๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔นพ ๐๐๐๘/๓๖๑๗

บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (น.ส.
จารุวรรณ วงศ์ชัย)

๑๕๕๓๒ ศาลากลาง จ.นครพนม พรกมล เจริญบุญ

๐๘:๕๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/๕๐๑

การดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การ
พัมคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ปี
งปม.พ.ศ.๒๕๖๔

๑๕๕๓๓ สนง.ปศจ.ชลบุรี (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๐๘:๕๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ตร ๐๐๐๘/๕๕๙

แจ้ง พนง.ราชการขอลาออกและขอคง
ตน.พนง.ราชการ (ตน.เลขที่ ๓๕๒๘)

๑๕๕๓๔ สนง.ปศจ.ตราด (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๐๘:๕๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๒๒๙

การดำเนินการโครงการยกย่องหน่วยงาน
ใสสะอาด กรมปศุสัตว์ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

๑๕๕๓๕ สนง.ปศข.๕(ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๐๘:๕๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๕๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๕๓

การดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์
ปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔

๑๕๕๓๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

พรกมล เจริญบุญ

๐๘:๕๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๒๕๑

ขอตรวจสอบผู้มีสิทธิ์รับเงินช่วยเหลือ
พิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย
ของ นายอดุลวิทย์ ไชยวรศิลป์

๑๕๕๓๗ สนง.ปศข.๕(ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๐๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๔๓

ขอความอนุเคราะห์บันทึกข้อมูลลงใน
สมุดทะเบียนประวัติ ก.พ.๗ (นายพนม
สุขราษฎร์)

๑๕๕๓๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๐๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๒๓๔

การดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์
ปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔

๑๕๕๓๙ ศบส.ปราจีนบุรี พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๐๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔สน ๐๐๐๘/๖๙๗

เงินค่าตอบแทนรายเดือน พนง.ราชการ
ประจำปี งปม.๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) (จำนวน
๖ ราย)

๑๕๕๔๐ สนง.ปศจ.สกลนคร (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๑๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔ยส ๐๐๐๘/๔๖๘๔

ย้ายข้าราชการ (นายสุรศักดิ์ มณีปกรณ์)

๑๕๕๔๑ ศาลากลาง จ.ยโสธร พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๑๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๔๖๕

ขอส่งหลักฐานการรับมอบ-ส่งมอบ

๑๕๕๔๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี อทิตา พรมดี

๐๙:๑๖

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๕๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ครุภัณฑ์ จำนวน ๒ เครื่อง

๓๑/๐๓/๒๕๖๔นว ๐๐๐๘/๘๖๒

ขอส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน
๒ รายการ

๑๕๕๔๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ อทิตา พรมดี

๐๙:๑๗

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๕๕๙

ขอรับโอนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน
๒ รายการ

๑๕๕๔๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก อทิตา พรมดี

๐๙:๑๘

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ปท ๐๐๐๘/๕๘๑๗

ข้าราชการขอลาออกจากราชการ ราย
น.ส.กัญญาภัค เฉพาะตน ตั้งแต่วันที่ ๑๖
เม.ย.๒๕๖๔

๑๕๕๔๕ ศาลากลาง จ.ปทุมธานี พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๑๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔สข ๐๐๐๘/๔๐๔

รายงานผลการดำเนินงาน
ขอพระราชทานความช่วยเหลือ นางสาว
ณัฐธนพร  แก้วเรือง

๑๕๕๔๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อทิตา พรมดี

๐๙:๑๙

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๑๔๓๐

ขอรับโอนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน
๑ รายการ

๑๕๕๔๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ อทิตา พรมดี

๐๙:๒๑

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๒๐๕, ๒๐๖

ขอส่งหนังสือเจตนาขอรับเงินจากกองทุน
กสจ. (ลูกจ้างประจำ) (จำนวน ๒ ราย
คือ นางอารมณ์ โขมพัตร และ นาย
ไกรจิตร์ ชุมแสง)

๑๕๕๔๘ ศบส.สุราษฎร์ธานี พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๒๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๕๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๔๙๓

ขอเชิญร่วมพิธี รดน้ำและขอพร เนื่องใน
โอกาสเทศกาลวันสงกรานต์ ประจำปี
๒๕๖๔

๑๕๕๔๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

วิลาสินี ยิ้มแย้ม

๐๙:๒๒

กรมปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/ว ๑๐๘๒

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฟาร์ม
โคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ ๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๕๕๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย อทิตา พรมดี

๐๙:๒๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๖๘๙.๑

รายงานความก้าวหน้ากรณีข้อสังการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ วันที่ ๒๖ มีนาคม
๒๕๖๔

๑๕๕๕๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น อทิตา พรมดี

๐๙:๒๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กค ๐๔๒๖/๐๒๐๑๔๗

การสั่งจ่ายบำเหน็จรายเดือน (นายมีชัย
คำชมภู)

๑๕๕๕๒ กรมบัญชีกลาง สนง.คลังเขต ๔ พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๒๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/ว ๕๖๔

รายงานสถานการณ์โคนม ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๕๕๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร อทิตา พรมดี

๐๙:๒๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๖/๐๔/๒๕๖๔DLD๐๓/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์ออก HEALTH
CERTIFICATE REPLACEMENT และ
จดหมายรับรองสินค้าส่งออกประเทศ
อังกฤษ

๑๕๕๕๔ บริษัทสุรพลฟู้ดส์จำกัด(มหาชน) ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๒๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๕๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๖๓๙

การดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่าย
การผลิตและการตลาดแพะ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือนตุลาคม
๒๕๖๓ - กันยายน ๒๕๖๔)

๑๕๕๕๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา อทิตา พรมดี

๐๙:๒๘

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๔๑๘

ส่งรายงานผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด
ระดับความสำเร็จในการกำกับ ปศจ.ใน
สังกัดให้ผลิตและเผยแพร่สื่อ
ประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้ความ
เข้าใจแก่ประชาชน (พี่ตี๋รับเรื่องเอง
๗/๔/๒๕๖๔) (เสนอ ก.เผยแพร่ฯ)

๑๕๕๕๖ สนง.ปศข.๓(ส่วนยุทธศาสตร์ฯ) พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๒๙

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๔/๘๖๙๒

ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ
นโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (Egg
Board) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๕๕๗ สำนักงานรัฐมนตรี อทิตา พรมดี

๐๙:๓๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๑๐๗๑

ขออนุมัติปรับเปลี่ยนประเภทรายจ่าย
งบประมาณ งบประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท

๑๕๕๕๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย อทิตา พรมดี

๐๙:๓๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๔.อท/ว ๖๔๖

ขอความอนุเคราะห์เอกสารเพื่อเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ (เสนอ ก.เผยแพร่ฯ)

๑๕๕๕๙ สนง.เกษตรและสหกรณ์ จ.อ่างทอง พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๓๓

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๒๖

โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อ
แก้ไขปัญหาที่ดินของเกษตรกร

๑๕๕๖๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อทิตา พรมดี

๐๙:๓๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๕๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔ยส ๐๐๐๘/๕๕๕

ส่งรายงานข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่
เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์มและ
จำนวนสัตว์ที่ถูกฆ่า ประจำเดือนมีนาคม
๒๕๖๔

๑๕๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

วาริน พงษ์รื่น

๐๙:๓๔

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๖๓๘

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดระดับ
ความสำเร็จในการกำกับ ปศจ.ให้ดำเนิน
การผลิตและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์
สร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
รอบที่ ๑/๒๕๖๔ (เสนอ ก.เผยแพร่ฯ)

๑๕๕๖๒ สนง.ปศข.๘ (ส่วนยุทธศาสตร์ฯ) พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๓๕

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๖๔๗

รายงานผลการอบรมเกษตรกร ภายใต้
โครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าของศูนย์
การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สินค้าเกษตร หลักสูตร การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ขั้นพื้นฐาน(ครู ข.)

๑๕๕๖๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ อทิตา พรมดี

๐๙:๓๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔พร ๐๐๐๘/ว ๑๑๑๐

ขอเปลียนแปลงชื่อเจ้าของศูนย์เรียนรู้
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้า
เกษตร(ศพก.) เครือข่าย(ด้านปศุสัตว์)
ของนายยุพลพร  วงศ์หลวง

๑๕๕๖๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ อทิตา พรมดี

๐๙:๔๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๐๒

ผลการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่นและ
เกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer)

๑๕๕๖๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อทิตา พรมดี

๐๙:๔๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๖๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ระดับเขต ๙ ปี ๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔พร ๐๐๐๘/๑๑๑๑

ส่งรายชื่อ พนง.ราชการที่ได้รับพิจารณา
โควต้าพิเศษ ปี ๒๕๖๔ (จำนวน ๔ ราย)

๑๕๕๖๖ สนง.ปศจ.แพร่ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๔๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๓๖๕

ผลการคัดเลือกเกษตรกรปราดเปรื่อง
(Smart Farmer) ดีเด่น ประจำปี
๒๕๖๔

๑๕๕๖๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๐๙:๔๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กพ ๐๐๐๘/๓๑๔

แจ้งรายชื่อ พนง.ราชการที่ได้รับโควตา
พิเศษ ณ วันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๓ (จำนวน ๘
ราย)

๑๕๕๖๘ สนง.ปศจ.กำแพงเพชร (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๔๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๗๘

ขอส่งข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๕๕๖๙ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปทุมธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๐๙:๔๖

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ทส ๐๙๐๙.๖/๖๙๑๔

ขอความอนุเคราะห์เข้าพื้นที่เพื่อเก็บตัว
อย่างมูลนกอีแอ่นกินรังที่อาศัยอยู่ใน
แหล่งที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ ระหว่าง
วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์  - ๓๑ ตุลาคม
๒๕๖๔

๑๕๕๗๐ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช

อทิตา พรมดี

๐๙:๔๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/๘๙๙

ขอความอนุเคราะห์สถานที่และวิทยากร
อบรม ในระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ เมษายน

๑๕๕๗๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุนรินทร์ วาริน พงษ์รื่น

๐๙:๔๘

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๖๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

- ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔สร๐๐๐๘/ ๙๐๒

ใบเบิกและ/หรือรายงานขอซื้อหรือขอ
จ้าง (กปศ.๔ จำนวน ๒๐ เล่ม)

๑๕๕๗๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๙

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔ยส ๐๐๐๘/๔๘๑๕

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของ ปศจ.
(นายชาติชาย ยิ้มเครือ) (จนท.จังหวัด
เดินเรื่องเอง)

๑๕๕๗๓ ศาลากลาง จ.ยโสธร พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๕๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/ว ๒๓๕

ตอบรับตัวข้าราชการ นายบุญมี ยุบสนา
รถ

๑๕๕๗๔ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภันฑ์ปศุสัตว์
มหาสารคาม)

วาริน พงษ์รื่น

๐๙:๕๐

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔นค ๐๐๐๘/๔๗๗๙

ประกาศกำหนดเขตท้องที่ทำการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์
ควบคุม โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม
ระหว่างวันที่ ๒๒ มีนาคม - ๓๑
กรกฎาคม ๒๕๖๔

๑๕๕๗๕ ศาลากลางจังหวัดหนองคาย อทิตา พรมดี

๐๙:๕๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔มส ๐๐๐๘/๓๙๖

ส่งรายงาน ผช.๓๗ ประจำเดือนมีนาคม
๒๕๖๔

๑๕๕๗๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

อทิตา พรมดี

๐๙:๕๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔ยส ๐๐๐๘/๕๙๕

ส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัดด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๕๗๗ สนง.ปศจ.ยโสธร พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๕๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๖๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

(จนท.จังหวัดเดินเรื่องเอง)

๓๐/๐๓/๒๕๖๔นว ๐๐๐๘/ว ๘๔๘

ส่งรายงานการรับ-จ่ายวัคซีน
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๕๗๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ อทิตา พรมดี

๐๙:๕๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔อวศธ ๖๕๙๓(๑๙)/ว ๐๑๖

ขอเรียนเชิญเป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์การ
จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ประจำปี
๒๕๖๔ และขออนุญาตสลักชื่อบน
ถ้วยรางวัล วันที่ ๒๘ พค. ๖๔ ณ สนาม
กอล์ฟ North  Hill Club อ.หางดง จ.
เชียงใหม่

๑๕๕๗๙ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดรุณี คำรอด

๐๙:๕๗

อธิบดี ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔รย ๐๐๐๘/๕๑๗

รายงานวัคซีนป้องกันโรค ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๕๘๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง อทิตา พรมดี

๐๙:๕๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๔๑๒

ส่งแบบคำขอมีบัตรประจำตัว จนท.ของ
รัฐ ราย นายวิรณ รักษามิตร์

๑๕๕๘๑ สนง.ปศข.๓ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๕๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/๑๑๕๖

ส่งคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการให้รักษา
ราชการแทน ปศจ.ลพบุรี

๑๕๕๘๒ สนง.ปศจ.ลพบุรี (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๐๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔นน ๐๐๐๘/ว ๐๔๘

รายงานการเบิกจ่ายชีวผลิตภัณฑ์
(แบบผช.๓๗) งบป้องกันและปราบโรค
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๕๘๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน อทิตา พรมดี

๑๐:๐๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๖๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(พย)/๓๘๒

ขอสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน
งานโครงการยกระดับการควบคุมตรวจ
สอบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์
ด่านกักกันสัตว์พะเยา จำนวน ๕๐,๐๐๐
บาท

๑๕๕๘๔ ด่านกักกันสัตว์พะเยา อทิตา พรมดี

๑๐:๐๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔นพ ๐๐๐๘/ว ๑๐๔๕

รายงานการเบิกและจ่ายชีวผลิตภัณฑ์
(ผช.๓๗) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๕๘๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม อทิตา พรมดี

๑๐:๐๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๓/ว ๑๐๔๗

ขออนุญาตใช้ฐานข้อมูลเกษตรกรกลาง
(Farmer ONE) สำหรับโครงการส่งเสริม
และสนับสนุนคูปองดิจิทัลเพื่อการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัต
กรรมดิจิทัล ของสำนักงานส่งเสริม
เศรษฐกิจดิจิทัล

๑๕๕๘๖ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ศูนย์
สารสนเทศการเกษตร

วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๐๖

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๔๓๖

ขออนุมัติจ้าง พนง.ราชการ ตน.นัก
วิชาการสัตวบาล (นางดวงดาว จักร
สัมฤทธิ์)

๑๕๕๘๗ สนง.ปศข.๓ พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๐๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๖๒๔

ขอส่งหลักฐานการเบิกจ่ายค่าชดใช้การ
ทำลายสัตว์ในกรณีเป็นโรคระบาด หรือมี
เหตุอันควรสงสัยฯ จำนวน ๒ ราย

๑๕๕๘๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ อทิตา พรมดี

๑๐:๐๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๖๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔สป ๐๐๐๘/๙๕๖

ส่งแบบรายการประวัติเจ้าหน้าที่ผู้ขอ
อนุญาตตรวจสอบทะเบียนประวัติบุคคล

๑๕๕๘๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรปราการ

วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๐๘

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๑๙

การรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรู
เซลลาในแพะ จำนวน ๙ ฟาร์ม

๑๕๕๙๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๐:๐๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(สข)/๑๒๐

ขอรับการสนับสนุนเงินงบประมาณ
(เพิ่มเติม) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๕๕๙๑ ด่านกักกันสัตว์สงขลา อทิตา พรมดี

๑๐:๑๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔อต ๐๐๐๘/๔๕๑

รายงานการเบิกจ่ายวัคซีนงบป้องกันโรค
สัตว์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๕๙๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ อทิตา พรมดี

๑๐:๑๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔นพ ๐๐๐๘/๑๑๘๑

แจ้งผลการพิจารณาเพิ่มต่าตอบแทน พน
ง.ราชการ (เพิ่มเติม) (จำนวน ๖ ราย)

๑๕๕๙๓ สนง.ปศจ.นครพนม (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๑๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๓๓๕

ขออนุมัติปรับเปลี่ยนประเภทรายจ่าย
งบประมาณ เพื่อเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก
และค่าพาหนะ เป็นเงินจำนวน ๕๐,๔๕๐
บาท

๑๕๕๙๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓(ส่วน
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๑๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๒๗

รายงานผลการดำเนินงานการรณรงค์ฉีด
วัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรค
เฮโมรายิก เซปทิซีเมียและการทำลาย

๑๕๕๙๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อทิตา พรมดี

๑๐:๑๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๖๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เชื้อโรคในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๓๙๕

ส่งเอกสารต่ออายุการรับรองการปฏิบัติ
ทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวม
น้ำนมดิบ (สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค
ปากช่อง จำกัด)

๑๕๕๙๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๑๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๘๕๒๕

ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นาย
ยุทธการ ยอดแก้ว)

๑๕๕๙๗ ศาลากลาง จ.เชียงราย พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๑๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๓/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๔๘๔๒

การออกใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่า
สัตว์(แบบ กฆ.๑)

๑๕๕๙๘ ศาลากลางจังหวัด ร้อยเอ็ด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๑๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ลป ๐๑๔๙

ส่งสำเนาคำสั่งจังหวัดลำปาง ที่
๑๓๘๙/๒๕๖๔ เรื่อง เลื่อนขั้นค่าจ้าง
ลูกจ้างประจำ

๑๕๕๙๙ ศวพ.ภาคเหนือตอนบน พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๑๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๒๓

รายงานแผนการฉีดวัคซีนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เขต ๙

๑๕๖๐๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อทิตา พรมดี

๑๐:๑๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๖๐๑/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
วันที่ ๒๘ - ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน
๑ รายการ

๑๕๖๐๑ บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์)
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๑๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๖๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๑๐๑๘

ขอยืนยันข้อมูลเกษตรกรที่ดำเนินการลด
ความเสี่ยงต่อโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
ที่ดำเนินการระหว่างวันที่ ๕ ธันวาคม พ.
ศ.๒๕๖๓ ถึง วันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๔

๑๕๖๐๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย อทิตา พรมดี

๑๐:๒๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๖๐๓/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
ผลิตในเดือน เม.ย.-พ.ค. ๒๕๖๔ จำนวน
๔ รายการ

๑๕๖๐๓ บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๒๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๓๐

ขออนุมัติปรับเปลี่ยนประเภทรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
จำนวน ๒๔,๕๐๐ บาท

๑๕๖๐๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๐:๒๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๙๐๐

การแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์

๑๕๖๐๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๒๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๔๕๗

รายงานผลการเบิกจ่าย ตามแผนการ
ดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔

๑๕๖๐๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก (กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ)

วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๒๒

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๖๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ลป ๐๑๓๖

สรุปสถานการณ์เฝ้าระวังโรคทางห้อง
ปฏิบัติการที่สำคัญในสัตว์ ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๔ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๕๖๐๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือตอนบน

อทิตา พรมดี

๑๐:๒๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๘๖๕

การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์

๑๕๖๐๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๒๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๓.๐๑/ว ๖๓๖

ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนพัฒนาพื้นฐานข้อมูลเกษตรกร
กลาง ภายใต้กรอบความร่วมมือด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการสนับสนุน
การพัฒนาฐานข้อกลาง (Farมูล
เกษตรกรmer ONE)ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

๑๕๖๐๙ คณะกรรมการขับเคลื่อนพัฒนาฐาน
ข้อมูลเกษตรกรกลางฯ

วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๒๗

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔นธ ๐๐๐๘/๔๘๒

ตรวจสอบสิทธิ์ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ของ นายสุวัจน์ สูงเนิน

๑๕๖๑๐ สนง.ปศจ.นราธิวาส (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๒๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๑๑๖๐

การรักษาความปลอดภัยในช่วงวันหยุด
เทศกาลสงกรานต์

๑๕๖๑๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงาน
และโครงการพิเศษ

ถิรมน จุลานุกะ

๑๐:๓๔

อธิบดี ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/ว ๑๑๒๙.

ขอส่งรายงานข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่
เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ
จำนวนสัตว์ที่ถูกฆ่า (ศฐ๐๑)

๑๕๖๑๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๓๖

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๖๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔สขปท. ๐๑๑/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์เคลื่อนย้ายม้า
สำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโล
รายการ Thailand Polo
Championship ๒๐๒๑ ทััง ๑๘ ตัว

๑๕๖๑๓ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย อทิตา พรมดี

๑๐:๓๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๙๕๓

ขอนำส่งรายงานการขยายผลโครงการ
เนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์
OK)

๑๕๖๑๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๓๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ยส ๐๐๐๘/๕๘๘

ส่งแบบรายงานการจ้าง พนง.ราชการ
ทั่วไปประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔
(เพิ่มเติม)

๑๕๖๑๕ สนง.ปศจ.ยโสธร ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๓๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๑๔๘๕

ขอปรับเปลี่ยนอัตรากำลังและทดแทน
ตน.ที่ว่าง

๑๕๖๑๖ สนง.ปศจ.ชัยภูมิ (กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าฯ)

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๔๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๙๕๒

ขอนำส่งรายงานการผลการดำเนินงาน
โครงการอบรม หลักสูตร ชี้แจง
พระราชบัญญัติความคุมการฆ่าสัตว์เพื่อ
การจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ และ
กฎหมายลำดับรองเพื่อเตรียมความ
พร้อมต่อใบอนุญาต และหลักสูตร
ส่งเสริมสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ให้ได้รับ
การรับรองโครงการปศุสัตว์ OK

๑๕๖๑๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๔๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๖๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๖๑๘/๒๕๖๔

ขอรับรองโรงงานเพื่อการส่งออก (กรณี
แจ้งแก้ไข/ปรับปรุง หรือ แจ้งเรื่องอื่นๆ
ให้เปลี่ยนชื่อเรื่อง)บริษัท ซินเซียร์ เฟรช
ฟู้ด จำกัด (แบบสพส.๑๑๑)

๑๕๖๑๘ บริษัท ซินเซียร์ เฟรช ฟู้ด จำกัด วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๔๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๖/๑๓๗

ขออนุมัติคัดและจำหน่ายโคนมป่วย
(โคนมพันธุ์ TMZ เพศเมีย หมายเลข
LP๗๐/๕๗)

๑๕๖๑๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
๖๓ ม.๒ ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.
จันทบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๔๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๖๕

ขออนุมัติไปราชการ นายพนม สุขราษฎร์
เดินทางไปราชการที่ ห้องประชุมสำนัก
พัฒนาพันธุ์สัตว์ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์
จ.ปทุมธานี ในระหว่างวันที่ ๖-๘
เมษายน ๒๕๖๔

๑๕๖๒๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๕๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๙๐๙/๑๔๒๔

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหากร
รมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
๑๓๔ ชั้น ๓ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

๑๕๖๒๑ กรมวิชาการเกษตร สถาบันวิจัยพืช
ไร่และพืชทดแทนพลังงาน

วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๕๐

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(ดนธ)/๑๒๐

ขอปรับประเภทรายจ่าย

๑๕๖๒๒ ด่านกักกันนราธิวาส วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๕๒

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๗๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๐/๑๗๐

สรุปรายงานกรณีเกิดไฟป่าไหม้ลาม
เทือกเขาภูแลนคาติดแนวเขตพื้นที่ศูนย์
วิจัยฯ ชัยภูมิ

๑๕๖๒๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ หมู่ ๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอน
สวรรค์ จ.ชัยภูมิ

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๕๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔มห ๐๐๐๘/ว ๓๔๙

รายงานงบเดือน ผช.๓๗ งบป้องกันโรค
สัตว์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๖๒๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร อทิตา พรมดี

๑๐:๕๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๐๘๐

ขออนุมัติเสบียงสัตว์(หญ้าแห้ง)ตาม
โครงการจัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำ
ตำบล ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๕๖๒๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๕๙

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔สพ๐๐๐๘/ว๐๗๔๙

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

๑๕๖๒๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี อทิตา พรมดี

๑๑:๐๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔มห ๐๐๐๘/ว ๓๗๔

ส่งรายงานตัวชี้วัดด้านสุขภาพสัตว์ตัวชี้
วัดที่ ๔ ของปศุสัตว์จังหวัด รอบ
๑/๒๕๖๔

๑๕๖๒๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร อทิตา พรมดี

๑๑:๐๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๖๗

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์การเกษตร
จำนวน ๑ รายการ

๑๕๖๒๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
หนองคาย

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๑๐

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔มห ๐๐๐๘/ว ๓๗๕

ส่งรายงานตัวชี้วัดด้านสุขภาพสัตว์ตัวชี้
วัดที่ ๓ ของปศุสัตว์จังหวัด รอบ
๑/๒๕๖๔

๑๕๖๓๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร อทิตา พรมดี

๑๑:๑๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๗๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔มห ๐๐๐๘/ว ๓๖๔

ส่งรายงานตัวชี้วัดด้านสุขภาพสัตว์ตัวชี้
วัดที่ ๑ ของปศุสัตว์จังหวัด รอบ
๑/๒๕๖๔

๑๕๖๓๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร อทิตา พรมดี

๑๑:๑๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๓๙๙

ขอรับการสนับสนุนจัดสรรเงิน งปม.
เพิ่มเติม (เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น
๒๘๐,๐๐๐ บาท) (เสนอ กปร.)

๑๕๖๓๒ สนง.ปศุสัตว์พื้นที่ กทม. (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๑๔

กลุ่มประสานราชการ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/๕๐๒

ขอส่งรายงานการสอบสวนโรค
พิษสุนัขบ้าในอำเภอศรีราชา พื้นที่หมู่
๑๒ ตำบลทุ่งสุขลา

๑๕๖๓๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี อทิตา พรมดี

๑๑:๑๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๖๓๔/๒๕๖๔

ส่งเอกสารการแก้ไขข้อบกพร่อง
GFP&HACCP จาการตรวจประเมิน
ประจำปี ๒๕๖๔ บริษัท ที.พี.กรุ๊ป อินเต
อร์ฟู้ดส์ จำกัด (EST.๓๑๘)

๑๕๖๓๔ บริษัท ที.พี.กรุ๊ป อินเตอร์ฟู้ดส์
จำกัด

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๑๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔ปจ ๐๐๐๘/๑๓๓๗

ขอปรับเปลี่ยนประเภทรายจ่าย (งบ
ดำเนินงาน) ประจำปี งปม.๒๕๖๔ (เป็น
จำนวนเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท) (เสนอ ก
ปร.)

๑๕๖๓๕ สนง.ปศจ.ปราจีนบุรี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๑๗

กลุ่มประสานราชการ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กพ ๐๐๐๘/ว ๖๔

ส่งรายงานการรับ-จ่ายวัคซีน ตั้งแต่วันที่
๑-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๖๓๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
กำแพงเพชร

อทิตา พรมดี

๑๑:๑๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๗๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔สท ๐๐๐๘/๖๑๑

ขอความอนุเคราะห์ขุดเจาะบ่อบาดาล
พร้อมปั๊มน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อ
ช่วยเหลือสหกรณ์โคนมคีรีมาศ

๑๕๖๓๗ สนง.ปศจ.สุโขทัย พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๑๙

กลุ่มประสานราชการ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/๕๘๒

รายงานการเบิกจ่ายชีวผลิตภัณฑ์ (ผช.
๓๗) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๖๓๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย อทิตา พรมดี

๑๑:๒๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔อน ๐๐๐๘/๕๐๔

ขอส่งแบบสำรวจฐานข้อมูลเพื่อประกอบ
การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรและวาง
แผนจัดทำคำขอ งปม.สำหรับหน่วยงาน
(เสนอ กปร.)

๑๕๖๓๙ สนง.ปศจ.อุทัยธานี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๒๒

กลุ่มประสานราชการ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔จบ ๐๐๐๘/๑๐๑๗

ขอส่งแบบสำรวจฐานข้อมูลพื้นฐานของ
หน่วยงานเพื่อประกอบการพิจารณา
จัดสรร งปม.ปี งปม.๒๕๖๕ (เสนอ ก
ปร.)

๑๕๖๔๐ สนง.ปศจ.จันทบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๒๕

กลุ่มประสานราชการ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๖๖๗

ขอปรับประเภทงบประมาณรายจ่าย
จำนวน ๑๐๖,๗๐๐ บาท

๑๕๖๔๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี อทิตา พรมดี

๑๑:๒๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๘๓๘

รายงานแผนและผลการจัดซื้อ/จัดจ้าง
รายการงบลงทุน ประจำปี งปม.พ.ศ.
๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๕๖๔๒ สนง.ปศจ.ราชบุรี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๒๖

กลุ่มประสานราชการ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๗๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๖๘

ของบประมาณในการขอขยายเขตย้าย
จุดติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า

๑๕๖๔๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เพชรบุรี

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๒๘

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๔๗๓

รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
รายบุคคลของผู้บริหาร ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กำหนดให้มี
ตัวชี้วัดทั้งหมด ๔ ตัว

๑๕๖๔๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี อทิตา พรมดี

๑๑:๒๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๕๖๗

ขอรับการสนับสนุน งปม.ก่อสร้างถนน
คอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ไม่น้อยกว่า
๗๔๕ ตารางเมตร หนา ๐.๒๐ เมตร
รอบพื้นที่ สนง.ปศจ.มหาสารคาม (เป็น
เงินทั้งสิ้น ๔๙๘,๐๐๐ บาท) (เสนอ ก
ปร.)

๑๕๖๔๕ สนง.ปศจ.มหาสารคาม ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๒๙

กลุ่มประสานราชการ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๘๑

รายงานผลการจำหน่ายพัสดุชำรุด ๒
รายการ

๑๕๖๔๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๓๑

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔นน ๐๐๐๘/ว ๐๔๓

รายงานการประชุมประจำเดือน สนง.ป
ศจ.น่าน (ประจำเดือน ก.พ.๒๕๖๔)
(เสนอ กปร.)

๑๕๖๔๗ สนง.ปศจ.น่าน ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๓๒

กลุ่มประสานราชการ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔สธ ๐๔๔๗/ว ๒๙๕

ขอชี้แจงแนวทางการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
การกักกันในสถานที่กักกันซึ่งทาง

๑๕๖๔๙ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ อทิตา พรมดี

๑๑:๓๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๗๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ราชการกำหนด เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๕๕๔

ส่งรายงานการประชุมปรจำเดือนของ
หน่วยงาน ประจำเดือน ก.พ.๒๕๖๔
(เสนอ กปร.)

๑๕๖๕๐ สนง.ปศจ.พิษณุโลก (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๓๓

กลุ่มประสานราชการ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔สข ๐๐๐๘/๔๑๕

รายงานหารือแนวทางการแก้ไขปัญหา
สุกรขาดแคลนในจังหวัดสงขลา

๑๕๖๕๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อทิตา พรมดี

๑๑:๓๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๖/๐๔/๒๕๖๔พว ๐๒๐๖.๑๒/๑๒๓๗

พระราชทานพระราชวโรกาสให้เข้าเฝ้า
ทูลละอองพระบาท ในวันที่ ๒๐ เมษายน
๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ วังสระปทุม

๑๕๖๕๒ หน่วยราชการในพระองค์ ๙๐๔ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๑:๓๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๒๔๓๐

การติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์งาน
วิจัยภายใต้งบ Directed Fund ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ของกองทุน
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

๑๕๖๕๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงาน
และโครงการพิเศษ

อทิตา พรมดี

๑๑:๓๙

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔ส.ม.ท.๑๙/๒๕๖๔

การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืช
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ ระหว่างวันที่ ๒๒-
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น
๓ อาคารบูรณมงคล ม.เทโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุทธยา

๑๕๖๕๔ สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
(SEED ASSOCIATION OF
THAILAND)

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๓๙

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๗๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๓/๒๕๖๔ส.ม.ท.๒๐/๒๕๖๔

การประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พืช
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ ระหว่างวันที่ ๒๒-
๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมชั้น
๓ อาคารบูรณมงคล ม.เทโนโลยีราช
มงคลสุวรรณภูมิ จ.พระนครศรีอยุทธยา

๑๕๖๕๕ สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย
(SEED ASSOCIATION OF
THAILAND)

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๔๑

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๐๖๕

ขอส่งรายงานเสบียงสัตว์คงเหลือประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๖๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ยโสธร

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๔๓

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๑๐๐๗

รายงานการรับมอบ - ส่งมอบครุภัณฑ์
(ส่งมอบครุภัณฑ์วิทยาสตร์ จำนวน ๑๕
รายการ)

๑๕๖๕๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๔๙

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๑๒๑๕

การโอนวัสดุคงคลัง (จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์
จำนวน ๑ รายการ จำนวนเงินรวม
๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๕๖๕๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๕๒

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๖๕๙/๒๕๖๔

Reference is made to my earfer
letter daled February ๑๕th, ๒๐๒๑
(attached) regarding my request
for the kind assistance of DLD in
the application for importing
cured pork products by Thai
company "Ebisu Foods Co.,Ltd."

๑๕๖๕๙ Embassy of Spain พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๐๙

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๗๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

from the Spanish manufacturer
"Camicas Ibericas Mozarbez, S.L.
(Ibericos Montellano). (ฉบับแฟกซ์)

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๒๓๙

รายงานข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และ
ขาดราชการ

๑๕๖๖๐ ศอส.มหาสารคาม พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๒๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๗๗

ส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ

๑๕๖๖๑ ศอส.ตรัง พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๒๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔สป ๐๐๐๘/๘๕๔

ขอข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และขาด
ราชการ

๑๕๖๖๒ สนง.ปศจ.สมุทรปราการ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๓๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๕๖๔

ส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ

๑๕๖๖๓ สนง.ปศจ.มหาสารคาม งานบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๓๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๐/๑๒๙

ข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ

๑๕๖๖๔ ศบส.มหาสารคาม พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๓๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ลป ๐๑๕๑

ส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ และขาด
ราชการ ของข้าราชการ และลูกจ้าง
ประจำ ปี งปม.๒๕๖๙

๑๕๖๖๕ ศวพ.ภาคเหนือตอนบน พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๔๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๔/๐๒/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว๒๗๗

การประชุมคณะกรรมการโคเด็กซ์ สาขา

๑๕๖๖๖ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๗๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

หลักการทั่วไป (Codex Committee
on General Principles) ครั้งที่ ๓๒
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างวันที่
๘,๙,๑๑,๑๒,๑๕ และ ๑๗ กุมภาพันธ์

๑๕/๑๐/๒๕๖๓กษ ๒๓๐๓/ว๙๘๖

รับรองรายงานการประชุมคณะ
อนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหาร
ระหว่างประเทศว่าด้วยเรื่องนโยบายและ
หลักการทั่วไป ครั้งที่ ๔๐-๕/๒๕๖๓ เมื่อ
วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

๑๕๖๖๗ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๒/๐๒๘๘

ขอส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและ
ขาดราชการ

๑๕๖๖๘ ศผท.ชลบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๐๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว๒๖๐

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการแสดงฉลาก
สำหรับสินค้าเกษตร ครั้งที่๑-๑ เมื่อวันที่
๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๖๖๙ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔TPG.

แจ้งขอออก HEALTH CERTIFICATE ล่า
ช้า

๑๕๖๗๐ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/ลป ๐๑๗๙

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (มี.ค.
๒๕๖๔)

๑๕๖๗๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือตอนบน

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๖

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๗๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/รบ ๒๔๑

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๖๗๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันตก

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๕/ ๒๐๔

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔ (รวม
๖๓,๒๒๘ บาท)

๑๕๖๗๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ.
เมือง จ.ตาก

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๗

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๖๗๔/๒๕๖๔

ขอออกหนังสือรับรองฯ ใหม่

๑๕๖๗๔ บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเต
อร์เนชั่นแนล จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๖๗๗

รายงานผลการดำเนินงานโครงการเลี้ยง
แพะพระราชทาน ในโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๕๖๗๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๘

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๖๗๖/๒๕๖๔

ขอออกหนังสือรับรองฯ ใหม่ เลขที่ AC
๒๑๓๐๕๗๙๖

๑๕๖๗๖ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๕/ ๒๐๕

ส่งรายงานเงินฝากคลัง ประจำเดือน มี.
ค. ๒๕๖๔ (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวม
ทั้งสิ้น ๙๑๔,๔๖๘.๐๐ บาท)

๑๕๖๗๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๑

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔สฎ ๐๐๐๘/ว๓๖

รายงานผลการดำเนินการทางกฎหมาย
โรงฆ่าสัตว์ที่ไม่ได้รับอนุญาตประกอบ

๑๕๖๗๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๗๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

กิจการฆ่าสัตว์ จำนวน ๑ ราย

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๖๐

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

๑๕๖๘๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อทิตา พรมดี

๑๓:๒๓

อธิบดี ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ภก ๐๐๐๘/๒๕๐

ส่งตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วน
ราชการชั้นต่ำกว่าระดับกรม ด้าน
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ของปศุสัตว์
จังหวัด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๖๘๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๖/ ๑๒๗

ส่งรายงานรายละเอียดเงินรายได้แผ่นดิน
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน มี.ค.
๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๓๘๔,๔๒๒.๐๐ บาท)

๑๕๖๘๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
อ.มะขาม จ.จันทบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๓

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ลป ๐๐๐๘/๒๗๖๕

รับโอนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒
เครื่อง

๑๕๖๘๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง อทิตา พรมดี

๑๓:๒๔

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ตก๐๐๐๘/ ๔๘๗

รายงานเงินรายได้แผ่นดิน (มี.ค. ๒๕๖๔
รวมทัั้งสิ้น ๑๐๗,๙๗๐.๐๐ บาท)

๑๕๖๘๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๕

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๖๓๒

ส่งการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ ของ นายธนวัฒน์ พันธุ์สนิท

๑๕๖๘๕ สนง.ปศข.๘ ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๒๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๘๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๒๑๒

รายงานสถิติสัตว์ป่วยจากหลักฐานการ
ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ ประจำปี
พ.ศ.๒๕๖๓

๑๕๖๘๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ อทิตา พรมดี

๑๓:๒๖

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๗/ ๑๒๕

ขอส่งเอกสารทะเบียนทรัพย์สิน กรม
ปศุสัตว์ (จำนวน ๑ รายการ)

๑๕๖๘๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๗

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๒๑๓

รายงานการออกใบหนุญาตให้ตั้งสถาน
พยาบาลสัตว์และใบอนุญาตให้ดำเนิน
การสถานพยาบาลสัตว์ ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๖๘๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ อทิตา พรมดี

๑๓:๒๗

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔นศ ๐๐๐๘/๖๓๔๑

ส่งแบบสรุปสมรรถนะสำหรับการปฏิบัติ
ราชการของ ปศจ. (นายเศกสรรค์ สวน
กูล)

๑๕๖๘๙ ศาลากลาง จ.นครศรีธรรมราช พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๒๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๖/ ๑๒๘

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๕๖๙๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
อ.มะขาม จ.จันทบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๘

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๖๙๑/๒๕๖๔

ขอพิจารณาออกหนังสือ To Whom กับ
H/C REPLACEMENT

๑๕๖๙๑ บริษัท ไทยฟู้ดส์ เฟอร์เธอร์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๘๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ชร๐๐๐๘/ ๑๐๙๔

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๕๖๙๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๐

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔นศ ๐๐๐๘/๖๖๙

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๕๖๙๓ สนง.ปศจ.นครศรีธรรมราช (กลุ่ม
พัฒนาคุณภาพสินค้า)

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๓๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๕/๒๐๐

รายงานความก้าวหน้าการใช้จ่าย
งบประมาณปี ๒๕๖๔ เป็นเงิน
๒๔๒,๑๐๐ บาท

๑๕๖๙๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ.
เมือง จ.ตาก

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๕/ ๒๐๓

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๕๖๙๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ.
เมือง จ.ตาก

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๒

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/พล ๒๑๔

ขอส่งแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ ของ นายนฤพล พร้อมขุนทด

๑๕๖๙๖ ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง   จ.
พิษณุโลก

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๓๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๒๔๖๘

ผลการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาฟาร์ม
ไก่ ในพื้นที่หมู่ที่ ๑ ตำบลสันผักหวาน
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

๑๕๖๙๗ สนง.ปศจ.เชียงใหม่ (กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๓๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๘๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๓/ ๑๖๐

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (ครุภัณฑ์
การเกษตร รถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิด
ขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๙๕ แรงม้า
จำนวน ๑ คัน มูลค่ารวม
๑,๑๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๕๖๙๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๕

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๖๙๙/๒๕๖๔

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้าน
จุลชีวิทยาในอาหารกระป๋อง

๑๕๖๙๙ บริษัท ไทย อินาบะ ฟูดส์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๓/ ๑๖๑

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (ครุภัณฑ์
การเกษตร เครื่องขุดมันสำปะหลัง
จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่ารวม
๔๙,๕๐๐.๐๐ บาท)

๑๕๗๐๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๙

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๖/๑๑๐

ขออนุมัติปรับลด-เพิ่มงบดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กิจกรรม
การพัฒนาการผลิตปศุสัตว์

๑๕๗๐๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๓/ ๑๖๒

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (ครุภัณฑ์

๑๕๗๐๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๔

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๘๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

การเกษตร จำนวน ๒ รายการ เครื่อง
ปลูกมันสำปะหลัง จำนวน ๑ เครื่อง
และรถฟาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน
๔ ล้อ ขนาด ๔๗ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์
ใบมีดดันดินหน้าและผานไถจำนวน ๑
คัน มูลค่ารวม ๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท)

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๖/๑๑๓

ส่งตัวข้าราชการบรรจุใหม่มาปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ นางสาววนัชพร ขันธรักษ์
ตำแหน่งนักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ

๑๕๗๐๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๗๐๔/๒๕๖๔

ขอยกเลิกเอกสาร FORM ๑๖

๑๕๗๐๔ บริษัทวงศ์สุวรรณอาหารและโลจิสติ
กส์จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๔๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๒๑๙

ส่งรายละเอียดประกอบรายงานเงินราย
ได้แผ่นดิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๗๐๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๒๒๘

ส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ปี
๒๕๖๔ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๗๐๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ลป ๐๐๐๘/๓๐๕๑

รายงานผลการดำเนินงานเครือข่ายสัตว์
พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ เครือข่าย

๑๕๗๐๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๕๑

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

๑๕๗๐๘ สนง.ปศข.๙ จ.สงขลา พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๕๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๘๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ (นายบรรจง จงรักษ์วัฒนา)

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๑๒๔

ขอส่งสำเนาหนังสือขอความเห็นชอบผู้ว่า
ราชการจังหวัดโอนเงิน กลับส่วนกลาง
(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และ
ครุภัณฑ์การเกษตร)

๑๕๗๐๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๓๑

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สำหรับรอบการประเมิน ๑/๒๕๖๔ (นาย
เทวัญ รัตนะ)

๑๕๗๑๐ สนง.ปศข.๖(ส่วนยุทธศาสตร์ฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๕๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๒๒๔

ข้าราชการขอย้าย ราย น.ส.ปิยพร แก้ว
คำภา

๑๕๗๑๑ สนง.ปศข.๔ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๕๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๕/๑๑๔

ข้าราชการมารายงานตัวเพื่อปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ นายณรงค์ ศรีเทพ
เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน

๑๕๗๑๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๒๒๓

ข้าราชการขอย้าย (นายจุฬารัตน์
ทินทาน์)

๑๕๗๑๓ สนง.ปศข.๔ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๐๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๔/๑๔๖

ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณระหว่างปี
เป็นจำนวนเงิน ๒๒๐,๔๓๒.๕๐ บาท

๑๕๗๑๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๘๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๔๗๙๖

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
สามัญ สังกัด สนง.ปศจ.ชัยภูมิ ประจำปี
งปม.พ.ศ.๒๕๖๓ รอบการประเมินครึ่งปี
หลัง (๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๒๕๖๓) โควตา
พิเศษ (จำนวน ๒ ราย / ณรงค์ นาคราช,
สุรสิทธิ์ วิชัยแสง)

๑๕๗๑๙ ศาลากลาง จ.ชัยภูมิ พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๐๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๑๕๐๙

ย้ายข้าราชการ (นายณัฐพล คง
ปราโมทย์)

๑๕๗๒๑ สนง.ปศจ.ชัยภูมิ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๐๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๔๑๖

รายงานการรับ-จ่ายเวชภัณฑ์
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๗๒๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๑๔:๐๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/๑๑๙๗

สำรวจความต้องการของกลุ่มเกษตรกร

๑๕๗๒๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๑๔/๐๖๙

แจ้งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ

๑๕๗๒๔ ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อสุกรราชบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๐๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔บก ๐๐๐๘/๔๒๓

ส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัดด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๗๒๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๐๗

กองแผนงาน ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๘๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔พง ๐๐๐๘/๒๒๗

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้
วัด ร้อยละความสำเร็จของปริมาณผล
ผลิตที่ปศุสัตว์จังหวัดทำได้จริง
เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่สำนัก
งานปศุสัตว์จังหวัดได้รับคามเอกสาร
งบประมาณรายจ่าย ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๕๗๒๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา (กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๑๒

กองแผนงาน ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๕/๑๘๕

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสุกรตาย ออก
จากทะเบียน ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔ จำนวน ๓ ตัว

๑๕๗๒๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๖๖๖

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม
เพื่อประกอบการพิจารณากิจกรรม
สำหรับการดำเนินโครงการ TA ๙๙๑๖-
REG: Greater Mekong Subregion
(GMS) Sustainable Agriculture and
Food Security Program (SAFSP)
(ภายในวันที่ ๗ เม.ย.๒๕๖๔)

๑๕๗๒๘ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๑๔

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔พง ๐๐๐๘/๒๒๙

รายงานผลการปฏิบัติราชการตัวชี้วัด
ร้อยละความสำเร็จของปริมาณผลผลิตที่
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่
รับผิดชอบของปศุสัตว์จังหวัด ทำได้จริง
เปรียบเทียบกับเป้าหมายผลผลิตที่สำนัก
งานปศุสัตว์อำเภอได้รับมอบหมายตาม

๑๕๗๒๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา (กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๑๕

กองแผนงาน ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๘๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เอกสารงบประมาณรายจ่าย

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๕/๑๘๗

รายงานผลการจำหน่ายสุกรออกจาก
ทะเบียน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๓๘ ตัว

๑๕๗๓๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔พง ๐๐๐๘/๒๓๕

รายงานผลการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัด :
ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ระดับจังหวัด

๑๕๗๓๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา (กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๑๗

กองแผนงาน ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๐/ว ๕๙๕

ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมออน
ไลน์ขององค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย
(เอพีโอ) จำนวน ๒ โครงการฯลฯ

๑๕๗๓๒ สป.กษ.สถาบันเกษตราธิการ กลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๑๗

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๕/๒๐๗

ส่งรายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๗๓๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ.
เมือง จ.ตาก

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔บก ๐๐๐๘/๔๒๒

ส่งหลักฐานการดำเนินงานตามตัวชี้วัด :
ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ระดับจังหวัด
รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๗๓๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๐

กองแผนงาน ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๖๖๒

รายงานผลการประชุมหารือความร่วมมือ
เรื่อง เทคโนโลยีการเกษตรอัจริยะ ครั้งที่
๒ (เมื่อวันที่ ๒๕ ม.ค.๒๕๖๔)

๑๕๗๓๕ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๒๐

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๘๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๖/๑๒๐

รายงานการจำหน่ายลูกโคนมเพศผู้อายุ
ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ตัว หมายเลข
CB๖/๖๔

๑๕๗๓๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
๖๓ ม.๒ ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.
จันทบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔รน ๐๐๐๘/๒๓๘

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด
นโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๗๓๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๑

กองแผนงาน ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๖/๑๒๖

รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๕๗๓๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.จันทบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๒๒

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ กรณี
หน่วยงานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์
ผ่านระบบ GFMIS web Online

๑๕๗๓๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
บุรีรัมย์

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๒๒

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กจ ๐๐๐๘/๖๘๑

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด (ด้านนโยบายกรม
ปศุสัตว์) รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๗๔๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๓

กองแผนงาน ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๐/๑๕๔

ขอชี้แจงกรณีไม่มีการจำหน่ายสัตว์ให้
เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี

๑๕๗๔๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ หมู่ ๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอน
สวรรค์ จ.ชัยภูมิ

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๒๕๓

ขอความอนุเคราะห์เคลื่อนย้ายสุกรพันธุ์
เข้าเลี้ยงในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๕

๑๕๗๔๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๔:๒๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๘๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๖๘๙

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

๑๕๗๔๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๔

กองแผนงาน ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/รบ ๒๔๒

ขอส่งรายงาน วก.๘ ประจำเดือน
กุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๗๔๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันตก

อทิตา พรมดี

๑๔:๒๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(พจ)/ ๐๖๒

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ชุด)

๑๕๗๔๕ ด่านกักกันสัตว์พิจิตร วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๕

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๔๐๘

รายงานผลการตรวจราชการร่วมกับผู้
ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๓

๑๕๗๔๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓
นครราชสีมา (ส่วนยุทธศาสตร์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๖

กองแผนงาน ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๕๙

รายงานการเบิก-จ่ายวัคซีนชีวภัณฑ์ (ผช
๓๗/๑) งบเพื่อป้องกันโรค ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๗๔๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อทิตา พรมดี

๑๔:๒๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/๑๕๔๓

ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการราย
บุคคลของผู้ดำรง ตน.หน.ส่วนราชการ
ระดับกรม (ระหว่าง นายระพีภัทร์ จันท
รศรีวงศ์ รองปลัด กษ. ผู้รับคำรับรอง

๑๕๗๔๘ สป.กษ. กกจ. พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๒๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๙๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

และ นายสรวิศ ธานีโต อปส. ผู้ทำคำ
รับรอง)

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๒๙

ขออนุมัติจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๑๕๗๔๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
บุรีรัมย์

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๒๗

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๓๖๔

รายงานผลการตรวจราชการร่วมกับผู้
ตรวจราชการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ เขต ๑๓

๑๕๗๕๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓
นครราชสีมา (ส่วนยุทธศาสตร์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๘

กองแผนงาน ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๖๓

การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อ
ดำเนินโครงการก่อสร้างรั้วคาวบอย
(cow boy) ความสูง ๓ ชั้น ระยะทาง
๘๒๐ เมตร

๑๕๗๕๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
สุโขทัย

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๓๐

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔อย ๐๐๐๘/๔๔๖

การจัดส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้
วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๕๗๕๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๐

กองแผนงาน ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/๖๐๗

ส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัดด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๗๕๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย (กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๑

กองแผนงาน ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๖๓.๒

ขออนุมัติจำหน่ายพัสดุชำรุด

๑๕๗๕๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
กาญจนบุรี

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๓๒

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๙๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๗๕๕/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่บัญชี
๐๓๐-๖-๐๓๑๖๑-๒ จำนวนเงิน
๖๕,๙๖๑ บาท

๑๕๗๕๕ บมจ.ธ.กรุงไทย พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๘/ว ๕๘๓

คุ้มครองผู้บริโภคในด้านสินค้าเกษตรส่ง
ให้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้
บริโภค  จึงขอให้พิจารณาส่งข้อมูลให้
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองฯโดย
ตรงต่อไป

๑๕๗๕๖ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

อทิตา พรมดี

๑๔:๓๓

สำนักกฏหมาย ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/๑๑๑๖

รายงานผลการดำเนินการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๕๗๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
(กลุ่มยุทธศาสตร์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๔

กองแผนงาน ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(พจ)/ ๐๖๔

ขอส่งรายงานแสดงข้อมูลบัญชีผิดดุล
ระดับหน่วยเบิกจ่าย ประจำปีงปบระมา
ณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ประจำปีงบประมาณ พ.
ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ ประจำเดือน มี.
ค. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด)

๑๕๗๕๘ ด่านกักกันสัตว์พิจิตร วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๔

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๒๘.

ขออนุญาตรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง จำนวน
๓ รายการ

๑๕๗๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
บุรีรัมย์

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๓๔

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๗๖๐/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เลขที่บัญชี

๑๕๗๖๐ บมจ.กรุงไทย พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๙๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓๐-๖-๐๕๒๑๑-๓ จำนวนเงิน
๒๙๖,๙๒๗.๔๐ บาท

๐๔/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๗๖๑/๒๕๖๔

แจ้งขอต่ออายุใบรับรองระบบ GMP
และ HACCP (VCN.๔)

๑๕๗๖๑ บริษัทโชติวัฒน์อุตสาหกรรมการ
ผลิต จำกัด

ดรุณี คำรอด

๑๔:๓๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔สต ๐๐๐๘/๘๓๘

รายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้
วัดร้อยละความสำเร็จของนโยบายกรม
ปศุสัตว์ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๕๗๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล (กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๕

กองแผนงาน ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๖๔

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (มี.ค.
๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น
๑๗๒,๓๐๘.๐๐ บาท)

๑๕๗๖๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เคี้ยวเอื้อง ต.ท่านพระ อ.เมือง จ.
ขอนแก่น

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๖

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ลป ๐๐๐๘/๓๐๗๘

รายงานสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ-จัดจ้า
ง รายเดือน ตามแบบ สขร.๓
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๗๖๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง อทิตา พรมดี

๑๔:๓๗

สำนักกฏหมาย ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๓๓

ขอจัดส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัด
ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๕๗๖๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๗

กองแผนงาน ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔ปป ๐๐๑๐/ว ๕๙

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในภาค

๑๕๗๖๖ สนง.ป.ป.ท. กองป้องกันการทุจริต
ในภาครัฐ กลุ่มงานวิชาการและ
พัฒนานวัตกรรมด้านการป้องกัน

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๙๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

รัฐเชิงรุก รุ่นที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๕ - ๖
พ.ค.๒๕๖๔ ณ โรงแรมเบสท์เวสเทิร์น
พลัส แวนด้า แกรนด์ ถ.แจ้งวัฒนะ ต.
คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี)

๐๗/๐๔/๒๕๖๔สวก ๐๕๐๐/ว ๑๗๕๒

เชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณา
ติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย
ด้านสัตว์เศรษฐกิจ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่
๒๙ เมย ๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคาร ๓ สำนัก
งานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

๑๕๗๖๗ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)

ดรุณี คำรอด

๑๔:๓๘

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ลป ๐๐๐๘/๓๐๘๒

ส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัดด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๗๖๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๙

กองแผนงาน ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔สทท.๐๑๘/๙๔๓.๑๔

ขอทราบประวัติการรับราชการ นาย
เถลิงศักดิ์  วงศ์วานิช

๑๕๗๖๙ สภาทนายความ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์

อทิตา พรมดี

๑๔:๓๙

สำนักกฏหมาย ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔สขปท ๐๑๑/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์เคลื่อนย้ายม้า
สำหรับการแข่งขันกีฬาขี่ม้าโปโล
รายการ Thailand Polo
Championship ๒๐๒๑

๑๕๗๗๐ สมาคมกีฬาขี่ม้าโปโลแห่งประเทศ
ไทย

มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๑๔:๔๐

อธิบดี ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๑๐๘๗

ส่งรายละเอียดตัวชี้วัดด้านนโยบายกรม
ปศุสัตว์ของปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

๑๕๗๗๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
(กลุ่มยุทธศาสาตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๐

กองแผนงาน ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๙๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๕๘๑

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติและ
สังเกตการณ์โครงการฝึกอบรมเกษตรกร
หลักสูตร "เทคโนโลยีการผลิตและ
แปรรูปไก่พื้นเมือง" ภายใต้โครงการ
พัฒนาชุมชนเลี้ยงไก่พื้นเมืองสู่วัติวิถีที่
ยั่งยืนต้นแบบ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔

๑๕๗๗๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๔๑

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔รน ๐๐๐๘/๒๓๗

กำหนดการจัดส่งผลงานและหลักฐาน
ตามตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์
รอบที่ ๑/๒๕๖๔ ชื่อตัวชี้วัด : ระดับ
ความสำเร็จในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
รายชนิดสัตว์

๑๕๗๗๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๒

กองแผนงาน ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๗๙

ขอส่งข้อเสนอโครงการวิชาการ ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง การศึกษา
สภาพการเลี้ยงกระบือและความพึงพอใจ
ของเกษตรกรเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรม
ปศุสัตว์

๑๕๗๗๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ อ.เมือง
จ.สุรินทร์

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔นค ๐๐๐๘/ว ๖๑๙

รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด :
ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด
รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๗๗๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๔

กองแผนงาน ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๙๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔SCC๒๑/GVCT๔๐๖

แจ้งยื่นขอเอกสาร Health certificate
หลังเรือออก

๑๕๗๗๖ บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด
(มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๔๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๐/๑๑๔

ส่งใบยกเลิกการเป็นสมาชิกเครือข่าย
สัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

๑๕๗๗๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นคร อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๕๗๙

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติและ
สังเกตการณ์โครงการฝึกอบรมเกษตรกร
หลักสูตร "การพัฒนาการเพิ่มศักยภาพ
การผลิตผลิตภัณฑ์ ต้นแบบไก่ดำ" ภาย
ใต้โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ไก่ดำ
แบบครบวงจรจังหวัดพิษณุโลก ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๕๗๘๐ สำนักงานปศุสัตวืจังหวัดพิษณุโลก
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๔๖

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๙/๐๙๖

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ตาย
(แพะ) ออกจากทะเบียน ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ตัว

๑๕๗๘๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นราธิวาส อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ยล๐๐๐๘/ ๖๗๕

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (มี.ค.
๒๕๖๔)

๑๕๗๘๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๙

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๖/๑๘๑

รายงานผลการสอบคัดเลือกพนักงาน

๑๕๗๘๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๙๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ราชการทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วย
สัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(พจ)/ ๐๖๓

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๕๗๘๖ ด่านกักกันสัตว์พิจิตร วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๑

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๕/ว ๘๕๗

ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม The
๘th Meeting of the National
Contact Points - ARASFF และ The
๖th Meeting of Steering
Committee - ARASFF (ในวันที่ ๑๙ -
๒๐ เม.ย.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๗.๐๐
น. ณ ห้องประชุม ๓๕๒ อาคาร ๓ ชั้น ๕
มกอช.)

๑๕๗๘๗ สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรฯ ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๕๑

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔อว ๘๓๙๔(๕)/๕๓๐

ตอบรับเอกสาร ขอขอบคุณที่ได้มอบ
หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน
๑ เล่ม

๑๕๗๘๙ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๑

กองแผนงาน ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔สพ.สภ.ว ๒๒๙/๒๕๖๔

ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญเลี้ยงพระเพล
เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
สัตวแพทยสภาครบรอบ ๑๙ ปี  วันที่
๒๓ เมย ๖๔ ณ ห้องประชุมทองฑีฆายุ
ชั้น ๔ ตึกสำนักงานสัตวแพทยสภา

๑๕๗๙๐ สำนักงานสัตวแพทยสภา ดรุณี คำรอด

๑๔:๕๑

อธิบดี ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๙๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๑๙๒

รายงานผลการตรวจเยี่ยมเครือข่ายสัตว์
พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ประจำปี ๒๕๖๔ ไตร
มาสที่ ๑ (ต.ค.-มี.ค.๖๔)

๑๕๗๙๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ตร ๐๐๐๘/๕๖๖

การสำรวจการจัดตลาดนัดโค-กระบือ
และตลาดนัดสัตว์ปีก ปี ๒๕๖๔

๑๕๗๙๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด อทิตา พรมดี

๑๔:๕๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔คค ๐๖๐๐๑/๒๙๙๕

ขอขอบคุณที่ได้มอบ หนังสือรายงาน
ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เล่ม

๑๕๗๙๓ กรมทางหลวง แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๓

กองแผนงาน ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๒/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๐/๗๒

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ตาย
(แพะ) ออกจากทะเบียน ประจำเดือน
มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๖ ตัว

๑๕๗๙๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ หมู่ ๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอน
สวรรค์ จ.ชัยภูมิ

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๒/ว ๒๓๘

การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร

๑๕๗๙๕ กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๔

กองแผนงาน ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๒๑

รายงานสรุปผลการให้บริการข้อมูลผ่าน
ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๑๕๗๙๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๕๔

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กต ๐๕๐๓/ว ๕๓๑

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเตรียมการ
สำหรับการประชุม Political
Consultations ไทย-อิตาลี ครั้งที่ ๒ (ใน

๑๕๗๙๗ กระทรวงการ ตปท. กรมยุโรป กอง
ยุโรปตะวันตก

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๕๔

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๙๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

วันที่ ๑๓ พ.ค.๒๕๖๔ เวลา ๑๕.๐๐ -
๑๘.๐๐ น. ผ่านระบบการประชุมทาง
ไกล) โดยมีอธิบดีกรมยุโรป กระทรวง
การ ตปท. และ อธิบดีฝ่ายเอเชียและโอ
เชียเนีย กระทรวงการ ตปท.สาธารณรัฐ
อิตาลี เป็นประธานร่วม

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๐๐๖/ว ๕๐๖

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงการ
ดำเนินงานของคณะกรรมการเครือข่าย
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่
๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด
จันทบุรี

๑๕๗๙๘ กรมส่งเสริมการเกษตร อทิตา พรมดี

๑๔:๕๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๖๓๗

การจำหน่ายทะเบียนแม่โค โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
เกษตรกรผู้ยืม (กรณีสัญญายืมครบ ๕ ปี)
รวมจำนวน ๑ ตัว

๑๕๗๙๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/ว ๕๙๙

รายงานข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่
เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ
จำนวนสัตว์ที่ถูกฆ่า

๑๕๘๐๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๕๖

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๑๙๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๗๐๒

การอนุมัติขยายลูกกระบือ ตัวที่ ๑ เพศ
เมีย อายุครบ ๑๘ เดือน โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว

๑๕๘๐๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔บก ๐๐๐๘/๐๒๐

ขอสอบถามเรื่องคดีละเมิด นายองอาจ
คนกล้า

๑๕๘๐๒ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโซพิสัย อทิตา พรมดี

๑๔:๕๗

สำนักกฏหมาย ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/ลป ๐๑๖๒

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๕๘๐๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร
สัตวแพทย์ภาคเหนือตอนบน

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๗

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๕๘๔

ส่งหลักฐานการนำส่งเงินโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว

๑๕๘๐๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา (กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๐๐๙/ว ๕๐๘

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลคุณสมบัติ
เกษตรกรปราดเปรื่องต้นแบบ (Smart
Farmer Model) ภายในวันที่ ๙
เมษายน ๒๕๖๔

๑๕๘๐๕ กรมส่งเสริมการเกษตร อทิตา พรมดี

๑๔:๕๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๖๗

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๕๘๐๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐาน
อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ต.ท่าพระ อ.
เมือง จ.ขอนแก่น

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๙

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๐๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔นศ ๐๐๐๘/๖๕๗

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
ปฏิบัติการโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔

๑๕๘๐๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา (กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๑๕/๑๔๗

ขอส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและ
ขาดราชการของข้าราชการ

๑๕๘๐๘ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้าย
ฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๐๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ลป ว. ๑๐๕๙

ขอมอบหนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๒-
๒๕๖๓ จำนวน ๒ เล่ม

๑๕๘๐๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือตอนบน

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๐๐

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔นพ๐๐๐๘/ ๑๑๘๒

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑๔,๙๓๕ บาท)

๑๕๘๑๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๑

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๕/๑๐๖๔

ขอให้จัดส่งผลการดำเนินงานโครงการที่
ได้รับการสนับสนุนเงินจากกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ ไตรมาส
ที่ ๒ ปี ๒๕๖๔ รายงานภายในวันที่ ๑๕
เมษายน ๒๕๖๔

๑๕๘๑๑ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อทิตา พรมดี

๑๕:๐๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๖๗๗.

รายงานผลการดำเนินงานโครงการเลี้ยง
แพะพระราชทาน ในโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ

๑๕๘๑๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๐๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๔๑

ขอส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ และขาด
ราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๕๘๑๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์มหาสารคาม

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๐๓

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ปข ๐๐๐๘/๗๑๗

รายงานการชำระค่าโคจากเกษตรกร
โครงการฟื้นฟูพื้นที่ภาคใต้ที่ประสบ
วาตภัยจากใต้ฝุ่นเกย์ พ.ศ.๒๕๓๕
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๘๑๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคิรี
ขันธ์

อทิตา พรมดี

๑๕:๐๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔อต๐๐๐๘/ ๔๖๑

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๕๖,๐๕๕.๐๐ บาท)

๑๕๘๑๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๓

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔พร๐๐๐๘/ ๑๑๑๓

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๙๕,๖๒๕.๐๐ บาท)

๑๕๘๑๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ (ฝ่าย
บริหารงานทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๕

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๗๖

ปิดบัญชีโครงการไถ่ชีวิตโค-กระบือ เฉลิม
พระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

๑๕๘๑๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ดศ ๐๔๐๖/๒๒๖

ขอให้ท่านจัดส่งใบเสร็จรับเงินไปให้
กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม ภายใน ๑๕ วัน หลังจากวันที่ได้
รับเงินโอน

๑๕๘๑๘ สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๐๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ยล๐๐๐๘/ ๖๗๔

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๕๘๑๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๖

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔อต ๐๐๐๘/๔๕๓

รายงานการฝึกอบรมฝึกอบรมเกษตรกร
กิจกรรมพัฒฯาผลิตภัณฑ์และการตลาด
กลุ่มเครือข่ายภาคใต้ แผนพัฒนา
เกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริม
เกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔

๑๕๘๒๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๐๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ, กองงานพระราชดำริและ
กิจกรรมพิเศษ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/ว ๑๑๐๘

ขอรายงานกรณีแพะป่วยตาย

๑๕๘๒๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๕๑

รายงานผลการปฏฺบัติราชการระดับ
โครงการ/ผลผลิต ประจำเดือนมีนาคม
ตามแบบรายงาน RPT ๓๐๑ ในระบบ
บริหารการปฏฺบัติงาน(e-Operation)

๑๕๘๒๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์มหาสารคาม

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๐๙

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔อด๐๐๐๘/ ๔๙๗

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (มี.ค.
๒๕๖๔ รวมเงิน ๕,๙๐๐ บาท)

๑๕๘๒๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(ฝ่ายกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๙

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔สวพส./ว ๑๔

รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน

๑๕๘๒๔ สถานบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
(องค์การมหาชน)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๐๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ตามแผนแม่บทศูนย์พัฒนาโครงการ
หลวง แผนแม่บทโครงการพัฒนาพื้นที่สูง
แบบโครงการหลวง และแผนปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการ
หลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒

๐๑/๐๔/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๕๘๒

รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
กรณีเกษตรกรขอรับการสนับสนุนสัตว์
จาก ธ.ค.ก.

๑๕๘๒๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา (กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๘๒๖/๒๕๖๔

ขอแก้ไขเพิ่มเติมรายละเอียดสินค้าใน
ใบรับรอง (VCN.๓๓) (REPLACEMENT)

๑๕๘๒๖ บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๑๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔พม ๐๖๐๓/ว ๔๐๕๙

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุม ในวันที่
๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ
ห้องประชุมชั้น ๑ ทำเนียบองคมนตรี

๑๕๘๒๗ คณะกรรมการโครงการหมู่บ้าน
สหกรณืสันกำแพง อำเภอแม่ออน
ตามพระราชดำริ จังหวัดเชียงใหม่

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๒๓๔

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค-กระบือ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑๑
ตัว

๑๕๘๒๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๒๔๓

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม โครงการ

๑๕๘๒๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๐๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๒๓๘

ขอรับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑๕ ตัว

๑๕๘๓๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๒๕๙

รายงานการรับโค โครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
จำนวน ๕๒

๑๕๘๓๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๒๔๖

การขออนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกโค ตัวที่ ๑
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว เป็นเงิน ๑๐,๖๔๐ บาท

๑๕๘๓๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๑๒๒๔

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารการ
ขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการ
แก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ครั้งที่
๓/๒๕๖๔ วันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๔ เวลา
๐๘.๓๐ น. ณ ห้องประชุมกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (๑๓๔-๑๓๕)

๑๕๘๓๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงาน
และโครงการพิเศษ

มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๑๕:๒๒

อธิบดี ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๒๔๗

ขอแก้ไขและรายงานทะเบียนสัตว์
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑

๑๕๘๓๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๐๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ตัว

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๒๔๘

รายงานลูกเกิดโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

๑๕๘๓๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๘๓๖/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ GMP บริษัท
เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จำกัด EST.๒๕
(ตรวจต่อายุระบบ GMP)

๑๕๘๓๖ บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จำกัด
EST.๒๕๐

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๙๕๑

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีพ้นจากตำแหน่ง
จำนวน ๑ ราย ได้แก่ นายสำราญ รอด
เพชร

๑๕๘๓๗ สป.กษ.กองกลาง โทร.๐๒-๒๘๑-
๕๙๕๕ ต่อ ๒๙๑

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๒๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๒๔๕

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกโค ตัวที่ ๑
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว เป็นเงิน ๑๐,๖๔๐ บาท

๑๕๘๓๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๘๓๙/๒๕๖๔

ขอลดขอบข่ายการรับรองโรงงานห้อง
เย็นจัดเก็บสินค้าปศุสัตว์

๑๕๘๓๙ บริษัท เจพีเค โคลด์ สโตเรจ จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๒๔๑

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกโค ตัวที่ ๑
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑

๑๕๘๔๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๐๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ตัว เป็นเงิน ๑๔,๐๐๐ บาท

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๒๕๘

ขออนุมัติปรับเปลี่ยนประเภทรายจ่าย
(งบดำเนินงาน) ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔

๑๕๘๔๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๙๕๘

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตาม
นโยบายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็น
ศูนย์กลางสุขภานานาชาติ (นโยบาย
Medical Hub) ประจำปีงบประมาณ พ.
ศ.๒๕๖๓

๑๕๘๔๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๕:๓๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/นศ ๒๔๘

ข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ

๑๕๘๕๑ ศวพ.สัควแพทย์ภาคใต้ตอนบน จ.
นครศรีธรรมราช

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๓๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๖๕๒

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด ป
ศข. (การสร้างความรับรู้) รอบที่
๑/๒๕๖๔ (เสนอ ก.เผยแพร่ฯ) (พี่ตี๋รับ
เรื่องเอง ๗/๔/๒๕๖๔)

๑๕๘๕๖ สนง.ปศข.๕ (ส่วนยุทธศาสตร์ฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๓๔

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๒/๘๗๔

ขอเชิญส่งผู้แทนเข้าร่วมการฝึกอบรม
เรื่อง New legislaion on animal
health โดยการฝึกอบรมรูปแบบ
Online Conference ตั้งแต่วันที่ ๒๑-
๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

๑๕๘๕๗ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กองนโยบายฯ

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๓๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๐๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/สร ๑๑๘

ส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ

๑๕๘๕๘ ศวพ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
ล่าง จ.ขอนแก่น

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๓๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔อว ๗๘.๑๓/๐๐๗๒๒

ขอความอนุเคราะห์ให้นักศึกษาเข้าศึกษา
ดูงาน ในวันอังคารที่ ๒๐ เมษายน
๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

๑๕๘๕๙ คณะสัตวแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๓๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๔๕๖

แจ้งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ

๑๕๘๖๐ สนง.ปศจ.อุตรดิตถ์ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๓๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔สวช ว ๓๒๔

ขอความร่วมมือเสนอโครงการภายใต้
(ร่าง) นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ ระยะที่ ๒ พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐

๑๕๘๖๑ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ดรุณี คำรอด

๑๕:๓๙

อธิบดี ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๘๖๒/๒๕๖๔

ขอเลื่อนการตรวจรับรองระบบ GMP
และระบบ HACCP (รอบการตรวจ
ติดตามประจำปี)

๑๕๘๖๒ บริษัทพัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๓๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๙๗๒

ผลการประชุมคณะกรรมการทรัพยากร
น้ำแห่งชาติ (กนช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๘๖๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๐

กองแผนงาน ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/๐๓๕๔

แจ้งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ

๑๕๘๖๔ สนง.ปศจ.หนองบัวลำภู (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๐๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๓๑๘.๐๑/ว๕๑๕

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายการเปลี่ยนแปลงภูมิ
อากาศด้านการเกษตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๘๖๕ คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
นโยบายการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ด้านการเกษตร

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๔๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๗๐๓

ขอส่งตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
รอบประเมิน ๑/๒๕๖๔ ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๕๘๖๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๔๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๙๔๗

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนา Global
Health Focus Group (ในวันที่ ๒๓ เม.
ย.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ
ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร อาคาร ๑
ชั้น ๒ สนง.ปลัดกระทรวงสาธารณสุข)

๑๕๘๖๘ สป.กษ.กองกลาง โทร.๐๒-๒๘๑-
๕๙๕๕ ต่อ ๒๙๑

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๓

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔อว๖๓๐๙.FB๑.๒/๗๖/๒๕๖๔

การจัดทำรายละเอียดคำชี้แจงและข้อมูล
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สำคัญเพื่อ
ประกอบการชี้แจงต่อคณะกรรมาธิการ
วิสามัญพิจารณา พ.ร.บ. งบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๕

๑๕๘๖๙ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

อทิตา พรมดี

๑๕:๔๔

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๐๐๘/ว ๕๐๓

ขอส่งวารสารส่งเสริมการเกษตร ฉบับ
เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๕๘๗๐ กรมสงเสริมการเกษตร อทิตา พรมดี

๑๕:๔๖

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๐๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว๒๗๑

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณามาตรฐานอาหารระหว่าง
ประเทศ สาขาเชื้อดื้อยาต้านจุลชีพครั้งที่
๒๐-๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๘ เมษายน
๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐-๑๗.๐๐ น. ณ
ห้องประชุม ๓๕๑ อาคาร ๓ ชั้น ๕
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ

๑๕๘๗๑ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๔๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๖๕

ส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ

๑๕๘๗๓ ศบส.เทพา จ.สงขลา พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กจ ๐๐๐๘/๖๙๕

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตาม
ตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับ
จังหวัด รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๘๗๕ สนง.ปศจ.กาญจนบุรี (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๘

กองแผนงาน ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ขก ๑๙๖

ขอส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและ
ขาดราชการ

๑๕๘๗๖ ศวพ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
บน

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๐๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๙/๑๒๔

ส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ และขาด
ราชการ

๑๕๘๗๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๐๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๒/๑๔๙

ขอส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและ

๑๕๘๗๘ ศบส.สุพรรณบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๐๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๑๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ขาดราชการ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๒๓๑

ข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ

๑๕๘๗๙ ศบส.สระแก้ว พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔รย ๐๐๐๘/๕๒๔

ขอส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและ
ขาดราชการ

๑๕๘๘๐ สนง.ปศจ.ระยอง พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๒๔๙

ส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ

๑๕๘๘๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๗/๐๑๘๓

แจ้งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ

๑๕๘๘๒ ศผท.ราชบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๒๓๑

ส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ

๑๕๘๘๓ ศบส.ปราจีนบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๖๒

ขอส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและ
ขาดราชการ

๑๕๘๘๔ ศอส.เพชรบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๕๔

ชี้แจงผลการดำเนินงานในระบบบริหาร
การปฏิบัติงาน (e-Operation)

๑๕๘๘๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์มหาสารคาม

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๘

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๑๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๖๖

รายงานข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และ
ขาดราชการ

๑๕๘๘๖ ศอส.หนองคาย พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๕/๑๙๙

ส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ

๑๕๘๘๗ ศบส.ตาก พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๕๒

การบันทึกข้อมูลผู้เข้ารับการฝึกอบรม
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
และการให้คำแนะนำ สาธิตแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔

๑๕๘๘๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์มหาสารคาม

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๐

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๕๒

ส่งรายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๘๘๙ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์(ศูนย์วิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
มหาสารคาม)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๒

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๖๙

ขอส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและ
ขาดราชการ

๑๕๘๙๐ ศอส.ประจวบฯ พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๘๙๑/๒๕๖๔

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

๑๕๘๙๑ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๔

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๑๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ตง ๐๐๐๘/๔๗๔

ขอข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และขาด
ราชการ

๑๕๘๙๒ สนง.ปศจ.ตรัง (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๘๙๓/๒๕๖๔

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

๑๕๘๙๓ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๖

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/สร ๑๒๕

ส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ

๑๕๘๙๔ ศวพ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
ล่าง

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๘๙๕/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินส่วนลด
สลาก กรมปศุสัตว์ ยอดคงเหลือ
๑,๘๖๑.๔๔ บาท)

๑๕๘๙๕ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๗

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓(๘)/๑๑๑

ขอส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและ
ขาดราชการ

๑๕๘๙๖ ศผท.สุราษฎร์ธานี พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๘๙๗/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (โครงการ
ธนาคารโค - กระบือเพื่อ เกษตรกร ตาม
พระราชดำริ) เพื่อใช้รับเงิน จากศาล
(ยอดคงเหลือ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๕๘๙๗ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๙

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(ชพ)/๑๒๔

ข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ

๑๕๘๙๘ ด่านฯ ชุมพร พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๑๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(ตง)/๐๘๑

ข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ

๑๕๘๙๙ ด่านฯ ตรัง พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๙๐๐/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (กองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ
โครงการสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
โคนม รองรับการเปิดเสรีทางการค้า
(FTA) (เงินจ่ายขาด - ปศ.)(รวมรายการ
ถอนเงิน ๑,๖๘๐.๐๐ บาท)

๑๕๙๐๐ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๒

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๙๐๑/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (กองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและ
การตลาด โคเนื้อรองรับ FTA (เงินจ่าย
ขาด) รวมรายการถอนเงิน
๑๒๔,๕๖๐.๐๐ บาท)

๑๕๙๐๑ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๔

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๙๐๒/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (โครงการ
Expansion and Devension of
Forage Seed Trade Cooperation
ยอดคงเหลือ ๓,๓๔๕,๘๓๓.๔๐ บาท)

๑๕๙๐๒ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๖

กองคลัง ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๒๑๔

การเปิดเผยข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจำปี

๑๕๙๐๓ สนง.ปศข.๔ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๑๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๒๒๖

รายงานการดำเนินการตามมาตรการ
ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในกรมปศุสัตว์

๑๕๙๐๔ สนง.ปศข.๔ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/พล ๒๐๙

ขอส่งทำเนียบเครือข่ายการมีส่วนร่วม
การดำเนินงานเสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ของกรมปศุสัตว์

๑๕๙๐๗ ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง   จ.
พิษณุโลก

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔สค ๐๐๐๘/๒๐๐

ให้ข้าราชการรักษาราชการแทน
(นายพิระ ศรีเจ้า)

๑๕๙๐๘ สนง.ปศจ.สมุทรสาคร ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๗/๐๑๖๙

เบิกใบเสร็จรับเงิน งบประมาณ ๒๕๖๔
จำนวน ๑ เล่ม

๑๕๙๐๙ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี

ดรุณี คำรอด

๐๘:๓๗

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/๘๘๑

ขอเชิญวิทยากรและขอเชิญเข้าร่วมการ
อบรม เรื่อง Training for Experts
(Module ๑): Mutual Recognition
Arrandement for and Certification
Systems on Food Hygiene for
Perpared Foodstuff Products (MRA
on PF) ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์
ในวันที่ ๗-๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา
๑๓.๐๐-๑๗.๓๐ น.

๑๕๙๑๐ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๘:๔๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๑๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/๓๑๗

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาข้อกำหนดสุขภาพสัตว์บกของ
องค์การสุขภาพสัตว์โลกครั้งที่ ๖๑-
๒/๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๒๐ เมษายน
๒๕๖๔ ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุม ๕๑๑ อาคาร ๑ ชั้น ๓ สนง.มก
อช

๑๕๙๑๑ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๘:๔๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๙๑๒/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร โครงการแพะ -
แกะล้านนา (เงินจ่ายขาด) (รวมรายการ
ถอนเงิน ๒๔,๕๐๐.๐๐ บาท)

๑๕๙๑๒ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๐๘:๕๑

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔สสสท ๒๐๒๑/๐๑๒

ขออนุญาตสัมภาษณ์และบันทึกเทป
รายการสื่อวีดีทัศน์เพื่อทำการประชุม
วิชาการ ISAH ๒๐๒๑ (ในวันที่ ๑๘-๑๙
พ.ค.๒๕๖๔) หัวข้อเรื่อง "นโยบายและ
ผลสำเร็จในการควบคุมโรคระบาดสัตว์
ในประเทศไทย" (เสนอ ก.เผยแพร่ฯ)

๑๕๙๑๓ สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกร
ไทย

พรกมล เจริญบุญ

๐๘:๕๓

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๙๒๙

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ตลาด
เกษตรกร อ.ต.ก.

๑๕๙๑๔ สป.กษ.กองกลาง โทร.๐๒-๒๘๑-
๕๙๕๕ ต่อ ๑๐๔

พรกมล เจริญบุญ

๐๘:๕๔

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๓๗๐

ขออนุญาตลาป่วย นายศรชัย คงสุข ลา
ป่วยวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

๑๕๙๑๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๑๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๙๑๖/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (กรมปศุสัตว์
(โครงการวิจัย) รวมรายการฝากเงิน
๑๔๓,๑๑๐.๐๐ บาท)

๑๕๙๑๖ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๐๘:๕๘

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๐๔๐๙

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ
ลด และคัดแยกขยะมูลฝอย ประจำเดือน
มี.ค.๒๕๖๔ (เสนอ ก.ก่อสร้างฯ)

๑๕๙๑๗ สนง.ปศข.๓ นครราชสีมา (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๐๘:๕๘

กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๓๗๑

ขออนุญาตลาพักผ่อน นายศรชัย คงสุข
ผอ.ศูนย์ฯ ขอลาพักผ่อนวันที่ ๑๖
เมษายน ๒๕๖๔

๑๕๙๑๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๙๑๙/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (โครงการทุน
ปริญญาเอกเฉลิม) พระเกียรติทรงครอง
ราชย์ ๗๐ ปี ของนายจำรัส เลิศศรี ยอด
คงเหลือ ๑๘๔,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๕๙๑๙ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๐

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔ปข ๐๐๐๘/๗๖๗

ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจาก งปม.ใน
การก่อสร้างอาคาร สนง.ปศอ.เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๓๓๙,๗๐๐ บาท (เสนอ กปร.)

๑๕๙๒๐ สนง.ปศจ.ประจวบฯ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๐๐

กลุ่มประสานราชการ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๙๒๑/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เพื่อการรับ
เงินทางอิเล็กทรอนิสกส์ ยอดคงเหลือ

๑๕๙๒๑ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๑

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๑๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๕๐๐.๐๐ บาท)

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๒๓๐

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินการส่ง
คืนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลขทะเบียนที่
ขก.๒๖๘ (บางส่วน)

๑๕๙๒๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔ปข ๐๐๐๘/๗๖๘

ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจาก งปม.ใน
การก่อสร้างอาคาร สนง.ปศอ.เมือง
ประจวบคีรีขันธ์ เป็นเงิน ๒๑๑,๐๐๐
บาท (เสนอ กปร.)

๑๕๙๒๓ สนง.ปศจ.ประจวบฯ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๐๒

กลุ่มประสานราชการ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๙๒๔/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (EDC
สำหรับเงินงบประมาณและเงินนอก
งบประมาณ รวมรายการถอนเงิน
๑,๒๐๐.๐๐ บาท

๑๕๙๒๔ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๓

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๒๗๔

ขอส่งรายงานผลการตรวจประเมินฟาร์ม
เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ (ฟาร์ม
สมัครใหม่) จำนวน ๒ ฟาร์ม

๑๕๙๒๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กจ ๐๐๐๘/๖๘๒

ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือนส
ก.พ.๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๕๙๒๖ สนง.ปศจ.กาญจนบุรี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๐๔

กลุ่มประสานราชการ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๙๒๗/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร โครงการ ฟาร์มโค

๑๕๙๒๗ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๕

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๑๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๒ (เงินจ่ายขาด)
(รวมรายการฝากเงิน ๕๒,๙๓๑.๘๐
บาท)

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๙๒๘/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร โครงการ ฟาร์มโค
เนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๒ (เงิน
ทุนหมุนเวียน) (รวมรายการฝากเงิน
๗๘,๑๐๙.๕๖ บาท)

๑๕๙๒๘ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๗

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/พล ๒๑๒

ขอส่งแบบรายงานการจ้างและสัญญา
จ้าง พนง.ราชการทั่วไป ของ น.ส.วราพร
ตั่นแก้ว

๑๕๙๒๙ ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง   จ.
พิษณุโลก

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๑๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๙๓๐/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินกองทุน
สงเคราะห์เกษตรกร โครงการ ฟาร์มโค
เนื้อสร้างอาชีพ (เงินจ่ายขาด) (รวม
รายการฝากเงิน ๒,๒๗๐.๐๐ บาท)

๑๕๙๓๐ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๐๙:๑๑

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๙๓๑/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (ทุนการ
ศึกษาโครงการทุนปริญญาเอกเฉลิมพระ
เกียรติ ๘๐ พรรษา - นางสาวเรขา คณิต
พันธ์)

๑๕๙๓๑ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๐๙:๑๔

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/พล ๒๑๖

แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการใน
ตำแหน่ง (กมลทิพย์ เสนาชัย, สืบชาติ

๑๕๙๓๒ ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง   จ.
พิษณุโลก

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๑๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๑๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

สัจจวาทิต, ธีรพงษ์ พรมปัญญา)

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๗/๐๒๑๗

รายงานการแก้ไขข้อผิดพลาดจากการ
ตรวจสอบ

๑๕๙๓๓ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี

อทิตา พรมดี

๐๙:๑๖

กลุ่มตรวจสอบภายใน ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๑๙/๕๒

ขอข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และขาด
ราชการ

๑๕๙๓๔ สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึก
สัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมเชียงใหม่

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๑๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๙๓๕/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินรับจาก
โครงการวิจัยฯ ยอดคงเหลือ
๑,๐๓๓,๐๖๐.๐๐ บาท)

๑๕๙๓๕ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๐๙:๑๗

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๐/๑๑๓

ขอส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและ
ขาดราชการ

๑๕๙๓๖ ศบส.นครศรีธรรมราช พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๑๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๙๓๗/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินฝากเงิน
ทดรอง กรมปศุสัตว์ รวมรายการฝากเงิน
๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๕๙๓๗ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๐๙:๑๙

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๙/๐๗๗

ส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ

๑๕๙๓๘ ศผท.สงขลา พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๒๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๖/๑๖๗

ข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ

๑๕๙๓๙ ศบส.สกลนคร พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๒๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๒๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๙๔๐/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (บัญชีเงิน
ทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต วัคซีนจำหน่าย
ยอดยกไป ๗๖๖,๙๓๘.๗๓ บาท)

๑๕๙๔๐ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๐๙:๒๑

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๙๔๑/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (เงินรายได้
แผ่นดิน กรมปศุสัตว์ ยอดยกไป
๑,๐๒๗,๒๓๒.๐๐ บาท)

๑๕๙๔๑ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๐๙:๒๒

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๑๑/๑๔๔

ขอส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและ
ขาดราชการ

๑๕๙๔๒ ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อ
พันธุ์ลำพญากลาง

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๒๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๙๔๓/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (กรมปศุสัตว์
(สำหรับ NSW) ยอดยกไป ๙๖,๔๐๐.๐๐
บาท)

๑๕๙๔๓ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๐๙:๒๔

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๒/๑๔๗

นำส่งข้อมูลสถิติวันลาป่วย ลากิจ สาย
และขาดราชการ

๑๕๙๔๔ ศบส.พะเยา พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๒๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๙๔๕/๒๕๖๔

บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน (ธนคารโคก
ระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
CATTLE & BUFFALO BANK FOR
FARMERS INITIATED H.M.TH (ยอดยก
ไป ๔๓๗,๓๙๑.๙๙ บาท)

๑๕๙๔๕ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๐๙:๒๕

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๒๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๙๔๖/๒๕๖๔

ขอทราบผลคะแนนการสอบแข่งขันเพื่อ
บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
(น.ส.พูนศรี อินต๊ะ)

๑๕๙๔๖ น.ส.พูนศรี อินต๊ะ พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๒๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๙๔๗/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่อง HACCP บริษัท
เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด EST.๑๑๖

๑๕๙๔๗ บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๒๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๙๔๘/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ GMP บริษัท
เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด EST.๑๑๖

๑๕๙๔๘ บริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๒๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๔๘๓๘

บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (น.ส.
นภาพร กองกาญจน์)

๑๕๙๔๙ ศาลากลาง จ.ชัยภูมิ พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๒๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๓๐

โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ปี ง
ปม.พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๘

๑๕๙๕๐ สนง.ปศข.๖(ส่วนยุทธศาสตร์ฯ) พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๓๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔นว ๐๐๐๘/๐๘๕๗๗

ยกเลิกคำสั่งและเลื่อนเงินเดือน
ข้าราชการ (เฉพาะราย) จำนวน ๑ ราย
คือ น.ส.ชลธิชา ทองอ่อน

๑๕๙๕๑ ศาลากลาง จ.นครสวรรค์ พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๓๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๙๖๑

เรียนเชิญเข้าร่วมโครงการ "รักเหนือรัก"
ในระดับ ศีล ๕ ป้องกันโรคติดเชื้อไว
รัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ถวายพระ

๑๕๙๕๒ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

ถิรมน จุลานุกะ

๐๙:๓๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๒๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

บาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่อง
ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘
กรกฎาคม ๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ลย๐๐๐๘/ ๕๙๗

ส่งรายงานการรับ - จ่าย โครงการพัมนา
การผลิตเนื้อโคมาตรฐานอินทรีย์ (มี.ค.
๒๕๖๔ รวมรายจ่าย ๓,๒๐๒,๓๙๒.๒๕
บาท)

๑๕๙๕๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๔

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๖๕๘

ส่งรายงานการเบิก - จ่าย วัคซีน
ผลิตภัณฑ์งบเพื่อจำหน่าย (ผช๓๗/๑)
งบเพื่อจำหน่าย (เดือน มี.ค. ๒๕๖๔
จำนวนเงิน ๓๗,๕๐๐ บาท)

๑๕๙๕๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ (ส่วน
สุขภาพสัตว์) อ.เมือง จ.สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๗

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔MM๑๐๖/๒๕๖๔

แจ้งส่งมอบงานงวดที่ ๑ โครงการ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลการเฝ้าระวัง
โรคระบาดสัตว์ ระยะที่ ๒

๑๕๙๕๕ บริษัท มาสเตอ เมกเคอ จำกัด อทิตา พรมดี

๐๙:๔๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๐๗๔๓

ส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัดด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๙๕๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๔๙

กองแผนงาน ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๒๗๓

รายงานนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน (มี.ค.
๒๕๖๓ จำนวน ๒ ชุด รวมเงิน
๕๐๘,๕๐๐.๐๐ บาท)

๑๕๙๕๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
มหาสารคาม อ.เชียงยืน จ.
มหาสารคาม

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๐

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๒๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๙๕๘/๒๕๖๔

ขอรับรองโรงงานเพื่อการส่งออก สินค้า
ไปยังประเทศญี่ปุ่น

๑๕๙๕๘ บริษัท แพนเอเชีย (๑๙๘๑) จำกัด อรประภา อินแก้ว

๐๙:๕๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔นน๐๐๐๘/ ๕๑๖

รายงานเงินรายได้แผ่นดิน (มี.ค. ๒๕๖๔
รวมทัั้งสิ้น ๓๖,๔๘๐.๐๐ บาท)

๑๕๙๕๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ฝ่าย
บริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๓

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๖/ ๑๑๒

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๕๙๖๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๓

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๖/ ๑๑๐

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ กรณี
กองคลังบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (มูลค่ารวม
๘๓,๔๖๐.๐๐ บาท)

๑๕๙๖๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง
ตู้ ปณ.๒๐ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๕

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ชร๐๐๐๘/ ๑๐๙๙

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๑๓๗,๓๗๐ บาท)

๑๕๙๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๗

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กส๐๐๐๘/ ๔๓๓

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๕๙๖๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๑๓

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๒๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔สค๐๐๐๘/ ๒๑๒

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS

๑๕๙๖๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๑๗

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔นน๐๐๐๘/ ๕๑๕

ส่งสำเนารายงานประจำเดือนจากระบบ
GFMIS (มี.ค. ๒๕๖๔ ยอดยกไป
๑๗,๐๘๖,๒๒๑.๐๐ บาท)

๑๕๙๖๕ สำนักงานปศุสัตว์น่าน ฝ่ายบริหาร
งานทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๒

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ตร๐๐๐๘/ ๕๖๙

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๕๙๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๓

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔A.E.C.๖๔/๐๒๐

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
จำนวน ๒ รายการ วันที่ ๑-๓๐ เมษายน
๒๕๖๔

๑๕๙๖๗ บริษัท เอ.อี.ซี.แคนนิ่ง จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๒๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔อบ๐๐๐๘/ ๑๔๖๕

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีน ประจำเดือน มี.ค.
๒๕๖๓ (จำนวนเงิน ๕๑๖,๓๕๕.๐๐
บาท)

๑๕๙๖๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุบลราชธานี (งานการเงินและ
บัญชี)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๖

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔A.E.C.๖๔/๐๒๑

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก

๑๕๙๖๙ บริษัท เอ.อี.ซี.แคนนิ่ง จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๒๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๒๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

จำนวน ๑ รายการ วันที่ ๑-๓๐ เมษายน
๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๙๗๐/๒๕๖๔

ขอให้ตรวจโรงงานเพื่อขอหนังสือรับรอง
สินค้าที่มีส่วนผสมของ EGG WHITE
POWDER ส่งไปยังประเทศ USA
จำนวน ๔ รายการ

๑๕๙๗๐ บริษัท ลัคกี้ ยูเนี่ยน ฟู้ดส์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๓๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๙๗๑/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
เพื่อส่งออกไปยังประเทศแถบ
ตะวันออกกลางอาทิเช่น SYRIA,
LEBANON เป็นต้น

๑๕๙๗๑ บริษัท โกลเด้นไพร้ซ์ แคนนิ่ง จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๓๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๙๗๒/๒๕๖๔

ขอยื่นเอกสารล่าช้า

๑๕๙๗๒ บริษัท ยูโรเปื้ยนฟู้ด จำกัด(มหาชน) ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๐๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔ปท ๐๐๐๘/๑๑๖๗

ส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัดด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๕๙๗๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๑:๒๐

กองแผนงาน ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๙๗๔/๒๕๖๔

ขอรับการตรวจติดตามข้อกำหนดของ
สหภาพยุโรปทางสื่อการถ่ายทอด Video
Conference

๑๕๙๗๔ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๑/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๖๘

รายงานการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีแพะ

๑๕๙๗๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๑:๒๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๒๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ตายประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๘/ ๑๑๔

รายงานเงินราไยด้แผ่นดิน
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน มี.ค.
๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๔๐.๐๐ บาท)

๑๕๙๗๖ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๗

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๘๔

ส่งข้อมูลการวางและจัดทำผังเมืองรวม
เมืองตรัง

๑๕๙๗๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง
ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๑

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๔/๐๔/๒๕๖๔ปท๐๐๐๘/ ๑๑๗๗

่ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง
(มี.ค. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น
๔๕๐,๘๕๐.๐๐ บาท)

๑๕๙๗๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๖

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๗๘

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔ (รวมทั้งสิ้น
๑,๖๐๐ บาท)

๑๕๙๗๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระ
แก้ว ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด
จ.สระแก้ว

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๙

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๙๘๐/๒๕๖๔

ขอยื่น Health Certificate ล่าช้า หลัง
วันเรือออก

๑๕๙๘๐ บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร
จำกัด

ดรุณี คำรอด

๑๑:๔๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ว ๑๒๗๙

ส่งรายงาน ผช ๓๗/๑ ประจำเดือน มี.ค.
๒๕๖๔ (๑ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔ )

๑๕๙๘๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
สุขภาพสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๔

กองคลัง, กองคลัง, กองคลัง, กองคลัง,
กองคลัง

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/๓๑๓

ขอเชิญเป็นประธานในการประชุมคณะ

๑๕๙๘๒ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๔๑

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๒๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

อนุกรรมการพิจารณาข้อกำหนดสุขภาพ
สัตว์บกขององค์การสุขภาพสัตว์โลก ครั้ง
ที่ ๖๑-๒/๒๕๖๔ ในวันอังคารที่ ๒๐
เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐
น. ณ ห้องประชุม ๕๑๑ อาคาร ๕ ชั้น ๑
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ (มกอช.)

มาตรฐาน

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(มส)/ ๘๐

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๕๙๘๓ ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน อำเภอ
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๔๔

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๕/ ๒๐๙

ยืนยันการทดแทนทะเบียนรถยนต์ที่ขอ
อนุมัติจำหน่าย (รายการครุภัณฑ์ยาน
พาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ คัน ยอดยก
ไป ๘๖,๑๑๐.๐๐ บาท)

๑๕๙๘๔ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๔๗

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ดนธ)/ ๑๓๑

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๕๙๘๕ ด่านกักกันสัตว์นราธิวาส อ.สุไหงโก-
ลก จ.นราธิวาส

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๔๘

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(มส)/ ๗๘

ส่งงบทดลองจากระบบ GFMIS (มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด ยอดยกไป
๘๖๘,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๕๙๘๖ ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน อำเภอ
แม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๐๗

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๒๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๘/ ๑๑๗

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๕๙๘๗ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๐

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ปน๐๐๐๘/ ๓๘๑

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๕๙๘๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๓

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๙๘๙/๒๕๖๔

รายงานการนำเข้านมผงขาดมันเนย
จำนวน ๑ ชุด

๑๕๙๘๙ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์
(ประเทศไทย) จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔ชย๐๐๐๘/ ๑๕๐๘

ขอความเห็นชอบจำหน่ายพัสดุชำรุด
(จำนวน ๖๓ รายการ)

๑๕๙๙๐ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๕

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๙๙๑/๒๕๖๔

รายงานการนำเข้านมผงขาดมันเนย
จำนวน ๑๒ ชุด

๑๕๙๙๑ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์
(ประเทศไทย) จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๗๖

รายงานความก้าวหน้า โครงการกร
พัฒนาต้นแบบ Precision Pig Farming
ประจำไตรมาส ๒

๑๕๙๙๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ชติญา บัวหลวง

๑๔:๑๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์, สำนักพัฒนา
พันธุ์สัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๖/๑๘๙

ขออนุญาตลากิจ นายพินิจ ร้อยศรี ขอ
ลากิจในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

๑๕๙๙๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๒๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๔/๑๕๘

ขออนุมัติแก้ไขเบอร์สัตว์ (สุกร)

๑๕๙๙๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๓/๑๑๙

ขออนุมัติคัดเพื่อจำหน่ายสัตว์คัดออก
(เป็ดเทศพ่อแม่พันธุ์) จำนวน ๓๕๘ ตัว

๑๕๙๙๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก อ.
กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๓๔๑

โปรดพิจารณาลงนามในใบอนุญาต
ประกอบกิจการฆ่าสัตว์ (แบบ กฆ๑)

๑๕๙๙๖ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๕๙๙๗/๒๕๖๔

ขอยื่น HEALTH CERTIFICATE ล่าช้า
หลังวันเรือออก

๑๕๙๙๗ บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๓๙๘

รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร การ
ปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้านปศุสัตว์
สำหรับผู้ประกอบการ เมื่อวันที่ ๘
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๕๙๙๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔LAF.๐๐๑/๒๕๖๔

ขออนุญาตตรวจรับรองกระบวนการการ
ผลิตสินค้า

๑๕๙๙๙ บริษัท ลัลน์ลลิต อะกริ ฟู๊ดส์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๓๕

ขอส่งสำเนาใบขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ ของนายอำนวย กวมทรัพย์
เดินทางไปราชการที่สำนักพัฒนาพันธุ์
สัตว์ ศูนย์ราชการกรมปศุสัตว์ จ.

๑๖๐๐๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๓๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปทุมธานี ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๖๐

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๐๐๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๖๒

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสุกรตายออก
จากทะเบียน (ลูกสุกร เพศผู้ อายุแรก
เกิด -๑ เดือน ตาย) ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ตัว

๑๖๐๐๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๖๗

ขออนุมัติคัดเพื่อจำหน่ายสัตว์คัดออก
(จำหน่าย โค จำนวน ๒ ตัว)

๑๖๐๐๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๑/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๖๗

รายงานการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีแพะ
ตาย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔
จำนวน ๕ ตัว

๑๖๐๐๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๒๒๘

ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๐๐๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๕๖

ขออนุมัติเผยแพร่ผลงานวิจัย

๑๖๐๐๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๓๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๙/๐๙๗

ข้าราชการขอย้าย นายธนัช อุดมโรจน์
มีความประสงค์ขอย้ายไปปฏฺบัติหน้าที่
ราชการที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอลาน
กระบือ จ.กำแพงเพชร

๑๖๐๐๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๘๔

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่ายงบดำเนิน
งาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ)
จำนวนเงิน ๑๑๐,๔๖๕ บาท

๑๖๐๐๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๓๐/ว ๑๕๗

คำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
จิตอาสาพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อความสุข
ของประชาชน กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

๑๖๐๐๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองประสานงา
นโครงการพระราชดำริ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๐๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๓๐๑๖

ข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาโทษสหกรณ์
โคนมพัทลุง จำกัด

๑๖๐๑๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๙

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๐๐๙/ว ๕๐๗

ขอส่งสำเนาประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม
๒๕๖๔

๑๖๐๑๑ กรมส่งเสริมการเกษตร อทิตา พรมดี

๑๔:๑๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๐๔๑

ขอให้เร่งรัดการดำเนินโครงการที่ได้รับ
อนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ภัยใต้
พระราชกำหนดฯ

๑๖๐๑๒ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๑๔

กองแผนงาน ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๓๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๑๐๕/๒๒๙๒

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร กพ
ส. ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา
๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๒๒๖ ชั้น ๒
อาคาร ๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์

๑๖๐๑๓ กรมส่งเสริมสหกรณ์ อทิตา พรมดี

๑๔:๑๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กร ๐๐๐๒/๑๑๒๒

ขอเชิญร่วมติดตามการดำเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน
เขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑๖๐๑๔ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๑๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๑๐๘๓

ขอส่งแบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
และผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ พ.
ศ.๒๕๖๔ เดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๐๑๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย อทิตา พรมดี

๑๔:๑๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๘๐

รายงานสถานการณ์ราคาสินค้าปศุสัตว์
เฉลี่ย ระดับเขตปศุสัตว์ (รอบที่ ๔
ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๖๐๑๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๔:๒๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๙๗๔

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบของ
การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๖๐๑๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๑

กองแผนงาน ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๙๘๒

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่น

๑๖๐๑๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๒

กองแผนงาน ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๓๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

กรองการใช้จ่ายเงินกู้ ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๒๙๗๙

ข้อมูลและแนวทางการตรวจติดตามการ
ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คน
ปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ตามพระ
ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้า
ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วร
ขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.
ศ.๒๕๖๔

๑๖๐๑๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๔:๒๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๙๘๑

สรุปผลการประชุมคณะหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๖๐๒๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๔

กองแผนงาน ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว ๓๑๔

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาข้อกำหนดสุขภาพสัตว์บกของ
องค์การสุขภาพสัตว์โลกครั้งที่ ๖๑-
๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
๕๑๑ อาคาร ๕ ชั้น ๑ สำนักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่ง
ชาติ

๑๖๐๒๑ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ

อทิตา พรมดี

๑๔:๒๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔นร๐๗๓๑.๒/ว ๗๕

ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีน
วัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิใน
ประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย

๑๖๐๒๒ สำนักงานงบประมาณ วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๖

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๓๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เดือน มี.ค. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่ ม.ค. ๒๕๕๙ -
ก.พ. ๒๕๖๔)

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๓๔๔

ขอเบิกวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า
จำนวน ๖,๐๐๐ โด๊ส

๑๖๐๒๓ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร

อทิตา พรมดี

๑๔:๒๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๓๔๘

ขอเลื่อนกำหนดจัดโครงการประชุม
สัมมนา หลักสูตร "จัดเวที ๓/๕ ประสาน
แบบมีส่วนร่วม" (จากวันที่ ๘ เม.ย.
๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม สนง.ปศุสัตว์พื้นที่
กทม.) "เลื่อนเป็น วันที่ ๒๐ เม.ย.๒๕๖๔
ณ ห้องประชุม สนง.ปศุสัตว์พื้นที่ กทม.
แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม."

๑๖๐๒๔ สนง.ปศุสัตว์พื้นที่ กทม.(กลุ่ม
ส่งเสริมฯ)

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๒๙

รองอธิบดี๒ ด้านบริหาร ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔จบ ๐๐๐๘/๑๐๑๕

งบการเบิกและจ่ายชีวผลิตภัณฑ์ เพื่อ
ป้องกันและปราบโรค ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๐๒๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี อทิตา พรมดี

๑๔:๒๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔นร ๑๑๒๕/ว ๐๓๕

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการติดตาม
โครงการภายใต้แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งแก่เศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่
๔/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
๕๓๑ อาคาร ๕ ชั้น ๓ สำนักงานสภา
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

๑๖๐๒๖ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๙

กองแผนงาน ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๓๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔รบ๐๐๐๘/๙๐๓

สอบถามแนวทางในการจัดซื้อครุภัณฑ์
จำนวน ๒ ชุด จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐
บาท

๑๖๐๒๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี อทิตา พรมดี

๑๔:๓๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(มส)/๐๗๔

ขอรับการโอนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และ
การแพทย์ ตู้สำหรับเก็บวัคซีน รุ่น TWC
๒๐๐๐ SDD จำนวน ๑ เครื่อง

๑๖๐๒๘ ด่านกักกันสัตว์แม่อ่องสอน อทิตา พรมดี

๑๔:๓๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๙๙๔

ร่างแผนการจัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.
ศ. ๒๕๖๓-๒๕๗๐ (ฉบับปรังปรุงเมื่อ
เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔) ภายใต้
พระราชบัญญัติการ่วมลงทุนระหว่างรัฐ
และเอกชน พ.ศ. ๒๕๖๒

๑๖๐๒๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๒

กองแผนงาน ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔อว ๐๖๐๓/๔๕๖๐

ขอขอบคุณที่ได้มอบ หนังสือรายงาน
ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เล่ม

๑๖๐๓๐ มหาวิทยาลัยนเรศวร แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๓

กองแผนงาน ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔พย ๐๐๐๘/๘๘๘

กิจกรรมสำรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคในไก่
ภายหลังได้รับวัคซีนป้องกันโรคนิว
คาสเซิล รอบที่ ๑/๒๕๖๔ จำนวน ๔๗
ตัวอย่าง

๑๖๐๓๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา อทิตา พรมดี

๑๔:๓๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว๗๑๐

ตรวจสอบการเคลือนย้ายสุกรเข้าโรงฆ่า
เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

๑๖๐๓๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๔:๓๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๓๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/๕๗๓

รายงานการเบิกและจ่ายชีวผลิตภัณฑ์
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๐๓๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร อทิตา พรมดี

๑๔:๓๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๘๓๕๘

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของ
นายบุรินทร์ สรสิทธิ์สุขสกุล

๑๖๐๓๔ ศาลากลาง จ.ราชบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๘/ว ๕๙๑

ขอความอนุเคราะห์ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ แจ้งเวียนหน่วยงาน
ในสังกัด ให้ส่งเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูล
ข่าวสารของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่อื่น
สนใจสมัคร ในวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔
เข้าร่วมทดสอบวันที่ ๑๙-๒๓ เมษายน
๒๕๖๔

๑๖๐๓๕ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

อทิตา พรมดี

๑๔:๓๙

สำนักกฏหมาย ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กบ ๐๐๐๘/ว ๐๘๓

แต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาการ
ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์
ประจำจังหวัดกระบี่

๑๖๐๓๗ ศาลากลางจังหวัดกระบี่ อทิตา พรมดี

๑๔:๔๔

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔ปท ๐๐๐๘/๑๑๘๒

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของปศุสัตว์
(นายอดิศร ชาติสุภาพ)

๑๖๐๓๘ สนง.ปศจ.ปทุมธานี (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๔๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/๑๕๗๔

แก้ไขคำสั่งเลื่อนข้าราชการและแก้ไข
คำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและให้

๑๖๐๓๙ กกจ.สป.กษ. พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๔๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๓๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูง
ของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง

๓๑/๐๓/๒๕๖๔นร๐๗๓๑.๒/ว ๗๓

บัญชีนวัตกรรมไทย

๑๖๐๔๐ สำนักงานงบประมาณ ถนนพระราม
ที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๗

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๐๔๑/๒๕๖๔

ขอลากิจ นานประสิทธิ์ ยิ้มเกตุ ขอลากิจ
ส่วนตัว ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔

๑๖๐๔๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๐๔๒/๒๕๖๔

เพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้ไข่เป็ดจาก
ฟาร์ม KCF และ KCF ๓ มาผลิตเพื่อส่ง
ออก (จนท.บริษัทเดินเรื่องเอง)

๑๖๐๔๒ บ.เกษมชัยฟู้ด จก. (สนง.ใหญ่) พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๕๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔พจ๐๐๐๘/ ๕๗๔

รายงานการเบิกและจ่ายชีวผลิตภัณฑ์
ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔ (จำนวน ๑ ชุด
ยอดรวม ๑๐,๔๔๐ บาท)

๑๖๐๔๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๑

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๖/๑๑๗

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
จำนวน ๑ ราย

๑๖๐๔๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๑/ว ๑๐๙๕

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน
โครงการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๐ เมษายน

๑๖๐๔๕ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๑

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๓๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ผ่านระบบการ
ประชุมทางวิดีโอผ่านจอภาพ โดยใช้
โปรแกรม ZOOM

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๓/๑๑๑

ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณเพื่อการ
บริหารจัดการระหว่างปีงบประมาณ พ.
ศ.๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑๐๓,๐๘๑ บาท

๑๖๐๔๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ ตู้
ปณ.๑๔ อ.เมือง จ.แพร่

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๙๗๗

รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและ
แต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ตน.นัก
วิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการและ
ตน.นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ของ
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

๑๖๐๔๗ สป.กษ.กองกลาง โทร.๐๒-๒๘๑-
๕๙๕๕ ต่อ ๑๐๔

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๕๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๒/๑๕๓

ขอส่งรายละเอียดแผนการขอยืมเงิน
งบประมาณไตรมาส ๔

๑๖๐๔๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กส ๐๐๐๘/๔๕๘

รายงานผลการฝึกอบรมเกษตรกร ภาย
ใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านการ
แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart
Farmer และ โครงการเสริงสร้าง
ศักยภาพเจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

๑๖๐๔๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๔

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/๑๕๘๐

แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
รอบวันที่ ๑ เม.ย.๒๕๖๓ (โควตาพิเศษ

๑๖๐๕๐ กกจ.สป.กษ. พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๕๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๓๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ระดับอำนวยการและเชี่ยวชาญ) (อภิชาติ
สุวรรณชัยรบ / เยาวนิตย์ บุรีรักษา /
ชาญประเสริฐ พลซา / เดชา จิตรภิรมย์
/ ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์ / ศรีสมัย โชติวนิ
ช)

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กบข๖๐๑๐/ ว๘๔๙/ ๒๕๖๔

นำส่งรายงานการแจ้งความประสงค์นำ
ส่งเงินสะสมส่วนเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลง
อัตราเงินสะสมส่วนเพิ่มตามความ
ประสงค์ของสมาชิก และขอให้เข้าใช้
ข้อมูลในระบบ MCS-WEB แทนการรับ
รายงานจาก กบข. (มี.ค. ๒๕๖๔ จำนวน
๗๐ ราย สิรินทิพย์ สุวรรณมณี ฯลฯ)

๑๖๐๕๒ กองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๘

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔ทส ๐๓๐๓/ว๔๑๐๓

การรับฟังความคิดเห็นต่แ (ร่าง) รายงาน
สถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี
๒๕๖๓ และแจ้งตอบกลับในวันที่ ๒๐
เมษายน ๒๕๖๔

๑๖๐๕๓ กรมควบคุมมลพิษ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๑๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔พณ ๐๖๑๐/ว ๑๐๕๙

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มย่อยเพื่อจัด
ทำแผนปฏิบัติการภายใต้กรอบการ
ประชุมคณะกรรมการร่วมด้านเศรษฐกิจ
และการค้าระหว่างไทยและสหราช
อาณาจักร (ในวันที่ ๒๑ เม.ย.๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ห้อง
ประชุมเศรษฐกิจการพาณิชย์ ชั้น ๓ กรม
เจรจาการค้าระหว่าง ปท.) (ฉบับเมล)

๑๖๐๕๔ กรมเจรจาการค้าระหว่าง ปท.
สำนักยุโรป

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๑๑

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๔๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔อว ๗๐๑๔/๐๔๕๑

ขอเรียนเชิญบุคลากรในหน่วยงานเป็น
วิทยากร ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๐.๔๕-๑๒.๑๕ น.

๑๖๐๕๕ คณะอุตสาหกรรมเกษตร สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณ
ทหารลาดกระบัง

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๑๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔พณ๐๔๐๙/ ๔๙๐๐

ส่งเงินคืนกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือ
เกษตกร โครงการนำร่องเพื่อลดพื้นที่
ปลูกมันสำปะหลังในเขตแห้งแล้งซ้ำซาก
ด้วยการเลี้ยงโคเนื้อ ฤจำนวน
๒๘,๐๙๓,๙๐๔.๘๓ บาท)

๑๖๐๕๖ กรมการค้าภายใน วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๓

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔นร๐๗๐๒/ว ๗๗

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนิน
การโอนงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการระหว่างหน่วยรับงบประมาณ
สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๖๐๕๘ สำนักงานงบประมาณ ถนนพระราม
ที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๖

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๑.๒/ว ๗๗

ขอส่งรายงานประจำปี ๒๕๖๒ และ
๒๕๖๓ ของ สนง.ฯ เพื่อใช้ประโยชน์ทาง
ราชการต่อไป

๑๖๐๕๙ สนง.ที่ปรึกษาการเกษตร ตปท.
ประจำกรุงวอชิงตัน ดี.ซี.

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๑๖

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๖๓๖

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (มี.ค.
๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๖,๑๘๐.๐๐ บาท)

๑๖๐๖๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อ.เมือง จ.
สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๙

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๙๘๖

การแก้ไขปัญหาราคาสินค้าข้าวโพด

๑๖๐๖๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๕:๒๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๔๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

หวานจังหวัดนครราชสีมา

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๐/ว ๓๖๒

ขอส่งรายงานจัดเก็บรายได้จากาาร
จำหน่ายวัควีนประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔
(ยอดรวม ๔๙๐.๐๐ บาท)

๑๖๐๖๒ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร (กลุุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๒

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๙๗๓

แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน
"จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔
(เสนอ ก.ก่อสร้างฯ)

๑๖๐๖๓ สป.กษ.กองกลาง โทร.๐๒-๒๘๑-
๕๙๕๕ ต่อ ๑๐๔

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๒๕

กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔ปท ๐๐๐๘/๑๑๘๐

รายงานการประชุมประจำเดือน (เมื่อวัน
ที่ ๔ มี.ค.๒๕๖๔) (เสนอ กปร.)

๑๖๐๖๔ สนง.ปศจ.ปทุมธานี กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าฯ

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๒๗

กลุ่มประสานราชการ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๒๐/ ๓๔๗

ขออนุมัติจัดการฝึกอบรมเกษตรภายใต้
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด
กลุ่มเครือข่าย (เป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท)

๑๖๐๖๕ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร (กลุุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๗

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๒/ ๐๓๐๕

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๐๖๖ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี อ.บ้านบึง
จ.ชลบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๐

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๓๔๓

รายงานประชุมประจำเดือน ครั้งที่
๒/๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๖๐๖๗ สนง.ปศุสัตว์พื้นที่ กทม. (กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ)

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๓๐

กลุ่มประสานราชการ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๔๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๖/ ๖๓๕

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๐๖๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อ.เมือง จ.
สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๗

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔พบ๐๐๐๘/ ๖๙๙

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๐๖๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๐

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๘/ ๒๕๔

รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ความรับผิดทางละเมิดกรณีพัสดุชำรุด
ประจำปี ๒๕๖๓ ผจำนวน ๓๘ รายการ

๑๖๐๗๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๓

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔นร ๑๐๑๓.๓/๒๗

โครงการเสริมสร้างศักยภาพและพัฒนา
ดุลภาพของข้าราชการ ประจำปี งปม.พ.
ศ.๒๕๖๔ หลักสูตรที่ ๒

๑๖๐๗๑ สนง.ก.พ.จ.นนทบุรี สถาบันพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๕๖กษ ๐๒๑๒/ว ๑๒๒๓

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ร่วมเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ตลาดนำ
การผลิต ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๖๐๗๒ คณะกรรมการร่วมเพื่อขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ตลาดนำการผลิต

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๕๖

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔อว ๗๒๑๓/๑๔๒

ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม หลักสูตร
"เทคนิคการบริหารจัดการข้อมูลส่วน
บุคคลตามกฎหมายไทยและมาตรฐาน

๑๖๐๗๓ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิต
พัฒนบริหารศาสตร์ บางกะปิ กทม.
ผู้ประสานงานโครงการอบรม

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๔๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ยุโรป : การจัดทำเอกสารทางกฎหมาย
รุ่นที่ ๒ (Mini MUM)" (ระหว่างวันที่ ๒๔
- ๒๕ พ.ค.๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ -
๑๖.๐๐ น. ณ โรงแรม Bangkok
Midtown Hotel, Bangkok)

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ตช ๐๐๓๒.๓๖๓/๑๘๖๖๓๖

แจ้งผลการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคล (น.ส.จารุณี ศรีภักดิ์)

๑๖๐๗๔ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๕
กองทะเบียนประวัติอาชญากร

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๖๑๓

รายงานผลงานตามตัวชี้วัดด้านนโยบาย
กรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๖๐๗๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา (กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๑

กองแผนงาน ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔สข ๐๐๐๘/๔๓๑

โครงการพัฒนาและปรับปรุงดินในแปลง
หญ้าสำหรับการเลี้ยงแพะอย่างยั่งยืน
จังหวัดสงขลา

๑๖๐๗๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๓

กองแผนงาน ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๐๗๒

ขอยืมเครื่องผสมอาหารสัตว์ TMR

๑๖๐๗๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ยโสธร

วาริน พงษ์รื่น

๑๖:๐๓

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔นน ๐๐๐๘/๕๒๖

ขอส่งเอกสารเพิ่มเติมผลการปฏิบัติ
ราชการ ตามตัวชี้วัด รอบ ๑/๒๕๖๔

๑๖๐๘๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๔

กองแผนงาน ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ฉช ๐๐๐๘/๑๘๘๗

รายงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ชุด

๑๖๐๘๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาฯ)

วาริน พงษ์รื่น

๑๖:๐๕

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๔๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔อต ๐๐๐๘/๔๔๕

กำหนดการจัดส่งผลงานและหลักฐาน
ตามตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์
รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๖๐๘๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๖

กองแผนงาน ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๖๙๔

จัดส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัด
ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์

๑๖๐๘๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๗

กองแผนงาน ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๙๗๖

การอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ในการเข้าถึงข้อมูลหรือเข้ารับบริการ
ภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

๑๖๐๘๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

วาริน พงษ์รื่น

๑๖:๐๘

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ตง ๐๐๐๘/๔๗๙

ส่งเอกสารประกอบตัวชี้วัดปศุสัตว์
จังหวัด ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๖๐๘๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง (กลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๙

กองแผนงาน ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๙๒๔

การรายงานผลงานและหลักฐานตามตัวชี้
วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๖๐๘๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๐

กองแผนงาน ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔สอ.กษ. ๑๔๑๙/ ๒๕๖๔

เก็บเงินค่าหุ้นและเงินงวดชำระหนี้ (เม.ย.
๒๕๖๔ จำนวน ๒ ราย  นางอุษา สร้อย
สอน ฯลน รวม ๑๙,๑๒๒.๒๓ บาท)

๑๖๐๘๗ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จำกัด

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๑

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๔๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔นธ ๐๐๐๘/๕๐๓

ขออนุมัติคัดและจำหน่ายแพะออกจาก
ทะเบียน จำนวน ๒ ตัว

๑๖๐๘๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๔๙๐๕

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของ ปศจ.
(นางขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์)

๑๖๐๘๙ ศาลากลาง จ.เพชรบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔ปท๐๐๐๘/ ๑๑๘๙

ใบเบิกและ/หรือรายงานขอซื้อหรือขอ
จ้าง (กปศ.๔ จำนวน ๒๐ เล่ม)

๑๖๐๙๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๓

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๗๑๖

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สำหรับรอบประเมิน ๑/๒๕๖๔ (นาง
ขนิษฐา ธิติดิลกรัตน์)

๑๖๐๙๑ สนง.ปศจ.เพชรบุรี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔ตง ๐๐๐๘/๕๐๔

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ (นายสุรจิต วิชชุวรรณ)

๑๖๐๙๓ สนง.ปศจ.ตรัง (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔ตง ๐๐๐๘/๓๙๑๑

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของ ปศจ.
(นายสุรจิต วิชชุวรรณ)

๑๖๐๙๕ ศาลากลาง จ.ตรัง พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๔๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๕๑๖/ว ๔๓๔

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติใน
กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ โครงการ
ฟื้นฟูทรัพยากรประมงชายฝั่ง (คืนปูสู่
ธรรมชาติ) วันที่ ๒๓ เมย ๖๔ เวลา
๐๙.๐๐-๑๑.๒๕ น. ณ โรงเรียนคลอง
พิทยาลงกรณ์ เขตบางขุนเทียน กทม.

๑๖๐๙๖ กรมประมง ดรุณี คำรอด

๑๖:๑๘

อธิบดี ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๕๘๑๒

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของ ปศจ.
(นายสุริพล บุญมาช่วย)

๑๖๐๙๗ ศาลากลาง จ.พิษณุโลก พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๖๐๒

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ (นายสุรจิต วิชชุวรรณ)

๑๖๐๙๘ สนง.ปศจ.พิษณุโลก (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๐๙๙/๒๕๖๔

ขอใช้โปรแกรม E-Breeding

๑๖๐๙๙ สุริยะฟาร์มแพะแกะ นครปฐม ๖๒
หมู่ ๔ ต.สระกะเทียม อ.นครปฐม
จ.นครปฐม

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๒๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๖๘๙

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ (นายอรรถพล แสนพันทา)

๑๖๑๐๐ สนง.ปศจ.ยะลา (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๔/

รายงานการรับ - จ่ายเงินศูนย์ฝึกอบรม

๑๖๑๐๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๒

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๔๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

และพัฒนาปศุสัตซืประจำจังหวัด
ปราจีนบุรี (มี.ค. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด)

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๖/๑๘๗

ขออนุมัติคัดโค เพศผู้ ออกทดสอบ
จำนวน ๒ ตัว

๑๖๑๐๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๒๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ลป ๐๑๘๒

ส่งแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ ของ นายจิระวุฒิ จันทร์งาม

๑๖๑๐๓ ศวพ.ภาคเหนือตอนบน   จ.ลำปาง พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๔/ ๒๒๗

ขอจัดส่งรายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้
จากการผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์
(มี.ค. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น
๑๑๒,๐๐๐ บาท)

๑๖๑๐๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๕

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/นศ ๒๕๗

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ
การประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (น.ส.วันดี
คงแก้ว)

๑๖๑๐๕ ศวพ.ภาคใต้ตอนบน อ.ทุ่งสง จ.
นครศรีธรรมราช

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๘๔

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔
รวมทั้งสิ้น ๑๖,๔๘๔.๐๐ บาท)

๑๖๑๐๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครราชสีมา อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๗

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๓๐๔

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่

๑๖๑๐๗ สนง.ปศข.๕ (ส่วนยุทธศาสตร์ฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๔๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑/๒๕๖๔ (นายพนม มีศิริพันธุ์)

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๘๘

รายงานการใช้จ่ายเงินโครงการสร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารโคนม รองรับการ
เปิดเสรีทางการค้า (FAT) ไตรมาสที่ ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(คงเหลือ (ยอดยกไป) ๒๑,๖๐๐.๐๐
บาท)

๑๖๑๐๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครราชสีมา อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๑

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กบ๐๐๐๘/ ๔๓๕

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๙๒,๘๕๐.๐๐ บาท)

๑๖๑๐๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๒

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔ยส๐๐๐๘/ ๕๙๘

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑๔,๓๒๕ บาท)

๑๖๑๑๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๔

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กบ๐๐๐๘/ ๔๒๐

ขอขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สิน (จำนวน ๒
รายการ มูลค่ารวม ๙,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๖๑๑๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๖

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๘๗

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๑๑๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครราชสีมา อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๗

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๔๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔สห๐๐๐๘/ ๒๑๙

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔
(รวมเงิน ๖๓,๐๗๕ บาท)

๑๖๑๑๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๙

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ตช ๐๐๓๒.๓๖๓/๑๘๖๖๓๗

แจ้งผลการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคล (น.ส.ศณาลักษณ์ ทรัพย์ศิริ)

๑๖๑๑๔ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๕
กองทะเบียนประวัติอาชญากร

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ตช ๐๐๓๒.๓๖๓/๑๘๖๖๓๘

แจ้งผลการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคล (นายธสากร มนต์วัฒนชัย)

๑๖๑๑๕ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๕
กองทะเบียนประวัติอาชญากร

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ตช ๐๐๓๒.๓๖๓/๑๘๖๖๓๙

แจ้งผลการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคล (นางนาตยา จริยะนรวิชช์)

๑๖๑๑๖ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๕
กองทะเบียนประวัติอาชญากร

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ตช ๐๐๓๒.๓๖๓/๑๘๖๖๔๐

แจ้งผลการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคล (น.ส.วนัชพร ขันธรักษ์)

๑๖๑๑๗ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๕
กองทะเบียนประวัติอาชญากร

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ตช ๐๐๓๒.๓๖๓/๑๘๖๖๔๑

แจ้งผลการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคล (น.ส.จารุวรรณ วงศ์ชัย)

๑๖๑๑๘ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๕
กองทะเบียนประวัติอาชญากร

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔ลย๐๐๐๘/ ๖๐๖

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๑๘,๗๓๕.๐๐ บาท)

๑๖๑๑๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย (งาน
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๕๔

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๕๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ตช ๐๐๓๒.๓๖๓/๑๘๖๖๔๒

แจ้งผลการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคล (น.ส.อรอนงค์ จันทน์มาลา)

๑๖๑๒๐ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๕
กองทะเบียนประวัติอาชญากร

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ตช ๐๐๓๒.๓๖๓/๑๘๖๖๔๓

แจ้งผลการเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสารส่วน
บุคคล (น.ส.นภาพร กองกาญจน์)

๑๖๑๒๑ ฝ่ายทะเบียนประวัติอาชญากร ๕
กองทะเบียนประวัติอาชญากร

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ลป๐๐๐๘/ ๓๐๓๒

ส่งรายงานการจัดก็บรายได้จาการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔
(ยอดรวม ๒๒,๐๗๐.๐๐ บาท)

๑๖๑๒๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง วันทนี สุขเขียว

๑๖:๕๖

กองคลัง ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔สท ๐๐๐๘/๓๑๙๖

ย้ายข้าราชการ (นายไพศาล อินสอาด,
น.ส.วิจิตรา นาคปัด)

๑๖๑๒๓ ศาลากลาง จ.สุโขทัย พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๙๐๑

ข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ

๑๖๑๒๔ สนง.ปศจ.ราชบุรี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๖/๑๓๖

ขอส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจและขาด
ราชการ

๑๖๑๒๕ ศผท.พิษณุโลก ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑ (มส)/๐๖๕

ขอข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และขาด
ราชการ

๑๖๑๒๖ ด่านฯ แม่ฮ่องสอน พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๘/๑๑๖

ส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด

๑๖๑๒๗ ศบส.นครพนม พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๕๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ราชการ ประจำปี งปม.๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ฉช ๐๐๐๘/๑๙๐๒

การเลื่อนค่าตอบแทน พนง.ราชการ
(เพิ่มเติม) ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๓ (ณ
วันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๓)

๑๖๑๒๘ สนง.ปศจ.ฉะเชิงเทรา พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑ (มส)/๐๗๕

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติพระ
ชนมพรรษา

๑๖๑๒๙ ด่านฯ แม่ฮ่องสอน พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๑๑๗๐

ขอตัวข้าราชการไปช่วยปฏิบัติหน้าที่
ราชการ (นายทวี พงษ์สุวรรณ)

๑๖๑๓๐ สนง.ปศจ.ร้อยเอ็ด (กลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔ปจ ๐๐๐๘/๑๔๙๓

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา (ราย
นายชัชชาย เต็งหงษ์เจริญ)

๑๖๑๓๑ สนง.ปศจ.ปราจีนบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔นย ๐๐๐๘/๔๕๕

ค่าตอบแทน พนง.ราชการ (โควตาพิเศษ)
ปี ๒๕๖๓

๑๖๑๓๒ สนง.ปศจ.นครนายก (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๒๖๓๙

ส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ

๑๖๑๓๓ สนง.ปศจ.เชียงใหม่ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๕๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(ชร)/๐๙๒๕

ขอทำบัตรประจำตัว จนท.ของรัฐ ของ
นางสาวทิชากร ทองอ่อน

๑๖๑๓๔ ด่านฯ เชียงราย พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๗๒๖

ส่งสำเนาประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและ
เลือกสรรเป็น พนง.ราชการ และขั้นตอน
การดำเนินการ

๑๖๑๓๕ สนง.ปศจ.เพชรบุรี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๗๒๗

รายงานการจ้าง พนง.ราชการทดแทน
อัตราที่ว่างลง

๑๖๑๓๖ สนง.ปศจ.เพชรบุรี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/ว ๗๓๐

ขออนุมัติคงอัตรากำลัง พนง.ราชการ

๑๖๑๓๗ สนง.ปศจ.เพชรบุรี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๑

กองการเจ้าหน้าที่, กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔ตง ๐๐๐๘/๕๐๖

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติพระ
ชนมพรรษา (จำนวน ๑๒ ราย)

๑๖๑๓๘ สนง.ปศจ.ตรัง (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กจ ๐๐๐๘/๗๒๐

ขอความอนุเคราะห์ย้ายข้าราชการ ราย
น.ส.กรกนก ดำครุฑ (เดินเรื่องเอง)

๑๖๑๓๙ สนง.ปศจ.กาญจนบุรี พรกมล เจริญบุญ

๐๘:๒๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔๒๒๑๑/๒๑/๒๗๑

ขอยื่นเอกสาร Health Certificate ฉบับ
ใหม่

๑๖๑๔๐ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด อรประภา อินแก้ว

๐๘:๒๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๕๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๒๙๔

ขออนุมัติคัดและจำหน่ายสุกรพ่อแม่พันธุ์
คัดออก ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
จำนวน ๑๐ ตัว

๑๖๑๔๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๓๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๔/๑๕๕

ขออนุมัติจำหน่ายสุกรแม่พันธฺุ์คัดออก
จำนวน ๑ ตัว

๑๖๑๔๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๓๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๑๔๓/๒๕๖๔

ขออนุมัติการปรับปรุงพื้ันที่ผลิตของ
โรงงานเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
GMP ของกรมปศุสัตว์

๑๖๑๔๓ บริษัท แหลมทองโพลทริ จำกัด เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๘:๕๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๑๔๔/๒๕๖๔

ขอเลื่อนการตรวจประเมินสถาน
ประกอบการเพื่อการส่งออกไปยัง
สหภาพยุโรป

๑๖๑๔๔ บริษัท จีเอฟพี นิชิเร (ประเทศไทย)
จำกัด

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๙:๐๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔นว ๐๐๐๘/๘๔๙

ส่งหลักฐานการโอนเงินคงเหลือและเงิน
ดอกผล คืนกรมปศุสัตว์

๑๖๑๔๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ดรุณี คำรอด

๐๙:๑๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๔๙๑

รายงานการรับ-รายจ่ายเงิน และราบงาน
ผลการปฏิบัติงานโครงการฟาร์มโคเนื้อ
สร้างอาชีพ ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒

๑๖๑๔๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ ดรุณี คำรอด

๐๙:๑๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔นว ๐๐๐๘/๙๑๘

ชำระหนี้เงินกู้โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้าง
อาชีพ ระยะที่ ๒

๑๖๑๔๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ ดรุณี คำรอด

๐๙:๑๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๕๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๑๔๘/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ HACCP
บริษัท เควีเอส เฟรชโปรดักส์ จำกัด EST
๓๖๙

๑๖๑๔๘ บริษัท เค วี เอส เฟรช โปรดักส์
จำกัด

ดรุณี คำรอด

๐๙:๓๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๑๔๙/๒๕๖๔

ขอแก้ไขหนังสือรับรองฯ เลขที่ Official
Certificate to the EU Ref.IMPORT.
EU.TH.๒๐๒๑.๐๐๐๑๑๔๑

๑๖๑๔๙ บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด ดรุณี คำรอด

๐๙:๓๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔NA.(PM) ๐๔๘๖/๒๐๒๑

ขอส่งมอบรายงานผลการบำรุงรักษา
แบบป้องกัน (Preventive
Maintenance) ครั้งที่ ๗ โครงการจ้าง
ทำระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ศูนย์
ราชการกรมปศุสัตว์ ตำบลบาลกระดี
อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
จำนวน ๑ ระบบ

๑๖๑๕๐ บริษัท เน็กซ์เทค เอเชีย จำกัด ดรุณี คำรอด

๐๙:๔๒

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔พบ๐๐๐๘/ ๔๙๘๙

รายงานงบการเบิกและจ่ายชีวผลิตภัณฑ์
(ผช.๓๗) เพื่อป้องกันโรค (จำนวน ๒ ชุด
มี.ค. ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๓,๒๙๕ บาท)

๑๖๑๕๑ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๕

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/ชบ ๑๔๓๘

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (มี.ค.
๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

๑๖๑๕๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๗

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔สต๐๐๐๘/ ๘๕๑

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน

๑๖๑๕๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๙

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๕๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน มี.ค.
๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๑๕,๙๗๐.๐๐ บาท)

๐๒/๐๔/๒๕๖๔นธ๐๐๐๘/ ๔๙๖

รายงานเงินรายได้แ่ผนดิน (มี.ค. ๒๕๖๔
รวมทั้งสิ้น ๑๘,๒๗๐.๐๐ บาท)

๑๖๑๕๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๑

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๑๕๕/๒๕๖๔

ขอรับรองเอกสาร Form ๓  หลังวันเรือ
ออก (จนท.บริษัทเดินเรื่อง)

๑๖๑๕๕ บ.อ๊อคต้าฟู้ดส์ จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๐๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๑๕๖/๒๕๖๔

ขอเอกสาร To Whom และ Health
Certificate ฉบับใหม่
(AC๒๑๔๐๒๑๗๖๐๗)

๑๖๑๕๖ บริษัท ไฮอิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด อทิตา พรมดี

๑๐:๐๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๑๕๗/๒๕๖๔

ขอออกเอกสาร To Whom และ
Health Certificate ฉบับใหม่
AC๒๑๔๐๒๑๗๖๐๕

๑๖๑๕๗ บริษัท ไฮ อทิตา พรมดี

๑๐:๐๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔QS(KJ) ๐๒๔/๒๕๖๔

แจ้งความประสงค์ขอผลิตเนื้อสัตว์ปีกส่ง
ออกแบบ Non-Stun

๑๖๑๕๙ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) (EST.๑๑๙)

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๐๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔สกขด.๐๐๖/๒๕๖๔

ขอเรียนเชิญเป็นประธานกล่าวเปิดงาน
ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๓ วัน
ที่ ๘ พค ๖๔.  ในวันเสาร์ที่ ๘
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม
อัคราแกรนด์บอลรูม โรงแรมโฟร์พอยท์ส

๑๖๑๖๐ สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ภาคใต้ ดรุณี คำรอด

๑๐:๐๕

อธิบดี ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๕๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

บาย เชอราตัน ภูเก็ต ป่าตองบีช  รีสอ
ร์ท จังหวัดภูเก็ต

๐๙/๐๔/๒๕๖๔QS(KJ) ๐๒๕/๒๕๖๔

แนวทางการปฏิบัติและมาตรการป้องกัน
เฝ้าระวังภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (Covid-
๑๙) (จนท.บริษัทเดินเรื่อง)

๑๖๑๖๑ บ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จก. (มหาชน) พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๐๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔นม๐๐๐๘/ ๖๐๑

ส่งรายงานรายละเอียดการชำระหนี้ดครง
การกิจกรรมโคนมลูกผสมต่างประเทศ
(มี.ค. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด)

๑๖๑๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๑๒

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔นย๐๐๐๘/ ๔๖๔

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๑๖๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๑๗

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔นม๐๐๐๘/ ๖๐๓

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน มี.ค.
๒๕๖๔ นำส่งคลังเงิน ๓๕๘,๘๙๖.๑๘
บาท)

๑๖๑๖๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๑๙

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๕๖

ขอจัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๑๖๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นราธิวาส

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๑

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๕๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔สค๐๐๐๘/

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS (จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐
บาท)

๑๖๑๖๖ สำนักงานปศุสัตว์สมุทรสาคร วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๖

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๑๖๘/๒๕๖๔

ชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีการแอบอ้างใช้ชื่อ
บริษัทฯ ในผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ที่
จำหน่ายในสาธารณรัฐประชาชนจีน

๑๖๑๖๘ บริษัท เซ้าท์อีสต์เอเชี่ยน แพคเกจ
จิ่งแอนด์แคนนิ่ง จำกัด

ดรุณี คำรอด

๑๐:๒๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓ (๑๖)/๑๑๑

ขอส่งรูปและเอกสารประกอบการทำ
บัตรประจำตัวข้าราชการใหม่ ของ นาง
อินทิพร บุญอยู่

๑๖๑๖๙ ศูนย์ฝึกอบรมและถ่ายทอด
เทคโนโลยีชีวภาพการปศุสัตว์

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๓๒

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๑๘/ ๕๕

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์
(ครุภัรฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์และ
การเกษตร จำนวน ๒ รายการ มูลค่า
รวม ๑,๒๙๘,๔๐๐ บาท)

๑๖๑๗๐ สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึก
สัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมขอนแก่น

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๓

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔นฐ ๐๐๐๘/๕๖๕๙

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หน.ส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม รอบ
การประเมิน ๑/๒๕๖๔ (นายสมควร
ปิยะพงษ์เดชา)

๑๖๑๗๑ สนง.ปศจ.นครปฐม (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๓๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔อว ๘๗๐๕.๑/๔๐๕

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบตอบรับ

๑๖๑๗๒ คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์การเกษตร มหาวิทยาลัย
ศรีนคริทรโรฒ

วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๓๖

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๕๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

นิสิตหกิจศึกษา

๐๒/๐๔/๒๕๖๔นย ๐๐๐๘/ว ๑๖๘

รายงานผลการตรวจสอบติดตามฟาร์ม
มาตรฐาน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๑๗๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๓๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/๕๓๘

ลงรายงานผลการปฏิบัติราชการ (E-
operation) ของตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด
ล่าช้า

๑๖๑๗๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๓๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/

ส่งแบบสรุปสมรรถนะสำหรับการปฏิบัติ
ราชการ ปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (นาย
ชาญชัย จุลโลบล)

๑๖๑๗๕ สนง.ปศจ.สระบุรี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๓๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔อย ๐๐๐๘/๔๘๒

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สำหรับรองการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
(นายชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย)

๑๖๑๗๖ สนง.ปศจ.พระนครศรีอยุธยา (กลุ่ม
ยุทธฯ)

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๔๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๑๗๗/๒๕๖๔

ขอปรับปรุงพื้นที่ในไลน์ผลิตเพื่อรองรับ
การผลิตสินค้าเนื้อหมูหมัก

๑๖๑๗๗ โรงงานแปรรูปสุกรขอนแก่น (EST.
๒๒๐)

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๔๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔นฐ ๐๐๐๘/๔๓๗๒

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของ ปศจ.
(นายสมควร ปิยะพงศ์เดชา)

๑๖๑๗๘ ศาลากลางจ.นครปฐม พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๔๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๕๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว ๘๖๓

ขอข้อคิดเห็น เรื่อง แนวทาง
สำหรัลจัดการการระบาดจากอันตราย
ทางชีวภาพที่เกิดจากการบริโภคอาหาร
(Proposed Draft Guidance on the
Management of Biological
Foodborn Outbreaks)

๑๖๑๗๙ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

อทิตา พรมดี

๑๐:๕๖

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

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔พบ๐๐๐๘/ว ๗๐๓

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔
(รวมเงิน ๓๓,๗๕๐ บาท)

๑๖๑๘๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
(งานการเงินและบัญชี)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๗

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๖๐๒

ขอรายงานความก้าวหน้าและขอขยาย
ระยะเวลาการดำเนินการสรรหาและ
เลือกสรร พนง.ราชการทั่วไป ตน.จพง.
สัตวบาล (เลขที่ ตน.๓๒๐๑) ประจำปี ง
ปม.พ.ศ.๒๕๖๔

๑๖๑๘๑ สนง.ปศจ.ชัยนาท (งานธุรการ/ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๔๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๐/ ๑๖๕

ขอส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ (บ่อ
ผลิตก๊าซชีวภาพ ขนาด ๑๐๐ ลบ.ม.)
(จำนวนเงิน ๓๕๐,๐๐๐ บาท)

๑๖๑๘๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ ม.๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์
จ.ชัยภูมิ

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๙

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/๗๗๙

แจ้งผู้ได้รับวงเงินโควตาพิเศษเพิ่มเติม
(จำนวน ๒๘ ราย)

๑๖๑๘๓ สนง.ปศจ.สระบุรี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๔๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๖๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑ (นม)/๙๗

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติพระ
ชนมพรรษา

๑๖๑๘๔ ด่านฯ นครราชสีมา พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๕๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/๗๔๘

ขอแจ้งข้อมูลการสำรวจการจัดตลาดนัด
โค-กระบือ และตลาดนัดสัตว์ปีก ในพื้นที่
จังหวัดสระบุรี ปี ๒๕๖๔

๑๖๑๘๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี อทิตา พรมดี

๑๐:๕๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๖/๑๐๙

ส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ

๑๖๑๘๖ ศบส.ระยอง พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๕๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/๗๖๘

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบคณะ
อนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหาร
นมเพื่อเด็กและเยาวชน กลุ่มที่ ๑

๑๖๑๘๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๕๖

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔สค ๐๐๐๘/๒๒๒

ขอคืนแฟ้มประวัติ ก.พ.๗ ของ นายไชย
พฤติ อิ่มทรัพย์

๑๖๑๘๘ สนง.ปศจ.สมุทรสาคร ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๕๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๑๘๙/๒๕๖๔

ขอออกหนังสือรับรองใหม่ (จนท.บริษัท
เดินเรื่องเอง)

๑๖๑๘๙ BETAGRO พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๕๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๐๑๓.๖/ว ๖๘

การสอบคัดเลือกเยาวชนเกษตรเพื่อเข้า
ร่วมโครงการฝึกงานผู้นำเยาวชนเกษตร

๑๖๑๙๐ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน
จังหวัดกาญจนบุรี

อทิตา พรมดี

๑๐:๕๘

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๖๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ไทยในประเทศญี่ปุ่น รอบที่ ๒ จำนวน
๑๔ คน

๐๕/๐๔/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๙๔๐๔

แจ้งผลการสำรวจความต้องการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไของค์ประกอบคณะ
อนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหาร
นมเพื่อเด็กและเยาวชน ระดับกลุ่มพื้นที่

๑๖๑๙๑ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น (สำนัก
งานปศุสัตว์จังหวัด)

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๕๘

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๑๙๒/๒๕๖๔

แจ้งแผนปรับปรุงโรงงาน

๑๖๑๙๒ บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเต
อร์เนชั่นแนล จำกัด

อทิตา พรมดี

๑๐:๕๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/๗๘๔

การจัดสรรพื้นที่การจำหน่ายผลิตภัณฑ์
นมโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยง
โคนมและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม
พลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนม
และผลิตภัณฑ์นม

๑๖๑๙๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๐๒

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔ทร./พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป ๐๐๗/๖๔

ขอแจ้งมาตรการป้องกันการระบาดของ
โรคโควิด-๑๙

๑๖๑๙๔ บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๑:๐๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๖๐๓

ขอรายงานความก้าวหน้าและขอขยาย
ระยะเวลาการดำเนินการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่ง
เจ้าพนักงานสัตวบาล (เลขที่ตำแหน่ง
๓๒๐๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔

๑๖๑๙๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท อทิตา พรมดี

๑๑:๐๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๖๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔สอคร๓๔๘/ ๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์หักเงินได้รายเดือน
สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุม
โรค จำกัด (นางกชพรรณ บุญกอบ เม.ย.
๒๕๖๔ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๖๐๐.๐๐
บาท)

๑๖๑๙๖ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมควบคุมโรค
จำกัด

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๕

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔QMS ๐๑๕/๒๐๒๐

การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ GMP บริษัท
แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
EST.๓๘ (ตรวจต่ออายุระบบ GMP)

๑๖๑๙๗ บริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ประเทศ
ไทย) จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๐๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔QMS ๐๐๖/๒๐๒๑

แจ้งขอต่ออายุการรับรองระบบ GMP
และ HACCP โรงงานเพื่อการส่งออก
ของบริษัท แบรนด์ ซันโทรี่ (ปท.) จก.
EST.๓๘ (จนท.บริษัทเดินเรื่อง)

๑๖๑๙๘ BRANDS SUNTORY Health
Enrichment Company

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๐๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ภก)/ ๐๗๔

ขอส่งรายงานรายได้แผ่นดินประจำเดือน
(มี.ค. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๑,๒๓๕.๐๐
บาท)

๑๖๑๙๙ ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต ท่าอากาศยาน
ภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๗

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๒๐๐/๒๕๖๔

ยื่นขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ล่าช้า
ยื่้นหลังวันเรือออก

๑๖๒๐๐ บริษัท เพ็ททอยส์ จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๑:๐๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔นบ๐๐๐๘/ ๑๘๖

เบิกเกินส่งคืนเงินบำนาญและ ช.ค.บ.
ของนายมนตรี วีระกิจพานิช (ส่งเงินคืน

๑๖๒๐๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๙

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๖๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

จำนวนเงิน ๑๖,๖๒๖.๐๗ บาท)

๐๑/๐๔/๒๕๖๔สพ๐๐๐๘/ ๐๗๘๙

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (มี.ค.
๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น
๘๑,๑๐๐.๐๐ บาท)

๑๖๒๐๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบ
บุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๑

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔สต ๐๐๐๘/๒๙๙๐

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หน.ส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๔ ของ นายบุญส่ง รัตนพร

๑๖๒๐๓ ศาลากลาง จ.สตูล พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๑๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔ยธ ๐๒๐๐๘.๒/๖๐๘

ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนไทยไปด้วยกันระดับพื้นที่ ๓
จังหวัด (จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก
และจังหวัดสุโขทัย) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๖๒๐๔ คณะกรรมการขับเคลื่อนไทยไปด้วย
กันระดับพื้นที่จังหวัด ๓ จังหวัด
กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนัก
งานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ดรุณี คำรอด

๑๑:๑๓

ผู้ช่วยอธิบดีฯ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔ทีพีจี ๐๗.๐๘๕/๒๕๖๒๔

ขอแก้ไขเอกสารการวิเคราะห์อันตราย
และจุดวิกฤตที่ต้องควบคุมในผลิตภัณฑ์
เนื้อไก่แช่แข็ง (HACCP-TPG-๐๑)

๑๖๒๐๕ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๑:๑๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔ลย๐๐๐๘/ ๖๑๒

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น
๔๙,๖๙๕.๐๐ บาท)

๑๖๒๐๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย (งาน
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๑

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๖๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๒๐๗/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ GMP บริษัท
พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้ จำกัด (ตรวจ
รับรองใหม่ระบบ GMP)

๑๖๒๐๗ บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้
จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๖/๑๖๒

ขอขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สินโคเนื้อ
ประจำเดือน กุมภาพันธ์ - มีนาคม
๒๕๖๔ จำนวน ๘ ตัว

๑๖๒๐๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สกลนคร ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.
สกลนคร

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๖/๑๖๕

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ จำนวน ๑
รายการ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ
สำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง)

๑๖๒๐๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สกลนคร อ.เมือง จ.สกลนคร

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔สพ๐๐๐๘/ ๐๘๔๓

จัดส่งรายงานการรับ - จ่ายเงิน (FTA)
ประจำไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ตั้งแต่ ๑ ม.
ค. ๒๕๖๔ - ๓๑ ม.ค. ๒๕๖๔ รวมส่งคืน
เงิน ๖.๕๕ บาท)

๑๖๒๑๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๖

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๖/๑๖๖

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
น้ำนม ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๒๑๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สกลนคร ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.
สกลนคร

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ภก)/ ๐๗๖

ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ
GFMIS (มี.ค. ๒๕๖๔ ยอดยกไป

๑๖๒๑๒ ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต ท่าอากาศยาน
ภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๙

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๖๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๙๐๐,๘๔๔.๑๖ บาท)

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๑/๑๕๒

รายงานสัตว์ตายและขออนุมัติจำหน่าย
ออกจากทะเบียน (กระบือนมพันธุ์มูร่าห์
เพศเมีย หมายเลข ๖๔๐๐๘ BRM)

๑๖๒๑๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๓๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ภก)/ ๐๗๕

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๒๑๔ ด่านกักกันสัตว์ภูเก็ต ท่าอากาศยาน
ภูเก็ต อ.ถลาง จ.ภูเก็ต

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๑

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๑/๑๕๔

รายงานสัตว์ตายและขออนุมัติจำหน่าย
ออกจากทะเบียน (กระบือนมพันธุ์มูร่าห์
เพศเมีย หมายเลข ๖๔๐๑๗ BRM)

๑๖๒๑๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๓๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๙/๐๙๖

รายงานผลการจำหน่ายโคและขออนุมัติ
จำหน่ายออกจากทะเบียน (โคพันธุ์บ
ราห์มัน เพศเมีย หมายเลข ๕๙๐๑๒UD)

๑๖๒๑๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๓๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ตร๐๐๐๘/ ๕๕๘

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (มี.ค.
๒๕๖๔ รวมเงิน ๕๗,๒๐๐ บาท)

๑๖๒๑๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๓

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๐/๑๓๓

รายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๖๒๑๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
มหาสารคาม อ.เมือง จ.
มหาสารคาม

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๓๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๖๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔นบ ๐๐๐๘/ว ๑๘๒

การดำเนินงานตามตัวชี้วัดด้านนโยบาย
กรมปศุสัตว์ รอบ ๑/๒๕๖๔

๑๖๒๒๐ สนง.ปศจ.นนทบุรี กลุ่มยุทธฯ พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๓๕

กองแผนงาน ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๗๐

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์
(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์
รายการ ชุดวัดก๊าซออกซิเจนจาการหาย
ฝใจของสัตว์ จำนวน ๑ ชุด รวมเป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๗๐๐,๙๕๗ บาท)

๑๖๒๒๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐาน
อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง ต.ท่าพระ อ.
เมือง จ.ขอนแก่น

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๗

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔สพ๐๐๐๘/ ๐๗๘๘

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๒๒๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบ
บุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๘

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔อว ๗๙๐๑/๐๒๖๗

หนังสือรายงานประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน
๑ เล่ม

๑๖๒๒๓ ม.มหามกุฎราชวิทยาลัย ฝ่าย
ห้องสมุด

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๔๐

กองแผนงาน ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๒๒๔/๒๕๖๔

ขอชี้แจงเหตุผลการยื่นขอเอกสาร
Health Certificate ล่าช้า

๑๖๒๒๔ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๑:๔๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔นม๐๐๐๘/ ๕๙๕

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑๔๒,๗๑๐.๐๐
บาท)

๑๖๒๒๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๔๒

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๖๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๒๒๖/๒๕๖๔

ขอชี้แจงเหตุผลการยื่นขอเอกสาร
Health Certificate ล่าช้า

๑๖๒๒๖ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๑:๔๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔นร ๑๔๑๒ (กนช)/ว ๒๑๔๖

มติ ครม. เรื่อง ผลการประชุมคณะ
กรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.)
(นัดพิเศษ) เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๒๕๖๔ ซึ่ง
ต่อมาคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓
มี.ค.๒๕๖๔ รับทราบผลการประชุมดัง
กล่าวข้าวต้น

๑๖๒๒๗ สนง.ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ สนง.
เลขานุการคณะกรรมการทรัพยากร
น้ำฯ กลุ่มบริหารการประชุม กนช.

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๔๔

กองแผนงาน ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔นบ ๐๐๐๘/ว ๑๘๔

ขอส่งตัวชี้วัดระดับความสำเร็จในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับ
จังหวัด รอบ ๑/๒๕๖๔

๑๖๒๒๘ สนง.ปศจ.นนทบุรี กลุ่มยุทธฯ พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๔๕

กองแผนงาน ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๒๒๙/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์แก้ไขเอกสาร
Health Certificate

๑๖๒๒๙ บริษัทสกายฟู้ดจำกัด แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๐๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/๖๘๕

ขอส่งเงินโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๑ ตัว เป็นเงิน ๑๒,๐๐๐ บาท

๑๖๒๓๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
(กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๓๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/๖๘๗

ขอส่งเงินโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๓ ตัว เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

๑๖๒๓๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
(กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๓๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๖๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/๑๒๗๓.

รายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด
ร้อยละความสำเร็จของงานตามนโยบาย
กรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๖๒๓๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
(กลุ่มยุทธศาสตร์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๓๗

กองแผนงาน ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔สพ ๐๐๐๘/๘๒๘

ขอส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัด
ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๖๒๓๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๓๙

กองแผนงาน ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔AS ๐๐๔.๒/๒๑

ขอความอนุเคราะห์เพื่อตรวจสอบและ
ให้การรับรองผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก
โดยทำการผลิตเดือน เมษายน ๒๕๖๔
จำนวน ๑๑ รายการ

๑๖๒๓๕ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๒:๕๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔AS ๐๐๕/๒๑

ขอความอนุเคราะห์เพื่อตรวจสอบและ
ให้การรับรองผลิตภัณฑ์ตัวอย่างเพื่อการ
ส่งออก โดยทำการผลิตวันที่ ๘ เมษายน
๒๕๖๔ จำนวน ๑ รายการ

๑๖๒๓๖ บริษัท เอเชี่ยนซี คอร์ปอเรชั่น
จำกัด (มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๒:๕๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กท ๐๗๐๔/๒๔๑๘

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครผู้ทรงวุฒิและผู้แทน
ภาคประชาชน

๑๖๒๓๗ สำนักงานอนามัย อทิตา พรมดี

๑๒:๕๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๒/ว๘๗๘

ขอส่งข้อบทด้านมาตรการสุขอนามัยและ
สุขอนามัยพืช ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วน

๑๖๒๔๐ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กองนโยบายฯ

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๖๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP)

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๒/๘๘๓

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมหารือทวิภาคี
กับบราซิลในประเด็นการส่งออกสินค้า
หังกึ่งสำเร็จรูปและอาหารประเภท
Ruminant flour ในวันที่ ๙ เมษายน
๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป

๑๖๒๔๑ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กองนโยบายฯ

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๒๔๒/๒๕๖๔

ขอรับการตรวจติดตามข้อกำหนดของ
สหภาพยุโรปทางสื่อการถ่ายทอด Video
Conference

๑๖๒๔๒ บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเต
อร์เนชั่นแนล จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๒๔๓/๒๕๖๔

แจ้งขอขยายระยะเวลาการปรับปรุงโร
งาน

๑๖๒๔๓ บริษัท บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเต
อร์เนชั่นแนล จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๐๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๒๔๔/๒๕๖๔

แจ้งแผนการปรับปรุงห้องควบคุมไฟ บริ
เวรทางเข้าพื้นที่ส่วนผลิตโรงเชือดห้อง
ตัดแต่ง ของ บริษัท บางกอกแร้นช์
จำกัด (มหาชน)

๑๖๒๔๔ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด
(มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๖๐๒

ส่งรายงานรายละเอียดการชำระหนี้
โครงการกิจกรรมโคนมลูกผสมต่าง
ประเทศ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๒๔๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา

อทิตา พรมดี

๑๓:๑๒

สำนักกฏหมาย ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๗๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๒๙

ส่งรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด การ
รับสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์โครงการ
ปศุสัตว์ OK

๑๖๒๔๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๓๗

ส่งรายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด การ
รับสถานที่จำหน่ายไข่สดตามโครงการไข่
สดปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)

๑๖๒๔๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๔๔๘

ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการประชุม
ซักซ้อมการดำเนินงานตามแผนเตรียม
ความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาใน
สุกรและหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายสุกร
และหมูป่า วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุมท้าวสุรนารี สำนักงานปศุสัตว์เขต
๓

๑๖๒๔๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๑๓:๑๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔มส ๐๐๐๘/ว๓๙๙

การฝึกอบรมหลักสูตร การส่งเสริมให้
สถานประกอบการเข้าร่วมโครงการ
ปศุสัตว์ OK

๑๖๒๔๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ลป ๐๑๘๔

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๒๕๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือตอนบน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๗๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔อย ๐๐๐๘/๖๐๐๙

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของ ปศจ.
(นายชูฤทธิ์ เสนีย์มโนมัย) (ฉบับเมล)

๑๖๒๕๑ ศาลากลาง จ.พระนครศรีอยุธยา พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๒๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔พย ๐๐๐๘/ว ๘๗

รายงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูก
พืชไม่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงโค
เนื้อ และโครงการส่งเสริมอาชีพอาสา
ปศุสัตว์ ภายใต้โครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

๑๖๒๕๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๒๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔รง ๐๕๐๙/ว๙๔๑

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนิน
การด้านแนวปฏิบัติการใช้แรงงานที่ดี
ครั้งที่๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม
๒๕๖๔

๑๖๒๕๓ สำนักงานพัฒนามาตรฐานแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔ทส ๑๐๑๔/ว ๕๗๘๒

ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ
ความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นต่อการ
ดำเนินงานของสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ถึงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

๑๖๒๕๔ สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อทิตา พรมดี

๑๓:๒๐

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๓๘

แจ้งการนำเงินส่งรายได้ค่าจำหน่ายโค
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๓,๐๐๐ บาท

๑๖๒๕๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๒๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๗๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๔/ว ๑๑๐๔

การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม
นโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี

๑๖๒๕๗ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กอง
นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๒๓

กองแผนงาน ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๒๕๕๓

รายงานสถานการณ์ภัยแล้งและการ
บริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๔
ครั้งที่ ๙

๑๖๒๕๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงาน
และโครงการพิเศษ

อทิตา พรมดี

๑๓:๒๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔สฎ ๐๐๐๘/๘๖๔

รายงานผลการจัดอบรมเกษตรกร
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓
หลักสูตร

๑๖๒๕๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

อทิตา พรมดี

๑๓:๒๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๙/ว ๘๗๒

รายงานความคืบหน้าการดำเนินงานภาย
ใต้แผนปฏิบัติแผนปฏิบัติการด้านการ
พัฒนาอุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร ระยะ
ที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๗๐)

๑๖๒๖๐ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๒๖

กองแผนงาน ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๒๒๐

รายงานผลการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดี
เด่น และเกษตรกรปราดเปรื่องดีเด่น
(Smart Farmer) ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๔
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๒๖๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ อทิตา พรมดี

๑๓:๒๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๑๒๔๖

ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ
บริหารการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ

๑๖๒๖๒ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงาน
โครงการพิเศษ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๒๗

กองแผนงาน ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๗๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

และการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตร ครั้ง
ที่ ๒/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๙/๒๕๖๗

การคัดเสรรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ
กรรมการสงเคราะห์เกษตรกร จำนวน
๑๐ คน

๑๖๒๖๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองบริหารงาน
กองทุนฯ

อทิตา พรมดี

๑๓:๒๘

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๐๖๔

สรุปข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๖๒๖๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๒๘

กองแผนงาน ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กค ๐๔๒๖/๐๒๐๒๓๙

การสั่งจ่ายบำเหน็จรายเดือน ราย นายอ
นิรุทธิ์ พาพินิจ

๑๖๒๖๕ กรมบัญชีกลาง สนง.คลังเขต ๔ พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๒๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๓/๒๕๖๔มส ๐๐๐๘/๓๙๘

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอาหาร
เสริม(นม)โรงเรียน" จำนวน ๒ รุ่น

๑๖๒๖๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน

อทิตา พรมดี

๑๓:๓๓

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กห ๐๓๐๙.๑๐/๑๔๘

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาพัฒนาสัมพันธ์
ผู้บริหารระดับสูง ด้านการจัดการภัย
พิบัติ รุ่นที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๔ (ระหว่าง
วันที่ ๑๐ - ๑๔ พ.ค.๒๕๖๔ ณ โรงแรม
แมนดาริน เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา)

๑๖๒๖๘ ศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัยหน่วย
บัญชาการทหารพัฒนา แผนกแผน
และงบประมาณ

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๓๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/๑๒๕๔

สรุปผลการประชุมการแก้ไขปัญหาและ
แนวทางมาตรการป้องกันโรคระบาดและ

๑๖๒๖๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงาน
และโครงการพิเศษ

อทิตา พรมดี

๑๓:๓๕

กองสารวัตรและกักกัน ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๗๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ผ่อนปรนการนำเข้าโคเนื้อจังหวัดตาก

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๖/๑๑๙

การขอยืมเงินเพื่อการบริหารจัดการ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รวม
เป็นเงิน ๑๕๙,๕๕๘ บาท

๑๖๒๗๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง อทิตา พรมดี

๑๓:๓๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/๑๖๑๓

ขอส่งเอกสารสำเนาประกาศ สป.กษ.
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้
ได้รับการคัดเลือกใน ตน.นักทรัพยากร
บุคคลปฏิบัติการ สป.กษ. ลว.๒๒ มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับฯลฯ

๑๖๒๗๑ สป.กษ. กกจ. พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๓๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๖/๑๘๐

ข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ

๑๖๒๗๒ ศบส.นครสวรรค์ พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๓๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๒๗๓/๒๕๖๔

ขอรับรองเอกสาร APPLICATION FOR
IMPORTATION OF PET FOOD FOR
CATS AND DOGS TO BRUNEI
DARUSSALAM

๑๖๒๗๓ บริษัท เพ็ทพัล โปรดักส์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๓๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๒/๑๕๗

ขอส่งใบลาป่วย นายอนุชาติ  ศิริรัตน์ วัน
ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

๑๖๒๗๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี

อทิตา พรมดี

๑๓:๓๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๐๙๘

ส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ

๑๖๒๗๕ ศอส.อำนาจเจริญ พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๔๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๗๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๕/๒๑๕

ขอปรับประเภทรายจ่ายงบดำเนินงาน
(ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ) ครั้งที่ ๒
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๖๒๗๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อทิตา พรมดี

๑๓:๔๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/๑๖๐๑

ขออนุมัติเลื่อนข้าราชการตำแหน่งทาง
วิชาการ (จำนวน ๔ ราย / วิภาวี ศรี
เจริญ / เพ็ญแข สายเชื้อ / มณีรัตน์ งาน
พิพัฒน์มงคล / พงศ์รภัส ฐิริศรันพงษ์)

๑๖๒๗๗ กกจ.สป.กษ. พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๔๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๗๖

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๒๗๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ประจวบคิรีขันธ์

อทิตา พรมดี

๑๓:๔๘

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔พช ๐๐๐๘/๖๒๖

การจัดส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้
วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๖๒๗๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๔๙

กองแผนงาน ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๑๑๗๕

ส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัดด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๖๒๘๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๕๐

กองแผนงาน ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๖๖๕

จัดส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัด
ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่

๑๖๒๘๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๕๒

กองแผนงาน ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๗๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑/๒๕๖๔ ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิด
สัตว์ระดับเขต

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๗๐

ส่งผลงานและหลักฐานการประเมินตาม
ตัวชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๖๒๘๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๕๓

กองแผนงาน ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(ชม)/๑๐๔

ส่งงบเดือนเงินรายได้แผ่นดิน เป็นเงิน
จำนวน ๑,๘๗๕ บาท

๑๖๒๘๓ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ อทิตา พรมดี

๑๓:๕๗

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๓/๑๕๖

ขอส่งแบบประเมินคุณสมบัติของบุคคล
และผลงาน นายจำนงค์  จังอินทร์

๑๖๒๘๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ศรีสะเกษ

อทิตา พรมดี

๑๔:๐๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๒๘๕/๒๕๖๔

ขออนุญาตยื่นเอกสาร Health
Cerrificate ส่งออกไปยังประเทศโอมาน
และคูเวตหลังเรือออก

๑๖๒๘๕ บริษัทไก่สดเซนทาโกจำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๑๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔SKF ๖๔-๐๙

ขอต่ออายุใบรับรองโรงงานเพื่อการส่ง
ออก

๑๖๒๘๖ บริษัทสกายฟู้ดจำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๑๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔SKF ๖๔-๐๘

ขอต่ออายุใบรับรองระบบ HACCP
โรงงานเพื่อการส่งออก

๑๖๒๘๗ บริษัทสกายฟู้ดจำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๑๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔
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หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๗๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๒๘๘/๒๕๖๔

ขอรับการตรวจติดตามข้อกำหนดของ
สหภาพยุโรปทางสื่อการถ่ายทอด Video
Conference

๑๖๒๘๘ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๑๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(ชม)/๑๐๒

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๒๘๙ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ อทิตา พรมดี

๑๔:๑๖

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/นศ๒๕๑

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๒๙๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว์แพทย์
ภาคใต้ตอนบน

อทิตา พรมดี

๑๔:๑๘

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๑/๑๕๗

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๒๙๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ อทิตา พรมดี

๑๔:๑๙

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๑/๑๕๙

รายงานเงินรายได้ ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๖๒๙๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ อทิตา พรมดี

๑๔:๒๐

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๗๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๖๐๐๘

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของ ปศจ.
(นายนัทธ์เวโรจน์ บูชาพัฒน์)

๑๖๒๙๓ ศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๒๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๒๑๗

ส่งรายละเอียดประกอบรายงานเงินราย
ได้แผ่นดิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๒๙๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ สัตว์
ท่าพระ

อทิตา พรมดี

๑๔:๒๑

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔รย ๐๐๐๘/๕๕๕๙

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของ ปศจ.
(นายรัตนไกร ตันศรีวงษ์)

๑๖๒๙๕ ศาลากลาง จ.ระยอง พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๒๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๖๘๗

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๖๒๙๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ อทิตา พรมดี

๑๔:๒๒

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔มห ๐๐๐๘/๓๘๖๘

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของ ปศจ.
(นายพิภพ เพียวิเศษ)

๑๖๒๙๗ ศาลากลาง จ.มุกดาหาร พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๒๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๑๐๖/๒๓๓๘

การฝึกซ้อมเกษตรกรผู้เข้าเฝ้ารับ
พระราชทานรางวัลในงานพระราชพิธีพืช
มงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔
ณ โรงแรมรอยัล ซิตี้ กทม.

๑๖๒๙๘ กรมส่งเสริมสหกรณ์ อทิตา พรมดี

๑๔:๒๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔
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หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๗๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔พร ๐๐๐๘/๑๑๔๕

ส่งรายชื่อ พนง.ราชการที่ได้รับพิจารณา
โควต้าพิเศษ ปี ๒๕๖๔ (จำนวน ๔ ราย /
อุษณีย์ / สรวิศ / สุรชัย / เทวิน)

๑๖๒๙๙ สนง.ปศจ.แพร่ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๒๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๔๖๖

รายงานผลการส่งรายงานประจำเดือน
จากระบบ GFMIS ประจำเดือนมีนาคม
๒๕๖๔

๑๖๓๐๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ อทิตา พรมดี

๑๔:๒๗

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔ลพ ๐๐๐๘/๕๗๐๗

การประเมินสมรรถนะของ ปศจ. (นาย
อนุชา ศานติวิจัย)

๑๖๓๐๑ ศาลากลาง จ.ลำพูน พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๒๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๙/๐๘๒

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๓๐๒ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพสงขลา

อทิตา พรมดี

๑๔:๒๙

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔สห ๐๐๐๘/๒๔๙

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้
บริหาร (รอบที่ ๑/๒๕๖๔) (นายสามารถ
ประสิทธิ์ผล)

๑๖๓๐๓ สนง.ปศจ.สิงห์บุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๒๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๙/๐๘๐

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดินเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๓๐๔ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพสงขลา

อทิตา พรมดี

๑๔:๓๐

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๘๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๖๒๙

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ (นายนพดล พินิจ)

๑๖๓๐๕ สนง.ปศจ.มหาสารคาม (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(ชม)/๑๐๓

ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ
GFMIS ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๓๐๖ ด่านกักกันสัตว์เชียงใหม่ อทิตา พรมดี

๑๔:๓๑

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ปท๐๐๐๘/๑๑๕๓

ส่งรายงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิต
วัคซีนจำหน่าย ประจำเดือนมีนา

๑๖๓๐๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี อทิตา พรมดี

๑๔:๓๒

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔นน ๐๐๐๘/๕๓๔

ส่งแบบขอรับการแต่งตั้งให้ดำรง ตน.
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ของ นาย
ศักดิ์ จุงประดิษฐ์

๑๖๓๐๘ สนง.ปศจ.น่าน ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔นบ ๐๐๐๘/๑๗๘

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือนมีนาคม
๒๕๖๔

๑๖๓๐๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี อทิตา พรมดี

๑๔:๓๔

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔สพ ๐๐๐๘/๐๗๘๖

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีน ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๖๓๑๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี อทิตา พรมดี

๑๔:๓๖

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๑๐๓

แผนบรูณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุ
ทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.

๑๖๓๑๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๓๗

กองแผนงาน ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๘๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔ลพ ๐๐๐๘/๑๕๙๗

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ประจำปี
งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (นายอนุชา ศานติวิจัย)

๑๖๓๑๒ สนง.ปศจ.ลำพูน (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔นน ๐๐๐๘/๕๓๒

ส่งแบบขอรับการแต่งตั้งให้ดำรง ตน.
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ของ นาย
ศักดิ์ จุงประดิษฐ์

๑๖๓๑๓ สนง.ปศจ.น่าน ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๔๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔QA๐๓๔/๒๕๖๔

ขอต่ออายุการรับรองระบบ GMP
โรงงานเพื่อการส่งออก โรงงานชำแหละ
เป็ด-ไก่ (EST.๑๘) (จนท.บริษัทเดินเรื่อง
เอง)

๑๖๓๑๔ บ.ซีพีเอฟ (ปท.) จก. (มหาชน) พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๔๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๒/ว๔๗

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการส่งเสริม
สินค้าและผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน
"ฮาลาล" ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวันจันทร์ที่
๑๙ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings

๑๖๓๑๕ คณะกรรมการส่งเสริมสินค้าและ
ผลิตผลการเกษตรมาตรฐาน
"ฮาลาล"

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๔๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔สข ๐๐๐๘/๔๒๘

ขอชี้แจงรายละเอียดข้อมูลตัวชี้วัดเลือก
ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖๓๑๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๔๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๘๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔สข ๐๐๐๘/๗๐๖๑

การโอนเงินกลับส่วนกลางกรมปศุสัตว์
จำนวนเงินคงเหลือ ๗,๘๒๐ บาท

๑๖๓๑๗ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อทิตา พรมดี

๑๔:๕๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/ว ๑๐๕๙

รายงานการพิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติ
งานและแผนการเบิกจ่ายของเครือข่าย
วิสาหกิจชุมชนโคเนื้อล้านนา ของคณะ
ทำงานขับเคลื่อนโครงการพัฒนา
ศักยภาพการผลิตและการตลาดโคเนื้อ
รองรับ FTA จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่
๒๕ มีนาคม ๒๕๖๔๔

๑๖๓๑๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย อทิตา พรมดี

๑๕:๐๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔พท ๐๐๐๘/๖๓๖

การตรวจสอบการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
จำนวน ๒ รายการ

๑๖๓๑๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง อทิตา พรมดี

๑๕:๐๑

สำนักกฏหมาย ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔อจ ๐๐๐๘/๓๖๕

รายงานการเบิก-จ่ายชีวผลิตภัณฑ์(ผช.
๓๗) งบป้องกันโรคสัตว์ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๓๒๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ

อทิตา พรมดี

๑๕:๐๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔พช ๐๐๐๘/๗๔๗

ขอสนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน
งานเฝ้าระวังและป้องกันโรคอหิวาต์แอ
ฟริกาในสุกร จำนวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท

๑๖๓๒๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ อทิตา พรมดี

๑๕:๐๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๓๒๒/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ GMP บริษัท
เพ็ทนานาภัณฑ์ จก. VCN ๑๕๔ (ตรวจ

๑๖๓๒๒ บ. เพ็ทนานาภัณฑ์ จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๐๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๘๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ต่ออายุระบบ GMP) (จนท.บริษัท
เดินเรื่องเอง)

๐๘/๐๔/๒๕๖๔พท ๐๐๐๘/๖๘๑

ส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒
รายการ

๑๖๓๒๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง อทิตา พรมดี

๑๕:๑๒

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๒๓๘

ขออนุมัติยืมเงินเพื่อการบริหารจัดการ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
จำนวน ๑,๑๒๙,๔๘๒ บาท

๑๖๓๒๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ สัตว์
ท่าพระ

อทิตา พรมดี

๑๕:๑๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๐๒๑๗๔๐๓๖-๑๖๓๒๕/๒๕๖๔

Reference is made to your letter
dated February ๒๕th, ๒๐๒๑ with
the kind authorization of DLD for
the import of Spanish lamb meat
samples to be used at offcial
funtions of the Embassy of Spain.
Also to the letter of Aprill ๗th
accepting the proposed Sanitary
Certificate from our authorities.
We highly apprecate your
cooperation on this matter. We
are also aware and respectful of
the need to take precautions due
to the recent COVID casses in
Bangkok. We, therefore, propose
to postpone the events to May
instead of April as originally

๑๖๓๒๕ Embassy of Spain พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๑๗

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๘๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

planned. (ฉบับแฟกซ์)

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๘๔

ขออนุมัติปรับงบประมาณรายจ่ายงบ
ดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ) ครั้งที่ ๔ ประจำเดือนเมษายน
๒๕๖๔

๑๖๓๒๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ อทิตา พรมดี

๑๕:๑๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๘๖

ขออนุมัติปรับงบประมาณรายจ่ายงบ
ดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ) ครั้งที่ ๑ ประจำเดือนเมษายน
๒๕๖๔

๑๖๓๒๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ อทิตา พรมดี

๑๕:๑๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๕/๒๑๖

ขอปรับประเภทรายจ่ายงบดำเนินงาน
(ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ) ครั้งที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๖๓๒๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อทิตา พรมดี

๑๕:๒๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๘๕

ขออนุมัติปรับงบประมาณรายจ่ายงบ
ดำเนินงาน (ค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ) ครั้งที่ ๑ ประจำเดือนเมษายน
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒๐,๐๐๐ บาท

๑๖๓๒๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ อทิตา พรมดี

๑๕:๒๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๒๓๖

ส่งแบบรับรองคุณสมบัติบุคคล ประกอบ
การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔
ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

๑๖๓๓๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ สัตว์
ท่าพระ

อทิตา พรมดี

๑๕:๒๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๘๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔VNUE AP/L๐๘๒/๒๐๒๑

แจ้งเลื่อนการจัดงาน AGRITECHNICA
ASIA และ HORTI ASIA และขอความ
อนุเคราะห์การจัดสัมมนาในงาน
AGRITECHNICA ASIA HORTI ASIA
Regional Summit ๒๐๒๑ "เป็นวันท่ี่
๒๕ - ๒๗ พ.ค.๒๕๖๕ ณ ศูนย์
นิทรรศการและการประชุมไบเทค กทม.)

๑๖๓๓๑ บ.วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเซีย
แปซิฟิค จก.

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๒๖

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๖๗๖

ขอส่งสรุปข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ
ของญี่ปุ่น ประจำเดือน มี.ค.๒๕๖๔

๑๖๓๓๒ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๒๘

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๓๓๓/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ GMP บริษัท
เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัด

๑๖๓๓๓ บริษัท เกมบอล (ไทยแลนด์) จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๒๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๙๑๘๓

โอนเงินกลับส่วนกลาง งบลงทุน เป็นเงิน
๑,๗๗๒,๘๐๐ บาท

๑๖๓๓๔ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อทิตา พรมดี

๑๕:๒๙

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔.๔/ว ๖๘๔

ขอความอนุเคราะห์ให้ความเห็นต่อร่าง
ผลการประชุมคณะทำงานทางวิชาการ
ว่าด้วยความร่วมมือด้านการเกษตร
ไต้หวัน - ไทย ครั้งที่ ๗ (ภายในวันที่ ๒๐
เม.ย.๒๕๖๔)

๑๖๓๓๗ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๓๑

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๖๐๙

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน

๑๖๓๓๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม

อทิตา พรมดี

๑๕:๓๑

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๘๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๐๗๘

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๓๓๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ยโสธร

อทิตา พรมดี

๑๕:๓๒

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/๗๔๓

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๓๔๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี อทิตา พรมดี

๑๕:๓๓

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/๓๕๙

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๓๔๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัว
ลำภู

อทิตา พรมดี

๑๕:๓๕

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/๓๖๕

ขอจัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๓๔๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัว
ลำภู

อทิตา พรมดี

๑๕:๓๖

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๕๐

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๓๔๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
อุดรธานี

อทิตา พรมดี

๑๕:๓๗

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๘๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๑.๘/๑๒๐

รายงานสถานการณ์สินค้าเกษตรและ
การดำเนินงานที่สำคัญประจำเดือน มี.ค.
๒๕๖๔ (สำเนาเรียน อ.วิชาการเกษตร,
อ.ส่งเสริมการเกษตร, อ.ปศ., อ.ปม.,
เลขาฯ มกอช., เลขาฯ สศก.,
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร)
ประจำกรุงปักกิ่ง, กงสุล (ฝ่ายเกษตร)
ประจำสถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้)
(ฉบับเมล)

๑๖๓๔๔ ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่
ณ นครกว่างโจว

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๓๗

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔พช ๐๐๐๘/๗๗๔

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์เครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ รายการหีบเย็น จำนวน ๒
เครื่อง จำนวนเงินรวม ๒๔,๐๐๐ บาท

๑๖๓๔๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ อทิตา พรมดี

๑๕:๓๙

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔มห ๐๐๐๘/๓๘๔

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้ จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๖๓๔๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร อทิตา พรมดี

๑๕:๔๐

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๓๔๗/๒๕๖๔

จัดส่งเอกสารหลักฐานประกอบการ
สมัครสอบเพิ่มเติม ของ น.ส.พัทธนันท์
ยิ้มยวน

๑๖๓๔๗ น.ส.พัทธนันท์ ยิ้มยวน พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔พท ๐๐๐๘/๖๖๖

การดำเนินการตามแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์
ปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔

๑๖๓๔๘ สนง.ปศจ.พัทลุง ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๘๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๙๘๑๗

แจ้งผลการจัดสรรพื้นที่การจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์นมโครงการเยียวยาเกษตรกร
ผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นม ผลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการ
เลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ภายในวันที่
๙ เมษายน ๒๕๖๔

๑๖๓๔๙ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อทิตา พรมดี

๑๕:๔๗

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔นธ ๐๐๐๘/๕๐๔

ขออนุมัติให้ความอนุเคราะห์สนับสนุน
พันธุ์แกะ ให้แก่เกษตรกร ตามโครงการ
พิเศษด้านความมั่นคง เพื่อช่วยเหลือ ผู้
ประสบภัยจากคลื่นทะเลกัดเซาะชายฝั่ง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๖๓๕๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔พช ๐๐๐๘/๕๔๑๙

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ณ วัน
ที่ ๑ เม.ย.๒๕๖๔ (จำนวน ๔ ราย / สม
ชาย, กิติยา, พงศักดิ์, ขวัญชัย)

๑๖๓๕๑ ศาลากลาง จ.เพชรบูรณ์ พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔พช ๐๐๐๘/๗๒๗

ขอส่งแบบขอย้ายข้าราชกาาร (นาย
เขษมศักดิ์ ประโลมจิตร์)

๑๖๓๕๒ สนง.ปศจ.เพชรบูรณ์ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔พช ๐๐๐๘/๗๓๖

ขอแฟ้มทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.
๗) นายดำริ คำซื่อตรง

๑๖๓๕๓ สนง.ปศจ.เพชรบูรณ์ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔พช ๐๐๐๘/๗๒๘

การแจ้งวงเงินโควตาพิเศษ พนง.ราชการ

๑๖๓๕๔ สนง.ปศจ.เพชรบูรณ์ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๘๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ (จำนวน ๒๗
ราย)

๓๑/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๓๕๕/๒๕๖๔

แบบรายงานปริมาณการผลิตอาหารสัตว์

๑๖๓๕๕ บริษัท ไทยโปรเกรส ฟีด จำกัด ชติญา บัวหลวง

๑๕:๕๕

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ลป ๐๑๙๑

ส่งแบบรับรองคุณสมบัติบุคคล ประกอบ
การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔
(จำนวน ๒ ราย / นายวัฒนศักดิ์ จำ
ละคร / น.ส.ศนิกานต์ ทองสวัสดิ์)

๑๖๓๕๖ ศวพ.ภาคเหนือตอนบน พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๖๑๑

ส่งรายงานรับ-จ่ายและทะเบียนคุมเงิน
กองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
โครงการพัฒนาการผลิตเนื้อโคมาตรฐาน
อินทรีย์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๓๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม

อทิตา พรมดี

๑๕:๕๘

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๙๑

ข้าราชการขอย้าย (นายพายุ อ่อนศรี
ประไพ)

๑๖๓๕๘ สนง.ปศข.๙ จ.สงขลา พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๖๓๗

รายงานการรับ-จ่ายเงิน โครงการฟาร์ม
โคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๒ ประจำไตร
มาสที่ ๒/๒๕๖๔

๑๖๓๕๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม

อทิตา พรมดี

๑๕:๕๙

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กพ ๐๐๐๘/๓๗๖

ข้าราชการขอย้าย (นายจินดา นาโตนด)

๑๖๓๖๐ สนง.ปศจ.กำแพงเพชร ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๐๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๙๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔พง ๐๐๐๘/๒๕๒

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๓๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา อทิตา พรมดี

๑๖:๐๐

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/๖๓๘

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๓๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร อทิตา พรมดี

๑๖:๐๑

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๑๘/๕๓

ขอข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และขาด
ราชการ

๑๖๓๖๓ สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝึก
สัตว์พ่อพันธุ์ผสมเทียมขอนแก่น

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๐๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(ดนธ)/๑๓๓

การขอต่ออายุบัตรประจำตัวข้าราชการ
ตาม พ.ร.บ.บัตรประจำตัว จนท.รัฐ พ.ศ.
๒๕๔๒ ของ นายต้นพงศ์ คำพลงาม

๑๖๓๖๔ ด่านฯ นราธิวาส พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๐๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กส ๐๐๐๘/๔๖๓

ข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ

๑๖๓๖๕ สนง.ปศจ.กาฬสินธุ์ (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๐๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๙๕๘๓

รายงานผลการพิจารณาการจัดสรรพื้นที่
การจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมโรงเรียน
โครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
และผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม พลิก

๑๖๓๖๖ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี อทิตา พรมดี

๑๖:๐๕

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๙๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ฟื้นเศรษฐกิจภาคการเลี้ยงโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๕/๒๑๒

ส่งหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินบำเหน็จ
บำนาญข้าราชการและลูกจ้างประจำ
(นายวานิช ใบพร้าว, นายเกรียง
แสนสุวรรณ์ และ นางขันทอง บุญสม)

๑๖๓๖๗ ศผท.เชียงใหม่ พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๐๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๗๓๘

ส่งแฟ้มทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.
๗) ของ นายสารศิลป์ มหามูล

๑๖๓๖๘ สนง.ปศจ.ขอนแก่น พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๐๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(บร)/๖๒

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดินประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๓๖๙ ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ อทิตา พรมดี

๑๖:๑๑

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๑๑๙๘

แจ้งยกเลิกการหักเงินเดือนข้าราชการ
นายธรรมศักดิ์  ธรรมเนียม

๑๖๓๗๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด อทิตา พรมดี

๑๖:๑๒

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔อจ ๐๐๐๘/๓๓๘

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดินนำส่ง
คลัง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๓๗๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ

อทิตา พรมดี

๑๖:๑๓

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔อย ๐๐๐๘/๔๖๖

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๓๗๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา

อทิตา พรมดี

๑๖:๑๔

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๙๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔พช ๐๐๐๘/๗๓๓

ขอส่งคืนแฟ้มทะเบียนประวัติข้าราชการ
(ก.พ.๗) (จำนวน ๓ ราย / นายณรงค์
เหล่าปัญญากิจ / นายนพพร พันธานนท์
/ นายปฏิวัติ คุณดิลกพจน์) )

๑๖๓๗๓ สนง.ปศจ.เพชรบูรณ์ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๕๙๘

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๖๓๗๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม

อทิตา พรมดี

๑๖:๑๕

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔อจ ๐๐๐๘/

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๖๓๗๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ

อทิตา พรมดี

๑๖:๑๗

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔พง ๐๐๐๘/๒๓๒

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๖๓๗๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา อทิตา พรมดี

๑๖:๑๘

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๑๒๘๑

แนวทางปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

๑๖๓๗๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

อทิตา พรมดี

๑๖:๒๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๗๗๗๕

แจ้งผลการจัดสรรพื้นที่การจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์นมโครงการเยียวยาเกษตรกร

๑๖๓๗๘ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อทิตา พรมดี

๑๖:๒๔

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๙๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ผู้เลี้ยงโคนมและผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์นม ผลิกฟื้นเศรษฐกิจภาคการ
เลี้ยงโคนมและผลิตภัณฑ์นม ภายในวันที่
๙ เมษายน ๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔พง ๐๐๐๘/๒๔๔

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๓๗๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา อทิตา พรมดี

๑๖:๒๘

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/๗๔๔

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๖๓๘๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี อทิตา พรมดี

๑๖:๒๙

กองคลัง ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔นน ๐๐๐๘/๕๓๓

ส่งแบบขอรับการแต่งตั้งให้ดำรง ตน.
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ของ นาย
ศักดิ์ จุงประดิษฐ์

๑๖๓๘๑ สนง.ปศจ.น่าน ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๑๑๙๙

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง
สนง.ปศอ.เมยวดี จ.ร้อยเอ็ด (เสนอ ก
ปร.)

๑๖๓๘๒ สนง.ปศจ.ร้อยเอ็ด ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๐

กลุ่มประสานราชการ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔พร ๐๐๐๘/๑๑๖๐

ส่งเอกสารประกอบการขอใช้เงินเหลือ
จ่าย (จำนวน ๓ รายการ / รายการที่ ๑
รถยนต์ราชการฯ / รายการที่ ๒ เครื่อง
ปรับอากาศ / รายการที่ ๓ ครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์) (เสนอ กปร.) (ฉบับเมล)

๑๖๓๘๔ สนง.ปศจ.แพร่ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๘

กลุ่มประสานราชการ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๙๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๕/๐๔/๒๕๖๔ฑต.๐๒๔/๒๕๖๔

ขอแจ้งขยายเวลาแผนการปรับปรุง
โครงสร้างอาคารโรงงานชำแหละไก่
(EST.๒๓)

๑๖๓๘๕ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

อทิตา พรมดี

๐๘:๐๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๓๘๖/๒๕๖๔

ขอหนังสือ To Whom

๑๖๓๘๖ บริษัท โรงงานฟอกหนังคุรุ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๘:๒๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๑๘นร ๐๗๑๘/๙๔๘๙

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

๑๖๓๘๗ สำนักงบประมาณ ดรุณี คำรอด

๐๘:๒๗

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๙/๑๐๔

แนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการ
และบุคลากรในสังกัดกรมสำนักพัฒนา
พันธุ์สัตว์ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด
(ระลอกใหม่) ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙

๑๖๓๘๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นราธิวาส หมู่ที่ ๖ อ.ตากใบ จ.
นราธิวาส

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๔๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๒๙๘

การขอปรับประเภทรายจ่าย (งบดำเนิน
งาน) ครั้งที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔ (รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๑๖๓๘๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๔๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๙๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๕๑๔,๐๐๔.๕๑ บาท

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กพศ.๐๒๗/๒๕๖๔

ขอนำส่งรายงานโครงการฟาร์มโคนม
สาธิตห้วยฮ่องไคร้ฯ ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๓๙๐ งานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๑๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔รย ๐๐๐๘/๖๐๔

ข้าราชการขอย้าย นางสาวณัฐนันท์
ประเสริฐ มีความประสงค์ขอย้ายไป
ปฏิบัติงานตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง

๑๖๓๙๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ตู้
ปณ.๔๑ ปณจ.ระยอง

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๒๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๕๓๑๓.๑๕/รรLD๔๓๒/๒๕๖๔

แจ้งค่าไฟ (จำนวน ๑๕ รายเป็นจำนวน
เงิน ๒,๖๖๑,๕๖๖.๘๐ บาท)

๑๖๓๙๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๒

กองคลัง ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๙/ ๒๓๒

ขอส่งรายละเอียดขอเห็นชอบในการโอน
เงินงบประมาณ งบลงทุน จำนวน ๒
รายการ กลับส่วนกลาง (มีเงินคงเหลือ
๕,๓๑๕.๓๒ บาท)

๑๖๓๙๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎ์ธานี

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๓๒

กองคลัง, กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๓๙๔/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ GMP บริษัท
คิวพี (ประเทศไทย) จำกัด EST.๕๕

๑๖๓๙๔ บริษัทคิวพี(ประเทศไทย)จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๕๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๙๑๗/ว ๒๑๓๒

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการโคนมและ
ผลิตภัณฑ์นม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๘

๑๖๓๙๕ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย

ดรุณี คำรอด

๐๙:๕๙

อธิบดี ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๙๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เมย ๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุม ๑๒๓ กษ.

๐๓/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๓๙๖/๒๕๖๔

รายงานแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล
(ซ่อมบัตรฯ) (รวม ๑ ราย นายคณิต กัน
นะวงศ์)

๑๖๓๙๖ สำนักงานประกันสังคม วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๐

กองคลัง ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๓๙๗/๒๕๖๔

ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (กค - ๔๕๙๑
นราธิวาส จำนวน ๕๐๐.๐๐ บาท)

๑๖๓๙๗ สถานีตำรวจทางหลวง ๕ กองกำกับ
การ ๗ กองบังคับการตำรวจ
ทางหลวง

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๔

กองคลัง ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กค๐๔๓.๔/ว ๑๘๑

การใช้งานระบบการให้บริการสอบถาม
และแจ้งปัญหาการใช้งานระบบ e-GP
แบบออนไลน์

๑๖๓๙๘ กรมบัญชีกลาง วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๙

กองคลัง ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔มท๕๒๕๓/๒๒.๖๔๒๑๐๐๘๔๘๗๒๒๗

ขอแจ้งค่าไฟฟ้า (มี.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน
๗๗,๔๐๑.๐๔ บาท)

๑๖๓๙๙ การไฟฟ้านครหลวง วันทนี สุขเขียว

๑๐:๑๔

กองคลัง ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔มท๕๒๕๓/ ๒๒.๖๔๑๒๑๐๐๘๔๙๓๒๘๙

ขอแจ้งค่าไฟฟ้า (มี.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน
๕๕๑,๑๒๐.๓๑ บาท)

๑๖๔๐๐ การไฟฟ้านครหลวง วันทนี สุขเขียว

๑๐:๑๖

กองคลัง ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔มท๕๒๕๓/ ๒๒.๖๔๑๒๑๐๐๘๔๘๗๒๓๐

ขอแจ้งค่าไฟฟ้า (มี.ค. ๒๕๖๔ เป็นเงิน
๕๙๕,๙๑๐.๕๘ บาท)

๑๖๔๐๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๐:๑๘

กองคลัง ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๙๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๖๑๘

ส่งแบบการขออนุญาตตรวจสอบ
ทะเบียนประวัติบุคคล จำนวน ๑ ราย

๑๖๔๐๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา (กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศฯ)

วาริน พงษ์รื่น

๑๐:๒๐

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๔๐๓/๒๕๖๔

ขออนุญาตปรับปรุงโรงงาน (Plant A)
ของบริษัท ไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด
EST.๒๙

๑๖๔๐๓ บริษัท ไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด อทิตา พรมดี

๑๐:๒๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๔๐๔/๒๕๖๔

ขออนุญาตปรับปรุงโรงงาน (Plant A
และ Plant B) ของบริษัท ไทยนิปปอน
ฟู้ดส์ จำกัด EST.๒๙

๑๖๔๐๔ บริษัท ไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๐:๒๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๔๐๕/๒๕๖๔

ขอรับรองโรงงานเพื่อการส่งออก

๑๖๔๐๕ บริษัทนำเชา(ประเทศไทย)จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๒๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๒๖(๑)/ ๙๓๑

ขอแก้ไขหมายเลขทะเบียนรถยนต์ นก -
๖๕๕๘ พระนครศรีอยุธยา

๑๖๔๐๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๔

กองคลัง ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๔๐๘/๒๕๖๔

กำหนดวิธีการให้บุคคลเดินทางเข้ามาที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา ตามคำสั่งคณะ
กรรมการโรคติดต่อ จ.ฉะเชิงเทรา

๑๖๔๐๘ บริษัท วนิดา ฟู้ดส์ จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๑:๓๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๓/๒๖๑๖

ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว

๑๖๔๐๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองคลัง

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๔๓

กองสารวัตรและกักกัน ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๙๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

รัสโคโรนา ๒๐๑๙ ภายในบริเวณพื้นที่
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ จำนวน ๕ อาคาร
ในวันศุกร์ที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่
เวลา ๑๕.๓๐ น. เป็นต้นไป

๐๕/๐๔/๒๕๖๔รย ๐๐๐๘/๕๖๕

ส่งรายงานข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่
เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ
จำนวนสัตว์ที่ถูกฆ่า ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๖๔๑๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๔๕

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๔๑๑/๒๕๖๔

ขอ Conference สำหรับการตรวจ
ประเมินสถานประกอบการเพื่อการส่ง
ออกไปยังสหภาพยุโรป

๑๖๔๑๑ บริษัท เอฟแอนเอฟฟู้ด จำกัด อทิตา พรมดี

๑๒:๐๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔DLD ๐๑๙/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์คณะ EU-DLD
special audit team พิจารณาเลื่อน
แผนการเข้าตรวจสอบโรงงาน บริษัท
คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด EST
๑๖๕ เป็นช่วงระหว่างวันที่ ๒๔-๒๕
พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

๑๖๔๑๒ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์)
จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๑๒:๐๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔CFP Co.,Ltd

แจ้งขอออก HEALTH CERTIFECATE
ล่าช้า

๑๖๔๑๓ บริษัท ซีเอฟพี จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๒:๔๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๒๙๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๒/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๔๑๔/๒๕๖๔

แจ้งขอเพิ่มรายชื่อโรงงานเพื่อรับรอง
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีกส่งออกไปประเทศ
ญี่ปุ่นและเขตบริหารพิเศษฮ่องกง

๑๖๔๑๔ บริษัท พีเอส ฟู้ด โปรดิ๊วส์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๒:๕๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๖/๑๘๒

e-Operation กิจกรรมฟาร์มเครือข่าย
สัตว์พันธุ์ดี ประจำเดือน มกราคม -
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๔๑๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์

อรประภา อินแก้ว

๑๒:๕๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๗๔

ขอลาพักผ่อน (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔)

๑๖๔๑๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๐๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๖๔

ส่งบัญชีงบเดือนวันทำการและวันลา
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๔๑๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๐๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๕/๐๘๒

ข้าราชการลาพักผ่อน (นายถาวร ถมมาลี
มีความประสงค์ขอลาพักผ่อน ในวันที่
๒๐ - ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔)

๑๖๔๑๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อรประภา อินแก้ว

๑๓:๐๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๘/๑๒๖

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่ายงบดำเนิน
งาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
(ครั้งที่ ๓) จำนวน ๒ กิจกรรม

๑๖๔๑๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครพนม ม.๗ ต.โนนตาล อ.ท่าอุเท
น จ.นครพนม

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๑๓๐๐

ขอความร่วมมือปรับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัดและในกำกับของ

๑๖๔๒๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

อทิตา พรมดี

๑๓:๑๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๐๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายใต้
สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไว
รัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  (ช่วง
วันที่ ๑๖-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔)

๑๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๔๒๑/๒๕๖๔

แจ้งทำหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์
(Health Certificate) กรณีแก้ไข

๑๖๔๒๑ บริษัท โอสแควร์ดิสทริบิวชั่น จำกัด ดรุณี คำรอด

๑๓:๑๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔อน ๐๐๐๘/๕๑๒

ขอความอนุเคราะห์ยืมรถบรรทุกขนาด
๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน ในระหว่างวันที่
๑๙-๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

๑๖๔๒๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๙/๑๐๕

การขอยืมเงินเพื่อการบริหารจัดการ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รายการค่าวัสดุการเกษตร (ค่าอาหาร
สัตว์)

๑๖๔๒๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นราธิวาส อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔สวก ๐๙๐๐/๑๘๕๐

ขอความอนุเคราะห์กรมปศุสัตว์ฉีดพ่น
น้ำยาฆ่าเชื้อ ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (COVID-
๑๙) ภายในอาคาร สวก

๑๖๔๒๔ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)

ดรุณี คำรอด

๑๓:๑๘

กองสารวัตรและกักกัน ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๔๒๕/๒๕๖๔

แจ้งขอต่ออายุระบบ HACCP (โรงงาน
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก)

๑๖๔๒๕ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด
(มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๑๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๐๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๔/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๔๒๖/๒๕๖๔

ขอต่ออายุรับรองโรงงานระบบ GMP
เพื่อการส่งออก

๑๖๔๒๖ บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด
(มหาชน)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๒๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๗๐

ขอส่งสำเนาใบขออนุมัติเดินทางไป
ราชการ ของนายอำนวย กวมทรัพย์
เดินทางไปราชการที่ อาคาร บก.หน่วย
งานราชการในพระองค์ ๙๐๔ (อาคาร
๒) พระที่นั่งอัมพรสถาน กรุงเทพฯ ใน
วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

๑๖๔๒๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๗๖

รายงานผลการจำหน่ายพร้อมขออนุมัติ
ออกจากทะเบียน (จำหน่ายโคพันธุ์
กบินทร์บุรีป่วย จำนวน ๑ ตัว)

๑๖๔๒๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔ลป ๐๐๐๘/๓๑๗๕

รายงานผลการดำเนินงาน ตาม
พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๗

๑๖๔๒๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๖

กองสารวัตรและกักกัน ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔รบ๐๐๐๘/ ๙๒๖๙

โอนเงินกลับส่วนกลาง (รายการครุภัณฑ์
จำนวน ๓ รายการ รวมเป็นเงิน
๙๒๙,๓๐๐ บาท)

๑๖๔๓๐ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๗

กองคลัง ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔ยธ ๐๕๐๖/๓๗๒๓

ถอนอายัดเงินบำนาญ หรือเงินอื่นใดที่
จำเลยมีสิทธิได้รับ ระหว่าง บริษัท

๑๖๔๓๑ กองบังคับคดีล้มละลาย ๔ กรม
บังคับคดี

อทิตา พรมดี

๑๓:๒๙

สำนักกฏหมาย ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๐๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด
(มหาชน) โจทก์ นายประทีป  เหลือละ
มัย นางเพียงเพ็ญ  เหลือละมัย

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๓/ ๑๐๗

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๔๓๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ ตู้
ปณ.๑๔ อ.เมือง จ.แพร่

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๑

กองคลัง ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๘๖

รายงานผลการจำหน่ายสุกรออกจาก
ทะเบียน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๘๙ ตัว

๑๖๔๓๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔นร ๐๕๐๘(กรจ.)/๒๕๖๘

เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข
การถ่ายพยาธิ การทำวัคซีนการทดสอบ
โรค และการจดบันทึกข้อมูลการให้
วัคซีน การตรวจ และการรักษาโรค
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ เล่ม ๑๓๘ ตอน
พิเศษ ๕๖ ง วันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๔๓๔ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อทิตา พรมดี

๑๓:๓๒

สำนักกฏหมาย ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๖๗

ขอขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สิน กรมปศุสัตว์
(แพะ) จำนวน ๖๐ ตัว

๑๖๔๓๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๖๘

จัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน กรมปศุสัตว์
(แกะ) จำนวน ๒๔ ตัว

๑๖๔๓๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๐๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔ทส ๐๓๐๕/ว ๓๗๗

มีความประสงค์จะขอส่งประกาศฯ ทั้ง ๒
ฉบับ

๑๖๔๓๗ กรมควบคุมมลพิษ อทิตา พรมดี

๑๓:๓๔

สำนักกฏหมาย ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(พบ)/ ๑๙๘

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๔๓๘ ด่านกักกันสัตว์เพชรบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๖

กองคลัง ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กค ๐๖๐๑/ว ๘๔๕

กรมสรรพสามิตมีการเผยแพร่จุลสารทาง
เว็ปไซต์ของกรมสรรพสามิต หัวข้อ
จุลสารสรรพสามิต โดยสแกนที่ QR
Code พร้อมตอบแบบสำรวจความพึง
พอใจจุลสาร

๑๖๔๓๙ กรมสรรพสามิต อทิตา พรมดี

๑๓:๓๘

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กบ๐๐๐๘/ ๔๕๒

ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ
GFMIS (มี.ค. ๒๕๖๔ ยอดยกไป
๕๘,๒๔๕.๒๔ บาท)

๑๖๔๔๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๘

กองคลัง ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๗๐

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานและสรุปผล
การใช้จ่ายเงิน ของโครงการส่งเสริมการ
เลี้ยงแพะในภาคใต้ตามพระราชดำริ
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๔๔๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กบ๐๐๐๘/ ๔๗๕

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

๑๖๔๔๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๐

กองคลัง ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๐๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๐๕/๐๔/๒๕๖๔คค ๐๒๐๑/ว ๒๕๔๔

ขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความพึง
พอใจ เพื่อใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง
หนังสือทั้ง ๒ เล่ม

๑๖๔๔๓ กระทรวงคมนาคม อทิตา พรมดี

๑๓:๔๐

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๗๗

ส่งรายงานผลการใช้จ่ายเงิน และ
รายงานรายได้แผ่นดิน ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๔๔๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔นศ๐๐๐๘/ ๖๕๖

ขอส่งรายงานสิ้นไตรมาสที่ ๑ โครงการ
ฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๒
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ คงเหลือ (ยอดยก
ไป) ๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๖๔๔๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครศรีธรรมราช (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๒

กองคลัง ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔นศ ๐๐๐๘/๖๘๖

ขอส่งรายงานจัดทำข้อมูลตัวชี้วัดเชิง
คุณภาพ (รายได้เกษตรกรเพิ่มขึ้นอย่าง
น้อยร้อยละ ๕) ตามโครงการพัฒนาเครือ
ข่ายการผลิตและการตลาดแพะ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๖๔๔๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรี อทิตา พรมดี

๑๓:๔๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๗๙

รายงานผลการก่อหนี้ผูกพัน งบดำเนิน
งานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๔๔๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๐๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๒/ว๕๓

ขอส่งข้อมูลมาตรการดังกล่าวของ
ประเทศสมาชิกองค์การการค้าโลก โดย
แบ่งเป็นมาตรการ SPS จำนวน ๑๒๔
เรื่อง และ TBT จำนวน ๔๓ เรื่อง

๑๖๔๔๘ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๔๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๒๖๐๔

การรายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ฯ ของโครงการแพะ-แกะล้านนา จังหวัด
เชียงใหม่ ของนายโชคสกุล มหาค้ารุ่ง
และสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตร
เสรีวิถีชุมชน อำเภอสันป่าตอง
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๔๔๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ อทิตา พรมดี

๑๓:๔๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ชบ ๑๓๖๙

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
Rinse ซาก

๑๖๔๕๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๔๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๒๓๕

ขอส่งรายงานผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพน้ำนมดิบ ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๖๔๕๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ชบ ๑๓๖๘

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
เนื้อสัตว์ปีก (เนื้อดิบ)

๑๖๔๕๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๔๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๒๕๐

ขอส่งรายงานน้ำนมดิบ ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๔๕๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๐๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ชบ ๑๓๖๗

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก (เนื้อสุก)

๑๖๔๕๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๔๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๓๑๔

ขอส่งแบบแสดงความจำนงขอรับความ
ช่วยเหลือโค-กระบือ โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์ สำหรับ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าการเกษตร(ศพก.) ภายใต้
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ รวม
เกษตรกร ๒๒ ราย

๑๖๔๕๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๑๓:๔๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๗/๑๓๗

แต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายสัตว์

๑๖๔๕๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย อ.
วังสะพุง จ.เลย

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔นศ๐๐๐๘/ ๖๘๓

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์สนาม
กรณีหน่วยงานบันทึกล้างบัญชีพัก
สินทรัพย์ผ่านระบบ GFMIS web
Online (ครุภัณฑ์สนามถังไนโตรเจน
พร้อมด้ามจับเบอร์สักสำหรับทำ
เครื่องหมายประจำตัวสัตว์ (ตีตราเย็น)
จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๔ มูลค่ารวม ๙,๐๐๐.๐๐
บาท)

๑๖๔๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครศรีธรรมราช (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๘

กองคลัง ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๐๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๕๕๕

การทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ พ.
ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๑๐ ราย

๑๖๔๕๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๔๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๒๕๖

ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๖๔๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๕๕๖

การทำบัตรพนักงานเจ้าหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์ฯ พ.
ศ.๒๕๕๙ จำนวน ๑๗ ราย

๑๖๔๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๕๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กจ๐๐๐๘/ ๗๐๔

ขอส่งรายงานการเงินจากระบบ GFMIS
(มี.ค. ๒๕๖๔ ยอดยกไป
๕,๓๒๙,๕๐๔.๔๑ บาท)

๑๖๔๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๑

กองคลัง ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๒๖๕

รับตัวข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
นางณาตยา จริยะนรวิชช์

๑๖๔๖๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๑/๑๖๑

ส่งรายงานการใช้เงินงบประมาร
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๔๖๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๑/๑๖๒

ส่งรายงานการใช้เงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน

๑๖๔๖๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๐๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

มีนาคม ๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๖/ว ๒๕๘๕

ขอจัดส่งบันทึกช่วยจำสรุปผลการประชุม
ปิดการตรวจสอบโครงการพัฒนาและ
ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่ดำเนิน
การในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑๖๔๖๕ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

อทิตา พรมดี

๑๓:๕๖

กลุ่มตรวจสอบภายใน ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๑/๑๖๓

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำ
ปี ๒๕๖๔ จำนวน ๒๔ ราย

๑๖๔๖๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๓/๑๐๓

ส่งรายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๔๖๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ ตู้
ป.ณ.๑๔ อ.เมือง จ.แพร่

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔PP_FS.๐๑๔๘/๒๐๒๑

ชี้แจงการแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจ
ประเมินโรงฆ่าสัตว์ปีกเพื่อการส่งออก
สาธารณรัฐประชาชนจีน

๑๖๔๖๘ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๓:๕๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/๙๑๔

ขอรับโอนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน
๒ รายการ

๑๖๔๖๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ อทิตา พรมดี

๑๓:๕๘

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๔/ ๑๐๖

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๔๗๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๘

กองคลัง ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๐๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๓/๑๐๔

ขอนำส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๔๗๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ ตู้
ป.ณ.๑๔ อ.เมือง จ.แพร่

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔สพ.สภ.๐๐๑๖๕/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและ
ดำเนินการ กรณีการกระทำที่เข้าข่าย
ความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีการ
สัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕

๑๖๔๗๒ สำนักงานสัตวแพทยสภา อทิตา พรมดี

๑๔:๐๐

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๓๖๑

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๔๗๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๘/ ๒๗๑

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๔๗๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง จ.ราชบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๑

กองคลัง ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๓๖๓

ส่งรายงานการใช้จ่ายเงิน ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๔๗๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔สพ.สภ.๐๐๑๖๖/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและ
ดำเนินการ กรณีการกระทำที่เข้าข่าย
ความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีการ
สัตวแพทย์ พ.ศ.๒๕๔๕ "วิชาชีพการ
สัตวแพทย์"

๑๖๔๗๖ สำนักงานสัตวแพทยสภา อทิตา พรมดี

๑๔:๐๒

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๑๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๕/ ๑๑๐

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๔๗๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๖

กองคลัง ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๔/๑๐๒

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายวินิจ
คำสังข์ เดินทางไปราชการที่ ห้องประชุม
สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ศูนย์ราชการกรม
ปศุสัตว์ จ.ปทุมธานี ระหว่างวันที่ ๖-๘
เมษายน ๒๕๖๔

๑๖๔๗๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๔/๑๐๔

ส่งรายงานการใช้รถยนต์ไปราชการใน
ท้องที่จังหวัดต่างๆ ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๖๔๗๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔พย๐๐๐๘/ ๑๐๐๑

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๔,๕๒๐.๐๐ บาท)

๑๖๔๘๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๘

กองคลัง ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๓๗๕

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณี
พัสดุชำรุด ประจำปี ๒๕๖๓

๑๖๔๘๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/ว ๙๓๙

รายงานงบการเบิกจ่ายชีวผลิตภัณฑ์ เพื่อ
จำหน่าย ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๔๘๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ อทิตา พรมดี

๑๔:๑๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๑๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๔๘๓/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
จำนวน ๒ รายการ วันที่ ๒๘/๐๔ -
๐๔/๐๕/๒๕๖๔

๑๖๔๘๓ บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๑๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๑๒๘

ขอยกเลิกการเป็นสมาชิกเครือข่ายสัตว์
พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ จำนวน ๑ ฟาร์ม
(นายจรัญ แสงปรางค์ ประเภทฟาร์ม
ปรับปรุงพันธุ์และขายพันธุ์)

๑๖๔๘๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก ต.หนองกะท้าว อ.นคร
ไทย จ.พิษณุโลก

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/๑๑๘๐

ขอรับการสนับสนุนวิทยากร ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่
๒๖-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ พื้นที่ ๑๑
อำเภอ จังหวัดลพบุรี

๑๖๔๘๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๑๒

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๑๓๐

ขออนุมัติคัดโคพันธุ์ตากเพื่อเก็บทดแทน
พันธุ์ (โคพันธุ์ตาก เพศเมีย จำนวน ๔
ตัว)

๑๖๔๘๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก (งานผลิตพันธุ์สัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔นร ๐๗๑๔/ว ๗๙

ขอให้จัดส่งเอกสารประกอบการ
พิจารณาคณะกรรมาธิการ

๑๖๔๘๗ สำนักงบประมาณ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๑๒

กองแผนงาน ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๑๓๑

ขออนุมัติคัดและจำหน่ายโคพันธุ์ตาก
เพศผู้ จำนวน ๕ ตัว

๑๖๔๘๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก (งานผลิตพันธุ์สัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๑๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๑๒๖

ขอความอนุเคราะห์นำส่งข้อมูลประเด็น
ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญ
ตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรี

๑๖๔๘๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๑๕

กองแผนงาน ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔พท ๐๐๐๘/๖๘๕

รายงานโครงการเฝ้าระวังและป้องกัน
โรคไข้หวัดนกในแหล่งที่อยู่อาศัยตาม
ธรรมชาติของนกอีแอ่นกินรังเพื่อการส่ง
ออก ประจำปี ๒๕๖๔

๑๖๔๙๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง อทิตา พรมดี

๑๔:๑๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๑๓๒

ขออนุมัติคัดและจำหน่ายโคพันธุ์ตาก

๑๖๔๙๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก (งานผลิตพันธุ์สัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๗/๑๓๘

ส่งรายงานการใช้จ่ายเงินและรายงานเงิน
รายได้แผ่นดิน ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๖๔๙๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย ต.
ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔อว ๘๗๓๐.๑/๓๖๐

ขอขอบคุณที่ได้มอบ หนังสือรายงาน
ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เล่ม

๑๖๔๙๓ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโวฒ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๕

กองแผนงาน ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๒/ว ๒๔๐

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่
๑๓/๒๕๖๔

๑๖๔๙๔ กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา สป.กษ.

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๗

กองแผนงาน ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๑๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๗๑๙

ส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัดด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๖๔๙๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๙

กองแผนงาน ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔บร ๐๐๐๘/๖๔๔

การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัว
ชี้วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๖๔๙๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๑

กองแผนงาน ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔บร ๐๐๐๘/๖๖๖

ขอส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัด
ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๖๔๙๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๒

กองแผนงาน ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๐๙

ข้าราชการมาปฏิบัติหน้าที่ราชการ
นางสาวศณาลักษณ์ ทรัพย์ศิริ

๑๖๔๙๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครศรีธรรมราช (งานบริหารทั่วไป)

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๓๓

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ปจ ๐๐๐๘/๑๓๗๗

ขอส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัด
ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๖๔๙๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
(กลุ่มยุทธศาสตร์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๗

กองแผนงาน ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๑๒

ขอส่งรายงานการใช้เสบียงสัตว์และ
เสบียงสัตว์คงเหลือปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประจำวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๕๐๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครศรีธรรมราช (งานผลิตฯ)

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๓๘

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๙๐๑/ว ๒๑๖๑

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ อ.ส.ค.
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ เมย ๖๔

๑๖๕๐๑ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย (อ.ส.ค.) กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

ดรุณี คำรอด

๑๔:๓๘

อธิบดี ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๑๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๓ (ชั้น
๕) สำนักงาน อ.ส.ค.กรุงเทพฯ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๕๖๗

ส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัดด้าน
นโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๖๕๐๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๘

กองแผนงาน ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว๓๐๘

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร
เรื่อง ฟาร์มสุกร ครั้งที่ ๔-๑/๒๕๖๓ เมื่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

๑๖๕๐๓ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๓๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔สท ๐๐๐๘/๖๘๗

ส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้
วัดด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๖๕๐๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๐

กองแผนงาน ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔อว ๘๓๙๓(๑๘)/ว ๐๑๘

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดการ
แข่งขันกอล์ฟการกุศล วันที่ ๒๘ พค ๖๔
เวลา ๑๒.๓๐ น. ณ สนามกอล์ฟ north
Hill Club อ.หางดง จ.เชียงใหม่

๑๖๕๐๕ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดรุณี คำรอด

๑๔:๔๐

อธิบดี ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔ยส ๐๐๐๘/๖๗๒

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน
งบประมาณในการจัดซื้อยาฆ่าแมลง
จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท

๑๖๕๐๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร อทิตา พรมดี

๑๔:๔๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ขก ๒๑๕

ขออนุมัติปรับเปลี่ยนรายจ่าย จากงบ

๑๖๕๐๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๔๒

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๑๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ดำเนินงาน-ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
ค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์และการแพทย์เป็น
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงเครื่องนึ่งฆ่า
เชื้อจุลินทรีย์ขนาดความจุไม่น้อยกว่า
๒๔๕ ลิตร ประจำปี ๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๒๗๘

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ปศุสัตว์จังหวัด (ด้านนโยบายกรม
ปศุสัตว์) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๖๕๐๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๒

กองแผนงาน ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๒๙๒

รายงานสรุปแผนและผลการฉีดวัคซีน
ป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ
กระบือ แพะและแกะรอบที่ ๑/๒๕๖๔
ในโคนม รอบ๑/๒๕๖๔ และโรคเฮโมรา
ยิกเซปทิซีเมีย

๑๖๕๐๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๔:๔๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๒๗๗

รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
ปศุสัตว์เขต (ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ
ที่ ๑/๒๕๖๔

๑๖๕๑๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๔

กองแผนงาน ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ว ๑๓๑๖

การเบิกจ่ายเงินงบกลาง รายการเงิน
สำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการป้องกันโรค
อหิวาต์แอฟริกาในสุกร งบเงินอุดหนุน -
เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าชดใช้ราคา

๑๖๕๑๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๔

กองคลัง ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๑๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

สุกรที่ถูกทำลาย (รวมเป็นจำนวนเงิน
๑๔,๐๐๖,๗๑๘.๗๕ บาท)

๐๕/๐๓/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๕๗๙

ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติและ
สังเกตการณ์โครงการฝึกอบรมเกษตรกร
หลักสูตร "การพัฒนาการเพิ่มศักยภาพ
การผลิตผลิตภัณฑ์ ต้นแบบไก่ดำ" ภาย
ใต้โครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์ไก่ดำ
แบบครบวงจรจังหวัดพิษณุโลก ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๖๕๑๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๔๖

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๕๑๓/๒๕๖๔

ขอหนังสือ To Whom

๑๖๕๑๓ บริษัทก้าวหน้าไก่สดจำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๔๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔นร ๑๑๑๒/ว ๒๐๕๕

ส่งเล่มแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับ
ปรับปรุง)

๑๖๕๑๔ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๖

กองแผนงาน ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๒๙๑

ขอส่งแผนความต้องการวัคซีนและ
แอนติเจน งบป้องกันโรค ประจำปี
๒๕๖๕

๑๖๕๑๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๔:๔๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๖๗

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึก
อบรมหลักสูตร "พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การตลาดกลุ่มเครือข่าย" เกษตรกร
สมาชิก ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก

๑๖๕๑๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๑๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

พระราชดำริ"

๐๑/๐๔/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/๐๓๕๕

รายงานการเบิกและจ่ายชีวผลิตภัณฑ์
(ผช.๓๗) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๕๑๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัว
ลำภู

อทิตา พรมดี

๑๔:๕๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔สท ๐๐๐๘/๗๒๒

ขอเบิกแบบฟอร์มสัญญายืมโค-กระบือ
เพื่อการผลิต โครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
จำนวน ๒๐๐ ชุด

๑๖๕๑๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๒๖๓๗

ส่งรายงานการเบิกและจ่ายชีวผลิตภัณฑ์
(ผช ๓๗) ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๕๑๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ อทิตา พรมดี

๑๔:๕๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๖๖

ส่งรายงานการจำหน่ายและส่งสำเนา
ใบเสร็จรับเงินค่าจำหน่ายแพะโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงแพะ ในพื้นที่ภาคใต้
ตามพระราชดำริ

๑๖๕๒๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔นน ๐๐๐๘/๕๒๙

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่ายเงิน
งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ หมวดรายจ่ายค่า
ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ เป็นเงิน
๖,๐๐๐ บาท

๑๖๕๒๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน อทิตา พรมดี

๑๔:๕๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔มท ๕๒๕๓/๒๒.๖๔๒๑๐๐๘๔๘๗๒๓๒

ขอแจ้งค่าไฟฟ้า เป็นเงิน ๒๑,๗๑๒.๓๔
บาท

๑๖๕๒๒ การไฟฟ้านครหลวง อทิตา พรมดี

๑๔:๕๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๑๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๖๙

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานสรุปผลการ
ใช้จ่ายเงิน ของโครงการส่งเสริมการเลี้ยง
แพะในภาคใต้ ตามพระราชดำริ

๑๖๕๒๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔๒๒๑๑/๒๑/๒๗๕

ขอความอนุเคราะห์ จากทางกรม
พิจารณาอนุมัติ Health Certificate
สินค้าไขมันเป็แช่แข็ง (DUCK FAT)
(พิกัดสินค้า ๐๒๐๙) ส่งออกไปยัง
ประเทศ Belgium

๑๖๕๒๔ บริษัท ซี.พี. เมอร์แชนไดซิ่ง จำกัด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๕๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๓๑๗

ขอส่งหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินชดใช้ใน
การทำลายสุกร จำนวน ๘๑ ตัว เงินรวม
๑๕๒,๘๘๐ บาท

๑๖๕๒๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๔:๕๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๕/๑๑๕

ขอสนับสนุนเงินงบประมาณ

๑๖๕๒๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๖๔๓

ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานความ
ก้าวหน้าและลูกเกิดของโครงการส่งเสริม
อาชีพการเลี้ยงโคนม ภายใต้โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกา๖รกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๖๓ ราย

๑๖๕๒๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/๑๑๘๑

ขอส่งข้อมูลการสำรวจความต้องการของ

๑๖๕๒๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๑๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เกษตรกรโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่ม
เกษตรทฤษฎีใหม่

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑/๒๖๒๕

ขอเข้าพบเพื่อรับทราบถึงแนวทางแก้
ปัญหาการส่งออกไข่ไก่เพื่อการบริโภค

๑๖๕๓๑ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนัก
งานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๐๑

สำนักกฏหมาย ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔มห ๐๐๐๘/๑๒๕

ส่งเอกสาร/หลักฐาน หักล้างเงินยืม

๑๖๕๓๒ ศาลากลางจังหวัดมุกดาหาร แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว๓๐๔

ขอความเห็นชอบร่างมาตรฐานสินค้า
เกษตร เรื่อง เกษตรอินทรีย์ หลักการ
การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และ
จำหน่าย ผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตร
อินทรีย์ และการจัดการการผลิตพืช
อินทรีย์

๑๖๕๓๕ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๐๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔นร ๐๑๑๐/ว ๒๖๕๓

รายงานผลความคืบหน้าการดำเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาต
ราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในภาพ
รวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๖๕๓๖ คณะอนุกรรมการด้านการติดตาม
และประเมินผล

อทิตา พรมดี

๑๕:๐๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔อว ๖๕๐๑.๑๕/ว ๑๙๒๒

ขอเรียนเชิญประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอด

๑๖๕๓๗ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

อทิตา พรมดี

๑๕:๐๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๒๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

โรคฯ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๒
อาคาร ๑ หอศิลป์พิมานทิพย์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔อคส.๑๐๙๑/ว ๒๐๐๐

เปลี่ยนแปลงกำหนดการวันสถาปนา
องค์การคลังสินค้า ครบรอบ ๖๖ ปี

๑๖๕๓๘ องค์การคลังสินค้า ดรุณี คำรอด

๑๕:๐๙

สำนักงานเลขานุการกรม ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๖๐๑/ว ๔๔

ขอขอบคุณในการร่วมสมทบทุนในงาน
วันสถาปนากรมการข้าวเนื่องในโอกาส
ครบรอบ ๑๕ ปี เมื่อวันที่ ๑๖ มีค ๖๔

๑๖๕๓๙ กรมการข้าว ดรุณี คำรอด

๑๕:๒๓

อธิบดี ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๕๐๑.๑/๒๖๑๓

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเจ้าหน้าที่
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๑๖๕๔๐ กรมประมง ดรุณี คำรอด

๑๕:๓๙

กองสารวัตรและกักกัน ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๔๘๘

รับรองการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ (นางสาวธนิดา เอติรันะ
และนางสาวกรธิภา เนตวงษ์)

๑๖๕๔๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๓๐๙

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนลูกสัตว์
ตัวที่ ๑ โครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพอาสาปศุสัตว์ ภายใต้โครงการ

๑๖๕๔๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๒๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๔๘๗

รายงานการเบิกจ่ายการเดินทางไป
ราชการของเจ้าหน้าที่โครงการธนาคาร
โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราช
ดำริ และยอดเงินคงเหลือ ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๕๔๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๓๓๔

รายงานผลการดำเนินโครงการธนาคาร
โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราช
ดำริ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๖๕๔๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๑๑๒

ขอเลขที่สัญญายืมสัตว์ โครงการธนาคาร
โค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราช
ดำริ จำนวน ๒ ราย

๑๖๕๔๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๒๗๒

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนแม่
กระบือ และลูกสัตว์ตัวที่ ๑ โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ

๑๖๕๔๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๓๔๖

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนสัตว์
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑๔
ตัว

๑๖๕๔๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๒๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๓๒๘

รายงานการส่งมอบโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑ คู่

๑๖๕๔๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๒๗๘

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนลูกสัตว์
ตัวที่ ๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๓๗
ตัว

๑๖๕๔๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๒๗๖

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนลูกสัตว์
ตัวที่ ๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๖
ตัว

๑๖๕๕๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๒๗๔

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนลูกสัตว์
ตัวที่ ๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว

๑๖๕๕๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๓๑๙

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนลูกสัตว์
ตัวที่ ๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๔
ตัว

๑๖๕๕๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๕๕๓/๒๕๖๔

คดีหมายเลขดำที่ ฟ.๑๖/๒๕๕๕ ระหว่าง

๑๖๕๕๓ ศาลปกครองสูงสุด อทิตา พรมดี

๑๕:๕๙

สำนักกฏหมาย ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๒๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

นายณัฐฐาชัชฤทธิ์ ณัฐธัญธนัชชัย  หรือ
เอนก คำภิบาล กับ กรมปศุสัตว์ กับพวก
รวม ๓ คน

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๓๓๓

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนลูกสัตว์
ตัวที่ ๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๒๓
ตัว

๑๖๕๕๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๓๓๑

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนลูกสัตว์
ตัวที่ ๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๘
ตัว

๑๖๕๕๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๙๒๙

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนลูกสัตว์
ตัวที่ ๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๒๑
ตัว

๑๖๕๕๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๙๓๘

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนลูกสัตว์
ตัวที่ ๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๓
ตัว

๑๖๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๓๐๗

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนลูกสัตว์
ตัวที่ ๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ

๑๖๕๕๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๒๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๓๑๑

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนลูกสัตว์
ตัวที่ ๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๘
ตัว

๑๖๕๕๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๒๙๙

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนลูกสัตว์
ตัวที่ ๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๒
ตัว

๑๖๕๖๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๔๗๙

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนสัตว์
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว

๑๖๕๖๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๓๔๐

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนสัตว์
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว

๑๖๕๖๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๓๓๘

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนสัตว์
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๒

๑๖๕๖๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๒๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ตัว

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๓๒๒

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนสัตว์
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว

๑๖๕๖๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๙๕๒

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนสัตว์
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๔
ตัว

๑๖๕๖๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๒๙๕

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนสัตว์
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๒
ตัว

๑๖๕๖๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๒๙๗

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนสัตว์
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๓
ตัว

๑๖๕๖๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๔๘๖

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนสัตว์
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๒
ตัว

๑๖๕๖๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๒๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๓๐๕

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนสัตว์
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๒๗
ตัว

๑๖๕๖๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๖๑

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุน
งบประมาณเหลือจ่ายเพื่อจัดซื้อรถ
บรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขับเคลื่อน
๔ ล้อ

๑๖๕๗๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๓๑๖

ขอส่งแบบแสดงความจำนงขอรับความ
ช่วยเหลือโค-กระบือ ตามโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๕ ราย

๑๖๕๗๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๓๐๑

ขอส่งแบบแสดงความจำนงขอรับความ
ช่วยเหลือโค-กระบือ ตามโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๔๓ ราย

๑๖๕๗๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๔๘๔

ขอส่งแบบแสดงความจำนงขอรับความ
ช่วยเหลือโค-กระบือ ตามโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๔๖ ราย

๑๖๕๗๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๒๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๓๔๒

ส่งหลักฐานการอนุมัติให้เกษตรกรยืมโค-
กระบือ โครงการ ธคก. จำนวน ๒ ราย

๑๖๕๗๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๓๒๔

ส่งหลักฐานการอนุมัติให้เกษตรกรยืมโค-
กระบือ โครงการ ธคก. จำนวน ๓ ราย

๑๖๕๗๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๙๓๑

ส่งหลักฐานการอนุมัติให้เกษตรกรยืมโค-
กระบือ โครงการ ธคก. จำนวน ๑๙ ราย

๑๖๕๗๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๔๘๑

ส่งหลักฐานการอนุมัติให้เกษตรกรยืมโค-
กระบือ โครงการ ธคก. จำนวน ๑๒ ราย

๑๖๕๗๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๓๔๔

ส่งหลักฐานการอนุมัติให้เกษตรกรยืมโค-
กระบือ โครงการ ธคก. จำนวน ๑๒ ราย

๑๖๕๗๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๓๔๘

ส่งหลักฐานการอนุมัติให้เกษตรกรยืมโค-
กระบือ โครงการ ธคก. จำนวน ๑๓ ราย

๑๖๕๗๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๑๑๔

ส่งหลักฐานการอนุมัติให้เกษตรกรยืมโค-
กระบือ โครงการ ธคก. จำนวน ๕๑ ราย

๑๖๕๘๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔อท ๐๐๐๘/๓๐๖

รายงานสภาวะการผลิตและราคาสุกร
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๕๘๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง อทิตา พรมดี

๑๖:๒๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๒๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๓๒๙

ส่งหลักฐานการอนุมัติเปลี่ยนสัญญายืม
สัตว์ โครงการ ธคก. จำนวน ๑ ราย

๑๖๕๘๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๑๒๗๒

การจัดทำข้อมูลเพื่อสนับสนุนการจัดงาน
โอทอปไทย สู้ภัยโควิด-๑๙

๑๖๕๘๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงาน
และโครงการพิเศษ

วาริน พงษ์รื่น

๑๖:๒๙

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๕๐๒

ขอขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
จำนวน ๒ กลุ่ม

๑๖๕๘๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก อทิตา พรมดี

๑๖:๓๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔ฝนร/๒๖๓๙๓

แจ้งผลการดำเนินงานตามโครงการปรับ
เปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อ
ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ โคเนื้อ การ
เลี้ยงแพะ และการทำนาหญ้า ณ วันที่
๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๕๘๕ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

อทิตา พรมดี

๑๖:๓๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๕/๑๑๓๕

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหารือการจัดทำ
ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU
ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันของประเทศ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๔ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา
๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม AEOC ๒ ชั้น
๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการ
เกษตร

๑๖๕๘๖ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อทิตา พรมดี

๑๖:๓๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๒๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔สฎ ๐๐๐๘/๘๙๖

ข้อมูลการจำหน่ายผลผลิต ตามโครงการ
พัฒนาการผลิตและการตลาดแพะ และ
โครงการพัฒนาการเลี้ยงสุกรชีวภาพ
ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ - เดือน
เมษายน ๒๕๖๔

๑๖๕๘๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

อทิตา พรมดี

๑๖:๓๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔นร ๑๐๑๙.๒/๑๕

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นในการ
ปรับปรุงหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตาม
โครงการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานทางจริยธรรมที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับ
ข้าราชการและ จนท.ของรัฐ และองค์กร
คุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ
(ในวันที่ ๒๓ เม.ย.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐
- ๑๖.๓๐ น.)

๑๖๕๘๘ สนง.ก.พ. จ.นนทบุรี ศูนย์ส่งเสริม
จริยธรรม

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔สพท ๑๙/๒๕๖๔

การจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "การ
จัดการความเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารสัญญา" (ระหว่างวันที่
๑๙ - ๒๐ มิ.ย.๒๕๖๔ ณ โรงแรมพู
ลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด อ.เมือง
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น)

๑๖๕๘๙ สมาคมนักบริหารพัสดุแห่ง ปท.(สน
ง.ใหญ่)

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๓๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/ว ๑๖๓๗

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔ (ในวันที่ ๒๗
เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๔.๐๐
น. ณ ห้องประชุม กษ. (ห้อง ๑๑๕)

๑๖๕๙๐ สป.กษ. กกจ. พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กต ๐๒๐๔/ว ๓๑๒๕

การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต
(นบท.) รุ่นที่ ๑๓ ปี ๒๕๖๔ (ระหว่างวัน
ที่ ๓๐ มิ.ย. - ๑๗ ก.ย.๒๕๖๔) รับสมัคร
ออนไลน์ ภายในวันที่ ๒๑ พ.ค.๒๕๖๔

๑๖๕๙๑ กระทรวงการ ตปท. สนง.ปลัด
กระทรวง สถาบันการ ตปท.เทวะ
วงศ์วโรปการ

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ปจ ๐๐๐๘/๓๘๓๒

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของ ปศจ.
(นายเพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์)

๑๖๕๙๒ ศาลากลาง จ.ปราจีนบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๑๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔สฏ ๐๐๐๘/๕๔๔๑

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของ ปศจ.
(นายเดชา จิตรภิรมย์)

๑๖๕๙๓ ศาลากลาง จ.สุราษฎร์ธานี พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๑๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/๙๑๓๑

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของ ปศจ.
(นายพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์)

๑๖๕๙๔ ศาลากลาง จ.ชลบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๑๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กพ ๐๐๐๘/๓๒๓๐

การให้ความเห็นสมรรถนะสำหรับการ
ปฏิบัติราชการของ ปศจ. (น.ส.เพ็ญศรี

๑๖๕๙๕ ศาลากลาง จ.กำแพงเพชร พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๑๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๓๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ธีระวัฒน์)

๐๘/๐๔/๒๕๖๔ลป ๐๐๐๘/๙๒๒๔

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของ ปศจ.
(นายศร ธีปฏิมากร)

๑๖๕๙๖ ศาลากลางจ.ลำปาง พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๑๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔ปข ๐๐๐๘/๖๖๘๖

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของ ปศจ.
(นายยุษฐิระ บัณฑกุล)

๑๖๕๙๗ ศาลากลางจ.ประจวบฯ พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๑๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔นย ๐๐๐๘/๒๔๕๙

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของ ปศจ.
(นายสุนทร รัตนจำรูญ)

๑๖๕๙๘ ศาลากลาง จ.นครนายก พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๒๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔อท ๐๐๐๘/๓๑๓๑

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของ ปศจ.
(นายชัยยุทธ เหลืองบุศราคัม)

๑๖๕๙๙ ศาลากลาง จ.อ่างทอง พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๒๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กจ ๐๐๐๘/๖๔๔๔

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของ ปศจ.
(นายมนัส เทพรักษ์)

๑๖๖๐๐ ศาลากลาง จ.กาญจนบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๒๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๑๑๕๙

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของ ปศจ.
(นายนพดล พินิจ)

๑๖๖๐๑ ศาลากลาง จ.มหาสารคาม พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๒๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๓๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔สท ๐๐๐๘/๓๓๓๘

การประเมินสมรรถนะของ ปศจ.สุโขทัย
(นายอรรณพ เสือกระจ่าง)

๑๖๖๐๒ ศาลากลาง จ.สุโขทัย พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๒๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๕๑๐๕

การประเมินสมรรถนะสำหรับการปฏิบัติ
ราชการของ ปศจ. (นางศรีสมัย โชติวนิ
ช)

๑๖๖๐๓ ศาลากลาง จ.ชัยภูมิ พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๒๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ฉช ๐๐๐๘/๕๔๕๓

การประเมินสมรรถนะของ ปศจ. (นาง
วิไลลักษณ์  กาญจนวัฒน์)

๑๖๖๐๔ ศาลากลาง จ.ฉะเชิงเทรา พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๒๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔สท ๐๐๐๘/๗๕๕

ส่งแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของ ปศจ.สุโขทัย (นายอรรณพ
เสือกระจ่าง)

๑๖๖๐๕ สนง.ปศจ.สุโขทัย พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔นย ๐๐๐๘/๔๔๖

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ (นายสุนทร รัตนจำรูญ)

๑๖๖๐๖ สนง.ปศจ.นครนายก พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๖๕๐๑

การประเมินสมรรถนะสำหรับการปฏิบัติ
ราชการของ ปศจ. (นายอรรถพล แสน
พันทา)

๑๖๖๐๗ ศาลากลาง จ.ยะลา พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔สฎ ๐๐๐๘/๙๒๒

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่

๑๖๖๐๘ สนง.ปศจ.สุราษฎร์ธานี (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๓๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑/๒๕๖๔ (นายเดชา จิตรภิรมย์)

๐๘/๐๔/๒๕๖๔พร ๐๐๐๘/๔๑๔๘

การประเมินสมรรถนะของ หน.ส่วน
ราชการประจำจังหวัด (ปศจ.) (นายสม
พร พรวิเศษศิริกุล)

๑๖๖๐๙ ศาลากลาง จ.แพร่ พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๓๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๑๖๒๖

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ (นางศรีสมัย โชติวนิช)

๑๖๖๑๐ สนง.ปศจ.ชัยภูมิ พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๔๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๑๔๑

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การ
รับสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

๑๖๖๑๑ สป.กษ. กองกลาง พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๔๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔สฎ ๐๐๐๘/๘๖๕

ขอเกลี่ยอัตรากำลัง พนง.ราชการ
จำนวน ๑ อัตรา

๑๖๖๑๒ สนง.ปศจ.สุราษฎร์ธานี (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๔๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔ลป ๐๐๐๘/๒๖๔๖

การประเมินผลการปฏิบัติงานของ หน.
ส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ ของ นายศร ธีปฏิมากร

๑๖๖๑๓ สนง.ปศจ.ลำปาง (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๔๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔อท ๐๐๐๘/๒๙๘

ส่งแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ ของ นายชัยยุทธ เหลืองบุศ
ราคัม

๑๖๖๑๔ สนง.ปศจ.อ่างทอง (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๔๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๓๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ชบ ๑๔๘๓

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ (นายสมพงษ์ จันทะหาร)

๑๖๖๑๕ ศวพ.ภาคตะวันออก พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๔๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/๕๕๒

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หน.ส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๔ (นายพจน์ สิชฌนุกฤษฏ์)

๑๖๖๑๖ สนง.ปศจ.ชลบุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๕๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ขก ๒๑๒

ขอส่งแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ ของ นายปฏิพร ฐาปนกุลศักดิ์

๑๖๖๑๗ ศวพ.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอน
บน

พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๕๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔พณ ๐๖๐๑/ว ๑๑๑๕

ขอแจ้งปิดทำการหน่วยงาน และการ
ติดต่อราชการกับกรมเจรจาการค้า
ระหว่าง ปท. ในสถานการณ์ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
๑๙) (ในวันที่ ๑๖ เม.ย.๒๕๖๔ โดยยืด
แนวทางปฏิบัติตามมติ ครม.เมื่องวันที่
๑๗ มี.ค.๒๕๖๓ อย่างเคร่งครัดและเป็น
ไปตามระเบียบของทางราชการ)
(ฉบับเมล)

๑๖๖๑๘ กรมเจรจาการค้าระหว่าง ปท. จ.
นนทบุรี สำนักบริหารกลาง

พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๐๑

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๒๕๑๔

การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมด้าน
การเกษตรกรรม ป่าไม้ และประมง ภาย
ใต้กรอบ JTEPA ครั้งที่ ๑๑ (ในวันที่ ๓๐

๑๖๖๑๙ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๐๔

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๓๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เม.ย.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ๑๒๓ ชั้น ๒ กระทรวง
เกษตรฯ)

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๖๙๘

ผลการประชุมการร่วมขยายตลาดสินค้า
และบริการใน ตปท. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
(เมื่อวันที่ ๒๙ มี.ค.๒๕๖๔)

๑๖๖๒๐ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๐๕

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔.๕/ว ๗๑๒

ผลการหารือระหว่างปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และเอกอัครราชทูต
เครือรัฐออสเตรเลียประจำประเทศไทย
(เมื่อวันที่ ๑๙ มี.ค.๒๕๖๔)

๑๖๖๒๑ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๐๗

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๐๒๑๗๔๐๓๖-๑๖๖๒๒/๒๕๖๔

Reference is made to my earlier
letter dated February ๑๕th, ๒๐๒๑
(attached) regarding my request
for the kind assistance of DLD in
the application for importing
cured pork products by Thai
company "Ebisu Foods Co., Ltd."
from the Spanish manufacturer
"Carnicas lbericas Mozarbez, S.L.
(lbericos Montellano).

๑๖๖๒๒ Embassy of Spain พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๒๐

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๐๒๑๗๔๐๓๖-๑๖๖๒๓/๒๕๖๔

On behalf of the Ministry of
Economic Development of the
Russian Federation I would like to

๑๖๖๒๓ Focal Points of ASEAN Working
Group on Halal Food (AWGHF)

พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๒๔

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๓๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

take this opportunity to cordially
invite you to take part in the
round table discussion "Russia -
ASEAN: cooperation in the field of
halal" (hereinafter - round table),
to be held on May ๒๗, ๒๐๒๑ in
an online format.

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๑.๑๐/๓๔

ขอส่งรายงานสถานการณ์การค้าสินค้า
เกษตร ประจำเดือน มี.ค.๒๕๖๔
(Situation Report) (ฉบับเมล) (สำเนา
เรียน / อ.กรมวิชาการเกษตร / อ.กรม
ส่งเสริมการเกษตร / อ.ปศ. / อ.ปม. /
เลขาฯ สศก. / เลขาฯ มกอช. /
อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายเกษตร)
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปัก
กิ่ง / กงสุล (ฝ่ายเกษตร) ประจำสถาน
กงสุลใหญ่ ณ นครกว่างโจว)

๑๖๖๒๔ ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่
ณ นครเซี่ยงไฮ้

พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๒๘

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔สพช ๑๐๒๐๔/๒๕๖๔

ขอมอบประกาศนียบัตรการเข้าร่วม
โครงการ ๒๐-AG-๐๗-GE-WSP-B:
Workshop on Advanced Food
Manufacturing Technologies (ซึ่ง
กำหนดจัดระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มี.ค.
๒๕๖๔ ผ่านระบบการประชุมทางไกล)

๑๖๖๒๕ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ส่วน
ความร่วมมือระหว่าง ปท.

พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๓๑

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔ลป ๐๐๐๘/๓๑๗๗

ขอความอนุเคราะห์รายการเอกสารรูป

๑๖๖๒๖ สนง.ปศจ.ลำปาง (กลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์)

พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๓๔

กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๓๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

แบบรายการ (แบบแปลน) และแบบ
ประเมินราคาก่อสร้าง (เสนอ ก.ก่อสร้าง
ฯ)

๑๗/๐๓/๒๕๖๔อว ๖๖๐๒๐๔/๗๔๒

ได้รับวารสารข่าวปศุสัตว์ ฉบับปี ๒๕๖๔
ประจำเดือน ธ.ค.๒๕๖๓ - ม.ค.๒๕๖๔
จำนวน ๑ ฉบับ เรียบร้อยแล้ว (เสนอ ก.
เผยแพร่ฯ)

๑๖๖๒๗ สำนักหอสมุด ม.ขอนแก่น กอง
บริหารงานสำนักหอสมุด

พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๓๗

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๒๗๖

ได้รับรายงานการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลก
ระทบต่อกรมปศุสัตว์จาก สนง.ปศจ.ใน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ (เสนอ ก.เผยแพร่ฯ)

๑๖๖๒๘ สนง.ปศข.๔ (ส่วนสุขภาพสัตว์) พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๓๙

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔อย ๐๐๐๘/๔๔๑

ขอส่งแบบสำรวจฐานข้อมูลเพื่อประกอบ
การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรและวาง
แผนจัดทำคำขอ งปม.สำหรับหน่วยงาน
(เสนอ กปร.)

๑๖๖๒๙ สนง.ปศจ.พระนครศรีอยุธยา พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๔๑

กลุ่มประสานราชการ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/๓๖๒

สำรวจฐานข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดสรรทรัพยากรและวางแผน
จัดทำคำขอ งปม.สำหรับหน่วยงาน
(เสนอ กปร.)

๑๖๖๓๐ สนง.ปศจ.หนองบัวลำภู (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๔๓

กลุ่มประสานราชการ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔สฏ ๐๐๐๘/๘๘๗

ส่งรายงานการประชุมประจำเดือน ก.พ.
๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๖๖๓๑ สนง.ปศจ.สุราษฎร์ธานี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๔๔

กลุ่มประสานราชการ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๓๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔รย ๐๐๐๘/ว ๖๐๓

ส่งสำเนารายงานการประชุม

๑๖๖๓๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๔๕

สำนักงานปศุสัตว์เขต๒ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔ยส ๐๐๐๘/๖๐๓

ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือน มี.
ค.๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๖๖๓๓ สนง.ปศจ.ยโสธร พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๔๖

กลุ่มประสานราชการ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔สท ๐๐๐๘/๙๑๗

ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือน มี.
ค.๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๖๖๓๔ สนง.ปศจ.สุโขทัย (ฝ่ายบริหารงาน
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๙:๔๘

กลุ่มประสานราชการ ๑๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔อด๐๐๐๘/ ๕๑๘

รายงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ
ระยะที่ ๒ ประจำไตรมาส ๒/๒๕๖๔
(คงเหลือ (ยอดยกไป) ๘,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๖๖๓๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๒

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔อด๐๐๐๘/ ๕๑๗

ส่งรายงานรายได้แผ่นดิน (มี.ค. ๒๕๖๔
นำส่ง ๗๙๗,๓๔๐.๐๐ บาท)

๑๖๖๓๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๔

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔อด๐๐๐๘/ ๔๘๑

แจ้งขอรับเงินรายได้จากการจำหน่าย
วัคซีนประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔ คืน
(จำนวน ๗๐๐ บาท เพื่อคืนเงินให้กับผู้
ซื้อรายนางสาวจุฑาทิพย์ สายทอง)

๑๖๖๓๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๙

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔พท๐๐๐๘/ ๖๕๐

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔ (รวมทั้งสิ้น
๘๔,๘๐๐.๐๐ บาท)

๑๖๖๓๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ฝ่าย
บริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๕

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๓๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔ปจ๐๐๐๘/ ๑๕๑๒

ขอส่งรายงานรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔ (จำนวน
๑๐๐,๖๔๐ บาท)

๑๖๖๓๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๘

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔ปจ๐๐๐๘/ ๑๕๑๑

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๖๔๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๕

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๐/ ๑๗๙

รายงานการเงินในระบบ GFMIS (ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน มี.ค.
๒๕๖๔)

๑๖๖๔๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ ม.๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์
จ.ชัยภูมิ

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๙

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๐/ ๑๗๒

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๖๔๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ ม.๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์
จ.ชัยภูมิ

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๕๑

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔นธ๐๐๐๘/ ๕๑๓

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๖๔๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๕๓

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๗/ ๑๔๑

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๖๔๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลยร ต.
ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๕๔

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๔๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๗/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๖๔๕/๒๕๖๔

รายงานแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล
(ซ่อมบัตรฯ) (รวม ๑ ราย นายสิทธิชัย
รักษาทรัพย์)

๑๖๖๔๕ สำนักงานประกันสังคม วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๖

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๖๔๖/๒๕๖๔

รายงานแจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล
(เปลี่ยน ร.พ.) (รวม ๑ ราย นางสาว
จันทร์เพ็ญ ลาวยันต์)

๑๖๖๔๖ สำนักงานประกันสังคม วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๘

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๖๔๗/๒๕๖๔

ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (กธ - ๘๔๔๒ กระบี่
จำนวน ๕๐๐.๐๐ บาท)

๑๖๖๔๗ สถานีตำรวจทางหลวงพังงา อ.เมือง
จ.พังงา

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๐

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๖๔๘/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๖๓๒๒๕๖๘๘๘ รวมยอด ๗๐๗.๘๐
บาท)

๑๖๖๔๘ AIS วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๑

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๖๔๙/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๖๓๒๑๖๙๒๒๒ รวมยอด ๓,๘๕๒.๐๐
บาท)

๑๖๖๔๙ AIS วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๒

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๖๕๐/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๖๓๒๗๓๔๓๔๓ รวมยอด ๒,๕๐๕.๘๘
บาท)

๑๖๖๕๐ AIS วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๔

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๔๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๖๕๑/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๖๕๙๘๙๒๑๗๗ รวมยอด ๓,๘๕๒.๐๐
บาท)

๑๖๖๕๑ AIS วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๕

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๖๕๒/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๘๕๖๖๐๙๘๐๑ รวมยอด ๓,๘๕๒.๐๐
บาท)

๑๖๖๕๒ AIS วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๗

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๖๕๓/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๘๕๖๖๐๙๘๖๔ รวมยอด ๖,๙๖๑.๔๒
บาท)

๑๖๖๕๓ AIS วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๙

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๖๕๔/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๖๑๓๙๒๖๗๗๗ รวมยอด ๔,๗๐๘.๐๐
บาท)

๑๖๖๕๔ AIS วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๓

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๖๕๕/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๘๑๙๗๑๙๓๗๓ รวมยอด ๔,๐๖๑.๖๗
บาท)

๑๖๖๕๕ AIS วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๐

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๖๕๖/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๘๕๖๖๐๙๘๖๗ รวมยอด ๓,๘๕๒.๐๐
บาท)

๑๖๖๕๖ AIS วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๒

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๔๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๖๕๗/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๖๑๔๐๓๘๘๕๕ รวมยอด ๓,๘๕๒.๐๐
บาท)

๑๖๖๕๗ AIS วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๓

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๖๕๘/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๘๕๖๖๐๙๙๐๓ รวมยอด ๓,๙๑๔.๐๖
บาท)

๑๖๖๕๘ AIS วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๔

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๘/๐๔/๒๕๖๔ปจ๐๐๐๘/ ๑๓๗๙

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๑,๒๗๔,๗๔๕.๐๐ บาท)

๑๖๖๕๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๖

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔สน๐๐๐๘/ ๗๒๐

รายงานการใช้จ่ายเงินโครงการ
พัฒนาการผลิตเนื้อโคมาตรฐานอินทรีย์
(เงินทุนหมุนเวียน) ประจำเดือน มี.ค.
๒๕๖๔  (จำนวน ๑ ชุด)

๑๖๖๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๐๖

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔ตง๐๐๐๘/ ๕๐๒

ส่งสำเนาหน้าบัญชีสมุดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร (Bank Statement) และ
รายงานกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
(ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี ๙๐๓-๖-
๐๓๕๕๐-๓ ฯลฯ)

๑๖๖๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๑๒

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๓/๒๕๖๔อน๐๐๐๘/ ๓๕๗๗

โอนเงินเหลือจ่ายกลับส่วนกลาง (จำนวน

๑๖๖๖๒ ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี วันทนี สุขเขียว

๑๒:๒๔

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๔๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เงิน ๑๐,๔๐๐ บาท)

๐๘/๐๔/๒๕๖๔ตง๐๐๐๘/ ๕๒๘

ขอส่งรายงานรายได้แผ่นดิน (มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น
๑๖๕,๑๖๐ บาท)

๑๖๖๖๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๒๖

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ตง๐๐๐๘/ ๕๐๑

ส่งรายงานการจัดก็บรายได้จาการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔

๑๖๖๖๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๒๘

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔นน๐๐๐๘/ ๕๒๘

ขอส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์มุ
ลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ (ถังไนโตรเจน) (รวม
เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑๘,๐๐๐.๐๐
บาท)

๑๖๖๖๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๓๐

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๑๐/ ๐๑๔๙

ขอส่งรายงานการเงินตามระบบ GFMIS
ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔ (งบประมาณ
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด ยอดคงเหลือตาม
ใบแจ้งยอโธนาคาร ๑๕,๔๗๕.๕๐ บาท)

๑๖๖๖๖ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๓๕

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔บก๐๐๐๘/ ๔๓๔

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๓
(จำนวนเงิน ๑๑๖,๗๐๐ บาท)

๑๖๖๖๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๔๐

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔พง๐๐๐๘/ ๓๓๙๗

ขออนุมัติจำหน่ายพัสดุชำรุด ประจำปี
๒๕๖๓ (พัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน

๑๖๖๖๘ ศาลากลางจังหวัดพังงา วันทนี สุขเขียว

๑๒:๔๕

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๔๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๕ รายการ ขออนุมัติจำหน่ายรถยนต์
และรถจักรยานยนต์โดยวิธีทอดตลาด
และเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง )

๐๕/๐๔/๒๕๖๔สน๐๐๐๘/ ๗๑๙

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๑๑๔,๖๐๐.๐๐ บาท)

๑๖๖๖๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๕๐

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔อน๐๐๐๘/ ๕๒๐

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๓๓๔,๖๐๐.๐๐ บาท)

๑๖๖๗๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๕๒

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔ตก๐๐๐๘/ ๔๙๘

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔
(ยอดรวม ๑๓๕,๕๐๐ บาท)

๑๖๖๗๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก (กลุ่ม
พัฒนาสุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๕๓

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ปจ๐๐๐๘/ ๑๕๔๔

ขอส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์กรม
ปศุสัตว์ กรณีหน่วยงานหักล้างบัญชี
สินทรัพย์ในระบบ GFMIS (ประจำ
งบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๖ รายการ
มูลค่ารวม ๘๒๖,๖๐๐.๐๐ บาท)

๑๖๖๗๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๐

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔ปสธ๘๙๒๐/๒๑๐๔-๐๐๐๙๕

ขอยืนยันการออกหนังสือสัญญา
ค้ำประกัน (บริษัท ธเนศพัมนา จำกัด
วงเงินค้ำประกัน ๑๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๖๖๗๓ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๔

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๔๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔๐๐๑-๑๒๒๘/๒๕๖๔

ยืนยันการออกหนังสือค้ำประกัน (บริษัท
โอเร็กซ์ เทรดดิ้ง จำกัด จำนวนเงิน
ค้ำประกัน ๗,๔๔๒.๐๐ บาท)

๑๖๖๗๔ ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๗

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๒/๐๔/๒๕๖๔ซอส/สช ๑๓๖/๒๕๖๔

ขอยืนยันหนังสือค้ำประกันสัญญา ราย
บริษัท เบคไทย กรุงเทพอุปกรณ์
เคมีภัณฑ์ จำกัด (จำนวนเงิน
๗,๔๐๐.๐๐ บาท)

๑๖๖๗๕ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๙

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔นพ๐๐๐๘/ ๑๒๔๗

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (มี.ค.
๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๓,๗๗๕,๑๘๐.๐๐
บาท)

๑๖๖๗๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๒

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔ปจ๐๐๐๘/ ๑๔๙๔

ขอส่งรายงานประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔

๑๖๖๗๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๖

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔มท๐๒๐๒๔(ลบ)/ ๐๖

การโอนสินทรัพย์ของกลุ่มจังหวัดภาค
กลางตอนบน ๒

๑๖๖๗๘ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี กลุ่ม
จังหวัดภาคกลางตอนบน ๒

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๙

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔ตง๐๐๐๘/ ๕๑๓

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๖๗๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๑

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๔๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔นพ๐๐๐๘/ ๑๒๔๖

ส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนรวม
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการ
พัฒนาการผลิตเนื้อโคมาตรฐานอินทรีย์
(มี.ค. ๒๕๖๔ คงเหลือ ๑๑.๗๘ บาท)

๑๖๖๘๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๓

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔รง๐๖๐๒/ว ๓๔๑๖

การรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุง
แก้ไขสิทธิประโยชน์กองทุนประกันสังคม
กรณีชราภาพ

๑๖๖๘๑ สำนักงานประกันสังคม วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๖

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔สน๐๐๐๘/ ๗๒๕

รายงานเงินรายได้แผ่นดินประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มี.ค. ๒๕๖๔
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น ๑๐๒,๕๒๐.๐๐
บาท)

๑๖๖๘๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๘

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๖๑

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์การเกษตร
(จำนวน ๔ รายการ มูลค่ารวม
๑๓๙,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๖๖๘๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เชียงราย

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๕

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ยส๐๐๐๘/ ๕๐๑๑

การรื้อถอนและจำหน่ายสิ่งปลูกสร้าง
ชำรุด (ผู้ประมูลราคาได้ คือ นางบุหงา
วงษ์ศรีแก้ว)

๑๖๖๘๔ ศาลากลางจังหวัดยโสธร วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๗

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๒๕.๐๕/ ๗๑

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนท่า

๑๖๖๘๕ สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้าง
แห่งชาติ

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๔

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๔๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ตูม จังหวัดสุรินทร์

๐๘/๐๔/๒๕๖๔บร๐๐๐๘/ ๗๒๔๔

รายงานขอความเห็นชอบโอนเงินเหลือ
จ่ายกลับส่วนกลาง (รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน
๗๗๙,๒๐๐ บาท)

๑๖๖๘๖ ศาลางกลางจังหวัดบุรีรัมย์ วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๗

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๘/ ๒๖๔

รายงานผลการใช้จ่ายเงินรายได้จากการ
ผลิตและจำหน่ายด้านปศุสัตว์
(ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔ ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  รวมทั้งสิ้น
๗๓๕,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๖๖๘๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต.ขนงพระ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๑

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔นพ๐๐๐๘/ ๑๒๔๕

ส่งรายงานการรับ - จ่ายกองทุน
สงเคราะห์เกษรตรกร โครงการฟาร์มโค
เนื้อสร้างอาชีพ มี.ค. ๒๕๖๔ (คงเหลือ
(ยอดยกไป) ๓,๓๙๔.๖๓ บาท)

๑๖๖๘๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๕

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๘/ ๒๗๐

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔ (ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔จำนวน ๑ ชุด
รวมทั้งสิ้น ๔๒๗,๕๔๔.๔๘ บาท)

๑๖๖๘๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต.ขนงพระ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๙

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔นพ๐๐๐๘/ ๑๒๔๔

ส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินกองทุนรวม
เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โครงการฟาร์ม
โคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๒ (มี.ค.
๒๕๖๔ คงเหลือ (ยอดยกไป)

๑๖๖๙๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๓

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๔๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๕,๙๒๘.๐๙ บาท)

๐๙/๐๔/๒๕๖๔นน๐๐๐๘/ ๕๑๔

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๖๙๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๙

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๑๐/ว ๐๑๔๗

ขอส่งรายงานเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๖๙๒ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๑

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๘/ ๒๗๒

ขอส่งรายงานเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔ (จำนวน ๑ ชุด
คงเหลือ ๓,๒๓๘,๓๘๑.๕๘ บาท)

๑๖๖๙๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต.ขนงพระ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๕

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๘/ ๒๖๘

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๖๙๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ๗๘ หมู่ที่
๑๓ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๗

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔นศ๐๐๐๘/ ๖๖๕

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๖๙๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรร
รมราช (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๑

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔นพ๐๐๐๘/ ๑๒๕๒

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณี
ชำรุด ประจำปี ๒๕๖๓ (เพิ่มเติม)

๑๖๖๙๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๐๗

กองคลัง, กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๔๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๙/ ๑๐๒

ส่งรายงานการใช้จ่ายเงินนอก
งบประมาณ เงินรายได้จากการผลิตและ
จำหน่ายด้านปศุสัตว์ (๑๐๗๖๑) (มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น
๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๖๖๙๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นราธิวาส จ.นราธิวาส

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๑

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๘๕

ส่งเอกสารเพิ่มเติม (ฉบับแก้ไข)
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน มี.
ค.)

๑๖๖๙๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๓

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๓/ ๑๗๘

รายงานเงินรายได้แผ่นดิน (มี.ค. ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ชุด รวมทัั้งสิ้น ๓๒,๑๐๖.๐๐
บาท)

๑๖๖๙๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๖

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๑๔

ขอส่งรายงานรายได้แผ่นดิน
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น
๑๕,๑๙๓.๐๐ บาท)

๑๖๗๐๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครศรีธรรมราช (งานบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๘

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๘๔

รายงานทางการเงินโครงการสร้างความ
มั่นคงด้านอาหารโคนม รองรับการเปิด
เสรีทางการค้า (FAT) (ไตรมาส ๒
คงเหลือ (ยอดยกไป) ๑๖,๔๙๑,๖๐๐.๐๐
บาท)

๑๖๗๐๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เพชรบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๔๑

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๕๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๓/ ๑๘๐

ส่งรายงานเงินประจำงวดส่วนจังหวัด (มี.
ค. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รวม
๑,๐๒๙,๘๕๖.๐๐ บาท)

๑๖๗๐๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๔๔

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๓/ ๑๗๖

ขอส่งรายงานในระบบ GFMIS (มี.ค.
๒๕๖๔)

๑๖๗๐๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๔๕

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๓/ ๑๗๕

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๗๐๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๔๗

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๙/ ๑๐๐

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๗๐๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นราธิวาส จ.นราธิวาส

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๔๘

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๘๐

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค ๒๕๖๔)

๑๖๗๐๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๕๐

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๑๙

ขอส่งเอกสารตามเกณฑ์การประเมินผล
การปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค.
๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๙๕๐ บาท)

๑๖๗๐๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครศรีธรรมราช (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๕๒

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๕๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔สน๐๐๐๘/ ๙๐๙๙

การจำหน่ายพัสดุชำรุด (ประจำปี
๒๕๖๒ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน
๑๐๓ รายการ คณะกรรมการประเมิน
ราคาหกลางพัสดุชำรุด ได้กำหนดราคา
ขั้นต่ำ เป้นเงิน ๕,๙๘๐ บาท)

๑๖๗๐๘ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร วันทนี สุขเขียว

๑๖:๕๔

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔รน๐๐๐๘/ ๒๔๑

ส่งรายงานประจำเดือน (มี.ค. ๒๕๖๔
รวมทั้งสิ้น ๑๕,๖๒๐.๐๐ บาท)

๑๖๗๐๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง วันทนี สุขเขียว

๑๗:๐๒

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ชย๐๐๐๘/ ๑๖๒๐

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนแก้ง
คร้อ จังหวัดชัยภูมิ

๑๖๗๑๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๗:๐๔

กองคลัง, กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔พท๐๐๐๘/ ๖๔๒

ขอส่งเอกสารเพื่อขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์
(คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ มูลค่า
รวม ๖๔๒.๐๐ บาท)

๑๖๗๑๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ฝ่าย
บริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๗:๐๖

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๑/ ๒๘๗

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน มี.ค.
๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๑๕๙,๗๒๐.๐๐ บาท)

๑๖๗๑๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
จ.สระบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๗:๑๐

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ชพ)/ ๑๓๗

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๗๑๓ ด่านกักกันสัตว์ชุมพร อ.ท่าแซะ จ.
ชุมพร

วันทนี สุขเขียว

๑๗:๑๒

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๕๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๖๙

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๗๑๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครพนม ต.โนนตาล อ.ท่าอุเทน จ.
นครพนม

วันทนี สุขเขียว

๑๗:๑๔

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๑/ ๒๙๗

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (มี.ค.
๒๕๖๔)

๑๖๗๑๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
จ.สระบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๗:๑๖

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ดตก)/ ๑๒๔

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๗๑๖ ด่านกักกันสัตว์ตาก (แม่สอด) วันทนี สุขเขียว

๑๗:๑๗

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔สบ๐๐๐๘/ ๗๖๔

ส่งรายงานประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔
(ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร
๙๕๒.๙๔ บาท)

๑๖๗๑๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๗:๑๙

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(กพ)/ ๑๘๗

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๗๑๘ ด่านกักกันสัตว์กำแพงเพชร วันทนี สุขเขียว

๑๗:๒๐

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔รน๐๐๐๘/ ๒๒๘

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์สนาม (จำนวน ๒
รายการ มูลค่ารวม ๙,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๖๗๑๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๗:๒๒

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๕๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ฉช๐๐๐๘/ ๒๐๗๓

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔
(ยอดรวม ๒๘๕,๗๐๐ บาท)

๑๖๗๒๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๗:๒๔

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๒๐๓/ ๒๖๐๖

การส่งดอกผลคืนกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้าง
อาชีพ ระยะที่ ๒ (จำนวน
๘๗๕,๑๓๐.๐๐ บาท)

๑๖๗๒๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองคลัง

วันทนี สุขเขียว

๑๗:๓๔

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กส๐๐๐๘/ ๔๖๕

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุนกมลา
ไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

๑๖๗๒๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๗:๓๖

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔รน๐๐๐๘/ ๒๓๖

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
(จำนวน ๑ ชุด รายการอุปกรณ์อ่านบัตร
แบบอเนกประสงค์ (Smart Card
Reader) ยี่ห้อ ZW รุ่น ๑๒๐๒๖๓
จำนวน ๒ เครื่อง)

๑๖๗๒๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๗:๓๙

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๗/ ๑๒๖

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๗๒๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก ต.หนองกะท้าว อ.นคร
ไทย จ.พิษณุโลก

วันทนี สุขเขียว

๑๗:๔๐

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๒/ ๒๔๘

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

๑๖๗๒๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ จ.
ยะลา

วันทนี สุขเขียว

๑๗:๔๒

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๕๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๘/ ๑๒๑

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๗๒๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครพนม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

วันทนี สุขเขียว

๑๗:๔๔

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๐๙

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๗๒๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
กาฬสินธุ์ ตู ปณ ๑๓ อ.เมือง จ.
กาฬสินธุ์

วันทนี สุขเขียว

๑๗:๕๒

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔รน๐๐๐๘/ ๒๓๙

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๗๒๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๗:๕๓

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๑๗

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (มูลค่ารวม
๑,๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๖๗๒๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ วันทนี สุขเขียว

๑๗:๕๕

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔รย๐๐๐๕/ ๕๓๕

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๒๕๐,๖๕๐.๐๐ บาท)

๑๖๗๓๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง วันทนี สุขเขียว

๑๗:๕๗

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๑๓๒๑

ขออนุมัติจำหน่ายพัสดุชำรุด

๑๖๗๓๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ฝ่าย
บริหารฯ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันทนี สุขเขียว

๑๗:๕๙

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๕๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔รน๐๐๐๘/ ๒๔๐

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๑๖๘,๗๕๐.๐๐ บาท)

๑๖๗๓๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๘:๐๑

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔สก๐๐๐๘/ ๑๒๑๘

ขอเบิกวัสดุแบบพิมพ์ ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.ป.ศ.๑๔
จำนวน ๕๐ เล่ม)

๑๖๗๓๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๘:๑๕

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ลบ)/ ๑๐๖

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ประจำ
ปีงบประมาร ๒๕๖๔ ประจำเดือน มี.ค.
๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๑๔,๖๒๐.๐๐ บาท)

๑๖๗๓๔ ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี ม.๑๐ ต.
หนองรี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๘:๑๘

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔นน๐๐๐๘/ ๕๓๐

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่ายเงิน
งบประมาณ ปี ๒๕๖๔ หมวดรายจ่ายค่า
ตอบแทนใช้สอยและวัสดุ (ปรับประเภท
รายจ่ายเงินงบประมาจำปี ๒๕๖๔ ค่า
เบี้ยเลี้ยง ที่พักและพาหนะ เป็นค่าจ้าง
เหมาบริการ เป็นเงิน ๖,๐๐๐ บาท)เป็น
เงิน ๔,๗๒๐ บาท)

๑๖๗๓๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ฝ่าย
บริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๘:๒๐

สำนักงานเลขานุการกรม ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๔๐

รายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ประจำปีงบป
ระมาร ๒๕๖๔ ประจำเดือน มี.ค.
๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๑๑,๒๕๐ บาท)

๑๖๗๓๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
บุรีรัมย์

วันทนี สุขเขียว

๑๘:๒๓

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๕๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๕/ ๒๒๙

ขอส่งรายงานข้อมูลบัญชีผิดดุลและ
รายงานข้อมุลบัญชีที่ต้องไม่มียอดคงค้าง
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ)

๑๖๗๓๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

วันทนี สุขเขียว

๑๘:๒๔

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๕/ ๒๒๘

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔ (ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๙๗,๐๗๐.๐๐ บาท)

๑๖๗๓๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว วันทนี สุขเขียว

๑๘:๒๖

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ชพ)/ ๑๓๔

ขอเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถยนต์
ราชการ (มูลค่ารวม ๗๘๕,๐๐๐.๐๐
บาท)

๑๖๗๓๙ ด่านกักกันสัตว์ชุมพร อ.ท่าแซะ จ.
ชุมพร

วันทนี สุขเขียว

๑๘:๒๘

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ลบ)/ ๑๐๙

ขอส่งรายงานการเงิน (ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน มี.ค.
๒๕๖๔ รวม ๑๓,๗๓๖,๘๘๐.๓๕ บาท)

๑๖๗๔๐ ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๘:๒๙

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔นศ๐๐๐๘/ ๖๘๔

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน เม.ย.
๒๕๖๔ (จำนวนเงิน ๓๕๔,๓๗๕ บาท)

๑๖๗๔๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรร
รมราช (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๘:๓๑

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ชน๐๐๐๘/ ๕๙๘

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๓๒๙,๘๗๐.๐๐

๑๖๗๔๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท วันทนี สุขเขียว

๑๘:๓๓

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๕๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

บาท)

๓๑/๐๓/๒๕๖๔บร๐๐๐๘/ ๖๒๐

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๗๓๐,๓๐๐ บาท)

๑๖๗๔๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๘:๓๔

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กจ๐๐๐๘/ ๗๐๙

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๙๘๗,๔๕๐ บาท)

๑๖๗๔๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๘:๓๖

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๐๖

ชี้แจงเพิ่มเติมรายงานสัตว์ตาย (จำหน่าย
โคเนื้อลูกผสมพื้นเมืองและแองกัส เพศผู้
ฯลฯ)

๑๖๗๔๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
อำนาจเจริญ

วันทนี สุขเขียว

๑๘:๔๕

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ลบ)/ ๑๐๘

ขอส่งรายงานเงินคงเหลือประจำวัน
(ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๗๔๖ ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๘:๔๗

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๐๗

รายงานเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง (มี.
ค. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๙,๐๔๔.๐๐ บาท)

๑๖๗๔๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
อำนาจเจริญ งานบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๘:๔๙

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๑๕

ขอนำส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น ๕๐,
๗๑๒ บาท)

๑๖๗๔๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
สกลนคร ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.
สกลนคร

วันทนี สุขเขียว

๑๘:๕๔

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๕๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔รบ๐๐๐๘/ ๙๓๘

รายงานรายได้แผ่นดิน (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๗๔๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๘:๕๕

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ลบ)/ ๑๐๕

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๗๕๐ ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๘:๕๗

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ลบ)/ ๑๑๐

ขอส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ
GFMIS (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๗๕๑ ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๘:๕๘

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔สห๐๐๐๘/ ๒๔๑

ขอส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์
(ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ซึ่งกรมปศุสัตว์
อนุมัติให้สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
โอนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒
รายการ คือ ๑ เครื่องปั่นเหวี่ยงแยกสาร
ฯลฯ มูลค่ารวม ๒๘,๕๐๐.๐๐ บาท)

๑๖๗๕๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี วันทนี สุขเขียว

๑๙:๐๑

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔ตก๐๐๐๘/ ๕๐๔

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๗๕๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๙:๐๒

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๔๒

ส่งรายงานตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๗๕๔ ศูนย์วิจัยและพัมนาอาหารสัตว์
บุรีรัมย์

วันทนี สุขเขียว

๑๙:๐๔

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๕๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๗/ ๒๕๕

ส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน มี.ค.
๒๕๖๔

๑๖๗๕๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๙:๐๕

กองคลัง ๑๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๗/๑๔๐

รายงาผลการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างราช
พัสดุ และขออนุมัติจำหน่ายพัสดุออก
จากทะเบียน จำนวน ๑ รายการ

๑๖๗๕๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย อ.
วังสะพุง จ.เลย

อรประภา อินแก้ว

๐๗:๔๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๖๑

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสุกรตายออก
จากทะเบียน ประจำเดือน เมษายน
๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ จำนวน ๒ ตัว

๑๖๗๕๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๐๗:๔๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๘๐

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
จำนวน ๒ ราย

๑๖๗๕๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๐๗:๔๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๗๑

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๗๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต.ขนงพระ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๐๗:๔๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๑๙๐

รายงานสัตว์ตาย (โคเนื้อ พันธุ์ตาก เพศผู้
หมายเลข ๖๓๐๐๒ STT)

๑๖๗๖๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี E-mail
lcur_urt@dld.go.th

อรประภา อินแก้ว

๐๗:๔๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๖๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๒๒๘

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ (แพะ)
ออกจากทะเบียน ประจำเดือน เมษายน
๒๕๖๔ จำนวน ๑๘ ตัว

๑๖๗๖๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี E-mail
lcur_urt@dld.go.th

อรประภา อินแก้ว

๐๗:๕๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๒๓๑

ขออนุมัติจำหน่ายไข่ไก่พื้นเมืองมีเชื้อ

๑๖๗๖๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี ๙๙ ม.๙ ต.มะลวน อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

อรประภา อินแก้ว

๐๗:๕๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๖๔

ขอส่งเอกสารเพิ่มเติม
รายงานกาาจำหน่ายสุกรออกจาก
ทะเบียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๖๗๖๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อ.ปากช่อง อรประภา อินแก้ว

๐๗:๕๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔จบ ๐๐๒๕/๘๙๕

ขอรับการสนับสนุนพันธุ์กวาง จำนวน ๔
ตัว

๑๖๗๖๔ เรือนจำจังหวัดจันทบุรี อรประภา อินแก้ว

๐๘:๐๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๓๗๙

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
จำนวน ๑๕ ราย

๑๖๗๖๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๒๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๖/๑๙๒

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ (แกะ)
ออกจากทะเบียน ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔ จำนวน ๑๔ ตัว

๑๖๗๖๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๒๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๖๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๖/๑๙๕

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ตาย
(แกะ) ออกจากทะเบียน ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๙ ตัว

๑๖๗๖๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๒๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๐/๑๖๙

รายงานเงินรายได้แผ่นดิน ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๗๖๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ หมู่ ๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอน
สวรรค์ จ.ชัยภูมิ

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๓๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๐/๑๗๑

รายงานเงินประจำงวดส่วนจังหวัด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๗๖๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ หมู่ ๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอน
สวรรค์ จ.ชัยภูมิ

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๓๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๐/๑๗๓

รายงานเงินสดคงเหลือประจำวันและงบ
พิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร จำนวน ๕
บัญชี ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๗๗๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ หมู่ ๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอน
สวรรค์ จ.ชัยภูมิ

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๓๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔สร๐๐๐๘/ ๙๔๐

ขอความอนุเคราะห์คัดลอกสำเนา
ทะเบียนครุภัณฑ์พ่อพันธุ์โค - กระบือ

๑๖๗๗๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ วันทนี สุขเขียว

๐๘:๓๕

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๐/๑๗๕

รายงานผลการตรวจโรค
Paratuberculosis ในแพะ

๑๖๗๗๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ หมู่ ๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอน
สวรรค์ จ.ชัยภูมิ

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๓๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๖๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๐/๑๘๐

รายงานการเงินในระบบ GFMIS
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๗๗๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ หมู่ ๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอน
สวรรค์ จ.ชัยภูมิ

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๓๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๐/๑๘๓

ส่งแบบรับรองคุณสมบัติบุคคลประกอบ
การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ราย

๑๖๗๗๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ หมู่ ๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอน
สวรรค์ จ.ชัยภูมิ

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๓๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(กจ)/ ๐๗๕

บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการ
สำหรับผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใน
พื้นที่พิเศษ (สปพ.) (จำนวน ๒ ราย เป็น
จำนวนเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท)

๑๖๗๗๕ ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี วันทนี สุขเขียว

๐๘:๓๙

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๒๗๖

รายงานการจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน
และโคพันธุ์ซาฮิวาล รวมจำนวน ๗๘ ตัว

๑๖๗๗๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๔๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๕/ ๒๑๖

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔
รวมทั้งสิ้น ๖๐.๐๐ บาท)

๑๖๗๗๗ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๔๑

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๑/๑๕๒

ขอส่งรายงานแพะป่วยตาย ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๔ ตัว

๑๖๗๗๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๔๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๖๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ชน๐๐๐๘/ ๕๙๗

ขอส่งรายงานรายได้แผ่นดิน (มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น
๓๔,๓๑๕.๐๐ บาท)

๑๖๗๗๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๔๔

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๙๐

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๗๘๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ตรัง
อ.เมือง จ.ตรัง

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๔๖

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔พย๐๐๐๘/ ๙๗๕

จัดส่งเอกตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการปี
งบประมาร ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๗๘๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา วันทนี สุขเขียว

๐๘:๔๙

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔ปข๐๐๐๘/ ๗๙๔

ขอขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สิน (จำนวน ๑
รายการ คือ ครุภัรฑ์สนาม ถังไนโตรเจน
พร้อมด้ามจับเบอร์สักสำหรับทำ
เครื่องหมายประจำสัตว์ (ตีตราเย็น)
จำนวน ๒ เครื่อง มูลค่ารวม ๙,๐๐๐.๐๐
บาท)

๑๖๗๘๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๕๒

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๕/ ๒๑๗

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๗๘๓ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๓

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๐๓

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ

๑๖๗๘๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
อำนาจเจริญ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๖

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๖๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ม.ค. ๒๕๖๔)

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๕/ ๒๔๖

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ (มี.
ค. ๒๕๖๔)

๑๖๗๘๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๘

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ชน๐๐๐๘/ ๖๐๐

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๗๘๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
ฝ่ายงานการเงิน

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๑๓

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ลบ๐๐๐๘/ ๑๑๔๒

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๑,๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๖๗๘๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๑๕

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔BMF/QA-๐๐๔/๒๐๒๑

แจ้งผลการดำเนินการปรับปรุงไลน์การ
ผลิต ของบริษัท เบทาโกร เอ็มเอฟ เดลี
จำกัด (EST No.๒๒๒)

๑๖๗๘๘ บริษัท เบทาโกร เอ็ม เอฟเดลี
จำกัด

ดรุณี คำรอด

๐๙:๑๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๗๘๙/๒๕๖๔

ชี้แจงรายละเอียดตู้ส่งออกสินค้าประเภท
กลุ่ม Non frozen ของบริษัท แมคคีย์
ฟู้ด เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด

๑๖๗๘๙ บริษัท แมคคีย์ ฟู้ด เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จำกัด EST.๕๗

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๑๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔นม๐๐๐๘/ ๖๐๔

ส่งรายงานการเงินประจำเดือนตาม
ระบบ GFMIS (เม.ย. ๒๕๖๔ จำนวนเงิน

๑๖๗๙๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๒๖

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๖๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓,๒๘๖,๖๐๗.๑๕ บาท)

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ชพ ๐๐๐๘/๐๐๔๕๑

จัดส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัด
ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๖๗๙๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๓๐

กองแผนงาน ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔ขก๐๐๐๘/ ๙๗๙๒

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฎิบัติราชการของปศุสัตว์
จังหวัด (๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๑ มี.ค.
๒๕๖๔)

๑๖๗๙๒ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ขก๐๐๐๘/ ๗๙๒

ส่งแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของปศุสัตว์จังหวัด ในรอบการ
ประเมิน ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๔ (๑ ต.ค.
๒๕๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๗๙๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔รง ๐๒๐/๒๕๖๔

แจ้งการดำเนินการปรับปรุง Layout
(Complete report)

๑๖๗๙๔ บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์
เบฟเวอร์เรจ จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๕๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ลบ๐๐๐๘/ ๑๒๐๑

ขอส่งรายชื่อพนักงานราชการที่ได้รับ
โควตาพิเศษ ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ (เป้
นจำนวนเงิน ๙๕๐ บาท นายสิทธินันท์
นิธิศฐฺตานันท์ ฯลฯ))

๑๖๗๙๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๖๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กจ๐๐๐๘/ ๖๒๗๐

แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์อำเภอ (รุ่นที่ ๒๐ ระหว่างวัน
อาทิตย์ที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๔ - วันศุกร์ที่ ๒
เม.ย. ๒๕๖๔  ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมมา
ราม อ.วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา)

๑๖๗๙๖ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ปจ๐๐๐๘/ ๑๕๗๑

ขอย้าย (นายสุภัฐ ยงพิศาลภพ)

๑๖๗๙๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ปข๐๐๐๘/ ๘๐๕

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมาพรรษา

๑๖๗๙๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔อน๐๐๐๘/ ๕๐๙

ขอส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และ
ขาดราชการ (ของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจำเพื่อพิจารณาการเลื่อนเงินเดือน
รอบ ๑ เม.ย. ๒๕๖๔)

๑๖๗๙๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๑๐

ขอข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ และขาด
ราชการ (ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๑ มี.
ค. ๒๕๖๔)

๑๖๘๐๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
สกลนคร ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.
สกลนคร

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๑๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔ชม๐๐๐๘/ ๒๕๔๐

ค่าตอบแทนพนักงานราชการโควตา
พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑๖๘๐๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ วันทนี สุขเขียว

๑๐:๑๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๖๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

(ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓) (จำนวน ๘
ราย เป็นเงินจำนวน ๑,๑๐๐ บาท)

๐๗/๐๔/๒๕๖๔นว๐๐๐๘/ ๙๒๖

แจ้งวงโควตาพิเศษ ให้แก่พนักงาน
ราชการ ณ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ (จำนวน
๙๐๐ บาท จำนวน ๑๙ ราย นางสุวจี
เถลิงศรี ฯลฯ)

๑๖๘๐๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๑๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กจ๐๐๐๘/ ๗๑๖

โควตาพิเศษพนักงานราชการ ณ ๑ ต.ค.
๒๕๖๓ (ณ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ ประจำปี
๒๕๖๓ รวมเป็นเงิน ๖๐๐ บาท รวม
จำนวนทั้งสิ้น ๑๑ ราย นางสดุดี ภูวิชญะ
พล ฯลฯ)

๑๖๘๐๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๑๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔อน๐๐๐๘/ ๕๔๙

ขอส่งแบบรับรองคุณสมบัติบุคคล (คส.
๒) ประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔

๑๖๘๐๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กจ๐๐๐๘/ ๖๙๗

ขอส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และ
ขาดราชการ (ของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจำ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๑ มี.ค.
๒๕๖๔ นางกัลยรัตน์ ทับทิมศรี ฯลฯ)

๑๖๘๐๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กจ๐๐๐๘/ ๗๓๖

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมาพรรษา

๑๖๘๐๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๖๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

(ข้าราชการ ลุกจ้างประจำ และพนักงาน
ราชการ ฯลฯ จำนวน ๗ ราย)

๐๕/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๘๐๘/๒๕๖๔

แจ้งความประสงค์ส่งออกเนื้อสุกรไปยัง
สาธารณรัฐประชาชนจีน

๑๖๘๐๘ บริษัท เฟรชมีทโพรเซสซิ่ง จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๐:๒๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/รบ ๒๖๖

ขอส่งข้อมูลลาป่วย ลากิจ สาย และขาด
ราชการของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจำ (นายตระการศักดิ์ แพไธสง ฯลฯ)

๑๖๘๐๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔พย๐๐๐๘/ ๒๖๒

สอบถามตำแหน่งว่าง
(นางสาวคณิฏฐานันท์ ปิจจวงค์)

๑๖๘๑๐ สำนักงานเทศบาลตำบลเชียงม่วน วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๘๑๑/๒๕๖๔

ขอ Replacement + (To Whom)
Health Certificate no.
AC๒๑๑๒๓๓๗๓ ลงวันที่ ๒๙ MAR
๒๐๒๑

๑๖๘๑๑ บริษัท สุรพลซูพรีมฟู้ดส์ จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๐:๔๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔นร๑๒๐๐/ว ๖

การขยายเวลาการรับสมัครเข้ารับการ
ศึกษาอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
สำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ ๘
(ตั้งแต่ ๑๘ ม.ค. - ๒ เม.ย. ๒๕๖๔ ฯลฯ)

๑๖๘๑๒ สำนักงาน ก.พ.ร. วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔สฎ๐๐๐๘/ ๕๕๗๓

ให้ข้าราชการช่วยราชการ (นายสุชาติ

๑๖๘๑๓ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๖๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

พรมอ้าย)

๐๘/๐๔/๒๕๖๔อว.๖๓๐๙.FB๒.๑/๓๔/๒๕๖๔

ขอความร่วมมือให้ข้อมูลการบริหาร
จัดการของหน่วยงานในระบบ ววน.
สำหรับทุนสนับสนุนงานพื้นฐาน
(Fundamental Fund) (ให้ส่งข้อมูล
ตามแบบสำรวจฯ ภายในวันที่ ๑๖
เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๒.๐๐ น.)

๑๖๘๑๔ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ส
กสว.)

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๔๘

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๔/ ๓๖๙

ข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และขาด
ราชการ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔
(ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน
รอบ ๑ เม.ย. ๒๕๖๔)

๑๖๘๑๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๗/ ๑๓๖

ส่งแบบรับรองคุณสมบัติบุคคลประกอบ
การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (ข้าราชการและ
ลูกจ้างประจำ จำนวน ๒ ราย)

๑๖๘๑๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก ต.หนองกะท้าว อ.นคร
ไทย จ.พิษณุโลก

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๕๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๔/ว ๗๘๗

แจ้งการต่ออายุใบรับรอง ต่ออายุและ
ขยายขอบข่ายในเอกสารแนบท้าย
ใบรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ

๑๖๘๑๘ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กองรับรอง
มาตรฐาน

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๕๒

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔สจป.สกต ๐๒๔/ ๒๕๖๔

นำเสนอโครงการศึกษาต่อระดับปริญญา
โท สำหรับกลุ่มราชการ

๑๖๘๑๙ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์ วันทนี สุขเขียว

๑๐:๕๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๗๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๘๒๐/๒๕๖๔

ยื่นคำร้องขอส่งออกสินค้าไปยังประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน

๑๖๘๒๐ บริษัทกาญจนาเฟรชพอร์คจำกัด ดรุณี คำรอด

๑๐:๕๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔TPT ๐๒๑/๒๕๖๔

แจ้งความประสงค์ขอเลื่อนวันตรวจ
รับรองตามระเบียบของสหภาพยุโรป
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๖๘๒๑ บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์)
จำกัด EST.๕๓

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๕๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/ขก ๒๑๓

ขอส่งแบบรับรองคุณสมบัติบุคคล
(ข้าราชการและพนักงานราชการ จำนวน
๖ ราย นายปฏิพร ฐาปรกุลศักดิ์ ฯลฯ)

๑๖๘๒๒ ศูนย์วิจัยและพัมนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๕๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/รบ ๒๗๔

ขอส่งแบบรับรองคุณสมบัติบุคคล (คส.
๒) (ประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔)

๑๖๘๒๓ ศูนย์วิจัยแลพะพัฒนาการ
สัตวแพทย์ภาคตะวันตก จังหวัด
ราชบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔สข ๐๐๐๘/๔๔๒

ขอสนับสนุนงบประมารในการสร้างโรง
จอดรถยนต์

๑๖๘๒๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๐๑

สำนักงานเลขานุการกรม ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔สธ๐๒๐๘.๐๗/ ๗๓๖๐

สั่งให้โอน นางพรรณทิวา โยงไธสง

๑๖๘๒๕ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔มค๐๐๐๘/ ๖๓๕

ขอส่งคืนแฟ้มเอกสาร ก.พ. ๗ (รายนาย
ไพศาล วาลมูลตรี ฯลฯ)

๑๖๘๒๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๗๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๘๒๗/๒๕๖๔

ขอออกหนังสือรับรองฯ ใหม่ เลขที่ AC
๒๑๓๐๖๕๖๘

๑๖๘๒๗ บริษัท จำกัด บี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อิน
เตอร์เนชั่นแนล จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๐๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๑/ ๑๕๑

ส่งแบบรับรองคุณสมบัติประกอบการ
เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

๑๖๘๒๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔สต๐๐๐๘/ ๘๖๓

ขอตรวจสอบสิทะิ์ในการเบิกค่าเช่าบ้าน
และถ่ายสำเนา กพ.๗ (นางอุทุมพร รัตน
วงศ์กฤตานน)

๑๖๘๒๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ดตก)/ ๑๒๖

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมาพรรษา
(ข้าราชการ จำนวน ๑ ราย)

๑๖๘๓๐ ด่านกักกันสัตว์ตาก (แม่สอด) วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๑๓/ ๗๗

ขอส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และ
ขาดราชการ (ของข้าราชการและลูกจ้าง
ประจำ ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๑ มี.ค.
๒๕๖ นายเอกพจน์ ระงับพิศม์ ฯลฯ)

๑๖๘๓๑ ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อ
พันธุ์โครงการหลวงอินทนนท์ อ.
เมือง จ.เชียงใหม่

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๘๓๒/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์ในการผลิตเพื่อส่ง
ออก (Est.๒๒๕)

๑๖๘๓๒ บริษัท ดานอน สเปเชียลไลซ์ นิวท
ริชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ดรุณี คำรอด

๑๑:๒๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๗๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๐/ ๑๘๒

ส่งแบบรับรองคุณสมบัติบุคคลประกอบ
การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ (จำนวน ๑ ราย
นายไชยวัฒน์ ภิญโญเทพประทาน)

๑๖๘๓๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ ม.๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์
จ.ชัยภูมิ

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๐/ ๑๖๗

ขอส่งข้อมูลวันลาป่วย - กิจ สาย และ
ขาดราชการ (ข้าราชการและลูกจ้าง
ประจำ (นายชัยวัฒน์ ภิญโญเทพ
ประทาน ฯลฯ)

๑๖๘๓๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ ม.๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอนสวรรค์
จ.ชัยภูมิ

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔ลป๐๐๐๘/ ๗๒๐๒

แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
(เฉพาะราย) ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓
(จำนวน ๓๑ ราย)

๑๖๘๓๕ ศาลากลางจังหวัดลำปาง วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๑๒๙๗

ส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔
นายพนม มีศิริพันธุ์ ฯลฯ)

๑๖๘๓๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ฝ่าย
บริหารฯ) อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔นย๐๐๐๘/ ๔๗๗

ขอส่งคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
(นางสาวบุณฑริกา ศรีเสาวลักษณ์)

๑๖๘๓๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๘๓๘/๒๕๖๔

แจ้งยกเลิก งานทำบุญเลี้ยงพระเพลเนื่อง
ในวันคล้ายวันสถาปนาสัตวแพทยสภาค

๑๖๘๓๘ สำนักงานสัตวแพทยสภา ดรุณี คำรอด

๑๑:๓๙

อธิบดี ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๗๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

รบรอบ ๑๙ ปี ในวันที่ ๒๓ เมย ๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๐๗๔

ขอเชิญประชุมคณะทำงานพระราชพิธี
พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ (ในวัน
จันทร์ที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐
น. ณ ห้องประชุม กษ. (ห้อง ๑๓๔-
๑๓๕) อาคาร ๑ ชั้น ๓)

๑๖๘๓๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

ถิรมน จุลานุกะ

๑๑:๔๑

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔มค๐๐๐๗/ ๑๑๔๖

แก้ไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓
(๑ เม.ย. ๒๕๖๓ -๓๐ ก.ย. ๒๕๖๓)

๑๖๘๔๐ ศาลากลางจังหวัดมหาสารคาม วันทนี สุขเขียว

๑๑:๔๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔สวก ๐๗๐๐/๑๘๔๔

ขออนุญาตเข้าพบเพื่อหารือแนวทางการ
ผลักดันผลงานวิจัย กลุ่มเรื่องสัตว์
เศรษฐกิจ

๑๖๘๔๑ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
(องค์การมหาชน)

ดรุณี คำรอด

๑๑:๔๔

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ชย๐๐๐๘/ ๑๖๓๐

ส่งรายงานข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย
และขาดราชการ (๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๑
มี.ค. ๒๕๖๔ นางศรีสมัย โชติวนิช ฯลฯ)

๑๖๘๔๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๔๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๘๗

การขอยืมเงินเพื่อการบริหารจัดการ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ค่า
วัสดุการเกษตร ค่าอาหารสัตว์ )

๑๖๘๔๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๔๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๗๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๒๖๒

ขออนุมัติยืมเงินเพื่อการบริหารจัดการ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๖๘๔๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว
ตู้ ปณ.๒๒ อ.เมือง จ.สระแก้ว

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๔๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(กจ)/ ๐๗๕

ขอส่งแบบคำขอมีบัตรประจำตัวตาม
พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๒  (จำนวน ๑ ราย
นายกล้าหาญ ศรีทองท้วม)

๑๖๘๔๕ ด่านกักกันสัตว์กาญจนบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๑:๔๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔นธ๐๐๐๘/ ๕๐๐

ส่งแบบรับรองคุณสมบัติบุคคลประกอบ
การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
(จำนวน ๘ ราย)

๑๖๘๔๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๕๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๘๔๗/๒๕๖๔

ขอให้กำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อให้ผู้
ประกอบการ สามารถออกจาก
หลักเกณฑ์โครงการอาหารเสริม (นม)
โรงเรียนได้

๑๖๘๔๗ บริษัทเคซีจีคอร์ปอเรชั่นจำกัด ดรุณี คำรอด

๑๑:๕๑

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๕/ ๒๓๑

ส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔
นายเพนิน บุญยืน ฯลฯ)

๑๖๘๔๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๕๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๗๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๑๐๕

ขอเชิญประชุมคณะทำงานพระราชพิธี
พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  ผ่าน
ระบบการประชุมทางไกลออนไลน์
(Zoom Video Conference) (ในวัน
จันทร์ที่ ๑๙ เม.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐
น. ณ ห้องประชุม กษ. (ห้อง ๑๓๔-
๑๓๕) อาคาร ๑ ชั้น ๓)

๑๖๘๔๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

ถิรมน จุลานุกะ

๑๑:๕๖

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๗/ ๒๗๑

เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

๑๖๘๕๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๐๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๘๕๒/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าปศุสัตว์เพื่อการ
ส่งออก (มีความประสงค์จะทำการผลิต
สินค้าผลิตภัณฑ์ Coconut Milk Drink
ยี่ห้อ Evergreen เพื่อส่งออกไปยัง
ประเทศเมริกา)

๑๖๘๕๒ บริษัท โรแยล พลัส จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๒:๓๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๘๕๓/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์ตรวจโรงงาน
ประจำเดือนแบบออนไลน์

๑๖๘๕๓ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

อรประภา อินแก้ว

๑๒:๓๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๘๕๔/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก

๑๖๘๕๔ บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอ็นซ์ จำกัด
(มหาชน)

อรประภา อินแก้ว

๑๒:๓๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๗๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

(ส่งออกไปยังประเทศ Ukraine)

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๑๑๒

เผยแพร่ประกาศสำนักงานทรัพยากรน้ำ
แห่งชาติ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ
จดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำแบบ
หนังสือสำคัญการจดทะเบียนองค์กรผู้ใช้
น้ำ แบบรายงานผลการดำเนินงานของ
องค์กรผู้ใช้นำ แบบคำขอแจ้งการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดองค์กรผู้ใช้น้ำ
และแบบคำขอเลิกการดำเนินงานของ
องค์กรผู้ใช้นำ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๖๘๕๕ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อรประภา อินแก้ว

๑๒:๔๒

สำนักกฏหมาย ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๘๕๖/๒๕๖๔

ขอรับรองโรงงานเพื่อการส่งออก

๑๖๘๕๖ บริษัท เอส พี อาร์ ฟู๊ด อินดัสทรี
จำกัด

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๕๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๘๕๗/๒๕๖๔

ขอแก้ไขเอกสาร ด้วยการ REPLACE
และขอเอกสาร To Whom

๑๖๘๕๗ บริษัท โกลเด้นไพร้ซ์ แคนนิ่ง จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๒:๕๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๑๐

ขอรับสนับสนุนเงินงบประมาณงบลงทุน
(เหลือจ่าย) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔

๑๖๘๕๘ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์อำนาจเจริญ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๑๓

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔สพ.๔/๒๕๖๔/๐๑๐

แจ้งความประสงค์ในการส่งออกสินค้า
เนื้อสุกรไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน

๑๖๘๕๙ บริษัท สามพรานซลอเทอร์เฮาส์
จำกัด (EST.๑๗๐)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๗๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๐๕

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ เครื่องตัดหญ้า
แบบจานหมุน จำนวน ๑ รายการ

๑๖๘๖๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
กาฬสินธุ์

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๑๕

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๑๒

รายงานผลการจำหน่ายสัตว์คัดออก

๑๖๘๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่
(งานพัสดุ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๑๖

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๑๐

รายงานผลการจำหน่ายพัสดุชำรุด พร้อม
ขออนุมัติจำหน่ายออกจากทะเบียน

๑๖๘๖๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่
(งานบริหารทั่วไป)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๑๘

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔SCC๒๐/GVCT๔๒๘

ขอใบรับรอง OFFICIAL CERTIFICATE
FOR DRIED OR RETORTED
PETFOOD PROCESSED IN
THAILAND ฉบับใหม่ (REPLACEMENT
& TO WHOM)

๑๖๘๖๓ บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด
(มหาชน)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๘๖๔/๒๕๖๔

ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (กน - ๖๘๑๔ กระบี่
จำนวน ๕๐๐.๐๐ บาท)

๑๖๘๖๔ สถานีตำรวจทางหลวงพังงา อ.เมือง
จ.พังงา

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๐

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๒๓๗

ขอส่งข้อมูลการขอยืมเงินงบประมาณ
เพื่อใช้ในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร
(อาหารสัตว์) เป็นเงิน ๑,๓๒๘,๘๓๑.๔๐
บาท

๑๖๘๖๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี ๙๙ ม.๙ ต.มะลวน อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๗๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กค๐๗๐๘.๕/ว ๒๐๐

ขยายระยะเวลาการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับร่างพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้าน
ข้าราชการ (ฉบับที่..) พ.ศ. ...

๑๖๘๖๖ กรมบัญชีกลาง วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๒

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๐๑๑/ว ๙๕

เชิญประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม
การผลิตและการลงทุนเกี่ยวกับสินค้า
และผลิตผลการเกษตรมาตรฐานฮาลาล
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๑๖ เมย ๖๔ เวลา
๑๓.๓๐ น. ณ สวนเสียงไผ่
ทาวน์อินทาวน์ กรุงเทพฯ ผ่าน Zoom

๑๖๘๖๗ กรมส่งเสริมการเกษตร ดรุณี คำรอด

๑๓:๒๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๑/๑๕๖

ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณระหว่าง
ปีงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาส ๔
เป็นเงิน ๑๘๕,๖๗๖ บาท

๑๖๘๖๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๘๕

ขออนุมัติยืมเงินเพื่อการบริหารจัดการ
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๖๘๖๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต.ขนงพระ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๘๗

ขอส่งใบลาพักผ่อน นายวิชัย ทิพย์วงค์
ตำแหน่ง ผอ.ศูนย์ฯ ขอลาพักผ่อนวันที่
๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

๑๖๘๗๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๒๐๒/ว ๑๖๓๙

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้เกษียณอายุ
ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.

๑๖๘๗๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองการ
เจ้าหน้าที่

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๗๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔สธ ๐๔๐๘.๑๐/ว ๙๖๙

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกฏ
อนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ.๒๕๔๘
(IHR ๒๐๐๕)

๑๖๘๗๒ กรมควบคุมโรค อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔ศร ๐๐๑๒.๔/ว ๓๕

ขอมอบหนังสือรวมคำวินิจฉัยศาล
รัฐธรรมนูญประจำปี ๒๕๖๓ เล่ม ๒
จำนวน ๑ เล่ม

๑๖๘๗๓ สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ สถาบัน
รัฐธรรมนูญศึกษา

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๓

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๓/๐๔/๒๕๖๔๙๖-๔/ ๒๐๒๑

HPAI primary outbreak in a
breeding turkey holding in Hajdu -
Bihar county

๑๖๘๗๔ Ministry of Agriculture and
Forests Commercial &
Resilient Livelihoods
Enhancement Programme
Wengkhar : Mongar

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๖

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๐๙๘

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริการ
ที่มีต่อคุณภาพของกิจกรรม/ผลงาน/
บริการ ที่ได้รับจากกองการต่างประเทศ
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๖๘๗๕ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๘

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๖๔๐

แจ้งการจัดประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์
(ร่าง) พระราชบัญญัติช้าง พ.ศ.... ครั้งที่
๔ ในวันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ โรงแรม

๑๖๘๗๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ (ส่วน
สุขภาพสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๙

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๘๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เลอ เอราวัณพังงา จังหวัดพังงา

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๒๐๔/ ๒๖๓๘

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเป็นผู้เชี่ยวชาญใน
One Health High - Level Expert
Panel (OHHLEP)

๑๖๘๗๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักการ
เกษตรต่างประเทศ

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๑

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๙๖๙

ขอรับโอนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๑๖๘๗๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๑

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๒๐๔/ว ๗๑๙

การปรับปรุงแก้ไขมาตรฐานสารเคมี
ตกค้างญี่ปุ่น

๑๖๘๗๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักการ
เกษตรต่างประเทศ

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๓

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๑๕๙

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ สิ่งปลูกสร้าง
รายการ รั้วตาข่ายถักปม (ไทล็อก)

๑๖๘๘๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๑๖๐

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ
ขนส่ง รายการ รถจักรยานยนต์ จำนวน
๒ คัน

๑๖๘๘๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔QM.๐๐๓/๒๕๖๓

รายงานการแก้ไขข้อบกพร่องจากการ
ตรวจต่ออายุใบรับรอง บริษัท มะลิ กรุ๊ป
๑๙๖๒ จำกัด (EST ๑๕๗)

๑๖๘๘๒ บริษัท มะลิ กรุ๊ป ๑๙๖๒ จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๘๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๘๘๓/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ GMP บริษัท
มะลิ กรุ๊ป ๑๙๖๒ จำกัด EST ๑๕๗
(ตรวจขยายการรับรองระบบ GMP)

๑๖๘๘๓ บริษัท มะลิ กรุ๊ป ๑๙๖๒ จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กค ๑๐๐๑/๑๘๕๑

ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว
รัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑๖๘๘๔ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ดรุณี คำรอด

๑๔:๐๙

กองสารวัตรและกักกัน ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๒/๑๕๑

รายงานผลการจำหน่ายสุกรออกจาก
ทะเบียน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ตัว

๑๖๘๘๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๒๓๗

รายงานผลการจำหน่ายโคป่วยพร้อมขอ
อนุมัติออกจากทะเบียน (โคป่วยพันธุ์
กบินทร์บุรี เพศเมีย หมายเลข
๕๙๐๒๒PB)

๑๖๘๘๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กค ๐๔๑๘.๕/๑๗๘๙๓

ขอเลื่อนโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
การยกยอดข้อมูลบัญชีภาครัฐ

๑๖๘๙๑ กรมบัญชีกลาง ดรุณี คำรอด

๑๔:๑๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๘๙๒/๒๕๖๔

ขอเลื่อนการตรวจติดตามแก้ไขข้อ
บกพร่องระบบ GMP โรงงาน

๑๖๘๙๒ บริษัท ไทยรอแยลฟรอเซนฟู๊ด
จำกัด

ดรุณี คำรอด

๑๔:๑๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๘๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กร ๐๐๐๒/๑๐๒๒

ขอเชิญร่วมติดตามการดำเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน
เขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันที่
๒๑ เมย ๖๔

๑๖๘๙๓ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ

ดรุณี คำรอด

๑๔:๒๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔สธ ๐๔๐๒.๒/ว ๒

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการ
ด้านกฏหมาย ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ในวัน
ศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา
๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
สุรินทร์ พินิจพงศ์ กองโรคติดต่อนำโดย
แมลง อาคาร ๔ ชั้น ๔ กรมควบคุมโรค

๑๖๘๙๔ คณะอนุกรรมการด้านกฏหมายใน
คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
กรมควบคุมโรค

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๐

สำนักกฏหมาย ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔สค๐๐๐๘/ ๒๑๙

ขอส่งรายงานงบเทียบยอดเงินฝาก (รหัส
บัญชีเงินฝาก ๑๐๙๐๑ ชื่อบัญชี เงินฝาก
เงินประกันสัญญา ประจำเดือน มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ ยอดเงินฝากคลัง
ที่ถูกต้อง ๒๐,๖๑๐.๐๐ บาท)

๑๖๘๙๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๖

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔สกอท.๐๖.๒๖๖/๒๕๖๔

ขอเรียนเชิญบุคลากรของท่านเข้าร่วม
กิจกรรมการรับตรวจจาก JAKIM ผ่าน
ZOOM และแก้ไขข้อบกพร่องจาก EIAC

๑๖๘๙๖ สำนักงานคณะกรรมการกลาง
อิสลามแห่งประเทศไทย

ดรุณี คำรอด

๑๔:๒๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๓)/ ๑๔๒๗

จัดส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน ม.ค.
๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๕๘๕.๗๖ บาท)

๑๖๘๙๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๐

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๘๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กพ๐๐๐๘/ ๓๕๙

ส่งรายงานรายได้แผ่นดิน ประจำเดือน
มี.ค. ๒๕๖๔ (รวมทั้งสิ้น ๔๔,๑๑๐.๐๐
บาท)

๑๖๘๙๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
กำแพงเพชร (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๒

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๒๕

รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ด้านบัญชีการเงินของส่วนราชการระดับ
หน่วยเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๘๙๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
สกลนคร ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.
สกลนคร

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๕

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/๘๑๓

ขอรายงานการฝึกอบรมเกษตรกร ภาย
ใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพเจ้าของ
ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔

๑๖๙๐๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ดรุณี คำรอด

๑๔:๓๖

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔อว ๐๖๔๙.๐๓/๕๑๑

ขอความอนุเคราะห์พิจารณารับนักศึกษา
เข้าปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา

๑๖๙๐๑ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี

ดรุณี คำรอด

๑๔:๓๘

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔สค๐๐๐๘/ ๒๑๘

ขอส่งรายงานฐานะเงินทดรองราชการ
(มี.ค. ๒๕๖๔ คงเหลือ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๖๙๐๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๙

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๘๑.

ขอถอนหลักประกันสัญญา เป็นเงิน
๑๒๕,๓๖๙.๗๕ บาท

๑๖๙๐๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์ปทุมธานี

ดรุณี คำรอด

๑๔:๔๐

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๘๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔สค๐๐๐๘/ ๒๑๓

ขอส่งรายงานการจัดเก็บจาการจำหน่าย
วัคซีนประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔

๑๖๙๐๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๐

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔สค๐๐๐๘/ ๒๑๔

ขอส่งรายงานรายได้แผ่นดิน (มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวน ๖ ชุด รวมทั้งสิ้น
๑,๘๙๖,๗๓๕.๘๔ บาท)

๑๖๙๐๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๒

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/๘๑๔

ขอรายงานการฝึกอบรมเกษตรกร ภาย
ใต้โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้าน
แปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ให้กับ Smart
farmer ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๖๙๐๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ดรุณี คำรอด

๑๔:๔๒

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔สค๐๐๐๘/ ๒๒๓

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๖๙๐๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๓

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๒/ว ๒๕๘

มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ พ.
ศ. ๒๕๖๓

๑๖๙๐๘ กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๕

กองแผนงาน ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๑/ ๑๕๖

ส่งรายงานจากระบบ GFMIS (มี.ค.
๒๕๖๔ ยอดยกไป ๒๐,๖๘๒,๓๔๘.๖๓
บาท)

๑๖๙๐๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๕

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๘๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๒/ว ๒๕๓

ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การให้ใช้บังคับผังเมืองเชียงใหม่ (ฉบับที่
..) พ.ศ. .... (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวง
ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่ พ.
ศ. ๒๕๕๕)

๑๖๙๑๐ กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๗

กองแผนงาน ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๕๐

ข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ราชการ นางสาวกัญญาภัทร ใจเย็น

๑๖๙๑๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
สุราษฎร์ธานี

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๔๘

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๓๑๖๒

การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎร กรณีเกา๖รกรผู้เลี้ยง
โคเนื้อ อำเภออรัญประเทศ อำเภอโคก
สูง และอำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระ
แก้ว

๑๖๙๑๒ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๐

กองแผนงาน ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๗๔

ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือน
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง
พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๑๖๙๑๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เพชรบุรี

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๕๐

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๒/ว ๒๕๖

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่
๑๔/๒๕๖๔

๑๖๙๑๔ กลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและ
รัฐสภา สป.กษ.

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๑

กองแผนงาน ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔สน ๐๐๐๘/ว ๗๔๒

รายงานการประชุมขับเคลื่อนการปฏิบัติ

๑๖๙๑๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๒

กองแผนงาน ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๘๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ราชการภาคปศุสัตว์ในพื้นที่จังหวัด
สกลนคร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๒๓

ขอส่งแบบขอรับเงินกองทุน "กสจ"
จำนวน ๒ ราย นายเจษฎาภรณ์ วงศ์
น้ำคำ และ นางสุดารัตน์ สองศรี

๑๖๙๑๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ร้อยเอ็ด

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๕๓

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๔/๐๔/๒๕๖๔มจพ.๑๐๑๗/๑๒๒๗

ขอขอบคุณที่ได้มอบ หนังสือรายงาน
ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ เล่ม

๑๖๙๑๗ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๔

กองแผนงาน ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กบ ๐๐๐๘/๔๔๕

ส่งผลงานและหลักฐานสำหรับการ
ประเมินตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของ
งานตามนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๖๙๑๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๕

กองแผนงาน ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๒๗๒

ขอชี้แจงผลการดำเนินงานกิจกรรม
ส่งเสริมฟาร์มปศุสัตว์อินทรีย์

๑๖๙๑๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
มาตรฐานฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๗

กองแผนงาน ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๓๐๑

รายงานผลการประชุมการตรวจราชการ
ของปศุสัตว์ เขต ๕ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๖๙๒๐ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการ
ปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ เขต ๕

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๘

กองแผนงาน ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๓๐๒

รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ เขต ๕ ครั้งที่
๓/๒๕๖๔

๑๖๙๒๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๙

กองแผนงาน ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๘๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔นว๐๐๐๘/ ๙๔๓

ส่งสำเนารายงานประจำเดือนจากระบบ
GFMIS มี.ค. ๒๕๖๔ ยอดยกไป
๕,๑๔๔,๘๓๙.๕๔ บาท)

๑๖๙๒๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๙

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔อย ๐๐๐๘/๔๗๖

ส่งเอกสารรายงานผลการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์

๑๖๙๒๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๑

กองแผนงาน ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ฉช ๐๐๐๘/๒๐๗๑

ขอแก้ไขรายงานผลการดำเนินงานใน
ระบบบริหารการปฏิบัติงาน (e-
operation)

๑๖๙๒๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๓

กองแผนงาน ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔นร ๑๔๐๗/ว ๒๒๕๐

ขอความอนุเคราะข้อมูล

๑๖๙๒๕ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ดรุณี คำรอด

๑๕:๐๓

กองแผนงาน ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔ภก ๐๐๐๘/๒๖๙

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่าย  จำนวน
๔,๕๐๐ บาท

๑๖๙๒๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๔

กองแผนงาน ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔ชบ๐๐๐๘/ ๕๓๕

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๓,๒๙๐,๖๒๕ บาท)

๑๖๙๒๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ฝ่าย
บริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๕

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔นธ ๐๐๐๘/๕๑๐

รายงานตามตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์รายชนิด

๑๖๙๒๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๖

กองแผนงาน ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๘๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

สัตว์ (รอบที่ ๑/๒๕๖๔)

๐๘/๐๔/๒๕๖๔นว๐๐๐๘/ ๙๔๐

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๕๒๘,๘๗๕ บาท)

๑๖๙๒๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๗

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๒๘๐

รายงานการดำเนินงานการตรวจติดตาม
งานในหน้าที่ของผู้ตรวจราชการกรม
ปศุสัตว์

๑๖๙๓๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๘

กองแผนงาน ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๑/ว ๑๑๗๔

ขอยกเลิกการประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนโครงการตลาดสินค้าเกษตรออ
นไลน์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๒๐ เมย
๖๔

๑๖๙๓๑ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ดรุณี คำรอด

๑๕:๑๐

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๕๗

แจ้งข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ
KTB Corporate Online และอุปกรณ์
รับชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

๑๖๙๓๒ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภันฑ์ปศุสัตว์
มหาสารคาม)

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๑๖

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔นร ๑๑๒๕/ว ๐๔๐

การรับรองรายงานการประชุมคณะ
อนุกรรมการติดตามโครงการภายใต้
แผนงานสร้างความเข้มแข็งแก้เศรษฐกิจ
ฐานราก ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

๑๖๙๓๓ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๘๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๗๒๙

รายงานการจ้างพนักงานราชการทดแทน
อัตราที่ว่างลง

๑๖๙๓๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๑๒๒๑

แบบรายงานการฝึกอบรม โครงการฝึก
อบรมเกษตกรภายใต้โครงการเสริมสร้าง
ศักยภาพเจ้าของศูนย์เรียรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร
หลักสูตร "การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ขั้นพื้นฐาน (ครู ข)" ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔

๑๖๙๓๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มยุทธศษสตร์และสารสนเทศฯ

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๒๓

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๖๖๙

รายงานข้อมูลทะเบียนสัตว์ โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ

๑๖๙๓๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ (ส่วน
ส่งเสริม ฯ )

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๖๗๐

รับรองการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ (นางสาวสุภาพร เศรษฐบุรี)

๑๖๙๓๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ (ส่วน
ส่งเสริม ฯ )

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๕๒๒/๒๖๐๒

รายงานสรุปผลการดำเนินงานในกิจการ
ที่เกี่ยวกับอาหารสัตว์น้ำ

๑๖๙๓๘ กรมประมง กองวิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์น้ำ

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๒๕

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๖๗๑

ส่งหลักฐานการส่งเงินค่าจำหน่ายลูกโค
(เพศผู้) โครงการ ธคก จำนวน ๘ ตัว

๑๖๙๓๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ (ส่วน
ส่งเสริม ฯ )

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๙๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔นย ๐๐๐๘/ว ๑๘๐

แสดงจำนวนสัตว์รายอำเภอ ปี ๒๕๖๔
จังหวัดนครนายก ประจำเดือนมีนาคม
๒๕๖๔

๑๖๙๔๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๒๙

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๖๗๓

ส่งหลักฐานการส่งเงินค่าจำหน่ายลูกโค
(เพศผู้) โครงการฟื้นฟูอาชีพปศุสัตว์ และ
โครงการโคไฟฟ้า บริจาคภายใต้
โครงการธคก. จำนวน ๓ ตัว

๑๖๙๔๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ (ส่วน
ส่งเสริม ฯ )

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๔๗๗

รายงานการอนุมัติโครงการ จำนวน ๑
โครงการ

๑๖๙๔๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๖๒๙

ส่งหลักฐานการส่งเงินค่าจำหน่ายลูกโค
(เพศผู้) ของโครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ และ
มอบกรรมสิทธิ์แม่โคออกจากทะเบียน
สัตว์ รวม ๒ ราย ๒ ตัว เป็นเงิน
๑๐,๐๐๐ บาท

๑๖๙๔๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ (ส่วน
ส่งเสริม ฯ )

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔อท ๐๐๐๘/๓๐๔

รายงานสินค้าปศุสัตว์ที่เกษตรกรขายได้
ณ หน้าฟาร์มและจำนวนสัตว์ที่ถูกฆ่า
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๙๔๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๓๑

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๕๓๗

ส่งหลักฐานการอนุมัติให้เกษตรกรยืมโค-

๑๖๙๔๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๙๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

กระบือ โครงการ ธคก. จำนวน ๑๔ ราย

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๑๐๙

ขอแจ้งปรับเปลี่ยนตราสัญลักษณ์ประจำ
หน่วยงาน และช่่องทางการติดต่อสื่อสาร
ของสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์
การค้า กระทรวงพาณิชย์

๑๖๙๔๖ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๓๒

อธิบดี ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๕๓๘

ส่งหลักฐานการอนุมัติให้เกษตรกรยืมโค-
กระบือ โครงการ ธคก. จำนวน ๘ ราย

๑๖๙๔๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๐๐๙/ว ๕๒๘

ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดทำแผนแม่บทขับเคลื่อนการดำเนิน
งานพัฒนาเกษตรกรไปสู่ผู้ประกอบการ
(คำสั่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่
๒๗๕/๒๕๖๔ ลว. ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๖๙๔๘ กรมส่งเสริมการเกษตร กองพัฒนา
เกษตรกร

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔ตง ๐๐๐๘/๔๙๖

การจัดทำข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่
เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และข้อ
มูลการผลิตและการบริโภคสินค้าปศุสัตว์
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๖๙๔๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง (กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๓๓

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๕๔๐

ขอส่งแบบแสดงความจำนงขอรับความ
ช่วยเหลือโค-กระบือ ตามโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๒๒ ราย

๑๖๙๕๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๙๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๕๓๔

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนสัตว์
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๓
ตัว

๑๖๙๕๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔พณ ๐๔๐๓/ว ๕๑๔๖

สรุปผลการประชุมหารือแนวทางการ
บริหารจัดการสมดุลอุปทานไข่ไก่ เมื่อวัน
จันทร์ที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

๑๖๙๕๒ กรมการค้าภายใน อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔สต ๐๐๐๘/๘๔๒

รายงานข้อมูลราคาสินค้าปศุสัตว์ที่
เกษตรกรขายได้ ณ หน้าฟาร์ม และ
จำนวนสัตว์ที่ถูกฆ่า ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๖๙๕๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล กลุ่ม
ยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๓๕

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๕๐๖

ผลการคัดเลือกโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

๑๖๙๕๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๕๓๒

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนสัตว์
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๓
ตัว

๑๖๙๕๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๖๐๖/ว ๔๙

ขอส่งสรุปผลการประชุมหารือกำหนด
โครงการเพื่อปรับลดพื้นที่เพาะปลูกข้าว

๑๖๙๕๖ กรมการข้าว สำนักนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ข้าว

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๙๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/ว ๙๒

รายงานข้อมูลน้ำนมดิบของสหกรณ์และ
ศูนย์รวมน้ำนม ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๖๙๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๓๘

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๕๓๐

แจ้งการอนุมัติจำหน่ายทะเบียนสัตว์
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว

๑๖๙๕๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๕๒๘

ขอส่งแบบแสดงความจำนงขอรับความ
ช่วยเหลือโค-กระบือ ตามโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๒๙ ราย

๑๖๙๕๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๑๒๒๓

รายงานผลการฝึกอบรม โครงการฝึก
อบรมเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำ
กินของเกษตรกร ปี ๒๕๖๔

๑๖๙๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/ว ๙๑

รายงานข้อมูลการผลิตและตลาดปศุสัตว์
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ตามแบบ
ฟอร์ม ศฐ.๐๑

๑๖๙๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์

วาริน พงษ์รื่น

๑๕:๔๐

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร, ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๙๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๗๗๑

การอนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกกระบือตัวที่
๑ เพศผู้ อายุครบ ๑๘ เดือน โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว

๑๖๙๖๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๑๐๖๖๔

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของปศุสัตว์
จังหวัด นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์

๑๖๙๖๓ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ดรุณี คำรอด

๑๕:๔๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๑๒๒๔

รายงานผลการฝึกอบรม โครงการฝึก
อบรมเกษตรกรภายใต้โครงการระบบ
ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ด้าน
ปศุสัตว์ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๖๙๖๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๗๗๒

การจำหน่ายทะเบียนแม่กระบือ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ ให้เป็น
กรรมสิทธิ์ของเกษตรกรผู้ยืม (กรณี
สัญญายืมครบ ๕ ปี) รวมจำนวน ๑ ตัว

๑๖๙๖๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๒๗๐๖

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่
๑/๒๕๖๔ นายพงศ์พัฒน์ ขัตพันธุ์

๑๖๙๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ดรุณี คำรอด

๑๕:๔๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๙๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๗๗๓

การอนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกโคตัวที่ ๑
เพศผู้ อายุครบ ๑๘ เดือน โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน
๑๗,๐๐๐ บาท

๑๖๙๖๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๒๒๖

รายงานผลการจัดโครงการฝึกอบรม รวม
พลคน ศพก.เครือข่าย (ด้านปศุสัตว์)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๖๙๖๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๑๖๔

รายงานลูกเกิดโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
จำนวน ๓ ตัว

๑๖๙๖๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/๔๐๑๑

ส่งแบบสรุปสมรรถนะสำหรับการปฏิบัติ
ราชการของปศุสัตว์จังหวัด (ครั้งที่
๑/๒๕๖๔) นายจรูญ ชูเกียรติวัฒนา

๑๖๙๗๐ ศาลากลางจังหวัดลพบุรี ดรุณี คำรอด

๑๕:๔๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๒๘๙

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีแม่โค-กระบือ
ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๒
ตัว เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท

๑๖๙๗๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๒๘๗

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีแม่โค ของ

๑๖๙๗๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๙๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๓
ตัว เป็นเงิน ๔,๕๐๐ บาท

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๖๒๔๐

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของปศุสัตว์
จังหวัด นายธรรมนูญ ทองสุข

๑๖๙๗๓ ศาลากลางจังหวัดตาก ดรุณี คำรอด

๑๕:๔๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๒๙๑

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีแม่โค ของ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๒
ตัว เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท

๑๖๙๗๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๑๗๕

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีแม่กระบือ ของ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๕
ตัว เป็นเงิน ๒,๙๐๐ บาท

๑๖๙๗๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔บร ๐๐๐๘/๗๑๓๔

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของปศุสัตว์
จังหวัด นายธัชกร หัตถาธยากูล

๑๖๙๗๖ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ ดรุณี คำรอด

๑๕:๔๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๒๘๕

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีแม่กระบือ ของ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว เป็นเงิน ๒,๘๐๐ บาท

๑๖๙๗๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๙๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๒๙๓

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีแม่กระบือ ของ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว เป็นเงิน ๒,๘๐๐ บาท

๑๖๙๗๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๘๐๐/๒๒๕๓

ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว
รัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในวัน
อังคารที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา
๑๓.๐๐ น

๑๖๙๗๙ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
สำนักงานเลขานุการกรม

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๕๑

กองสารวัตรและกักกัน ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๙๘๐/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๖๑๓๘๙๕๕๒๒ รวมยอด ๓,๘๕๒.๐๐
บาท)

๑๖๙๘๐ AIS วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๑

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๑๕๙

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกโค ตัวที่ ๑
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๒
ตัว เป็นเงิน ๒๔,๐๐๐ บาท

๑๖๙๘๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๑๗๘

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกโค ตัวที่ ๑
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๗
ตัว เป็นเงิน ๗๖,๐๐๐ บาท

๑๖๙๘๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๙๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๙๘๓/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๘๑๙๐๐๖๐๒๕ รวมยอด ๓,๘๕๒.๐๐
บาท)

๑๖๙๘๓ AIS วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๒

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๑๕๓

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกโค ตัวที่ ๑
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๒
ตัว เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท

๑๖๙๘๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๙๘๕/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๘๑๓๗๕๔๐๘๐ รวมยอด ๓,๘๙๔.๘๐
บาท)

๑๖๙๘๕ AIS วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๓

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔อก ๐๓๑๘/๔๓๑๖

ขอส่งแฟ้มประวัติ สมุด ก.พ.๗ พร้อมวัน
ลา ของนางสาวกัญญาภัทร ใจเย็น

๑๖๙๘๖ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ดรุณี คำรอด

๑๕:๕๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๑๕๗

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกกระบือ ตัวที่
๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว เป็นเงิน ๑๒,๑๕๐ บาท

๑๖๙๘๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๙๘๘/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๘๕๖๖๐๙๙๐๕ รวมยอด ๑,๙๐๔.๖๐
บาท)

๑๖๙๘๘ AIS วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๕

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๓๙๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กส ๐๐๐๘/๔๘๕

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

๑๖๙๘๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ฺ ดรุณี คำรอด

๑๕:๕๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๒๘๓

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค-กระบือ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๕
ตัว

๑๖๙๙๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๙๙๑/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๘๕๖๖๐๙๙๑๐ รวมยอด ๓,๘๕๒.๐๐
บาท)

๑๖๙๙๑ AIS วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๖

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๑๖๕

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค-กระบือ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๕๑
ตัว

๑๖๙๙๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔ภก ๐๐๐๘/๒๖๘

ขอส่งแบบรับรองคุณสมบัติบุคคล
ประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔

๑๖๙๙๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ดรุณี คำรอด

๑๕:๕๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๐๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๑๗๑

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค-กระบือ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑๑
ตัว

๑๖๙๙๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๖๙๙๕/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๘๕๖๖๐๙๙๐๔ รวมยอด ๓,๘๙๔.๘๐
บาท)

๑๖๙๙๕ AIS วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๗

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๑๗๓

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค-กระบือ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๕๔
ตัว

๑๖๙๙๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๗๐๘

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

๑๖๙๙๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา ดรุณี คำรอด

๑๕:๕๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๑๕๕

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๒ ตัว

๑๖๙๙๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๐๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔สส ๐๐๐๘/๒๙๖

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

๑๖๙๙๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสงคราม

ดรุณี คำรอด

๑๕:๕๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๑๖๑

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๒ ตัว

๑๗๐๐๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔อจ ๐๐๐๘/๔๐๐

ส่งแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการปศุสัตว์จังหวัด รอบการประเมิน
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๗๐๐๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ

ดรุณี คำรอด

๑๖:๐๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๒๓๒

ขออนุมัติสัญญายืมลูกกระบือ ตัวที่ ๑
เพศเมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๑๑ ตัว

๑๗๐๐๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/๑๒๒๖

ส่งแบบสรุปหการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี นาย
จรูญ ชูเกียรติวัฒนา

๑๗๐๐๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ดรุณี คำรอด

๑๖:๐๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๐๐๔/๒๕๖๔

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (หมายเลขโทรศัพท์
๐๖๓๑๙๗๑๔๕๔ รวมยอด ๓,๘๕๒.๐๐

๑๗๐๐๔ AIS วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๑

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๐๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

บาท)

๑๖/๐๔/๒๕๖๔นธ ๐๐๐๘/๕๑๘

ส่งแบบรับรองคุณสมบัติบุคคล ประกอบ
การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
(เพิ่มเติม)

๑๗๐๐๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ดรุณี คำรอด

๑๖:๐๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๒๖๒

ขออนุมัติสัญญายืมลูกโค-กระบือ ตัวที่ ๑
เพศเมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๖ ตัว

๑๗๐๐๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๓/๐๔/๒๕๖๔ลป๐๐๐๘/ ๓๒๐๓

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (มี.ค.
๒๕๖๔ รวมรายได้ทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี
๔๕๔,๕๔๐.๐๐ บาท)

๑๗๐๐๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๓

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๒๓๖

ขออนุมัติสัญญายืมลูกโค-กระบือ ตัวที่ ๑
เพศเมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๒๕ ตัว

๑๗๐๐๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๒๖๔

ขออนุมัติสัญญายืมลูกโค-กระบือ ตัวที่ ๑
เพศเมีย โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๒๙ ตัว

๑๗๐๐๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๐๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๐/๑๓๖

ขอส่งแบบรับรองคุณสมบัติบุคคล
ประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔

๑๗๐๑๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
มหาสารคาม

ดรุณี คำรอด

๑๖:๐๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๒๒(๑๐)/ ๑๑๒

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค ๒๕๖๔)

๑๗๐๑๑ ศูนย์พัฒนาปศุสัตว์ตามพระราชดำริ
อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๖

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๓/๑๒๒

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

๑๗๐๑๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก ดรุณี คำรอด

๑๖:๐๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔นร ๑๐๑๓.๑/๖๕

การรับสมัครเข้าร้บการอบรมโครงการ
พัฒนานักบริหารระดับสูง ผู้บริหารส่วน
ราชการ (นบส.๒) รุ่นที่ ๑๓ ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เพิ่มเติม

๑๗๐๑๓ สำนักงาน  ก.พ. ดรุณี คำรอด

๑๖:๐๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔ภก๐๐๐๘/ ๒๖๕

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๗๐๑๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๙

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ยธ ๐๕๒๕/๒๑๑๐

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม
หลักสูตรการบังคับคดีสำหรับ
เจ้าพนักงานบังคับทางปกครอง

๑๗๐๑๕ กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม ดรุณี คำรอด

๑๖:๐๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๐๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๙๖๓

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ นายบุรินทร์ สรสิทธิ์สุข
สกุล

๑๗๐๑๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ดรุณี คำรอด

๑๖:๑๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ลป๐๐๐๘/ ๓๐๗๑

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (มูลค่ารวม
๔๙,๒๒๐.๐๐ บาท)

๑๗๐๑๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๑

กองคลัง ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๖๕๙

ส่งตัวข้าราชการไปรักษาราชการแทน
นายสมศักดิ์ จิตตวิสุทธิวงศ์

๑๗๐๑๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ดรุณี คำรอด

๑๖:๑๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กบ ๐๐๐๘/๔๓๓

ขอสนับสนุนเงินค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการ (ค่าเบี้ยเลี้ยง พาหนะและที่
พัก) เพิ่มเติม  จำนวนเงิน ๒๐๑,๖๐๐
บาท

๑๗๐๑๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๑๕

สำนักงานเลขานุการกรม ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔ทส ๑๑๐๑/ว๔๘๗

ขอนำส่งแบบตอบรับการประชุมคณะ
กรรมการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศ
ไทยครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

๑๗๐๒๐ คณะกรรมการองค์การสวนสัตว์แห่ง
ประเทศไทย

วิลาสินี ยิ้มแย้ม

๑๖:๔๑

กรมปศุสัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔ทส ๑๑๑๙/ว๑๐๘๙

ขอเลื่อนการประชุมคณะกรรมการกลั่น
กรองการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อ

๑๗๐๒๑ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย วิลาสินี ยิ้มแย้ม

๑๖:๔๖

กรมปศุสัตว์ ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๐๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ
สำนักอนุรักษ์ และวิจัย (นักบริหารระดับ
๙)ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ลพ๐๐๐๘/ ๑๖๘๖

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่า
สาธารณูปโภค (เพิ่มเติม) (คงเหลือเงิน
งบประมาณจำนวน ๑,๘๓๗.๔๔ บาท)

๑๗๐๒๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๑๖

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๕/๑๐๘

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๗๐๒๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อรประภา อินแก้ว

๐๘:๑๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔รย๐๐๐๕/ ๕๙๖

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนครุภัณฑ์
สำนักงาน (ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
จำนวน ๕ รายการ)

๑๗๐๒๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๒๐

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๐๒๕/๒๕๖๔

ขอลาป่วย นายไชยวัฒน์ ภิญโญเทพ
ประทาน ลาป่วยวันที่ ๑๖ เมษายน
๒๕๖๔

๑๗๐๒๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ อรประภา อินแก้ว

๐๘:๒๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๒/๑๕๕

ผู้ประกอบการขออนุญาตชึ้แจง
สเปคกระบือน้ำว้าที่มีอยู่ ในพื้นที่ อำเภอ
แม่จริม, อำเภอเฉลิมพระเกียรติ, อำเภอ
บ่อเกลือ, อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

๑๗๐๒๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา อรประภา อินแก้ว

๐๘:๒๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กจ๐๐๐๘/ ๗๓๕

ขอแจ้งยกเลิกรายการบัญทึกข้อมูล บช.

๑๗๐๒๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๒๒

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๐๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑ ประเภทเอกสาร RE (จำนวนเงิน
๙๔๔,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕/๐๐๑๖๓

รายงานสถานการณ์ความเสี่ยงการติด
โรค Covid-๑๙

๑๗๐๒๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๒๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๒๐

สางรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔ (รวมทั้งสิ้น
๔๔,๖๙๒.๐๐ บาท)

๑๗๐๒๙ ศูนย์วิจัยและพัมนาอาหารสัตว์แพร่
(งานบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๒๕

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๘๒

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (มี.ค.
๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๑๙,๔๐๐.๐๐ บาท)

๑๗๐๓๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย วันทนี สุขเขียว

๐๘:๒๗

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๓/๑๒๗

บันทึกถ้อยคำการขยายระยะเวลาการ
ศึกษา ของนางสาวศิริพร ตงศิริ (ขยาย
ระยะเวลาการศึกษาต่อปริญญาเอก
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ - ๓๑
พฤษภาคม ๒๕๖๔)

๑๗๐๓๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก ต.ลาด
ตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๒๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์, สำนักพัฒนา
พันธุ์สัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(พช)/ ๗๓

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๗๐๓๒ ด่านกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ วันทนี สุขเขียว

๐๘:๓๐

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๒๑

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

๑๗๐๓๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่
(งานบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๓๒

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๐๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๙/๐๙๘

ขอยืมเงินเพื่อการบริหารจัดการเงิน
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตร
มาส ๔ เป็นรายการค่าวัสดุการเกษตร
(ค่าอาหารสัตว์) จำนวนเงิน ๒๕๒,๙๐๐
บาท

๑๗๐๓๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
งานบริหารทั่วไป

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๓๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔นศ๐๐๐๘/ ๖๘๗๕

ขอความเห็นชอบอนุมัติจำหน่ายพัสดุ
ชำรุด (จำนวน ๒๐ รายการ)

๑๗๐๓๕ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช วันทนี สุขเขียว

๐๘:๓๔

กองคลัง, กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔ชย๐๐๐๘/ ๑๖๓๑

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒๗๐,๕๗๐.๐๐
บาท)

๑๗๐๓๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๓๖

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔ชย๐๐๐๘/ ๑๖๓๓

ขอรับมอบอำนาจดำเนินการขอใช้ที่ราช
พัสดุ

๑๗๐๓๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๓๘

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ชม๐๐๐๘/ ๒๔๕๓

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๔๘๔,๔๖๕ บาท)

๑๗๐๓๘ สำนักงานแศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ วันทนี สุขเขียว

๐๘:๔๐

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔พล๐๐๐๘/ ๖๑๔

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (มี.ค.

๑๗๐๓๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๔๓

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๐๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๑๓๘ล๖๗๐.๐๐
บาท)

๑๖/๐๔/๒๕๖๔พว.๐๑๕/๒๕๖๔

แจ้งผลการปรับปรุง บริษัท ซีพีเอฟ
(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โรงงาน
แปรรูปเนื้อไก่สระบุรี (EST.๓๖) Plant A

๑๗๐๔๐ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) (โรงงานอาหารแปรรูป ๒)

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๔๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ภก๐๐๐๘/ ๒๔๗

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๗๐๔๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต วันทนี สุขเขียว

๐๘:๔๕

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔พว.๐๑๖/๒๕๖๔

แจ้งผลการปรับปรุงโรงงานอาหาร
แปรรูป๓ (EST.๓๖ Plant B)

๑๗๐๔๒ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) (โรงงานอาหารแปรรูป ๓)

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๔๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔พว.๐๑๗/๒๕๖๔

แจ้งผลการปรับปรุงโรงงานอาหาร
แปรรูป๑ (EST.๒๓)

๑๗๐๔๓ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน) (โรงงานอาหารแปรรูป ๑)

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๔๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔พล๐๐๐๘/ ๖๐๘

ส่งรายงาน ผช ๓๗/๑ งบป้องกันและ
ปราบปรามโรค (ประจำเดือน มี.ค.
๒๕๖๔ ยอดยกไปเดือนหน้า ๙,๗๔๗
บาท)

๑๗๐๔๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๕๙

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๔/ ๑๐๓

นำส่งเงินรายได้แผ่นดินนำส่งคลัง (มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวน ๑ชุด รวมทั้งสิ้น ๕,๕๐๔
บาท)

๑๗๐๔๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๑

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๐๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๘/ ๑๑๗

แจ้งการโอนเงินงบประมาณเหลือจ่าย
งบลงทุน กลับส่วนกลาง ผจำนวน ๓
รายการ คงเหลือเงินทั้งสิ้น จำนวน
๗๔,๗๗๙.๔๑ บาท)

๑๗๐๔๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครพนม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๓

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔พท๐๐๐๘/ ๗๐๖

ขอส่งรายงานงบกระทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร รายงานเงินคงเหลือประจำวัน
และรายงานการเงิน (มี.ค. ๒๕๖๔ ยอด
คงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร
๑๗,๕๑๘.๐๐ บาท)

๑๗๐๔๗ สำนักปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ฝ่าย
บริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๗

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ยล๐๐๐๘/ ๗๑๐

ข้าราชการขอลาออกจากราชการและ
แจ้งของดการเบิกจ่ายเงินเดือน (นายอับ
ดุลเลาะ หะยีบานุง)

๑๗๐๔๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา วันทนี สุขเขียว

๐๙:๑๘

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๗๘

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้าน
ปศุสัตว์ทรงอนุเคราะห์ ปีงบประมาณ
๒๕๖๓

๑๗๐๔๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

ดรุณี คำรอด

๐๙:๒๐

รองอธิบดี๒ ด้านบริหาร ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๖๙

รายงานประจำเดือน (ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๗๐๕๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
หนองคาย อ.สระใคร จ.หนองคาย

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๒๐

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๑.๙/๓๖

SENASICA แจ้งตอบกรณีคำขอขึ้น
ทะเบียนโรงงานใหม่ VCN.๗ เพื่อส่งออก

๑๗๐๕๑ ฝ่ายเกษตร ประจำสถานกงสุลใหญ่
ณ นครลอสแอนเจลิส

ดรุณี คำรอด

๐๙:๒๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๑๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

อาหารสัตว์เลี้ยงไปเม็กซิโก

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๙๑๒/๒๒๑๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก

๑๗๐๕๒ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่ง
ประเทศไทย

ดรุณี คำรอด

๐๙:๒๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๗๙

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้าน
ปศุสัตว์ทรงอนุเคราะห์ ปีงบประมาณ
๒๕๖๓

๑๗๐๕๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๒๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๖/๑๔๐

รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีไฟ
ไหม้รถยนต์ราชการ

๑๗๐๕๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
๖๓ ม.๒ ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.
จันทบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๓๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๔๕

ขอโอนเงินงบประมาณกลับส่วนกลาง
เป็นเงิน ๕๑๕,๘๑๐ บาท

๑๗๐๕๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
บุรีรัมย์

ดรุณี คำรอด

๐๙:๓๕

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๖๐

ขอปรับเปลี่ยนประเภทรายจ่าย
งบประมาณ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง
พันธุ์สัตว์ เป็นเงิน ๙๒,๗๘๐.๔๐ บาท

๑๗๐๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๓๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔รอ๐๐๐๘/ ๑๒๒๖

ขอส่งรายงานงบประทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร (มี.ค. ๒๕๖๔ โดยมี ๘ บัญชี )

๑๗๐๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๖

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๘๖

ขอส่งข้อเสนอแนวคิด/วิธีการ เพื่อพัฒนา

๑๗๐๕๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต.ปากช่อง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๓๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๑๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

งานหรือปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น (เรื่อง การผลิตสุกรขุนโดยใช้พ่อพันธุ์
สุดท้ายของกรมปศุสัตว์ ในฟาร์มเครือ
ข่ายเกษตรกร)

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๓๕

ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย

๑๗๐๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
บุรีรัมย์

ดรุณี คำรอด

๐๙:๓๘

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๓๔

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๗๐๖๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๐

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๓๓

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (มูลค่ารวม
๒๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๗๐๖๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๒

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔พณ ๐๘๑๖/ว ๘๖๘

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะ
กรรมการขับเคลื่อนการสร้าง
แพลตฟอร์มกลาง "เกษตรผลิต พาณิชย์
ตลาด"

๑๗๐๖๒ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดรุณี คำรอด

๐๙:๔๓

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๘๐

ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงิน
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน มี.ค.
๒๕๖๔ ยอดยกไป ๑,๔๕๕,๐๐๐.๐๐
บาท)

๑๗๐๖๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๔

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๑๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔สน๐๐๐๘/ ๗๕๓

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔ ยอด
คงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร ๑๓.๙๓
บาท)

๑๗๐๖๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๖

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔ชย๐๐๐๘/ ๑๖๓๒

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๗๐๖๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๘

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๒๘๘

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๗๐๖๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๕๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๐๒๙๑

ขอเปลี่ยนเพศโคเนื้อ หมายเลข
๕๙๑๔๓TK และ หมายเลข ๖๐๐๕๒TK
เป็นเพศผู้

๑๗๐๖๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๕๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๐๖๘/๒๕๖๔

ขอรับรองเอกสาร Form ๓ หลังวันเรือ
ออก

๑๗๐๖๘ บริษัท อ๊อคต้าฟู้ดส์ จำกัด EST
๑๖๑

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๕๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๕/๒๐๑

ย้ายข้าราชการ นางสาววรทัย รอดเรือง
ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ศูนย์วิจัย
และบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก ตั้งแต่วันที่
๑ เมษายน ๒๕๖๔

๑๗๐๖๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ.
เมือง จ.ตาก

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๐๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๑๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๕/๒๐๙

แจ้งความประสงค์ขอใบพันธุ์ประวัติโค
พันธุ์ตาก จำนวน ๕ ตัว

๑๗๐๗๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ.
เมือง จ.ตาก

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๐๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๖๑

ขอรับการสนับสนับครุภัณฑ์สำหรับใช้
ดำเนินงานภายในศูนย์วิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม

๑๗๐๗๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์มหาสารคาม

ดรุณี คำรอด

๑๐:๐๙

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๕/๒๑๐

ขออนุมัติคัดเพื่อเก็บทดแทนพันธุ์
(จำหน่ายโคเนื้อพันธุ์ตาก จำนวน ๑๐
ตัว)

๑๗๐๗๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ.
เมือง จ.ตาก

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๐๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๕/ ๑๐๕

การวางและจัดทำผังเมืองรวมเมืองตรัง
จังหวัดตรัง (ปรับปรุงครั้งที่ ๓)

๑๗๐๗๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันะธุ์สัตว์ตรัง วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๙

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔LFP ๐๒-๐๔/๒๕๖๔

การนำส่งเอกสาร Prelisting
establishment information

๑๗๐๗๔ บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร
จำกัด (เฟอร์เทอร์)

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๑๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(สข)/ ๑๕๓

แจ้งยกเลิกการบันทึกรายการนำส่งเงิน
R๒ - เงินฝากคลังของตนเอง (เมื่อ ๓๐
มี.ค. ๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๘๓,๙๖๕ บาท)

๑๗๐๗๕ ด่านกักกันสัตว์สงขลา ถ.ศรีภูวนารถ
ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๑๔

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๕/๒๑๑

ขออนุมัติคัดและจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์สัตว์
ตาก จำนวน ๖ ตัว

๑๗๐๗๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ.
เมือง จ.ตาก

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๑๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๑๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๕/๒๑๒

ขอขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สิน โคพันธุ์ตาก
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๗๐๗๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ.
เมือง จ.ตาก

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๑๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๕/๒๑๔

ส่งสัญญาจ้างพนักงานราชการ ตำแหน่ง
พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล จำนวน ๑ อัตรา

๑๗๐๗๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ.
เมือง จ.ตาก

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๑๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๒๔/ ๒๕๘

ขออนุมัติยกเลิกรายการในระบบ GFMIS
จ่ายชำระเงิน (ขจ๐๕)เลขที่ ขบ๐๒-
๒๑๔๗๐๐๐๓๕๙๒๖ ค่าเช่าบ้าน จำนวน
๖,๐๐๐ บาท)

๑๗๐๗๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์มหาสารคาม (กลุ่มงานการ
เงินและบัญชี)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๑

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๘/ ๑๒๒

รายงานเงินรายได้แผ่นดิน (เม.ย. ๒๕๖๔
รวมทั้งสิ้น ๒,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๗๐๘๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๓

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๘/ ๑๒๐

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๗๐๘๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๔

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๘/๑๑๙

ขอรายงานผลส่ง-มอบ โคเนื้อให้ศูนย์วิจัย
และบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา

๑๗๐๘๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๒๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๑๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๓/๑๕๕

ขออนุมัติจำหน่ายพัสดุชำรุด จำนวน ๘
รายการ

๑๗๐๘๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.
ศรีสะเกษ

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๒๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๐/๑๒๑

ส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
และรายงานรายได้แผ่นดิน ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๗๐๘๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ จ.
นครศรีฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๒๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๐/๑๒๗

ขออนุมัติคัดกระบือพื้นเมืองเพื่อจำหน่าย
จำนวน ๒๐ ตัว

๑๗๐๘๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ จ.
นครศรีฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๒๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๑/๑๓๘

ขอปรับประเภทรายจ่ายงบดำเนินงาน
(ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ) ครั้งที่ ๒
กิจกรรมเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมและ
ชันสูตรโรคสัตว์

๑๗๐๘๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๓๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๑/๑๔๒

ขอส่งสำเนาอนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายกลับ
ส่วนกลาง จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน
๑,๐๐๐ บาท

๑๗๐๘๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๓๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๑/๑๔๖

ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๗๐๘๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๓๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๑๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๐/๑๒๙

รายงานสัตว์ตาย (โคเนื้อพันธุ์พื้นเมือง
เพศผู้ หมายเลข ๖๓๐๒๗ NAN)

๑๗๐๘๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ จ.
นครศรีฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๓๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔สต๐๐๐๘/ ๘๔๘

ส่งรายานการจัดเก็บรายได้จาการ
จำหน่ายวัคซีน ประจำเดือน มี.ค.
๒๕๖๔

๑๗๐๙๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๗

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๐/๑๓๒

ขออนุมัติคัดโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองเพื่อ
จำหน่าย จำนวน ๑๐ ตัว

๑๗๐๙๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ จ.
นครศรีฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๓๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๐/๑๓๑

รายงานผลการจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์
พื้นเมือง จำนวน ๕๒ ตัว

๑๗๐๙๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ จ.
นครศรีฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๓๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔ภก๐๐๐๘/ ๒๖๓

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือน ม.ค. ๒๕๖๔ (รวมทั้งสิ้น
๕,๕๐๐.๐๐ บาท)

๑๗๐๙๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๐

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๕๑

ขออนุมัติจำหน่ายแพะ ออกจากทะเบียน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒
ตัว

๑๗๐๙๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๔๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๑๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กจ๐๐๐๘/ ๗๒๔

ขอส่งรายงานรายได้แผ่นดิน (จำนวน ๑
ชุด มี.ค. ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น
๑๗๑,๘๒๐.๐๐ บาท)

๑๗๐๙๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๑

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๕๓

ขออนุมัติจำหน่ายแพะ ออกจากทะเบียน
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน
๒๓ ตัว

๑๗๐๙๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๔๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๕๕

รายงานการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีแพะ
ตาย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๒ ตัว

๑๗๐๙๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๔๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/ว ๖๕๑

รายงานความก้าวหน้าจุดเรียนรู้การเลี้ยง
โคนม ศูนย์ชัยพัฒนาการเกษตร สิรินธร
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๗๐๙๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
(กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๔๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(สข)/ ๑๖๗

ขอแก้ไขเลขทะเบียนครุภัรฑ์ยานพาหนะ
และขนส่ง (หมายเลขทะเบียน ๒ฒส
๔๑๔๖ ขอแก้ไขเลขทะเบียนรถยนต์ใน
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน กรมปศุสัตว์ คือ
หมายเลขทะเบียน ผบ๗๖๑๗ สงขลา)

๑๗๐๙๙ ด่านกักกันสัตว์สงขลา ถ.ศรีภูวนารถ
ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๔

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๕๗

รายงานการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีแพะ
ตาย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๗๑๐๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๔๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๑๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

จำนวน ๓ ตัว

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๖๘

รายงานผลการดำเนินงาานโครงการฝึก
อบรมหลักสูตร "พัฒนาผลิตภัณฑ์และ
การตลาดกลุ่มเครือข่าย" เกษตรกร
สมาชิก ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ

๑๗๑๐๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๔๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๕/ ๒๓๓

ส่งรายงานการเงินตามระบบ GFMIS (มี.
ค. ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ยอดยก
ไป ๒๑,๑๑๖,๑๐๙.๒๓ บาท)

๑๗๑๐๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๗

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๗๗

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานด้าน
ปศุสัตว์ทรงอนุเคราะห์ ปีงบประมาณ
๒๕๖๓

๑๗๑๐๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๔๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(สข)/ ๑๓๙

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๗๑๐๔ ด่านกักกันสัตว์สงขลา ถ.ศรีภูวนารถ
ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๘

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กพ๐๐๐๘/ ๓๓๒

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๗๑๒,๓๐๐.๐๐ บาท)

๑๗๑๐๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
กำแพงเพชร (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๕๐

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๑๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กจ๐๐๐๘/ ๙๐๗

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๗๑๐๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๕๒

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ศปก(หญ)๙๕๗/ ๒๕๖๔

ยืนยันการออกหนังสือค้ำประกัน (บริษัท
เค.เอส.พี อ๊อคต้าเทค จำกัด จำนวนเงิน
๑,๒๐๐.๐๐ บาท)

๑๗๑๐๗ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๐

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔ดศ ๐๕๐๒/ว ๑๐๑๕

ขอส่งตัวผู้สำเร็จการอบรมคืนต้นสังกัด
นางสาวพิมพ์พิชชาภัส ศิริวัฒน์

๑๗๑๐๘ สำนักงานสถิติแห่งชาติ ดรุณี คำรอด

๑๑:๑๕

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔ปจ ๐๐๐๘/ว ๑๔๙๔

ขอส่งรายงานประจำเดือนมีนาคม
๒๕๖๔

๑๗๑๐๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๘

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๐/ ๑๒๒

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔ (รวมทั้งสิ้น
๒๖๖,๑๒๖.๐๐ บาท)

๑๗๑๑๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ จ.
นครศรีธรรมราช

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๐

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๐/ ๑๒๓

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๗๑๑๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครศรีธรรมราช อ.ร่อนพิบูลย์ จ.
นครศรีธรรมราช

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๒

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๒/ ๑๔๔

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ

๑๗๑๑๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๓

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๒๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๒๔

ส่งรายงานประจำเดือน (มี.ค. ๒๕๖๔
ยอดคงเหลือตามใบแจ้งยอดธนาคาร
๖,๒๖๙.๐๐ บาท)

๑๗๑๑๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
สกลนคร ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.
สกลนคร

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๖

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔นบ๐๐๐๘/ ๑๘๙

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์วิทยาศาตร์ และ
ครุภัณฑ์สนาม (รายการหีบเย็น
(Vaccine cold box) พร้อมเครื่องวัด
และบันทึกอุณหภูมิ (Data logger)
จำนวน ๒ ชุดๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท ฯลฯ)

๑๗๑๑๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๐

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔สส๐๐๐๘/ ๒๘๑

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๗๑๑๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสงคราม

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๑

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๑/ ๑๔๔

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๗๑๑๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๓

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๑/ ๑๔๐

ขอส่งสำเนาอนุมัติโอนเงินเหลือจ่ายกลับ
ส่วนกลาง (จำนวน ๑ รายการ เป็นเงิน
๑,๐๐๐ บาท)

๑๗๑๑๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๕

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๒๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๑๑๘/๒๕๖๔

ขอยกเลิกและออก HEALTH
CERTIFICATE ชุดใหม่

๑๗๑๑๘ บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๑:๔๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๑๑๙/๒๕๖๔

ขอยกเลิกและออก HEALTH
CERTIFICATE ชุดใหม่

๑๗๑๑๙ บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๑:๔๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๕/ ๑๐๒

จัดส่งเอกสารขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์
(มูลค่ารวม ๖๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๗๑๒๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธฺุ์สัตว์ตรัง ต.
วังคีรี อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๕๑

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๒/ ๑๘๑

รายงานการเงิน (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๗๑๒๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ อ.เมือง
จ.สุรินทร์

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๕๓

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๗๕

รับรองการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ (นายณัฐกร ชายะพันธ์)

๑๗๑๒๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๑:๕๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔พจ๐๐๐๘/ ๖๓๕

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๒๖๙,๑๐๐.๐๐
บาท)

๑๗๑๒๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ฝ่าย
บริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๕๔

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๙๓

การขยายผลให้เกษตรกรรายใหม่ยืมลูก
โคของโครงการ ธคก. เพื่อการผลิต
จำนวน ๓ ตัว

๑๗๑๒๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๑:๕๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๒๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๓๙

การขยายผลให้เกษตรกรรายใหม่ยืมลูก
โคของโครงการ ธคก. เพื่อการผลิต
จำนวน ๒ ตัว

๑๗๑๒๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๑:๕๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๓)/ ๑๕๖๐

รายงานการรับมอบ - ส่งมอบครุภัณฑ์
(ส่งมอบครุภัณฑ์ จำนวน ๙๐ รายการ)

๑๗๑๒๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๕๖

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๔๐

การขยายผลให้เกษตรกรรายใหม่ยืมลูก
โคของโครงการ ธคก. เพื่อการผลิต
จำนวน ๔ ตัว

๑๗๑๒๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๑:๕๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๔๑

การขยายผลให้เกษตรกรรายใหม่ยืมลูก
โคของโครงการ ธคก. เพื่อการผลิต
จำนวน ๒ ตัว

๑๗๑๒๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๑:๕๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๗๘

รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงแพะในพื้นที่ภาคใต้
ตามพระราชดำริฯ

๑๗๑๒๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๐๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๖๓๖

นำส่งเงินบริจาค เข้าร่วมโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ

๑๗๑๓๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา (กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๐๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๒๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๖๓๕

ส่งหลักฐานการนำส่งเงินโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว

๑๗๑๓๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา (กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๒:๐๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔ตร ๐๐๐๘/๖๑๔

ขอยืนยันยอดฟาร์มมาตรฐานเลี้ยงสุกร
จังหวัดตราด

๑๗๑๓๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๒:๓๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๑๓๓/๒๕๖๔

ขออนุโลมขอยื่นเอกสาร Health
certificate หลังเรือออก

๑๗๑๓๓ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน)

อรประภา อินแก้ว

๑๒:๓๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๑๓๔/๒๕๖๔

ขออนุโลมขอยื่นเอกสาร Health
certificate หลังเรือออก

๑๗๑๓๔ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๒:๓๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๑๓๕/๒๕๖๔

ขออนุโลมขอยื่นเอกสาร Health
certificate หลังเรือออก

๑๗๑๓๕ บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด
(มหาชน)

อรประภา อินแก้ว

๑๒:๓๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๑๓๖/๒๕๖๔

ขออนุโลมขอยื่นเอกสาร Health
certificate หลังเรือออก

๑๗๑๓๖ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๑๒:๓๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๕/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๑๓๗/๒๕๖๔

ขอทำหนังสือ TO WHOM

๑๗๑๓๗ บริษัทซีพีเอฟจำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๒:๕๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๑๓๘/๒๕๖๔

ขอพิจารณาออกหนังสือ To Whom กับ

๑๗๑๓๘ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๐๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๒๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

H/C REPLACEMENT

๑๙/๐๔/๒๕๖๔QS(KJ) ๐๒๖/๒๕๖๔

ขอแจ้งเลื่อนการปรับปรุงโครงสร้าง
โรงงาน อาคาร ๑

๑๗๑๓๙ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน) (EST.๑๑๙)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๑๔๐/๒๕๖๔

เรียนเชิญวิทยากรบรรยายเรื่อง ฟาร์มไก่
ไข่แบบไม่ใช้กรง (Cage Free) ในวันที่
๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา
๑๐.๓๐-๑๒.๐๐ น. ณ บริษัทโซเอทิส
(ประเทศไทย) จำกัด ชั้นที่ ๔๕ อาคารยู
ไนเต็ดเซ็นเตอร์

๑๗๑๔๐ บริษัทโซเอทิส(ประเทศไทย)จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๗๕๑

ชี้แจงตัวชั้วัดจำนวนสถานประกอบการ
ฟาร์มโคนมที่ได้รับการตรวจประเมินและ
รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สำหรับฟาร์มโคนม

๑๗๑๔๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๗๒๘

รายงานการจ้างพนักงานราชการแทน
อัตราที่ว่างลง ตำแหน่ง นักวิชาการ
สัตวบาล

๑๗๑๔๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๑๔๓/๒๕๖๔

แจ้งขอเลื่อนการตรวจติดตามประจำปี
ระบบ GMP/HACCP บริษัท สตาร์ มีท
โปรดักส์ จำกัด (EST.๒๒๗)

๑๗๑๔๓ บริษัท สตาร์ มีท โปรดักส์ จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๒๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๓๕๗

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

๑๗๑๔๖ สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร ดรุณี คำรอด

๑๓:๔๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/ว ๑๑๖๔

รายงานการประชุม ฝึกอบรม สัมมนา
บุคคลภายนอก ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔

๑๗๑๔๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๓๔๖

ส่งข้อมูลงบเดือนวันลา รอบ ๑ เมษายน
๒๕๖๔

๑๗๑๔๘ สำนักงานปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร ดรุณี คำรอด

๑๓:๔๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔ปน ๐๐๐๘/๓๙๗

ยกเลิกขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ปัตตานี (ฉบับเมล) (เสนอ กปร.)

๑๗๑๔๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๓

สำนักงานเลขานุการกรม ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๓๕๒

ขอทำบัตรข้าราชการ นายสาโรจน์ จิต
ตกาญจน์

๑๗๑๕๐ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร

ดรุณี คำรอด

๑๓:๔๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๓๑๙๕

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายสรวิศ
ธานีโต วันที่ ๔-๖ เมย ๖๔ พื้นที่ ปศข.๗

๑๗๑๕๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

ดรุณี คำรอด

๑๓:๔๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ปป ๐๐๑๐/ว ๖๕

ขอเลื่อนการจัดอบรมเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตในภาค
รัฐเชิงรุก รุ่นที่ ๑ และรุ่นที่ ๒

๑๗๑๕๒ สำนักงาน ป.ป.ท ดรุณี คำรอด

๑๓:๕๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๒๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๔๙๒

รายงานตัวชี้วัด การรับรองสถานที่
จำหน่ายไข่สัด ตามโครงการไข่สด
ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK)
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (ตุลาคม ๒๕๖๓-
มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๗๑๕๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ จังหวัด
นครราชสีมา (ส่วนมาตรฐานฯ)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๖๕๐๒

แก้ไขคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและ
การให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่า
ขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง
เฉพาะราย นายพิมาน แม้นมินทร์

๑๗๑๕๔ ศาลากลางจังหวัดยะลา ดรุณี คำรอด

๑๓:๕๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๔๒๑๕

ย้ายข้าราชการ นางสาวศันสนีย์ ชาลี
รินทร์

๑๗๑๕๕ ศาลากลางจังหวัดชัยภูมิ ดรุณี คำรอด

๑๓:๕๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/๕๘๔๙

ย้ายข้าราชการ นายธนดล สุขคงเจริญ

๑๗๑๕๖ ศาลากลางจังหวัดเลย ดรุณี คำรอด

๑๓:๕๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๑๑๒๖๐

ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
นางสาวพรรณิภา ใจนะเปียง

๑๗๑๕๗ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ดรุณี คำรอด

๑๔:๐๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๔๙๔

รายงานตัวชี้วัด จำนวนสถานประกอบ
การฟาร์มที่ได้รับการตรวจประเมินและ
รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีด้าน
ปศุสัตว์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (ตุลาคม
๒๕๖๓-มีนาคม ๒๕๖๔)

๑๗๑๕๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ จังหวัด
นครราชสีมา (ส่วนมาตรฐานฯ)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๒๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๖๕๘๓

ขอให้แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการ
แทนปศุสัตว์อำเภอบันนังสตา

๑๗๑๕๙ ศาลากลางจังหวัดยะลา ดรุณี คำรอด

๑๔:๐๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๔๙๙

รายงานผลความคืบหน้าตัวชี้วัดด้าน
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ในรอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๗๑๖๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ จังหวัด
นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔สท ๐๐๐๘/๗๗๗

ขอย้าย นางสาวภูริชญา เรืองจ้อย

๑๗๑๖๑ สำนักงานปศุสัตว์สุโขทัย ดรุณี คำรอด

๑๔:๐๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๔๙๓

ส่งรายงานผลการดำเนินงานการ
ประชาสัมพันธ์และขยายโครงการ
ปศุสัตว์ OK เพื่อประกอบเป็นหลักฐาน
ตัวชี้วัดการรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อ
สัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์
OK)

๑๗๑๖๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ จังหวัด
นครราชสีมา (ส่วนมาตรฐานฯ)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑ (มส)/๐๘๒

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

๑๗๑๖๓ ด่านกักกันสัตว์แม่ฮ่องสอน ดรุณี คำรอด

๑๔:๐๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๕๒๒

ส่งเอกสารขอรับรองการปฏิบัติทาง
สุขลักษณะที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนม
ดิบ (บริษัท ธวัชฟาร์ม จำกัด สาขาปาก
ช่อง)

๑๗๑๖๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓
นครราชสีมา (ส่วนมาตรฐานการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๒๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔อบ ๐๐๐๘/๑๕๐๔

รายงานข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ และขาด
ราชการ

๑๗๑๖๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุบลราชธานี

ดรุณี คำรอด

๑๔:๐๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๓/๑๐๘

ส่งข้อมูลวันลาของข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจำ

๑๗๑๖๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ ดรุณี คำรอด

๑๔:๑๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๕๒๓

ส่งเอกสารรายงานการตรวจรับรองการ
ปฏิบัติทางสุขลักษณะที่ดีสำหรับศูนย์
รวบรวมน้ำนมดิบ (สหกรณ์โคนมชุมพวง
จำกัด)

๑๗๑๖๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓
นครราชสีมา (ส่วนมาตรฐานการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔นฐ ๐๐๐๘/๕๕๙๘

ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เป็นกรณี
พิเศษ

๑๗๑๖๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ดรุณี คำรอด

๑๔:๑๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๓๒๐

แจ้งหยุดดำเนินกิจการโรงฆ่าสัตว์
ชั่วคราว จำนวน ๒ ราย

๑๗๑๖๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
มาตรฐานการปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/๖๕๒

ขอส่งข้อมุลวันลาป่วย ลากิจ สายและ
ขาดราชการ

๑๗๑๗๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ดรุณี คำรอด

๑๔:๑๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๗๒๒

ขอยกเลิกใบประกอบกิจการฆ่าสัตว์
จำนวน ๒ ราย

๑๗๑๗๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
มาตรฐานการปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๒๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(อต)/๑๓๑

ขอส่งข้อมุลวันลาป่วย ลากิจ สายและ
ขาดราชการ ข้าราชการ และพนักงาน
ราชการ

๑๗๑๗๒ ด่านกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ ดรุณี คำรอด

๑๔:๑๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๖๒

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้
วัดบังคับที่ ๓ ของสำนักงานปศุสัตว์เขต
๖ รอบการประเมินครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๗๑๗๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
มาตรฐานการปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔อต ๐๐๐๘/๔๘๙

เพิ่มค่าตอบแทนพนักงานราชการรอบ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๓ เพิ่มเติม

๑๗๑๗๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ดรุณี คำรอด

๑๔:๑๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๒๓๐

ขอส่งรายงานข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ
และขาดราชการ

๑๗๑๗๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี

ดรุณี คำรอด

๑๔:๑๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๘/๑๒๕

หนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จ
ตกทอดของลูกจ้างประจำ

๑๗๑๗๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ฺสัตว์
ประจวบคีรีขันธ์

ดรุณี คำรอด

๑๔:๑๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ลพ ๐๐๐๘/๑๖๘๕

ส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และขาด
ราชการ

๑๗๑๗๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ดรุณี คำรอด

๑๔:๒๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๖๓

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

๑๗๑๗๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เชียงราย

ดรุณี คำรอด

๑๔:๒๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๓๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๖๔

ขอทำบัตรประจำตัวข้าราชการ นาย
จำรัส นายสมพงษ์ นางสาวธนพร

๑๗๑๗๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงราย

ดรุณี คำรอด

๑๔:๒๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔นร ๑๐๑๘.๑/๕๖๙

ขออนุญาตให้นักเรียนทุนรัฐบาลเข้าร่วม
โครงการพัฒนาภาษาอังกฤษอย่าง
เข้มข้น (Prep Camp) ครั้งที่ ๑

๑๗๑๘๐ สำนักงาน  ก.พ. ดรุณี คำรอด

๑๔:๒๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๓๕๑

ขอส่งผลการคัดเลือกสำนักงานปศุสัตว์
จังหวัด และกลุ่ม/หมู่บ้าน ธคก. ที่มีผล
การดำเนินงานโครงการธนาคารโ๕-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ดีเด่น ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต
ประจำปี ๒๕๖๔

๑๗๑๘๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๓๐๒/๓๘๘๒

ขอโอนเงินงบประมาณให้กรมปศุสัตว์
เบิกจ่ายแทน จำนวน ๓๕๐,๐๐๐ บาท

๑๗๑๘๒ กรมชลประทาน กองการเงินและ
บัญชี

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๑๐๐/๑๗๖๗

รายงานกลุ่มส่งเสริมเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุมชนเข้าพบ

๑๗๑๘๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนัก
งานรัฐมนตรี

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๑๘๔/๒๕๖๔

ขอแจ้งตรวจโรงงานเพื่อรับรองระบบ
HACCP เพื่อการส่งออกสินค้าเนื้อไก่ดิบ
แช่เยือกแข็งไปยังประเทศญี่ปุ่นและเขต
บริหารพิเศษฮ่องกง

๑๗๑๘๔ บริษัท พีเอส ฟู้ดส์ โปรดิ๊วส์ จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๓๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๑๘๓

รายงานการประชุมคณะหัวหน้าส่วน
ราชการระดับกระทรวง หรือเทียบเท่า
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๗๑๘๕ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๑

กองแผนงาน ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๑๘๘

รายงานการประชุมมอบนโยบาย "รวม
ไทย สร้างชาติ" ในการขับเคลื่อนสำคัญ
ของกระทรวงมหาดไทย

๑๗๑๘๖ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๓

กองแผนงาน ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๑๐๔/๒๔๑๙

การดำเนินงานตามแผน
พัฒนาการสหกรณื ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.
๒๕๖๓-๒๕๖๕)

๑๗๑๘๗ กองส่งเสริมสหกรณ์ กองแผนงาน แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๕

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๗๓๙

รายงานผลการเดินทางไปราชการมณฑล
เจียงซู

๑๗๑๘๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักการ
เกษตรต่างประเทศ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๕

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๗๓๔

ผลการประชุมวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อ
ขับเคลื่อนแผนงานการพัฒนาเขต
เศรษฐกิจสามฝ่ายอินโดนีเซีย-มาเลเซีย-
ไทย (IMT-GT) ครั้งที่ ๑๔ ในวันที่ ๓๐
เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-๑๑.๓๐
น. ผ่านระบบประชุมทางไกล ตามบัญชา
ของปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๗๑๘๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักการ
เกษตรต่างประเทศ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๙

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๓๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๗๐๓

รายงานการประเมินการควบคุมภายใน
ระดับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ฉบับเมล) (เสนอ
กปร.)

๑๗๑๙๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๙

สำนักงานเลขานุการกรม ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๗๒๗

ขอเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเตรียมการ
ฝ่ายไทยสำหรับการประชุมคณะ
อนุกรรมการร่วมด้านเกษตรกรรม ป่าไม้
และประมง ภายใต้กรอบ JTEPA ครั้งที่
๑๑ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ
ห้องประชุม ๑๒๓ ชั้น ๒ กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ นั้น เพื่อเป็นการ
ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ จึงขอ
เปลี่ยนรูปแบบการประชุมดังกล่าว
เป็นการประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดย
ใช้ระบบ Zoom Meeting

๑๗๑๙๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักการ
เกษตรต่างประเทศ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๕

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๑/๑๖๗

รายงานการส่งมอบกระบือนมพันธุ์เม
ซานี จำนวน ๖ ตัว

๑๗๑๙๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๑/๑๖๘

แบบขอย้าย (นางสาววรางคณา บังคะ
ดารา มีความประสงค์ขอย้ายไปที่ สำนัก
งานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์, ศูนย์วิจัยและ
พัฒนากระบือ)

๑๗๑๙๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๓๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔นร ๑๕๐๐/ว ๖

ขอความร่วมมือบันทึกข้อมูลผลการ
ดำเนินการจัดทำแอปพลิเคชัน/
แพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อให้บริการหรือให้
ข้อมูลแก่ประชาชน

๑๗๑๙๔ สำนักงาน ป.ย.ป. แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๐

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๐๑๑/ว ๑๐๐

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี พ.ศ.
๒๕๖๓ - ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่
๒๙ เมย ๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น ณ ห้อง
ประชุม ๗ ชั้น ๕ อาคาร ๑ กรมส่งเสริม
การเกษตร

๑๗๑๙๕ คณะอนุกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ดรุณี คำรอด

๑๕:๐๑

กองแผนงาน ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๑/๑๗๐

รายงานผลการจำหน่ายพัสดุชำรุด และ
ขออนุมัติจำหน่ายออกจากทะเบียน
ครุภัณฑ์ของหน่วยงาาน จำนวน ๑
รายการ

๑๗๑๙๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๖/๑๗๐

ส่งรายงานรายได้ค่าขายพืชผลและพันธุ์
สัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๗๑๙๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สกลนคร ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.
สกลนคร

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๑/๙๔๙

ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว
รัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑๗๑๙๘ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ

ดรุณี คำรอด

๑๕:๐๓

กองสารวัตรและกักกัน ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๓๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๐/ว ๖๔๘

ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง กำหนดเปิดการ
ศึกษาหลักสูตรนัดยุทธศาสตร์ รุ่นที่ ๑๕
หากหน่วยงานนี้ มีผู้สนใจเข้ารับการ
ศึกษาหลักสูตรดังกล่าว สามารถ
ประสานงานกับหน่วยงานผู้จัดได้โดยตรง

๑๗๑๙๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๗๗

แบบรับรองคุณสมบัติบุคคล (คส.๒)

๑๗๒๐๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๗๙

รายงานผลการปฏิบัติงาน โครงการ
ส่งเสริมการเลี้ยงแพะในพื้นที่ภาคใต้
ตามพระราชดำริฯ ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๗๒๐๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๐/ว ๖๕๐

ขอประชาสัมพันธ์ เรื่อง การฝึกอบรม
การพัฒนาจิตเพื่อพิ่มคุณภาพชีวิตและ
ประสิทธิภาพในการทำงาน หากหน่วย
งานนี้ มีผู้สนใจเข้ารับการศึกษาหลักสูตร
ดังกล่าว สามารถประสานงานกับหน่วย
งานผู้จัดได้โดยตรง

๑๗๒๐๒ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๒๐๓/๒๕๖๔

ขอร้องเรียน เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัด
ราชบุรี (นายสุวัฒน์ มะลิจาน)

๑๗๒๐๓ นางอารี ธรรมจินดา แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๐๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๓๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๖/๒๐๐

ส่งรายละเอียดแผนการขอยืมเงิน
งบประมาณบริหารจัดการระหว่างปี
๒๕๖๔ รายการค่าวัสดุการเกษตร (ค่า
อาหารสัตว์)

๑๗๒๐๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๘๖

รายงานผลการคัดและขออนุมัติจำหน่าย
แพะคัดออก จำนวน ๑ ตัว

๑๗๒๐๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๖/๑๔๘

การเสนอขอพระราชทานเครื่อง
อิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา จำนวน ๑๑ ราย

๑๗๒๐๖ ศูนย์วิจัยและการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔สส ๐๐๐๘/๕๑๗๙

ผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของ
ข้าราชการที่ได้รับโควตาพิเศษ (รอบ
๑/๒๕๖๓)

๑๗๒๐๗ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๙๗

ขอยืมเงินเพื่อการบริหาจัดการระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาส ๔

๑๗๒๐๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔สส ๐๐๐๘/๔๙๕๔

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของปศุสัตว์
จังหวัด

๑๗๒๐๙ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๓๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๒๕๑

ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพอาหารสัตว์ ซ่อมบำรุง
แปลงพืชอาหารสัตว์ที่เสื่อมโทรม จำนวน
๑๙๑,๓๒๐ บาท

๑๗๒๑๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๔/๑๔๕

ส่งแบบรับรองคุณสมบัติบุคคล (คส.๒)
ประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่อง
อิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔

๑๗๒๑๑ ศูนย์วิจัยและผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔สส ๐๐๐๘/๒๙๔

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่
๑/๒๕๖๔

๑๗๒๑๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสงคราม

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔สส ๐๐๐๘/๒๗๐

โควต้าพนักงานราชการ (ณ วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๓)

๑๗๒๑๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสงคราม

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๕/๒๑๗

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
จำนวน ๑๐ ฉบับ

๑๗๒๑๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ.
เมือง จ.ตาก

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๘๗

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

๑๗๒๑๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เพชรบุรี

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๓๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๙/๑๒๙

ขออนุมัติปรับประเภทเงินงบประมาณ
รายจ่าย (งบดำเนินงาน) ครั้งที่ ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๗๒๑๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๙๕๖

เลื่อนค่าตอบแทนพนักงานราชการ
เพิ่มเติม

๑๗๒๑๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๖๙

ส่งแบบรับรองคุณสมบัติบุคคล (คส.๒)
ประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่อง
อิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔

๑๗๒๑๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐาน
อาหารสัตว์เคี้ยงเอื้อง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๙/๑๓๐

การขอเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
จำนวน ๒ ราย

๑๗๒๑๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๙/๑๓๑

ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณระหว่างปี
เป็นเงิน ๙๗๗,๔๐๐ บาท

๑๗๒๒๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๔๙๕

ขออัตราพนักงานราชการทดแทนอัตราที่
ลาออก จำนวน ๑ อัตรา

๑๗๒๒๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๕๑๐

ขอย้าย (นายธราดล เหล่าภักดี)

๑๗๒๒๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๓๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๒๓๗

รายงานผลการดำเนินงานภายหลังการ
ติดตามผลการปฏิบัติงานผลิตแพะ

๑๗๒๒๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี ๙๙ ม.๙ ต.มะลวน อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๔/๑๒๓

ขอส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และ
ขาดราชการ

๑๗๒๒๔ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพของแก่น

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๒๕๔

ขอสนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซม
คอกประสพเหตุจากวาตภัย

๑๗๒๒๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๔๙๖

พนักงานราชการขอลาออกจากราชการ
(นางสาวราตรี อินทร์นุช)

๑๗๒๒๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๔/๑๔๔

รายงานขออนุมัติจำหน่ายขนแกะออก
จากบัญชีคุมขนแกะ ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๗๒๒๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๕๑๑

ขอย้าย (นายนพพร สวดประโคน)

๑๗๒๒๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๔/๑๔๖

ขอส่งรายงานการเงิน ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๗๒๒๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๓๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔มส ๐๐๐๘/๔๒๐

ส่งสำเนาใบประกาศนีย์บัตรผู้ผ่านการ
พัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
(HRD - e-Learning)

๑๗๒๓๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน (ฝ่ายบริหาร)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๖๖

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
(ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น
๒,๖๒๖.๐๐ บาท)

๑๗๒๓๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๐

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๔/๑๕๒

รายงานผลการจำหน่ายขนแกะ (โดยวิธี
เผาทำลายซาก)

๑๗๒๓๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๒๖๙

ขออนุญาตศึกษาเพิ่มเติมในประเทศนอก
เวลาราชการ จำนวน ๑ ราย (นางสุวนิ
ดา ดอนอ่อนเบ้า)

๑๗๒๓๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ฝ่าย
บริหารฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔นร๐๘๐๔.๐๑/ ๔๓๙๗

การดำเนินการโอนงบประมาณรายจ่าย
บูรณาการระหว่างหน่วยรับงบประมาณ
สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๗๒๓๔ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๒

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กพ ๐๐๐๘/๓๓๑

ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๗๒๓๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
กำแพงเพชร (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๔๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔บร ๐๐๐๘/๖๖๒

ขอข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และขาด
ราชการ

๑๗๒๓๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๖/ ๑๔๔

ส่งรายงานรายได้แผ่นดิน (มี.ค. ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

๑๗๒๓๘ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก (งาน
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๔

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๑๕๕

ขอรับหนังสือรับรอบสิทธิ์ในบำเหน็จ
ตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน
การกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน

๑๗๒๓๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔นน ๐๐๐๘/๕๖๖

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ งบ
ลงทุน-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จากงบ
เหลือจ่าย ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นเงิน
๔๙๗,๐๐๐ บาท (เสนอ กปร.)

๑๗๒๔๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ดรุณี คำรอด

๑๕:๔๘

กลุ่มประสานราชการ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กค๐๔๑๔.๒/ ๑๘๑๘๙

โครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบ New
GFMIS Thai สำหรับกองทุน/เงินทุน
(ระหว่าง ๒๖ - ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๔ รวม ๒
วัน ระหว่างเวลา ๐๘.๔๕ - ๑๖.๐๐ น.
โดยเรียนออนไลน์ (Online) รวมทั้งสิ้น
๒๒๘ คน ฯลฯ)

๑๗๒๔๑ กรมบัญชีกลาง วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๐

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กค ๐๔๒๗.๑/๐๓๓๔

สำนักงาน เขต ๕ ขอส่งสมุด/แฟ้ม

๑๗๒๔๒ สำนักงานคลังเขต ๕ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๔๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ประวัติ จำนวน ๑ ราย

๑๖/๐๔/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๗๒๙

ขอส่งคืนแฟ้มประวัติข้าราชการพลเรือน

๑๗๒๔๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสระเกษ
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๔/ ๓๕๙

ส่งรายงานการเงิน (รายงานเงินประจำ
งวดส่วนจังหวัด) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔ คงเหลือ
๑,๑๙๑,๙๑๑.๘๑ บาท)

๑๗๒๔๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๓

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๖/ ๑๓๙

ขอขึ้นทะเบียนครุภัรฑ์ (การจัดจ้าง
ก่อสร้างโรงพ่นยาฆ่าเชื้อโรค จำนวน ๑
หลัง มูลค่ารวม ๓๘๓,๖๙๖.๐๐ บาท)

๑๗๒๔๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
๖๓ ม.๒ ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.
จันทบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๗

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔รพ.สัตว์ กสษ.๑/๑๖๑

ขอรับการสนับสนุนวัคซีนโรคกาฬโรคแอ
ฟริกาในม้า ชนิด Polyvalent type
๑,๓,๔

๑๗๒๔๖ โรงพยาบาลสัตว์กองการสัตว์และ
เกษตรกรรมที่ ๑ กรมการสัตว์ทหาร
บก

ดรุณี คำรอด

๑๕:๕๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๖๐๙

ขอปรับประเภทรายจ่าย เป็นเงิน
๔๕,๐๐๐ บาท

๑๗๒๔๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ ดรุณี คำรอด

๑๕:๕๘

สำนักงานเลขานุการกรม ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔นศ๐๐๐๘/ ๖๗๓

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (มี.ค.
๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๑๐๔,๙๓๐.๐๐ บาท)

๑๗๒๔๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรร
รมราช (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๙

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๔๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๖/

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๗๒๔๙ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก (งาน
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๐

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/ว ๕๒๖

ส่งรายงานการประชุมประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๖๔

๑๗๒๕๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ดรุณี คำรอด

๑๖:๐๑

สำนักงานเลขานุการกรม ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔ปข๐๐๐๘/ ๗๗๑

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๗๒๕๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๑

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๙๕๓

จัดส่งรายงานการประชุมประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๗๒๕๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ดรุณี คำรอด

๑๖:๐๒

สำนักงานเลขานุการกรม ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔ศก๐๐๐๘/ ๗๒๐

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๗๒๕๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๔

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/ว ๗๖๔.

ขอส่งรายงานแบบจ้างรายละเอียดการ
ผลิตอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะของ
สหกรณ์ ประจำเดือน มีนาคม-
พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๗๒๕๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

วาริน พงษ์รื่น

๑๖:๑๐

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์, กรม
ปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๔๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/สร ๑๒๙

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๗๒๕๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๑

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ปข ๐๐๐๘/๘๐๖

ส่งแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๗๒๕๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๕/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๒๖๐/๒๕๖๔

ขอรับรองโรงงานเพื่อการส่งออก

๑๗๒๖๐ บริษัท ธนาศักดิ์สยาม เบสท์ฟูดส์
จำกัด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๖:๑๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๑๖๕๒

ข้าราชการบำนาญเสียชีวิต (นายสรุวิทย์
ภัทรพงศ์สินธุ์)

๑๗๒๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๘)/ ๖๔๒

ส่งแบบแจ้งรายการเพื่อหักลดหย่อน
ภาษีเงินได้ของข้าราชการ (จำนวน ๑๗
ราย)

๑๗๒๖๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๔

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๑๖๕๓

ขอยืมแฟ้มประวัติข้าราชการบำนาญ
(กพ๗)

๑๗๒๖๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๘)/ ๖๔๔

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๗๒๖๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๖

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๔๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔ฉช ๐๐๐๘/๒๐๙๗

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่
๑/๒๕๖๔

๑๗๒๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔พช ๐๐๐๘/๖๘๙

แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่
๑/๒๕๖๔

๑๗๒๖๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๒/๐๓๕๔

ขอส่งแบบรับรองคุณสมบัติบุคคล (คส.
๒) เพื่เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์

๑๗๒๖๙ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพชลบุรี

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๗๗๗

ส่งงบเดือนการเบิกจ่ายชีวผลิตภัณฑ์ (มี.
ค. ๒๕๖๔)

๑๗๒๗๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
สุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๑

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๖๕๑

ขอส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชี้วัด
ด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ รอบที่
๑/๒๕๖๔

๑๗๒๗๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๑

กองแผนงาน ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๗๘๙

ส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ กรณี
หน่วยงานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์
ผ่านระบบ GFMIS Web Online
(จำนวน ๑ รายการ คือ เต้นท์ปฏืบัติงาน
ทางด้านสัตวแพทย์ พร้อมอุปกรณ์

๑๗๒๗๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๓

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๔๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

จำนวน ๒ ชุด  มูลค่ารวม
๑๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๐๗/๐๔/๒๕๖๔สพ ๐๐๐๘/๐๘๖๓

ส่งแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

๑๗๒๗๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔สพ ๐๐๐๘/๐๖๒๒๒๘

การพิจารราให้คาวมเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของปศุสัตว์
จังหวัด

๑๗๒๗๔ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๖๓๐

ขออนุมัติปรับเปลื่อนตำแหน่งข้าราชการ
ในสังกัด

๑๗๒๗๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๓๔๔

ข้าราชการขอย้าย (ว่าที่ร้อยตรีศาสตรา
พิมพ์จินดา)

๑๗๒๗๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ฝ่าย
บริหารฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๒๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๒/ ๑๘๘

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนท่า
ตูม จังหวัดสุรินทร์

๑๗๒๗๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ต.นา
บัว อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๔๗

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔ชย๐๐๐๘/ ๑๖๕๑

ข้าราชการบำนาญเสียชีวิต (นายสุรวิทย์
ภัทรพงศ์สินธุ์)

๑๗๒๗๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๔๙

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔ลบ๐๐๐๘/ ๑๒๒๗

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ม.ค.
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น

๑๗๒๗๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๕๑

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๔๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๔๑๖,๓๐๖.๑๐ บาท)

๑๖/๐๔/๒๕๖๔ลบ๐๐๐๘/ ๑๒๒๘

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ก.พ.
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น
๓๘๔,๒๙๐.๐๐ บาท)

๑๗๒๘๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
(งานบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๕๓

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔ลบ๐๐๐๘/ ๑๒๒๙

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น
๔๓๑,๘๐๐.๐๐ บาท)

๑๗๒๘๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๕๖

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ลพ๐๐๐๘/ ๑๕๓๖

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (ปีงงบ
ประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน มี.ค.
๒๕๖๔รวมทั้งสิ้น ๖๗,๖๑๐.๐๐ บาท)

๑๗๒๘๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๕๙

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔พช๐๐๐๘/ ๗๙๘

ขอเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้า รหัสสินทรัพย์
๐๑๔๘-๐๔-๑๐-๐๒๓-๐๐๒๗/๖๓

๑๗๒๘๔ สำนักงานปศุสัคตว์จังหวัด
เพชรบูรณ์

วันทนี สุขเขียว

๑๗:๐๑

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔พช๐๐๐๘/ ๗๙๗

ขอตรวจสอบสิทธิ์การเบิกค่าเช่าบ้านของ
ข้าราชการ (นายนพดล ไชยวงศา)

๑๗๒๘๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ วันทนี สุขเขียว

๑๗:๐๔

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๘๕

ขอส่งงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุก
บัญชี ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔

๑๗๒๘๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระ
แก้ว ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด
จ.สระแก้ว

วันทนี สุขเขียว

๑๗:๐๕

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๔๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๘๖

ขอส่งรายงาน จากระบบ GFMIS
ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔

๑๗๒๘๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระ
แก้ว ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด
จ.สระแก้ว

วันทนี สุขเขียว

๑๗:๐๗

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๙๐

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๗๒๘๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ชุมพร ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร

วันทนี สุขเขียว

๑๗:๐๘

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๘๒

ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
๒๕๖๔ ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔ (รวม
ทั้งสิ้น ๑,๔๓๖,๙๖๙ บาท)

๑๗๒๘๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระ
แก้ว ต.คลองไก่เถื่อน อ.คลองหาด
จ.สระแก้ว

วันทนี สุขเขียว

๑๗:๑๓

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๒)/ ๑๒๐๗

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๗๒๙๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ วันทนี สุขเขียว

๑๗:๑๔

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๔/๐๔/๒๕๖๔พช๐๐๐๘/ ๗๑๑

รายงานเงินรายได้แผ่นดิน ประจำเดือน
ก.พ. ๒๕๖๔

๑๗๒๙๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๗:๑๖

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔นค๐๐๐๘/ ๖๒๕

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๓๒๔,๒๐๐ บาท)

๑๗๒๙๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๗:๑๗

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๔๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ลพ๐๐๐๘/ ๑๕๓๕

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน (มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวนเงิน ๔๓,๕๐๐ บาท)

๑๗๒๙๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๗:๑๙

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔พช๐๐๐๘/ ๗๑๗

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔
(จำนวนเงิน ๘๓๑,๙๗๕.๐๐ บาท)

๑๗๒๙๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๗:๒๑

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔พช๐๐๐๘/ ๗๗๘

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ประเภทสนาม
และการฝึก ถังไนโตรเจนพร้อมเบอร์สัก
สำหรับทำเครื่องหมายสัตว์ (ตีตราเย็น)
(จำนวน ๒ ถัง มูลค่ารวม ๙,๐๐๐๐.๐๐
บาท)

๑๗๒๙๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๗:๒๓

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๔/ ๑๕๙

จัดส่งเอกสารขอขึ้นทะเบียนครภัณฑ์
กรณีหน่วยงานบันทึกบัญชีพักสินทรัพย์
ผ่านระบบ GFMIS Web Online
(ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จำนวน ๑ รายการ มูลค่ารวม
๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท)

๑๗๒๙๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

วันทนี สุขเขียว

๑๗:๒๕

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔พช๐๐๐๘/ ๗๗๙

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง (จำนวน ๑ คัน มูลค่ารวม
๘๕๒,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๗๒๙๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๗:๒๖

กองคลัง ๒๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๔๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๒๗๕

การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ
จัดจ้างรายเดือน ตามแบบ ส.ข.ร.๑
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๗๒๙๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง อทิตา พรมดี

๐๘:๑๒

สำนักกฏหมาย ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๓๖๓

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๗๒๙๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๐๘:๑๓

สำนักกฏหมาย ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔ธอท.กกร.๗๐๕/๒๕๖๔

แจ้งผลการตรวจสอบธุรกรรมทางการ
เงิน นายสาคร ส่งเสริม

๑๗๓๐๐ ธนาคารอิสลาม อทิตา พรมดี

๐๘:๑๕

สำนักกฏหมาย ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๓๐๑/๒๕๖๔

แจ้งความประสงค์ส่งออกสินค้าไปยัง
สาธารณรัฐประชาชนจีน (ชิ้นส่วนและ
เครื่องในสุกรแช่เยือกแข็ง) (จนท.บริษัท
เดินเรื่องเอง)

๑๗๓๐๑ BETAGRO พรกมล เจริญบุญ

๐๘:๓๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๑.๕/๑๑๐

GACC อนุมัติการขึ้นทะเบียนบริษัทนม
แปรรูปของบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์
จำกัด (EST.๒๙๓)

๑๗๓๐๒ สำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่าง
ประเทศ

อทิตา พรมดี

๐๙:๓๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔สธ ๐๔๔๗/ว ๓๓๘

ขอให้เฝ้าระวังผู้ที่ดินทางมาจากประเทศ
/พื้นที่ที่พบการกลายพันธุ์ของเชื้อโรคโค
วิด๑๙ (SARS-CoV-๒ virus mutations
and variants)

๑๗๓๐๓ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ อทิตา พรมดี

๐๙:๓๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๕๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔ทส ๐๙๐๒.๓/๗๕๓๒

ขอส่งรายงานการประชุมหารือประเด็น
ตลาดนัดสวนจตุจักร (ฉบับแก้ไข
เพิ่มเติม) ภายในวันที่ ๑๙ เมษายน
๒๕๖๔

๑๗๓๐๔ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช

อทิตา พรมดี

๐๙:๓๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๒๗๐

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการ
จัดซื้อวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุการเกษตร
เพื่อดำเนินการกรณีสงสัยโรคลัมปิ สกิน
(Lumpy skin disease) ในพื้นที่ปศุสัตว์
เขต ๔ เป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

๑๗๓๐๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ อทิตา พรมดี

๐๙:๔๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ลพ ๐๐๐๘/ว ๕๒๖

รายงานการเบิกจ่ายชีวผลิตภัณฑ์ งบ
ป้องกันโรคและงบจำหน่าย ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๗๓๐๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน อทิตา พรมดี

๐๙:๔๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔บร ๐๐๐๘/๖๗๐

ขอรับโอนครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์เครื่อง
ตรวจวัดอุณหภูมิชนิดเคลื่อนที่แบบอิน
ฟาเรด จำนวน ๒ หมายเลข

๑๗๓๐๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ อทิตา พรมดี

๐๙:๔๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๒๙๘

การเคลื่อนย้ายสุกรมีชีวิตจากพื้นที่
ปศุสัตว์อื่นเข้าพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๕

๑๗๓๐๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๐๙:๔๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔ตง ๐๐๐๘/๕๖๖

การรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพื้นเมือง
หรือไก่ชนป้องกันโรค ประจำ

๑๗๓๐๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง อทิตา พรมดี

๐๙:๕๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๕๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๔๐๐
ราย

๐๘/๐๔/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๕๑๕

รายงานการสอบสวนสัตว์ปีกป่วย - ตาย
(เชิงรับ) จำนวน ๘ ตัว

๑๗๓๑๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี อทิตา พรมดี

๑๐:๑๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๒๖๔

ขอส่งรายงานวัคซีนจำหน่ายประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๗๓๑๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม

อทิตา พรมดี

๑๐:๒๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๔๐

ส่งเอกสารการรับรองสถานภาพฟาร์ม
ปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร
จำนวน ๑ ฟาร์ม บริษัท ซีพีเอฟ
(ประเทศไทย) จำกัด มหาชน (ฟาร์ม
กำแพงเพชร ๑)

๑๗๓๑๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๐:๒๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๙๖

รายงานนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ จำนวน ๕ คน ตั้งแต่วันที่ ๒๒
พฤศจิกายน - ๙ ธันวาคม ๒๕๖๔

๑๗๓๑๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

อทิตา พรมดี

๑๐:๒๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔๐๐๖/๒๐๒๑

ขอแก้ไขการระบุชนิดตัวอย่างอาหารสุก
ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ (จนท.
บริษัทเดินเรื่องเอง)

๑๗๓๑๖ บ.อายิโนะโมะโต๊ะโฟรเซ่นฟู้ดส์ (ป
ท.) จก.

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๓๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๓๐๐

รายงานนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ จำนวน ๖ คน ตั้งแต่วันที่ ๒๔

๑๗๓๑๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

อทิตา พรมดี

๑๐:๓๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๕๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

พฤษภาคม - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๒๒๙

ส่งเอกสารเพิ่มเติมรายงานการจำหน่าย
สุกรประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒
จำนวน ๒ ตัว

๑๗๓๑๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ สัตว์
ท่าพระ

อทิตา พรมดี

๑๐:๓๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔นร ๐๒๒๘/๔๖๙

ขอแจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้
ประกาศในกิจการกระจายเสียงและ
กิจการโทรทัศน์" รุ่นที่ ๙ (ระหว่างวันที่
๒๑ - ๒๓ เม.ย.๒๕๖๔) ไปเป็น "วันที่ ๙
- ๑๑ มิ.ย.๒๕๖๔" (น.ส.ลลิลรัตน์ฯ)
(เสนอ ก.เผยแพร่ฯ)

๑๗๓๑๙ กรมประชาสัมพันธ์ สถาบันการ
ประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กทม.

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๔๐

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๒/๑๕๘

ขออุทธรณ์ผลการเบิกจ่าย

๑๗๓๒๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา อทิตา พรมดี

๑๐:๔๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๕/๑๒๖

ขอความอนุเคราะห์สำเนาหนังสือการขึ้น
ทะเบียนครุภัณฑ์สัตว์ จำนวน ๓๒ ตัว

๑๗๓๒๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อทิตา พรมดี

๑๐:๔๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๐๐๖/ว ๕๙๒

ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมเชื่อมโยง
การดำเนินงานของคณะกรรมการเครือ
ข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และแปลงใหญ่
ระดับประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่
๒๒ เมษายน ๒๕๖๔ ณ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจันทบุรี

๑๗๓๒๒ กรมส่งเสริมการเกษตร อทิตา พรมดี

๑๐:๔๘

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๕๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๕/๑๒๕

ขออนุมัติจำหน่ายกรณีสัตว์ป่วย
จำหน่ายโคเนื้อพันธุ์พื้นเมืองจำนวน ๑
ตัว หมายเลข ๕๕๐๐๕TRN

๑๗๓๒๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อทิตา พรมดี

๑๐:๕๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๓๐๗

ขอแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับนักศึกษา
ฝึกงาน รวม ๑๒ สถาบัน

๑๗๓๒๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง อทิตา พรมดี

๑๐:๕๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๓๐๔

รายงานนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ จำนวน ๑๑ คน ตั้งแต่วันที่ ๒๘
มิถุนายน - ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔

๑๗๓๒๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

อทิตา พรมดี

๑๐:๕๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๖/๑๗๔

ขออนุมัติจำหน่ายกรณีสัตว์ป่วย จำนวน
๑ ตัว หมายเลข SK๖๘/๕๑

๑๗๓๒๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สกลนคร

อทิตา พรมดี

๑๐:๕๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๓๒๗/๒๕๖๔

ขอทราบแนวทางที่ชัดเจนของการขอใบ
อนุญาต (ร.๓ (ใบอนุญาตนำซากสัตว์
เคลื่อนย้ายสัตว์ ออกจากเขตปลอดโรค
ระบาด) / ร.๔ (ใบอนุญาตเคลื่อนย้าย
สัตว์ภายในราชอาณาจักร)

๑๗๓๒๗ บ.เมอร์ลิน โฟรเซ่น ฟู้ด จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๐๖

สำนักกฏหมาย ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๓๖๓

ขอเลื่อนกำหนดจัดโครงการประชุม
สัมมนา หลักสูตร "จัดเวที ๓/๕ ประสาน
แบบมีส่วนร่วม" (ในวันที่ ๒๐ เม.ย.
๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม สนง.ปศุสัตว์พื้นที่

๑๗๓๒๘ สนง.ปศุสัตว์พื้นที่ กทม.(กลุ่ม
ส่งเสริมฯ)

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๑๔

รองอธิบดี๒ ด้านบริหาร ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๕๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

กทม.) ใช้งบประมาณ ๒,๕๐๐ บาท

๑๗/๐๔/๒๕๖๔BAI-NTSS ๐๐๘/๒๐๒๑

การขอเพิ่มขอบข่ายโครงสร้างรับรอง
ระบบ GMP โรงงานเพื่อการส่งออก

๑๗๓๒๙ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม
จำกัด

อทิตา พรมดี

๑๑:๑๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๓๓๐/๒๕๖๔

แจ้งผลการปรับปรุงต่อเติมสร้างอาคาร
ใหม่สำหรับจัดเก็บสารผสมและบรรจุ
ภัณฑ์แล้วเสร็จของโรงงาน EST.๓๔๗
(จนท.บริษัทเดินเรื่องเอง)

๑๗๓๓๐ Asian Best Chicken Co.,Ltd. พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๑๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔BAI-NTSS ๐๐๗/๒๐๒๑

แจ้งความประสงค์ส่งออกสินค้าไปยัง
สาธารณรัฐประชาชนจีน

๑๗๓๓๑ บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม
จำกัด (โรงงานแปรรูปสุกรนครปฐม
EST.๒๖๕)

อทิตา พรมดี

๑๑:๑๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๑๔

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ นายพนม
มีศิริพันธุ์ ไปราชการ ที่จังหวัด
แม่ฮ่องสอน  วันที่ ๑๔-๑๖ มีนาคม
๒๕๖๔ เป็นเวลา ๓ วัน

๑๗๓๓๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๑:๒๑

อธิบดี ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๗๐๑

ขออนุมัติไปราชการ นายธนวัฒน์  พันธุ์
สนิท ไปราชการที่ จ.นครศรีธรรมราช
ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๒ เมษายน ๒๕๖๔
จำนวน ๓ วัน

๑๗๓๓๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ อทิตา พรมดี

๑๑:๒๓

อธิบดี ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๕๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๑/๐๔/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๖๕๐

ขออนุมัติเลื่อนการจัดฝึกอบรมทที่มี
บุคคลภายนอกเข้าร่วม ประจำปี งปม.พ.
ศ.๒๕๖๔ (ในวันที่ ๒๖ เม.ย.๒๕๖๔)
และ (ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๓๐ เม.ย.
๒๕๖๔) "โดยขอเลื่อนทั้ง ๒ โครงการ
เป็นระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๕ มิ.ย.๒๕๖๔"
(ฉบับเมล)

๑๗๓๓๔ สนง.ปศจ.พิษณุโลก (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๓๙

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๓๓๕/๒๕๖๔

ชี้แจงรายละเอียดผู้ส่งออกสินค้าประเภท
กลุ่ม Non frozen ชื่อสินค้า Fully
Cooked Cheese Patty เพื่อส่งออกไป
ยังประเทศสิงคโปร์ (จนท.บริษัท
เดินเรื่องเอง)

๑๗๓๓๕ MCKey พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๒๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔นศ ๐๐๐๘/๗๐๗

สำรวจฐานข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดสรรทรัพยากรและวางแผน
จัดทำคำขอ งปม.สำหรับหน่วยงาน
(เสนอ กปร.)

๑๗๓๓๖ สนง.ปศจ.นครศรีธรรมราช (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๔๐

กลุ่มประสานราชการ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๑๑๕๗

ส่งแบบสำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดสรรทรัพยากรและวางแผน
จัดทำคำขอ งปม.สำหรับหน่วยงาน
(เสนอ กปร.)

๑๗๓๓๗ สนง.ปศจ.เชียงราย ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๔๑

กลุ่มประสานราชการ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔ที่ รง.๔๘/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ

๑๗๓๓๘ บริษัท ออน-กรีน โปรดิ้วส์ จำกัด ชติญา บัวหลวง

๑๒:๔๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๕๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
ผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าบรรจุกระป๋อง

๑๙/๐๔/๒๕๖๔พช ๐๐๐๘/๘๖๙

สำรวจความพร้อมหน่วยงานภูมิภาคเพื่อ
ขอรับสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง
อาคาร สนง.ปศอ.หล่มเก่า และ สนง.ป
ศอ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ (เสนอ กปร.)

๑๗๓๓๙ สนง.ปศจ.เพชรบูรณ์ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๔๔

กลุ่มประสานราชการ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๖๑๔

สำรวจฐานข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดสรรทรัพยากรและวางแผน
จัดทำคำขอ งปม.สำหรับหน่วยงาน
(เสนอ กปร.)

๑๗๓๔๐ สนง.ปศข.๓ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๕๐

กลุ่มประสานราชการ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๕๘๔

รายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนิน
การกิจกรรมปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบ ๖ เดือน (เสนอ กปร.)

๑๗๓๔๑ สนง.ปศข.๓ (ส่วนยุทธศาสตร์) พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๕๒

กลุ่มประสานราชการ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๑๙

ขอส่งรายงานควบคุมภายใน รอบ ๖
เดือน (ณ วันที่ ๓๑ มี.ค.๒๕๖๔) (เสนอ
กปร.)

๑๗๓๔๒ สนง.ปศข.๙ จ.สงขลา พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๕๗

กลุ่มประสานราชการ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔สส๐๐๐๘/ว๒๖๗

รายงานการประชุมประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๗๓๔๓ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๕๘

สำนักงานปศุสัตว์เขต๗ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๓๐๓

รายงานการประชุม หน.ส่วนราชการกรม

๑๗๓๔๔ สนง.ปศข.๕ (ส่วนยุทธศาสตร์ฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๐๐

กลุ่มประสานราชการ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๕๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปศุสัตว์ในพื้นที่เขต ๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
(เสนอ กปร.)

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๘๓

ขอส่งโครงการวิชาการฉบับสมบูรณ์
(นายยุทธนา สรึมงาม

๑๗๓๔๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ อ.เมือง
สุรินทร์ จ.สุรินทร์

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๐๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๗๑๕

รายงานการประชุมประจำเดือน ก.พ.
๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๗๓๔๖ สนง.ปศจ.เพชรบุรี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๐๓

กลุ่มประสานราชการ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๒๕๒

ขอส่งแผนการขอยืมเงินงบประมาณ
บริหารจัดการระหว่างปี ๒๕๖๔
(๓๒๗,๗๐๕ บาท)

๑๗๓๔๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๐๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๓๔๘/๒๕๖๔

ขออนุญาตออก H/C หลังเรือออก
จำนวน ๑๐ ฉบับ

๑๗๓๔๘ บริษัท ไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด อทิตา พรมดี

๑๓:๐๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔นพ ๐๐๐๘/๑๒๕๕

ขอให้จัดส่งรายงานการประชุม
ประจำเดือน ก.พ.๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๗๓๔๙ สนง.ปศจ.นครพนม (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๐๕

กลุ่มประสานราชการ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔สป ๐๐๐๘/

ขอเบิกพัสดุ (ใบเสร็จรับเงิน ก.ป.ศ.๑๔)
จำนวน ๓๕ เล่ม (จนท.สนง.ปศจ.สุมทร
ปราการเดินเรื่องเอง)

๑๗๓๕๐ สนง.ปศจ.สมุทรปราการ พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๐๘

กองคลัง ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กฟก ๐๑๐๐/๑๑๔๑

ขอขอบคุณ

๑๗๓๕๑ สำนักงานกองทุนฟื้ันฟูและ
พัฒนาการเกษตรกร

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๐๘

กองแผนงาน ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๕๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๓๘

ส่งหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินค่าชดใช้ใน
การทำลายสุกร จำนวน ๑๐๗ ตัว
จำนวนเงิน ๓๕๙,๖๗๐ บาท

๑๗๓๕๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๓:๑๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๖๓

การรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรู
เซลลาในแพะ จำนวน ๑ ฟาร์ม นาย
ชันวัฒน์  วัฒนพงษ์

๑๗๓๕๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๓:๑๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กร ๐๐๐๒/๑๐๖๘

ขอเลื่อนการติดตามการดำเนินงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริใน
เขตพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

๑๗๓๕๔ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อ
ประสานงานโครงการอันเนื่องมา
จากพระราชดำริ

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๑๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๘๖

ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การ
เคลื่อนย้ายสุกรและหมู่ป่าและหารือ
แนวทางการส่งตัวอย่างประกอบการ
เคลื่อนย้ายสุกรและหมูป่า ภายในวันที่
๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

๑๗๓๕๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๓:๑๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๗๘

ส่งงบเดือนการเบิกจ่ายชีวผลิตภัณฑ์
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๗๓๕๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๓:๑๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔นพ ๐๐๐๘/๑๑๘

สรุปผลการดำเนินการตัวชี้วัดที่ ๒ :
ระดับความสำเร็จในการรายงานโรค
ระบาด และมาตรการควบคุมป้องกันโรค

๑๗๓๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม อทิตา พรมดี

๑๓:๑๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๕๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ในสัตว์ปีก จำนวน ๕๓ ตัวอย่าง

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๓๐๓.๐๑/ว ๖๙๘

ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนา
สารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ครั้ง
ที่ ๒/๒๕๖๔ (อังคารที่ ๒๗ เม.ย. ๖๔
เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๓๐ น.)

๑๗๓๕๘ คณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการ
เกษตรระดับประเทศ สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๑๘

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔ทส ๑๐๐๒.๒/ว ๖๐๐๘

ขอแจ้งยกเลิกการจัดประชุมเชิง
ปฏิบัติการ "การบูรณาการทศวรรษแห่ง
การฟื้นฟูระบบนิเวศของ
องค์การสหประชาชาติและกรอบงาน
ความหลากหลายทางชีวภาพของโลก
หลังปี ค.ศ.๒๐๒๐ สู่บริบทของประเทศ
ไทย" (ในวันที่ ๒๒ เม.ย.๒๕๖๔ เวลา
๐๘.๓๐ - ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
Infinity Ballroom ชั้น ๑ โรงแรมพู
ลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพฯ)
(ฉบับเมล) (พี่มล สทป.รับเรื่อง
๒๑/๔/๒๕๖๔)

๑๗๓๕๙ สนง.นโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กองจัดการความหลากหลายทางชีว
ภาพ

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๑๘

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔นพ ๐๐๐๘/๑๑๑๗

สรุปผลการดำเนินการตัวชี้วัดที่ ๑ :
ระดับความสำเร็จในการยกระดับการ
เลี้ยงสัตว์ให้มีระบบการป้องกันโรคและ
การเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม จำนวน ๓๓๘
ราย

๑๗๓๖๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม อทิตา พรมดี

๑๓:๒๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๖๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔A.E.C. ๖๔/๐๒๒

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก

๑๗๓๖๑ บริษัท เอ.อี.ซี.แคนนิ่ง จำกัด เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๒๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔นพ ๐๐๐๘/๑๑๙๖

รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึก
อบรมเพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพอาสา
ปศุสัตว์ด้านโรคพิษสุนัขบ้า ปี ๒๕๖๔
ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนิน
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก
โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

๑๗๓๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม อทิตา พรมดี

๑๓:๒๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔A.E.C. ๖๔/๐๒๓

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก

๑๗๓๖๓ บริษัท เอ.อี.ซี.แคนนิ่ง จำกัด เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๒๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔พท ๐๐๐๘/๗๐๒

การขอความอนุเคราะห์ผ่อนปรน
หลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายสุกร ของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่จัง
หว้ดพัทลุง

๑๗๓๖๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง อทิตา พรมดี

๑๓:๒๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว ๓๔๐

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะ
กรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐาน
สินค้าเกษตร เรื่อง แนวปฏิบัติในการ
แสดงฉลากสำหรับสินค้าเกษตร ครั้งที่
๓-๓-๒๕๖๔บ

๑๗๓๖๕ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๒๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๖๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔นพ ๐๐๐๘/๑๒๐

สรุปผลการดำเนินการตัวชี้วัดที่ ๔ :
ระดับความสำเร็จในการเฝ้าระวังโรค
ควบคุมโรค และรายงานโคปากและเท้า
เปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย โรค
อหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรค
พิษสุนัขบ้า จำนวน ๑,๗๑๗ ราย

๑๗๓๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม อทิตา พรมดี

๑๓:๒๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔นพ ๐๐๐๘/๑๑๙

สรุปผลการดำเนินการตัวชี้วัดที่ ๓ :
ระดับความสำเร็จในการป้องกันโรค
ระบาดสัตว์ (การฉีดวัคซีนป้องกันโรคใน
สัตว์) จำนวน ๑๒ ตัวอย่าง

๑๗๓๖๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม อทิตา พรมดี

๑๓:๓๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๓.๐๑/ว ๖๙๘

ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนา
สารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ครั้ง
ที่ ๒/๒๕๖๔ (อังคารที่ ๒๗ เม.ย. ๖๔
เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๓๐ น.)

๑๗๓๖๘ คณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการ
เกษตรระดับประเทศ สำนักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๓๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๓๖๙/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ GMP บริษัท
ไทยชองฟู้ด จำกัด

๑๗๓๖๙ บริษัท ไทยชองฟู้ด จำกัด เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๓๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๔/๐๔/๒๕๖๔No. ๑๑๑-๒๐๒๑/HUEMB/BGK

HPAI primary outbreak in a
breeding turkey holding in Hajdu-
Bihar county

๑๗๓๗๐ Embassy of Hungary Bangkok เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๓๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๖๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๒๒๙

ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดตาม
มาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน
และปราบปรามการสนับสนุนทางการ
เงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยาย
อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ.
๒๕๕๙

๑๗๓๗๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๔๕

กองคลัง ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔อผศ ๕๑๔๙/๖๗๕๑

ขอส่งใบเสร็จรับเงินค่าบริการรักษาความ
ปลอดภัย เล่มที่ ๖๗๓ เลขที่ ๖๑ ลว.
๑๘ มีค. ๖๔ (ประจำเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๕๑,๘๖๐.๐๐ บาท)

๑๗๓๗๒ สำนักงานรักษาความปลอดภัย
องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกฯ

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๔๙

กองคลัง ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๕๙๐

รายงานกรณีสงสัยโรคลัมปี สกิน
(Lumpy skin disease) ในพื้นที่จังหวัด
มหาสารคาม

๑๗๓๗๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม

อทิตา พรมดี

๑๓:๕๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/รบ ๒๗๙

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ปฏิบัติหน้าที่
KTB Corporate Online

๑๗๓๗๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๕๑

กองคลัง ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๗๓๐

ส่งรายงานการเงิน (๘๖๐,๒๒๑.๔๑)

๑๗๓๗๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๕๒

กองคลัง ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๖๓๑

ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด (ด้านสุขภาพสัตว์)
ระดับความสำเร็จในการรายงานโรค
ระบาด การเฝ้าระวังและการควบคุม

๑๗๓๗๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม

อทิตา พรมดี

๑๓:๕๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๖๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ป้องกันโรคในสัตว์ปีก

๓๑/๐๓/๒๕๖๔สข ๐๐๐๘/๔๐๐

ขอเปลี่ยนแปลงเป้าหมายจำนวน
เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร ตั้งแต่วันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

๑๗๓๗๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อทิตา พรมดี

๑๓:๕๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔สป ๐๐๐๘/๖๘๙๐

การโอนเงินงบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
งบลงทุน กลับกรมปศุสัตว์ (๑,๕๕๐.๐๐)

๑๗๓๗๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรปราการ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๕๔

กองคลัง ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔พช ๐๐๐๘/๗๑๘

ส่งรายงานเงินทุนหมุนเวียนเพื่อผลิต
วัคซีนจำหน่าย ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔

๑๗๓๗๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ อทิตา พรมดี

๑๓:๕๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๔/๑๓๙

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๗๓๘๑ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น (ฝ่าย
บริหาร)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๕๖

กองคลัง ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔สค ๐๐๐๘/๕๒๗๓

รายงานผลการประมูลขายพัสดุชำรุด
เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้

๑๗๓๘๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๕๘

กองคลัง ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔MM๑๑๔/๒๕๖๔

เข้าบำรุงรักษาระบบ ประจำเดือน เม.ย.
๒๕๖๔ (ในวันที่ ๒๖ เม.ย.๒๕๖๔ เวลา
๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ศูนย์
โทรคมนาคม CAT TELECOM จ.
นนทบุรี) (และกรมปศุสัตว์ พญาไท ใน

๑๗๓๘๔ บ. มาสเตอ เมกเคอ จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๕๘

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๖๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

วันที่ ๒๗ เม.ย.๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ -
๑๖.๐๐ น.)

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๖๖

การรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรู
เซลลาในแพะ จำนวน ๕ ฟาร์ม

๑๗๓๘๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๓:๕๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๖๕

ส่งหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินค่าชดใช้ใน
การทำลายสุกร จำนวน ๒๗ ตัว จำนวน
เงิน ๑๐๙,๘๖๐ บาท

๑๗๓๘๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๔:๐๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔FPCS๐๒๑/๒๕๖๔

แจ้งขอเอกสาร HEALTH CERTIFICATE
(INVOICE NO. EIGKJ-๐๐๐๖๖๖
CONTRAINER NO.SZLU๙๙๓๓๘๔๓
PRODUCT NAME ๓๐๐๐-๔-๕๐๖๑
BUFFALO CHICKEN WING STICK
PLUS+ NUMBER KG.๒๐,๐๐๐ SEAL
DLD NO. L๓๙๗๙๕๗ COUNTRY
SOUTH KOREA ETD. ๑๙/๔/๒๐๒๑)
(จนท.บริษัทเดินเรื่องเอง)

๑๗๓๘๗ บ.โกลเด้นไลน์ บิสซิเนส จก. กิจการ
อาหารสำเร็จรูป

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๐๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/๖๒๑

ส่งรายงานการประชุม ประจำเดือน ก.พ.
๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๗๓๘๘ สนง.ปศจ.เลย (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๒๐

กลุ่มประสานราชการ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๑๑๕๘

ส่งรายงานการประชุมประจำเดือน ก.พ.
๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๗๓๘๙ สนง.ปศจ.เชียงราย (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๒๒

กลุ่มประสานราชการ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๖๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๑๖๓๙

ขอส่งรายงานประชุมประจำเดือน ม.ค.
๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๗๓๙๐ สนง.ปศจ.ชัยภูมิ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๒๖

กลุ่มประสานราชการ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๒๒๐

กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

๑๗๓๙๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๔:๔๔

กองแผนงาน ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๓๐๑.๐๖/ว ๓๒๖๖

รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนไทย
ไปด้วยกันในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
กาญจนบุรี และนครปฐม ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้ง
ที่ ๓

๑๗๓๙๒ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๔:๔๗

กองแผนงาน ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔สต ๐๐๐๘/ว ๙๑๙

ขออัตรากำลังพนักงานราชการเพื่อ
ทดแทนลูกจ้างที่ขอลาออกจากราชการ

๑๗๓๙๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๔:๔๘

กองแผนงาน, กองแผนงาน, กอง
แผนงาน, กองแผนงาน, กองแผนงาน

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๘๐

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน
วิจัยปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒

๑๗๓๙๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระ
แก้ว

อทิตา พรมดี

๑๔:๔๙

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๖๗๘

ขอส่งผลงานและหลักฐานตามตัวชีวัด
ระดับความสำเร็จในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ระดับจังหวัด
รอบที่ ๑/๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

๑๗๓๙๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๔:๕๐

กองแผนงาน ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๖๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔มส ๐๐๐๘/๔๓๖

ขอสนับสนุนงบประมาณ เพื่อซ่อมแซม
หลังคาอาคารพัสดุ

๑๗๓๙๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๔:๕๒

กองแผนงาน ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๘๑

ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการวิจัย เรื่อง
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าการผลิตไก่
ประดู่หางดำเชียงใหม่ เป็น ตุลาคม
๒๕๖๓- มีนาคม ๒๕๖๖

๑๗๓๙๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระ
แก้ว

อทิตา พรมดี

๑๔:๕๓

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔ทส ๐๙๐๙.๒๐๓/๗๗๘๐

รายงานการประชุมคณะกรรมการสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า ครั้งที่ ๑/ ๒๕๖๔

๑๗๓๙๘ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และ
พันธุ์พืช

อทิตา พรมดี

๑๔:๕๒

กองสารวัตรและกักกัน, กองสารวัตร
และกักกัน

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๖๐๑/๑๐๒๕

ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไว
รัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๑๗๓๙๙ กรมการข้าว สำนักบริหารกลาง เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๐๐

กองสารวัตรและกักกัน, กองสารวัตร
และกักกัน

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔นร ๑๐๑๙.๒/๑๖

ขอเลื่อนการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับ
ฟังข้อคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรที่
พัฒนาขึ้นตามโครงการพัฒนาหลักสูตร
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับ
ข้าราชการและ จนท.ของรัฐ และองค์กร
คุ้มครองจริยธรรมประจำส่วนราชการ
ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๓ เม.ย.
๒๕๖๔ โดยประชุมผ่านระบบ Zoom

๑๗๔๐๐ สนง.ก.พ. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๑๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๖๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๑๓๕๕

รายงานผลการตรวจสอบปริมาณและ
คุณภาพน้ำนม ประจำเดือนมีนาคม
๒๕๖๔

๑๗๔๐๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๑๓

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์,
สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๓/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๔/ว ๗๖๕

แจ้งการต่ออายุและลดขอบข่ายใน
เอกสารแนบท้ายใบรับรองการขึ้น
ทะเบียนห้องปฏิบัติการ

๑๗๔๐๒ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กองรับรอง
มาตรฐาน

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๑๕

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๒/๐๔/๒๕๖๔มท ๐๒๐๗.๑/ว ๒๑๔๙

ขอหยุดการศึกษาอบรมตามโครงการ
ศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับ
สูง (นปส.) รุ่นที่ ๗๖ ประจำปี งปม.พ.ศ.
๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เม.ย.พ.ศ.๒๕๖๔
เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ จะคลี่คลาย
(ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เม.ย.๒๕๖๔ เป็นต้นไป)

๑๗๔๐๓ กระทรวงมหาดไทย สนง.ปลัด
กระทรวง สถาบันดำรงราชานุภาพ

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๑๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๐/ว๑๔๐

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่อง
ขายทอดตลาด

๑๗๔๐๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สัตว์
นครศรีธรรมราช

ชติญา บัวหลวง

๑๕:๑๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๓๒/ว ๒๗๒๑

การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปี ง
ปม.พ.ศ.๒๕๖๔

๑๗๔๐๕ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กษ.

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๑๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๘๔

ขออุทธรณ์ตัวชี้วัดร้อยละการเบิกจ่ายเงิน

๑๗๔๐๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ จ.
ยะลา

ชติญา บัวหลวง

๑๕:๑๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๖๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

งบประมาณจ่ายภาพรวม ปีงบประมาณ
๒๕๖๔ รอบที่ ๑

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/

รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง (การคัด
สัตว์) เพื่อขออนุมัติจำหน่าย

๑๗๔๐๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ สัตว์
ท่าพระ

ชติญา บัวหลวง

๑๕:๑๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๓๐๒

ส่งแบบรับรองคุณสมบัติบุคคล (แบบ ค
ส.๒)

๑๗๔๐๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๒๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๒๕๕

ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง
กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีลาออกจาก
ตำแหน่ง

๑๗๔๐๙ สป.กษ.กองกลาง โทร.๐๒-๒๘๑-
๕๙๕๕ ต่อ ๒๙๑

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๒๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๓๘๖

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง(การ
คัดสัตว์)เพื่อขออนุมัติจำหน่าย

๑๗๔๑๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

ชติญา บัวหลวง

๑๕:๒๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๘/๑๒๘

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่าย ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๗๔๑๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๒๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๒๒๘

การเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดสรรเพื่อ
ขึ้นบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ
ประจำปี ๒๕๖๔

๑๗๔๑๒ สป.กษ.กองกลาง โทร.๐๒-๒๘๑-
๕๙๕๕ ต่อ ๒๙๑

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๒๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๖๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๕/๑๒๘

บรรจุแต่งตั้งข้าราชการใหม่ นายรณรงค์
ศรีเทพ

๑๗๔๑๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง ชติญา บัวหลวง

๑๕:๒๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๒๘๓

ขออุทธรณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ ตัวชี้วัดที่ ๑ รอบที่
๑/๓๕๖๔

๑๗๔๑๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๒๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ  ๐๖๐๕.๒๗/๑๓๙

ขออนุมัติปรับเปลี่ยนการจัดสรร
งบประมาณด้านวิทยาศาตร์วิจัยและนวัต
กรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ สกส
ว.

๑๗๔๑๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก

ชติญา บัวหลวง

๑๕:๒๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๓/๑๒๑

ลูกจ้างประจำขอช่วยราชการ (นาย
ประสิทธิ์ คำจันทร์)

๑๗๔๑๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๒๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๒๔๒

ขออนุมัติขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สิน (โค
เนื้อ) กรมปศุสัตว์

๑๗๔๑๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ สัตว์
ท่าพระ

ชติญา บัวหลวง

๑๕:๒๖

กรมปศุสัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๓/๑๑๙

ชี้แจงตัวชี้วัดการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑๗๔๑๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๒๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๗/๙๕

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
(กระบือ)

๑๗๔๑๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุทัยธานี

ชติญา บัวหลวง

๑๕:๒๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๗๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๔/๑๖๑

ขออนุมัติหยุดนำไข่ไก่แม่ฮ่องสอนเข้าฟัก

๑๗๔๒๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

ชติญา บัวหลวง

๑๕:๒๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๖/๑๔๖

ขออุทธรณ์ผลการประเมินตัวชี้วัดด้าน
การเบิก-จ่าย ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ.๒๕๖๔

๑๗๔๒๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๒๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๓/๑๒๙

ขอสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่าย
ประจำปี ๒๕๖๔

๑๗๔๒๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก ต.ลาด
ตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๓๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๓/๑๒๐

ขอรับการจัดสรรงบประมาณค่าอาหาร
สัตว์

๑๗๔๒๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๓๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔นร ๑๐๑๓.๑/๖๗

แจ้งเลื่อนการคัดเลือกในขั้นตอนที่ ๒
การประเมินด้วยวิธีการศูนย์การประเมิน
(Assessment Center Method) เพื่อ
ฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูก
ใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ ๒๖ ปี งปม.พ.
ศ.๒๕๖๔ (น.ส.เพชรร้อย เพชรเรียง)
เลื่อนเป็น (วันที่ ๑๓ - ๑๔ พ.ค.๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ในรูปแบบ
กิจกรรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) โดย
จะแจ้งรายเอียดขั้นตอนการเข้าร่วม
กิจกรรมและลุ่มให้กับผู้เข้ารับการ
คัดเลือกทราบทางอีเมลต่อไป

๑๗๔๒๔ สนง.ก.พ.จ.นนทบุรี สถาบันพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๓๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๗๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๙๘

ขออนุมัติเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์
ราชการ

๑๗๔๒๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์ปทุมธานี

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๔๓

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๙๗

ขออนุมัติเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์
ราชการ

๑๗๔๒๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๔๕

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๙๖

ยกเลิกการเป็นฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี
กรมปศุสัตว์

๑๗๔๒๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ชติญา บัวหลวง

๑๕:๔๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๙๗

ขอเปลี่ยนชื่อเจ้าของฟาร์มเครือข่ายสัตว์
พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์

๑๗๔๒๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ชติญา บัวหลวง

๑๕:๔๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๙๑

ขออนุมัติเดินทางไปราชการ (นายกัน
ยวิชญ์ กันจินะ)

๑๗๔๒๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์ปทุมธานี

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๔๖

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๒๐๐

ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณระหว่างปี

๑๗๔๓๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ชติญา บัวหลวง

๑๕:๔๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔บก ๐๐๐๘/๓๓๙๘

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของ ปศจ.บึง
กาฬ รอบการประเมินที่ ๑/๒๕๖๔ (นาย
สุมนชาติ แสงปัญญา)

๑๗๔๓๑ ศาลากลาง จ.บึงกาฬ พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๗๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๘๙

ส่งผลการพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง
ประจำ ครึ่งปีแรก ณ วันที่ ๑ เมษายน
๒๕๖๔

๑๗๔๓๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์ปทุมธานี

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๔๘

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๙๓

รายงานผลการจำหน่ายกระบือพื้นเมือง
ขออนุมัติออกจากทะเบียน

๑๗๔๓๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ จ.
สุรินทร์

ชติญา บัวหลวง

๑๕:๔๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔บก ๐๐๐๘/๔๑๖

ขอสำเนาแฟ้มประวัติข้าราชการ (ก.พ.๗)
ของ นายสุมนชาติ แสงปัญญา

๑๗๔๓๔ สนง.ปศจ.บึงกาฬ (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๑๙๔

รายงานผลการจำหน่ายกระบือพื้นเมือง
ขออนุมัติออกจากทะเบียน

๑๗๔๓๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ชติญา บัวหลวง

๑๕:๕๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔บก ๐๐๐๘/๔๑๗

ขอยืมแฟ้มประวัติข้าราชการ ของ นาย
สมยศ รังษา

๑๗๔๓๖ สนง.ปศจ.บึงกาฬ (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๗๓๓

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา (ตุ้ม
ศรีจันทร์, ไพโรจน์ สินเหลือ, ศรศักดิ์
เดชวัน, กฟษฎิ์ ทองศิริวรรณ, ไตรรัตน์
โสภณ)

๑๗๔๓๗ สนง.ปศจ.เพชรบุรี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๗๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๑/๐๔/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/๑๒๖๕

ยืนยันขอรับการสนับสนุนวิทยากร ระ
หว่าวันที่ ๒๖-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ
พื้นที่ ๑๑ อำเภอ จังหวัดลพบุรี

๑๗๔๓๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

ชติญา บัวหลวง

๑๕:๕๖

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๓๖๕

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
(ศิลปกิจ บุญโพธิ์, ยิ่งสัญ สระเสียง, อร
พรรณ อาจคำภา)

๑๗๔๓๙ สนง.ปศข.๔ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๙๙

ขอส่งใบสำคัญเพื่อกันเงิน และจัดทำ PO
ในระบบ GFRMIS (ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์
จำนวน ๘ รายการ เป็นจำนวนเงิน
(๑๕,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๗๔๔๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์ปทุมธานี

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๕๘

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๙๓

ขอส่งใบสำคัญค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
ความเร็วไม่น้อยกว่า ๔๕ แผ่น ต่อนาที
(แบบมีระบบสำหรับการทำงาน
มัลติฟังก์ชั่น) ประจำเดือนมีนาคม
๒๕๖๔

๑๗๔๔๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์ปทุมธานี

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๖:๐๐

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔พม ๐๖๐๓/๔๕๗๓

ขอแจ้งเลื่อนการจัดประชุม (คณะ
กรรมการโครงการหมู่บ้านสหกรณ์สัน
กำแพง อ.แม่ออน ตามพระราชดำริ จ.
เชียงใหม่) เนื่องจากสถานการณ์โควิด

๑๗๔๔๒ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ถิรมน จุลานุกะ

๑๖:๐๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๗๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๖๙๘

แจ้งรายชื่อผู้เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
(สัญญา ประสารทอง,พิชัย วัฒนทานิช
กูล, สมชัย พัฒนกุลเกียรติ, วรรณา รุ่ง
รัตนชวาลา, ธนวัฒน์ พันธุ์สนิทฯลฯ)

๑๗๔๔๓ สนง.ปศข.๘ จ.สุราษฎร์ฯ พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๐๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๔๔๔/๒๕๖๔

ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้า
ตรวจกระบวนการผลินสินค้าเพื่อการส่ง
ออก

๑๗๔๔๔ บริษัท คิบุน(ไทยแลนด์) จำกัด เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๖:๐๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔จบ ๐๐๐๘/๑๒๑๗

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา (นพ
ดล อิงประภานนท์, ชุติเทพ ภูมิพันธุ์
ฯลฯ)

๑๗๔๔๕ สนง.ปศจ.จันทบุรี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๐๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๙๔

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา (เกษม
สุข ยอดทอง, ธาดา ศรีเกษ, ทัศนีย์
ทรัพย์พลับ, ศศิชา อิ่วสง)

๑๗๔๔๖ ศอส.ตรัง พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๐๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/พล ๒๒๘

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (๒๗๙.๔๔)

๑๗๔๔๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๖:๐๙

กองคลัง ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๗๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/๓๘๑

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา (กิตติ
พันธ์ ธรรมจิระวงศ์, เจษฎา แสน
ประสิทธิ์, ประเวศน์ เย็นวัฒนา)

๑๗๔๔๘ สนง.ปศจ.หนองบัวลำภู (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๐๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/พล ๒๒๗

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๗๔๔๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๖:๑๑

กองคลัง ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๔๓๒

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา (พนม
มีศิริพันธุ์, อาภาพัชร์ นาทอง, ฉันชนก
สุขแสวง, ประภาพร มูลรังษี)

๑๗๔๕๐ สนง.ปศข.๕ (ฝ่ายบริหารฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๘/ว ๖๕๕

ขอส่งประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ขอให้แจ้งความคืบ
หน้าการดำเนินการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบ

๑๗๔๕๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

อทิตา พรมดี

๑๖:๑๓

สำนักกฏหมาย ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔บก ๐๐๐๘/๔๖๒

รายงานเงินรายได้แผ่นดินประจำเดือน
มกราคม - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
(๙๗,๑๙๐.๐๐)

๑๗๔๕๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๖:๑๓

กองคลัง ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๗๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔ปจ ๐๐๐๘/๑๖๐๖

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา (ชนะ
เปลื้องกลาง)

๑๗๔๕๓ สนง.ปศจ.ปราจีนบุรี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๒๘๗๐

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๗๔๕๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๖:๑๕

กองคลัง ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๒๙๐๖

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของ
สถานพักพิงสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๗๔๕๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ อทิตา พรมดี

๑๖:๑๖

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/พล ๒๓๕

รายงานผลการจำหน่ายครุภัณฑ์ชำรุด

๑๗๔๕๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดพิษณุโลก

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๖:๑๖

กองคลัง ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๙๙๑

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา (ธาร
ทิพย์ บางแก้ว, อำพล กมลเนตร,
ชาติชาย สังข์วิลัย)

๑๗๔๕๗ สนง.ปศจ.ราชบุรี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๑๓๖๘

เลื่อนการประชุมสัมมนาประชาพิจารณ์
(ร่าง) พระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. ... วันที่

๑๗๔๕๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๑๖:๑๘

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๗๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ เลื่อนแบบไม่มี
กำหนด

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๗๑๑

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน

๑๗๔๕๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๖:๑๘

กองคลัง ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๐๙

ส่งเอกสารแบบรับรองคุณสมบัติบุคคล
(ศส.๒) (ศิริวรรณ ภูทองนาค, พิชญ์มนท์
ศรีหาพัฒน์)

๑๗๔๖๐ ศอส.อำนาจเจริญ พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๓/๒๕๖๔นบ ๐๐๐๘/๑๕๙

ขอส่งมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน
๒ รายการ

๑๗๔๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี อทิตา พรมดี

๑๖:๑๙

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(ลบ)/๑๑๘

ขอส่งแบบรับรองคุณสมบัติบุคคล (แบบ
คส.๒) ของ นายสมพร ดอนไผ่ล้อ

๑๗๔๖๒ ด่านฯ ลพบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๗/๐๓/๒๕๖๔พง ๐๐๐๘/๑๙๑

การเลื่อนค่าตอบแทน พนง.ราชการ
(เพิ่มเติม) ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๓ (ณ
วันที่ ๑ ต.ค.๒๕๖๓) (อุดมศักดิ์ ปาน
ทอง, วรพจน์ รัตนกิตติ)

๑๗๔๖๓ สนง.ปศจ.พังงา (ฝ่ายบริหารฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๗๖๑

ส่งสำเนาสัญญาจ้างเหมาบุคคล ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (เดือน
เมษายน - กันยายน ๒๕๖๔)

๑๗๔๖๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี อทิตา พรมดี

๑๖:๒๒

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๗๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๖๙๒

ขอขยายระเวลากรณีร้องเรียนขอความ
เป็นธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของ
จนท.รัฐ (กรณีการปฏิบัติหน้าที่ของ นาย
จำลอง ผูกดวง ปศจ.สุรินทร์ และให้
รายงานผลดำเนินการในศูนย์รับข้อ
ร้องเรียนกรมปศุสัตว์ทราบ ภายใน ๑๕
วัน)

๑๗๔๖๕ สนง.ปศข.๓ พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/พล ๒๔๒

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
(นงลักษณ์ แสงแก้ว, ประนอม ยุทธวงค์)

๑๗๔๖๖ ศวพ.ภาคเหนือตอนล่าง   จ.
พิษณุโลก

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๔๓๐

ขอความอนุเคราะห์รายชื่อข้าราชการ
เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมิน
บุคคลและผลงาน (ศราวุธ เขียวศรี, ชัย
โรจน์ โพธิเจริญ, วุฒิชัย คำดี, รัตนา นึก
เร็ว, ธวัชชัย แถวถาทำ)

๑๗๔๖๗ สนง.ปศข.๕ (ฝ่ายบริหารฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๓๓๐

การเปิดเผยข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
จัดหาพัสดุประจำปี

๑๗๔๖๘ สนง.ปศข.๕(ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔สพ ๐๐๐๘/๐๙๑๔

ส่งรายชื่อ พนง.ราชการที่ได้รับค่า
ตอบแทนเป็นกรณีพิเศษ (จำนวน ๑๘

๑๗๔๖๙ สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๗๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ราย)

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๓๗๘

แจ้งขอส่งตัวบุคลากรกลับต้นสังกัด (นาย
สุรพล ธัญญเจริญ) ตั้งแต่วันที่ ๑๙ เม.ย.
๒๕๖๔ เป็นต้นไป

๑๗๔๗๐ สนง.ปศข.๔ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๗๔๑

ส่งผลการพิจารณาค่าตอบแทน พนง.ราร
ชการ เป็นกรณีพิเศษ ประจำปี งปม.
๒๕๖๓ (โควตา พนง.ราชการ สังกัด สน
ง.ปศจ.ขอนแก่น) (จำนวน ๓๔ ราย)

๑๗๔๗๑ สนง.ปศจ.ขอนแก่น (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๒/ว ๙๓๑

ขอเชิญประชุมจัดเตรียมท่าทีฝ่ายไทย
สำหรับการประชุมคณะอนุกรรมการ
พิเศษร่วมในความร่วมมือด้านความ
ปลอดภัยอาหาร ภายใต้กรอบ JTEPA
ครั้งที่ ๑๑ (ในวันที่ ๖ พ.ค.๒๕๖๔ เวลา
๐๙.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
๑๑๑ อาคาร ๑ สนง.มาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ) (ฉบับแฟกซ์)

๑๗๔๗๒ สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรฯ กอง
นโยบายฯ

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๗

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๒๗๓๗

ปัญหาการนำเข้าสินค้าน้ำจิ้มเนื้อวัวที่มี
น้ำปลาเป็นส่วนผสม

๑๗๔๗๓ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๑

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๒๗๓๕

มาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์สำหรับเนื้อสัตว์
ปีกในตลาดสหภาพยุโรป

๑๗๔๗๔ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๔

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๘๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔นร ๐๒๒๘/๔๕๙

ขอแจ้งเลื่อนการฝึกอบรมหลักสูตร "การ
บริหารกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
(Strategic PR Management)" รุ่นที่
๑๔ (ระหว่างวันที่ ๒๑ เม.ย. - ๒๕ มิ.ย.
๒๕๖๔) ไปเป็น "วันที่ ๓๐ มิ.ย. - ๓ ก.ย.
๒๕๖๔" (นางพิจารณา สามนจิตติ)
(เสนอ ก.เผยแพร่ฯ)

๑๗๔๗๕ กรมประชาสัมพันธ์ สถาบันการ
ประชาสัมพันธ์ เขตพญาไท กทม.

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๙

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๕/ว ๔๐๗

ขอส่งสรุปรายงานการเข้าร่วมกิจกรรม
"สื่อสารงานรัฐ พัฒนางานข่าว สร้าง
ความเข้าใจให้ประชาชน" (เมื่อวันที่ ๒๙
มี.ค.๒๕๖๔ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์
ประตูน้ำ กทม.) (เสนอ ก.เผยแพร่ฯ)

๑๗๔๗๖ สป.กษ.กองเกษตรสารนิเทศ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๓

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๕/ว ๔๐๘

รายงานผลการประชาสัมพันธ์สร้างการ
รับรู้งานตามนโยบายสำคัญและภารกิจ
กษ. ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ ที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.
ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ประจำเดือน มี.ค.
๒๕๖๔ (เสนอ ก.เผยแพร่ฯ)

๑๗๔๗๗ สป.กษ.กองเกษตรสารนิเทศ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๕

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔มส ๐๐๐๘/๔๐๔

สำรวจฐานข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดสรรทรัพยากรและวางแผน
จัดทำคำขอ งปม. (เสนอ กปร.)

๑๗๔๗๘ สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๒

กลุ่มประสานราชการ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๘๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔ภก ๐๐๐๘/๒๗๔

ฐานข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
จัดสรรทรัพยากรและวางแผนจัดทำ
คำขอ งปม. (เสนอ กปร.)

๑๗๔๗๙ สนง.ปศจ.ภูเก็ต ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๔

กลุ่มประสานราชการ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๒๘๖๙

ส่งแบบสำรวจฐานข้อมูลของหน่วยงาน
เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรร งปม.
ปี งปม.๒๕๖๕ (เสนอ กปร.)

๑๗๔๘๐ สนง.ปศจ.เชียงใหม่ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๗

กลุ่มประสานราชการ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖ (๘)/๖๙๙

รายงานการสำรวจฐานข้อมูลเพื่อ
ประกอบการพิจารณาจัดสรรทรัพยากร
และวางแผนจัดทำคำขอ งปม. สำหรับ
หน่วยงาน (เสนอ กปร.)

๑๗๔๘๑ สนง.ปศข.๘ จ.สุราษฎร์ฯ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๙

กลุ่มประสานราชการ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔สข ๐๐๐๘/๔๔๓

ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือน มี.
ค.๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๗๔๘๒ สนง.ปศจ.สงขลา (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๘:๐๑

กลุ่มประสานราชการ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔พณ ๐๖๐๒/๑๑๗๙

ข้อคิดเห็นต่อหลักเกณฑ์การจัดสรร
โควตาครีมและน้ำนม

๑๗๔๘๓ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ชติญา บัวหลวง

๐๘:๑๐

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๔๘๔/๒๕๖๔

ขอรับรองโรงงานเพื่อการส่งออกสินค้า
ไปยังประเทศญี่ปุ่น (จนท.บริษัทเดินเรื่อง
เอง)

๑๗๔๘๔ EASTERN DELIGHT FOODS CO.,
LTD.

พรกมล เจริญบุญ

๐๘:๒๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๘๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๔๘๕/๒๕๖๔

นำส่งรายงานสถานะศูนย์รวบรวมน้ำนม
ดิบที่ผ่านการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติ
ที่ดีสำหรับศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ (มกษ.
๖๔๐๑-๒๕๕๘) (บอล สพส.รับเรื่องเอง)

๑๗๔๘๕ SGS (Thailand) Limited พรกมล เจริญบุญ

๐๘:๓๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๖๙๖

รายงานเบื้องต้นบุคลากรติดเชื้อไวรัสโค
โรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) ได้รับแจ้ง
จาก นายดิลก  เปไทสง

๑๗๔๘๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ อทิตา พรมดี

๐๘:๔๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔มห ๐๐๐๘/ว ๕๐๔

รายงานประสิทธิภาพในการเฝ้าระวังเชิง
รุกทางอาการในแพะแกะตามนิยามของ
โรคพีพีอาร์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๗๔๘๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร อทิตา พรมดี

๐๘:๔๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๙๘

อุทธรณ์การประเมินตัวชี้วัดที่ ๖ ร้อยละ
ความสำเร็จในการดำเนินงานการให้บชริ
การของหน่วยงานรอบการประเมิน ครั้ง
ที่๑/๒๕๖๔

๑๗๔๘๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ต.ขนงพระ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๘:๕๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๙/๑๐๒

ขออนุมัติขึ้นทะเบียนโคเนื้อ

๑๗๔๘๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สตว์อุดรธานี เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๘:๕๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๘/๑๓๑

ขออนุมัติขอยืมเงินงบประมาณระหว่างปี

๑๗๔๙๐ ศูนย์วยิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครพนม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๙:๐๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๘๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๓๖๖

ส่งรายงานวัสดุเวชภัณฑ์และวัสดุ
วิทยาศาสตร์คงเหลือ ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๗๔๙๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๐๙:๐๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๖/๑๗๗

ขออุทธรณ์ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๔ ตัวชี้วัด ๑ รอบที่ ๑-๒๕๖๔

๑๗๔๙๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สกลนคร ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.
สกลนคร

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๙:๐๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๑๖๘

ส่งตัวยข้าราชการ (นายณัฐพงศ์ ชุ่มมาลี)

๑๗๔๙๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๙:๐๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๕/๑๒๘

ขออนุมัติให้นักศึกษาเข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จำนวน ๔ ราย

๑๗๔๙๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อทิตา พรมดี

๐๙:๐๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๑๖๖

ขอส่งแบบรับรองคุณสมบัติบุคคล (คส.
๒)

๑๗๔๙๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๙:๐๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๓๗๔

การเคลื่อนย้ายสุกรมีชีวิตจากพื้นที่
ปศุสัตว์อื่นเข้าพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๕

๑๗๔๙๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๐๙:๐๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๖๔๙

ขออนุมัติอัตรากำลังและคงอัตรากำลัง
พนักงานราชการ

๑๗๔๙๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท อทิตา พรมดี

๐๙:๐๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๘๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๑/

ขออุทธรณ์ตัวชี้วัด

๑๗๔๙๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๙:๐๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๘/๑๓๑

ขออุทธรณ์การประเมินตัวชี้วัดที่ ๑

๑๗๔๙๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๙:๐๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๗๓๗

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่าย กิจกรรม
: ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เป็นเงิน
๗๘๐,๐๐๐ บาท

๑๗๕๐๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา อทิตา พรมดี

๐๙:๑๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๗๔๗

รายงานผลการประชุมร่วมกับ Japan
Agricultural Exchange Council เพื่อ
ติดตามผลการฝึกงานของเยาวชนเกษตร
ไทยที่เข้าร่วมโครงการฝึกงานผู้นำ
เยาวชนเกษตรไทยในประเทศญี่ปุ่น
ประจำปี ๒๕๖๓ ผ่านระบบประชุมทาง
ไกล

๑๗๕๐๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักการ
เกษตรต่างประเทศ

อทิตา พรมดี

๐๙:๑๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๕/๑๑๘๑

ขอหารือการเบิกจ่ายเงินหมุนเวียน
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและ
การตลาดโคเนื้อรองรับ FTA

๑๗๕๐๒ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อทิตา พรมดี

๐๙:๒๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๕๐๓/๒๕๖๔

แจ้งปรับปรุงพื้นที่ห้องชั่งตวงส่วนผสม

๑๗๕๐๓ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

อทิตา พรมดี

๐๙:๒๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๘๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

อาหาร

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๓.๐๑/ว ๖๙๗

ขอเชิญประชุมคณะทำงานพัฒนา
สารสนเทศการเกษตรระดับประเทศ ครั้ง
ที่ ๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐-๑๕.๓๐ น.

๑๗๕๐๔ คณะทำงานพัฒนาสารสนเทศการ
เกษตรระดับประเทศ

อทิตา พรมดี

๐๙:๒๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๕๖๒

รายงานสรุปข้อมูลการผลิตปศุสัตว์
อินทรีย์ทั้งระบบระยะที่ ๑ ประจำปี
๒๕๖๔

๑๗๕๐๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๐๙:๔๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๕๐๘

สรุปการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพ
น้ำนม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๔ ในวันที่ ๙-๑๐
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๗๕๐๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ อทิตา พรมดี

๐๙:๔๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๒๙๕

ข้าราชการขอย้าย (นายเกริก พรหมทะ
สาร สังกัด ปศอ.โพธิ์ตาก สนง.ปศจ.
หนองคาย)

๑๗๕๐๗ สนง.ปศข.๔ ขอนแก่น (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๔๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔ชพ ๐๐๐๘/๐๐๔๗๔

รายงานความก้าวหน้าโครงการปรับ
เปลี่ยนพื้นที่ทำนาไม่เหมาะสมเพื่อ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๗๕๐๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร อทิตา พรมดี

๐๙:๔๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๘๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๕๕

รายงานความก้าวหน้าผลการปฏิบัติงาน
กิจกรรมการส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ใน
พื้นที่ไม่เหมาะสมปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๗๕๐๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๐๙:๔๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๖๒๒๕

บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ (น.ส.
จารุณี ศรีภักดิ์)

๑๗๕๑๐ ศาลากลาง จ.ศรีสะเกษ พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๕๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๔๓

รายงานสถานการณ์ราคาสินค้าปศุสัตว์
เฉลี่ย ระดับเขตปศุสัตว์ (รอบที่ ๕
ระหว่างวันที่ ๒๙ มีนาคม  - ๒ เมษายน
๒๕๖๔)

๑๗๕๑๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๐๙:๕๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔สส ๐๐๐๘/๒๙๑

โอนเงินงบประมาณกิจกรรมส่งเสริมการ
เลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่กลับกรม
ปศุสัตว์ จำนวนเงิน ๑๕,๖๐๐ บาท

๑๗๕๑๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสงคราม

อทิตา พรมดี

๐๙:๕๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๔๒๙

ขอเพิ่มข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาค
รัฐ (นายคมป่วน บัวไพจิตร)

๑๗๕๑๓ สนง.ปศข.๕(ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๕๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔ลพ ๐๐๐๘/๑๕๗๑

ส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๒
มีนาคม ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๕
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๗๕๑๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน อทิตา พรมดี

๐๙:๕๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๘๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔อบ ๐๐๐๘/๖๘๐๕

ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับ
วุฒิเพิ่มขึ้น (นางวิรารัตน์ แสงราม)

๑๗๕๑๕ ศาลากลาง จ.อุบลราชธานี พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๕๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ตง ๐๐๐๘/๔๗๗

ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานโครงการ
ฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่ ๒

๑๗๕๑๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง อทิตา พรมดี

๐๙:๕๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๖๔๘

ขออนุมัติอัตรากำลังและคงอัตรากำลัง
พนง.ราชการ

๑๗๕๑๗ สนง.ปศจ.ชัยนาท (งานธุรการ/ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๕๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔สข ๐๐๐๘/๗๔๖๐

เลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (ภพพร ตั้งพี
ฆะรักษ์, จักรวุฒิ อ่อนแก้ว)

๑๗๕๑๘ ศาลากลาง จ.สงขลา พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๕๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๕๑๙/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ GMP บริษัท
ไทยเดลมาร์ จก.EST ........................
(ตรวจรับรองใหม่ระบบ GMP) (จนท.
บริษัทเดินเรื่องเอง)

๑๗๕๑๙ บ.ไทยเดลมาร์ จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๐๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๖๖๓

การดำเนินการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สังกัดภายในสถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
๑๙) กรณีปฏิบัติราชการที่บ้าน (Work
from home)

๑๗๕๒๑ สนง.ปศข.๓ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๐๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๘๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔สป ๐๐๐๘/-

ข้าราชการขอย้าย (นางเกวลิน นาสมใจ)

๑๗๕๒๒ สนง.ปศจ.สมุทรปราการ พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๑๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔พร ๐๐๐๘/๔๔๓๒

ข้าราชการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่
ราชการ (นายประเสริฐ ลี้ประเสริฐ)

๑๗๕๒๓ ศาลากลาง จ.แพร่ พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๑๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๑๐๕/๒๓๔๘

พิจารณารายงานการประชุมของคณะ
อนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและ
การตลาด ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑๒
มกราคม ๒๕๖๔

๑๗๕๒๔ กรมส่งเสริมสหกรณ์ อทิตา พรมดี

๑๐:๑๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔นร ๑๒๐๐/ว ๗

สำนักงาน ก.พ.ร. ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ หมายเลขโทรสาร รายชื่อ
ผู้ประสานงานและช่องทางติดต่อหน่วย
งานภายใน

๑๗๕๒๕ สำนักงาน ก.พ.ร. ถิรมน จุลานุกะ

๑๐:๑๒

อธิบดี ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว๓๕๒

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาระเบียบปฏิบัติสำหรับการ
รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรครั้งที่ ๗-
๒/๒๕๖๔

๑๗๕๒๖ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ

ชติญา บัวหลวง

๑๐:๑๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๙๐๐/๐๐๕๕

การยางแห่งประเทศไทยขอให้ส่งเอกสาร
ผ่านช่องทางที่กำหนดควบคู่ไปกับการจัด
ส่งหนังสือทางไปรษณีย์

๑๗๕๒๗ การยางแห่งประเทศไทย ถิรมน จุลานุกะ

๑๐:๑๘

อธิบดี ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๘๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔) / ๑๓๐๔

ขออนุมัติเลขทะเบียนผลงานวิชาการ

๑๗๕๒๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ชติญา บัวหลวง

๑๐:๑๙

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔DLD ๐๒๐/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์คณะ EU-DLD
special audit team ตรวจคัดกรองโค
วิด ๑๙ ก่อนเข้าตรวจสอบโรงงาน
บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
EST ๑๖๕

๑๗๕๒๙ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์)
จำกัด

อทิตา พรมดี

๑๐:๒๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๐/ว๖๖๗

ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัด
เข้าร่วมอบรมทักษะดิจิทัลแบบออนไลน์
หลักสูตรการขับเคลื่อนรัฐบาลด้วยข้อมูล
เพื่อทุกภาคส่วน

๑๗๕๓๐ สถาบันเกษตราธิการ กลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

ชติญา บัวหลวง

๑๐:๒๕

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔บก ๐๐๐๘/๔๕๑

ขอเบิกวัสดุ สนง. (ใบเสร็จรับเงิน) ก.ป.
ศ.๑๔ จำนวน ๒๐ เล่ม

๑๗๕๓๑ สนง.ปศจ.บึงกาฬ (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๒๕

กองคลัง ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔ปข ๐๐๐๘/ว ๗๕๙

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มี.ค.๒๕๖๔

๑๗๕๓๒ สนง.ปศจ.ประจวบฯ (กลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์)

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๒๘

กองคลัง ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๖๒๖

ขอส่งแบบรายงานความก้าวหน้าผลการ
ปฏิบัติงานโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทำ
นาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมอาชีพปศุสัตว์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔  ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๗๕๓๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม

อทิตา พรมดี

๑๐:๔๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๙๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔สวช ว ๓๖๓

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
(ในวันที่ ๒๓ เม.ย.๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐-
๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสถาบันวัคซีน
แห่งชาติ อาคาร ๔ ชั้น ๕ สถาบันบำราศ
นราดูร)

๑๗๕๓๔ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ National
Vaccine Institute, NVI

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๔๑

อธิบดี ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๖๒๘

รายงานโครงการฝึกอบรม "หลักสูตร
พื้นฐานอาสาปศุสัตว์" ภายใต้โครงการ
พัฒนาศักยภาพอาสาปศุสัตว์ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓๐ ราย

๑๗๕๓๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม

อทิตา พรมดี

๑๐:๔๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔ทร./พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป ๐๐๕-๑/๖๔

ขอแก้ไข HACCP Plan ของโรงงาน
แปรรูปอาหาร

๑๗๕๓๖ บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด อทิตา พรมดี

๑๐:๔๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ทร./พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป ๐๐๖-๑/๖๔

ขอแก้ไข HACCP Plan ของโรงเชือด
(Plant ๑ และ Plant ๓)

๑๗๕๓๗ บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด อทิตา พรมดี

๑๐:๔๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๖๗๗

ส่งสรุปรายงานสถานการณ์โคนม ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำเดือน
มกราคม - เมษายน ๒๕๖๔

๑๗๕๓๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ อทิตา พรมดี

๑๐:๕๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๑๐๓๐

ขอส่งเอกสารเพื่อโปรดพิจารณาทบทวน
การนับลักษณะงานของ ตน.นาย

๑๗๕๓๙ สนง.ปศจ.ราชุบรี (กลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์)

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๐๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๙๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

สัตวแพทย์ ของ นายสุวัฒน์ มลิจารณ์
(จนท.จังหวัดราชบุรี เดินเรื่องเอง)

๑๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๕๔๐/๒๕๖๔

ขออนุมัติรายชื่อผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แปรรูป
ปรุงสุกแช่เย็นจนแข็งส่งออกประเทศ
สิงคโปร์ จำนวน ๔ รายการ

๑๗๕๔๐ บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์)
จำกัด

อทิตา พรมดี

๑๑:๐๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๕๔๑/๒๕๖๔

ขออนุมัติรายชื่อผลิตภัณฑ์เนื้อไก่แปรรูป
ปรุงสุกแช่เย็นจนแข็งส่งออกประเทศ
สิงคโปร์ จำนวน ๑ รายการ

๑๗๕๔๑ บริษัท ไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์)
จำกัด

อทิตา พรมดี

๑๑:๐๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๑๐๓๑

เพื่อโปรดพิจารณาทบทวนการนับ
ลักษณะงานของ ตน.นายสัตวแพทย์
ของ นายสุวัฒน์ มลิจารณ์ (จนท.จังหวัด
ราชบุรี เดินเรื่องเอง)

๑๗๕๔๒ สนง.ปศจ.ราชบุรี (กลุ่มพัฒนา
สุขภาพสัตว์)

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๐๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔DLD No.๐๔๑/๒๐-๒๑

ขอความอนุเคราะห์คณะ EU-DLD
special audit team ตรวจคัดกรองโค
วิด ๑๙ ก่อนเข้าตรวจสอบโรงงาน บ.
คาร์กิลส์มีทส์ (ไทยแลนด์) จก. EST.๓๒
(จนท.บริษัทเดินเรื่องเอง)

๑๗๕๔๓ บ. คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จก.
EST.๓๒

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๐๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๕๔๔/๒๕๖๔

ขอรับรองโรงงานเพื่อการส่งออก (จนท.
บริษัทเดินเรื่อง)

๑๗๕๔๔ THAI INABA FOODS COMPANY
LIMITED

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๒๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๙๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๖/๐๓/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/ว ๘๓

รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง การ
ดำเนินการโครงการ ธ.โค-กระบือเพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ ของ สนง.ป
ศอ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม (กรณีที่ นาย
ไพศาล วาลมูลตรี อดีต ปศอ.เชียงยืน
(ปัจจุบันเกษียณอายุราชการ) รับเงินค่า
จำหน่ายสัตว์โครงการ ธ.โค-กระบือเพื่อ
เกษตรกร ตามรพระราชดำริ จาก
เกษตรกร แต่บุคคลดังกล่าวยังไม่ได้
ดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ ว่าด้วย
การดำเนินการโครงการ ธ.โค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริฯ)

๑๗๕๔๕ สนง.ปศจ.มหาสารคาม (กลุ่ม
ส่งเสริมฯ)

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๓๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๕๔๖/๒๕๖๔

แจ้งผลการปรับปรุงพื้นที่ภายในโรงงาน
(จนท.บริษัทเดินเรื่องเอง)

๑๗๕๔๖ ALFREDO พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๔๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๐๐๘/๗๓๘

ขอโอนเงินงบประมาณ ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กลับคืน
ส่วนกลาง

๑๗๕๔๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๒:๕๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/๙๗๗

ส่งแบบสอบถามเพื่อการวิจัย เรื่องการ
ผลิตไข่ไก่อินทรีย์จของเกษตรกร

๑๗๕๔๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๒:๕๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔อต ๐๐๐๘/ว ๕๐๕

โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ ระยะที่

๑๗๕๔๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๒:๕๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๙๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑

ปศุสัตว์)

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๓๕๓

รายบงานผลการคัดเลือกเกษตรกรอาสา
ปศุสัตว์ และเกษตรกร Smart Farmer
ดีเด่นระดับเขต ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔

๑๗๕๕๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๒:๕๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๒๓๘

ขอส่งรายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและ
หล่อลื่น

๑๗๕๕๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๐๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๖/๑๙๙

ขอปรับประเภทรายจ่ายงบดำเนินงาน
ครั้งที่ ๒

๑๗๕๕๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๐๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔นร ๑๐๑๙.๒/๑๘

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังข้อคิดเห็นในการ
ปรับปรุงหลักสูตรที่พัฒนาขึ้นตาม
โครงการพัฒนาหลักสูตรส่งเสริม
คุณธรรม จริยธรรมที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับ
ข้าราชการและ จนท.ของรัฐฯ จาก
กำหนดการประชุมเดิมจัดขึ้นในวันที่ ๒๓
เม.ย.๒๕๖๔ "เปลี่ยนเป็น วันที่ ๗ พ.ค.
๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น."

๑๗๕๕๓ สนง.ก.พ. ศูนย์ส่งเสริมจริยธรรม พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๐๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๙๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔YOUR REF:

TRACES Reference No. IMPORT.EU.
TH๒๐๒๑๐๐๐๑๒๔๙/Reference No.
๒H๗๖๐๐๐๐๔ (จนท.บริษัทเดินเรื่อง
เอง)

๑๗๕๕๔ TARUA MARINE PRODUCTS
LTD., PART.

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๑๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔นร ๑๐๑๓.๑/๖๙

โครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง : ผู้
บริหารส่วนราชการ (นบส.๒) รุ่นที่ ๑๓
ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (นาย
เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์) (ระหว่างวัน
ที่ ๒๓ มิ.ย.๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๐ ก.ย.
๒๕๖๔)

๑๗๕๕๗ สนง.ก.พ. สถาบันพัฒนาข้าราชการ
พลเรือน วิทยาลัยนักบริหาร

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๒๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๓๘๗

ข้าราชการขอย้าย (นายปรัชญา โสภา
รัตน์ สังกัด สนง.ปศอ.แม่สาย จ.
เชียงราย)

๑๗๕๕๙ สนง.ปศข.๕ (ฝ่ายบริหารฯ) จ.
เชียงใหม่

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๒๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔สห ๐๐๐๘/๒๕๓

แบบรับรองคุณสมบัติบุคคล (คส.๒)
ประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่อง
ราชฯ (ณัฏฐพัชร, ปิยวรรณ, พิมประไพ,
รัชนีกร, ปราณิสา, อุเทน, สราวุธ)

๑๗๕๖๒ สนง.ปศจ.สิงห์บุรี ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๒๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔นน ๐๐๐๘/๑๓๘๖

ส่งแบบขอรับการแต่งตั้งให้ดำรง ตน.
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ของ นาย
ศักดิ์ จุงประดิษฐ์

๑๗๕๖๓ สนง.ปศข.๕ ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๒๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๙๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๔/๑๔๗

ขอส่งแผนกลยุทธการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ปี ๒๕๖๔

๑๗๕๖๔ ศผท.ขอนแก่น พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๒๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๑๖๗๒

ขอปรับเปลี่ยนอัตรากำลังจังหวัดชัยภูมิ

๑๗๕๖๕ สนง.ปศจ.ชัยภูมิ (กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้าฯ)

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๓๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๘๐๔

ส่งเงินชดใช้สินไหมทดแทนจากการกระ
ทำชละเมิดไม่นำส่งเงิน จำหน่ายลูกสัตว์
ตัวที่ ๑ โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ กรณี นาย
ชาญ วงษ์คุย

๑๗๕๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๓๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๗๙๗

รายงานความก้าวหน้ากรณีข้อสั่งการ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

๑๗๕๖๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๔๐

กองแผนงาน ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔อก ๐๗๑๔/ว ๕๔๖๒

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมประชาพิจารณา
และให้ข้อเสนอแนะ (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
และการบริหารจัดการการทดลองและ
วิจัยในระดับพรีคลินิกตามหลักการ
OECD-GLP

๑๗๕๖๙ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรม

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๔๓

กองแผนงาน ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๕๗๐/๒๕๖๔

ยื่นขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ล่าช้ายื่น

๑๗๕๗๐ บ.ซิสโก้ คอมเมอร์เชียล จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๕๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๙๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

หลังวันเรือออก (ส่งออกสินค้า dog
chews และ Cuttlefish bone ไปยัง
ประเทศญี่ปุ่น โดยกำหนดเรือออกจาก
ประเทศไทย คือวันที่ ๑๙ เม.ย.๒๕๖๔
(จนท.บริษัทเดินเรื่องเอง)

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๕.๐๑/ว ๘๘๓

ขอเลื่อนการประชุมหารือการจัดทำร่าง
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ MOU
ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันของประเทศ ประจำปี พ.ศ.
๒๕๖๔

๑๗๕๗๑ คณะกรรมการบริหารกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๕๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๐/ว ๑๙๖๐

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่
เกษตรกรและผู้ยากจน (อบก.)
ส่วนกลาง ครั้งที่ ๓ (ในวันอังคารที่ ๒๗
เม.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุม ๑๒๓ กษ.)

๑๗๕๗๒ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักบริหาร
กองทุนฯ

ถิรมน จุลานุกะ

๑๓:๕๒

รองอธิบดี๒ ด้านบริหาร ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๕๗๓/๒๕๖๔

ยื่นขอหนังสือรับรองสุขภาพสัตว์ล่าช้า
ยื่นหลังวันเรือออก (ส่งออกสินค้า dog
chews และ Cuttlefish bone ไปยัง
ประเทศญี่ปุ่น โดยกำหนดเรือออกจาก
ประเทศไทย คือวันที่ ๑๑ เม.ย.๒๕๖๔
และวันที่ ๒๐ เม.ย.๒๕๖๔) (จนท.บริษัท
เดินเรื่องเอง)

๑๗๕๗๓ บ.ซิสโก้ คอมเมอร์เชียล จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๕๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๙๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๒๖๕๑

ข้อมูลการสำรวจพื้ันที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำ
เพื่อการอุปโภคบริโภคในระดับหมู่บ้าน/
ชุมชน ปี ๒๕๖๔

๑๗๕๗๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงาน
และโครงการพิเศษ

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๕๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๒๗๕๕

รายงานผลการดำเนินงานตามแผน
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการ
เกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี ๒๕๖๓/๖๔

๑๗๕๗๕ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงาน
และโครงการพิเศษ

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๕๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๕.๑๕/๒๕๓

ขออุทธรณ์ตัวชี้วัดที่ ๑ การเบิกจ่าย ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๔

๑๗๕๗๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๕๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๐/๑๔๔

ขอรับสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๗๕๗๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
มหาสารคาม ต.แวงน่าง อ.เมือง จ.
มหาสารคาม

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๕๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๓๗๘

พนักงานราชการขอลาออกจากราชการ

๑๗๕๗๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๔:๐๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔สอ.๐๑๓/๒๕๖๔

ยื่นเอกสาร Health Certificate ล่าช้า
สาเหตุจากเรือเลื่อน

๑๗๕๗๙ บริษัทซีพี-เมจิ จำกัด อทิตา พรมดี

๑๔:๐๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/ว ๑๗๑๗

ขอเชิญเข้าร่วมคัดเลือกผู้แทนสมาชิก
กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ในวัน

๑๗๕๘๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองการ
เจ้าหน้าที่

ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๐๙

กองคลัง ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๙๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

จันทร์ที่ ๒๖ เม.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐
น. ณ ห้องประชุม กษ. ห้อง ๑๒๓)

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๑๓๑๗

แจ้งเลื่อนการจัดงานโอทอปไทย สู้ภัยโค
วิด - ๑๙

๑๗๕๘๒ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงาน
และโครงการพิเศษ

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๔:๑๑

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๑๓๐๖

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการประชุมคณะ
กรรมการบริหารการขับเคลื่อนงาน
นโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาค
การเกษตร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ (เปลี่ยนเป็น
ประชุมทางไกลผ่านระบบ application
: Zoom Meeting ID : ๙๖๘ ๗๙๐๗
๖๒๔๒ Passcode : ๒๘๗๓๓๑ ในวัน
และเวลาเดิม) "ในวันที่ ๑๙ เม.ย.๒๕๖๔
เวลา ๐๘.๓๐ น."

๑๗๕๘๓ สป.กษ. สำนักแผนงานและ
โครงการพิเศษ

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๑๓

กองแผนงาน ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๐/๒๗๔๖

ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว
รัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑๗๕๘๕ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สถาบัน
เกษตราธิการ

อทิตา พรมดี

๑๔:๔๙

กองสารวัตรและกักกัน, กองสารวัตร
และกักกัน

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๕๘๖/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
สอบกระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่ง
ออก

๑๗๕๘๖ บริษัท แฟชั่นฟู้ด จำกัด ชติญา บัวหลวง

๑๔:๒๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๔๙๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว ๙๔๕

การประชุม Codex Committee on
Methods of Analysis and Sampling
ครั้งที่ ๔๑ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง
(การประชุมคณะทำงาน The working
group on endorsement of
methods of analysis and sampling
ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ พ.ค.๒๕๖๔
เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น. / การประชุม
Codex Committee on Methods of
Analysis and Sampling ครั้งที่ ๔๑
ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๑ และ ๒๕ พ.ค.
๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.)

๑๗๕๘๗ สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรฯ
สำนักกำหนดมาตรฐาน

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๒๗

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔พณ ๐๖๐๙/ว ๑๐๙๗

เชิญประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
การดำเนินการตามมติ ครม. เกี่ยวกับ
เรื่อง CPTPP ด้านการค้าสินค้า การค้า
บริการ และการลงทุน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔
(กลุ่มย่อย) (ในวันที่ ๑๙ เม.ย.๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ ห้องบุร
ฉัตรไชยากร ชั้น ๔ กระทรวงพาณิชย์)

๑๗๕๘๘ กรมเจรจาการค้าระหว่าง ปท. จ.
นนทบุรี สำนักอเมริกา แปซิฟิก
และองค์การระหว่าง ปท.

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๐

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๕๘๙/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ GMP บริษัท
ไอ.พี.เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด ตรวจ
รับรองใหม่ระบบ GMP

๑๗๕๘๙ บริษัท ไอ.พี.เนเซอรัล โปรดักส์
จำกัด

อทิตา พรมดี

๑๔:๓๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๐๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔พณ ๐๖๐๙/ว ๑๑๒๗

ขอความอนุเคราะห์พิจารณารายงานการ
ประเมินอุปสรรคทางการค้า (NTE)
ของสหรัฐฯ ประจำปี ๒๕๖๔ (ภายในวัน
ที่ ๑๔ พ.ค.๒๕๖๔)

๑๗๕๙๐ กรมเจรจาการค้าระหว่าง ปท. จ.
นนทบุรี สำนักอเมริกา แปซิฟิก
และองค์การระหว่าง ปท.

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๔

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๐๒๑Ref: no.๒๐๒๑-๒๙

Updated list of French
establishments approved to
export beef meat based products
to Thailand

๑๗๕๙๑ AMBASSADE DE FRANCE EN
THAILANDE

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๘

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๕๐๑.๑/๒๖๘๑

ขอขอบคุณในการสนับสนุนเจ้าหน้าที่
ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโร
นา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)

๑๗๕๙๒ กรมประมง สำนักงานเลขานุการ
กรม

อทิตา พรมดี

๑๔:๕๐

กองสารวัตรและกักกัน, กองสารวัตร
และกักกัน

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๐๐๑/๓๔๐๕

ขอขอบคุณ

๑๗๕๙๓ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงาน
เลขานุการกรม

อทิตา พรมดี

๑๔:๕๐

กองสารวัตรและกักกัน, กองสารวัตร
และกักกัน

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๐๒๑Ref: no.๒๐๒๑-๔๖

Updated list of French
establishments approved to
export uncooked fat poultry meat
products (foies gras) to Thailand

๑๗๕๙๔ AMBASSADE DE FRANCE EN
THAILANDE

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๔๒

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กต ๑๖๐๑/๑๑๐๑

ขอรับข้อมูลความร่วมมือด้านปศุสัตว์
ระหว่างไทยกับราชอาณาจักรภูฏาน

๑๗๕๙๕ กรมความร่วมมือระหว่าง ปท. สนง.
เลขานุการกรม ส่วนงานอาสาสมัคร
เพื่อไทย

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๔๘

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๐๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

(ภายในวันที่ ๓๐ เม.ย.๒๕๖๔)

๐๗/๐๔/๒๕๖๔ศธ ๐๒๐๑.๔/๕๗๕๔

ขอนำส่งหนังสือที่ระลึกข้าราชการ
พลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓
(แผ่นดีวีดี)

๑๗๕๙๖ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
สำนักอำนวยการ

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๔:๕๔

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๗๑๕

แจ้งผลการคัดเลือกผลงานของนักเรียน
โรงเรียนโครงการตามพระราชดำริ
ประจำปี ๒๕๖๔

๑๗๕๙๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๐๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กต ๐๕๐๒/๕๙๑

การระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง
ในสาธารณรัฐโปแลนด์ (แจ้งยืนยันการ
ระบาดเพิ่มเติม) (จำนวน ๗๗ กรณี โดย
ตรวจพบในระหว่างวันที่ ๕ มี.ค.๒๕๖๔
ถึงวันที่ ๓ เม.ย.๒๕๖๔)

๑๗๖๐๔ กระทรวงการ ตปท. กรมยุโรป กอง
ยุโรปกลาง

พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๑๓

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/ว ๑๗๒๘

ขอเลื่อนวันรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๒
ประจำปี ๒๕๖๔

๑๗๖๐๕ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองการ
เจ้าหน้าที่

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๑๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๔๑๗๑

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของปศุสัตว์
จังหวัด

๑๗๖๐๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๑๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๐๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๑/๐๔/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๖๘๓

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

๑๗๖๐๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๑๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔อบ ๐๐๐๘/๑๕๖๓

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

๑๗๖๐๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุบลราชธานี

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๒๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๖๓๒

การประเมินผลการปฏิบัติราชการของ
หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๗๖๐๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา (กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๒๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔สฎ ๐๐๐๘/๙๖๕

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

๑๗๖๑๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๒๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/๖๙๒

ข้อมูลประวัติผู้เกษียณอายุราชการ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๗๖๑๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๒๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/๖๙๔

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

๑๗๖๑๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๒๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๐๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๐/๐๔/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๑๖๗๘

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

๑๗๖๑๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๒๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔นศ ๐๐๐๘/๗๓๕

โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๖๘

๑๗๖๑๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครศรีธรรมราช (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๓๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔นศ ๐๐๐๘/๗๕๓

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา

๑๗๖๑๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครศรีธรรมราช (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๓๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔นศ ๐๐๐๘/๗๓๘

ข้าราชการขอย้าย (นางสาวรัตนา ขำ
เอียด)

๑๗๖๑๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครศรีธรรมราช (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๓๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๓๒๙๙

สรุปผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ
ที่มาช่วยราชการ (นายไกร ไขแสง)

๑๗๖๑๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๓๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๐/ว ๒๖๗๘

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
นักบริหารการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ ระดับกลาง รุ่นที่
๙๗ - ๙๙

๑๗๖๑๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สถาบัน
เกษตราธิการ

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๓๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๐๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๐/ว ๒๖๗๙

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ ระดับต้น รุ่นที่ ๔๘-
๕๒

๑๗๖๒๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สถาบัน
เกษตราธิการ

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๔๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔บร ๐๐๐๘/๗๑๒

กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการ
พิจารณาการจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้
ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา ๙(๘)
แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐

๑๗๖๒๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ อทิตา พรมดี

๑๕:๔๓

สำนักกฏหมาย ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๐/ว ๖๘๐

ที่นั่งศึกษาในหลักสูตรการป้องกันราช
อาณาจักรฯ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔-
๒๕๖๕

๑๗๖๒๒ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สถาบัน
เกษตราธิการ

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๔๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/ว ๒๗๕๙

มาตรการทางการบริหารเพื่อ
ประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัย
และจริยธรรม

๑๗๖๒๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนัก
งานปลัดกระทรวงฯ

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๔๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๘/๖๖๓

แจ้ง เรื่อง กำหนดชนิดของโรคซึ่งมี
ลักษณะต้องห้ามเป็นผู้ขออนุญาตจัดตั้ง
สถานพยาบาลสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาฉบับประกาศและ
งานทั่วไป เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๕๗ ง

๑๗๖๒๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

อทิตา พรมดี

๑๕:๔๕

สำนักกฏหมาย ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๐๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๖๒๕/๒๕๖๔

แจ้งขอต่ออายุระบบ GMP และ HACCP
หมดอายุการรับรองในวันที่ ๑๘
กันยายน ๒๕๖๔

๑๗๖๒๕ โรงงานแปรรูปสุกรขอนแก่น (EST.
๒๒๐)

อทิตา พรมดี

๑๕:๔๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/๑๗๒๒

แก้ไขการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (๑
ตุลาคม ๒๕๖๒ และ ๑ เมษายน ๒๕๖๓)
๑. นางดวงใจ สุวรรณ์เจริญ ๒. นางฉัน
ทนี บูรณะไทย

๑๗๖๒๖ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองการ
เจ้าหน้าที่

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๔๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๑๒๗๒

รายงานการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระ
ทบต่อกรมปศุสัตว์ เมื่อวันที่ ๑๘
เมษายน ๒๕๖๔

๑๗๖๒๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด อทิตา พรมดี

๑๕:๕๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(ลป)/๐๔๓

ส่งแบบรับรองคุณสมบัติบุคคล (แบบ ค
ส.๒) ประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔

๑๗๖๓๐ ด่านกักกันสัตว์ลำปาง เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๕๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๑/ว ๙๐๓

การรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมของ
ตัวแทนของผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มี
ประโยชน์เกี่ยวข้องก่อนออก
กฎกระทรวงกำหนดให้สินค้าเกษตรเป็น
มาตรฐานบังคับ

๑๗๖๓๑ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักงาน
เลขานุการกรม

อทิตา พรมดี

๑๕:๕๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๐๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๓๓

ขออนุมัติขยายเวลาการดำเนินการวิจัย
เรื่อง การต้องการโปรตีน พลังงาน
แคลเซียม และฟอสฟอรัส ของแพะเนื้อ
พันธุ์ กปศ.๓ ของกรมปศุสัตว์ ระยะขุน
เพศผู้

๑๗๖๓๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครศรีธรรมราช

อทิตา พรมดี

๑๖:๐๔

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔CPP-๖๔/๑๕

แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกการเก็บตัว
อย่างตรวจเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อแซ
ลโมเลลาในสินค้าเนื้อไก่ดิบส่งออก
สหภาพยุโรปของ บ.ไก่สดเซนทาโก จก.
(EST.๐๗) (จนท.บริษัทเดินเรื่่ีองเอง)

๑๗๖๓๓ บ.ไก่สดเซนทาโก จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/๖๘๙

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฏิบัติราชการของ ปศจ.
(นายบุญศักดิ์ เกลียงกมลทัต)

๑๗๖๓๔ สนง.ปศจ.พิจิตร (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔บร ๐๐๐๘/๗๐๘

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา (โฆษิต
มะละบัทธิ, อำนวย ศิริพันธ์)

๑๗๖๓๕ สนง.ปศจ.บุรีรัมย์ ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔สน ๐๐๐๘/๗๖๘

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา (วีระ
สันติ, แก้ว, วิศุทธิ์, ทรงวิจิตร, มงคล,

๑๗๖๓๖ สนง.ปศจ.สกลนคร (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๐๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

สิทธิชัย, นิภาวรรณ, มยุรี, ฉันทวัฒน์
ฯลฯ)

๐๗/๐๔/๒๕๖๔บร ๐๐๐๘/๗๑๓๖

ย้ายข้าราชการ (นายวิชัย นิเวศสวรรค์,
พิเชษฐ์ ไทรเกตุแก้ว)

๑๗๖๔๑ ศาลากลาง จ.บุรีรัมย์ พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔ปจ ๐๐๐๘/๔๓๙๕

ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นาย
สาโรจน์ วงษ์เจริญสมบัติ)

๑๗๖๔๒ ศาลากลาง จ.ปราจีนบุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๑๗๔๓

ขอความเห็นชอบรับโอนพัสดุจากหน่วย
งานของรัฐ (ระหว่างกรม) (ฉบับเมล)

๑๗๖๔๓ สนง.ปศจ.ชัยภูมิ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๕

กองคลัง, กองคลัง ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔SLH-๖๔-๐๑๔

ขอต่อเติม/ปรับปรุง/แก้ไขอาคารโรงงาน
ของบริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด (EST.๒๕)

๑๗๖๔๔ บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด

อทิตา พรมดี

๐๗:๔๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔มกสน.สช. พิเศษ/๒๕๖๔

นำส่งรายชื่อผู้ได้รับอนุมัติให้กู้เงินสินเชื่อ
โครงการเงินกู้สวัสดิการแก่ข้าราชการ
(นางสาวจิตนเรศ ขันบรรจง)

๑๗๖๔๕ ธนาคารกรุงไทย สาขามหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขต จังหวัด
สกลนคร

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๘:๐๕

กองคลัง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๑๐/๐๑๒๔

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเขื่อง
ใน จังหวัดอุบลราชธานี

๑๗๖๔๖ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๘:๐๗

กองคลัง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๕๙

รายงานเงินรายได้แผ่นดิน ประจำเดือน

๑๗๖๔๗ ศูนย์วยิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
พิจิตร ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.
พิจิตร

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๘:๐๙

กองคลัง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๐๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

มีนาคม ๒๕๖๔ (-)

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๗๑

แจ้งความประสงค์เปลี่ยนแปลงอัตราเงิน
สะสมส่วนเพิ่ม

๑๗๖๔๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครพนม

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๘:๕๘

กองคลัง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๑๑๗๑

ขอให้นำส่งเงินเดือนชำระหนี้เงินกู้
ธนาคาร (นางสาววราภรณ์ สุขวัฒนา)

๑๗๖๔๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๙:๐๓

กองคลัง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๖๕๐/๒๕๖๔

ขอออกเอกสาร To Whom และ
Health Certificate ฉบับใหม่ ขอแก้ไข
เป็น Sparus orata

๑๗๖๕๐ บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด อทิตา พรมดี

๐๙:๐๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๑๒๗๐

ขอให้มอบอำนาจการขอใช้ที่ดินและขอ
ถอนสภาพที่ดินสาธารณะประโยชน์

๑๗๖๕๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๙:๐๖

กองคลัง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔สฎ ๐๐๐๘/๙๕๔

ขอขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
จำนวน ๒๔๗ ตัว

๑๗๖๕๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

อทิตา พรมดี

๐๙:๑๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔บร ๐๐๐๘/๗๒๗๐

รายงานผลการจำหน่ายพัสดุชำรุด

๑๗๖๕๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
(ฝ่ายบริหารทั่วไป งานพัสดุ)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๙:๑๐

กองคลัง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๕๓๖

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๗๖๕๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๙:๑๒

กองคลัง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๐๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๑/๐๔/๒๕๖๔พร ๐๐๐๘/๑๒๒๓

ขออนุเคราะห์หารือค่าเช่าบ้าน (นาย
อนุสรณ์ รัฐอนันต์พินิจ)

๑๗๖๕๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๙:๑๔

กองคลัง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กพ ๐๐๐๘/๔๓๑

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๗๖๕๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
กำแพงเพชร (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๙:๑๖

กองคลัง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๖๕๗/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ GMP บริษัท
เอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด EST. - ตรวจรับรองใหม่
ระบบ GMP เมื่อวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์
๒๕๖๔

๑๗๖๕๗ บริษัท เอบี ฟู้ด แอนด์
เบฟเวอร์เรจส์ (ประเทศไทย) จำกัด

อทิตา พรมดี

๐๙:๑๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๑๑๗๒

ขอให้ยกเลิกหักเงินเดือนผ่อนชำระเงินกู้
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (นายจรูญ
อุตุภรณ์)

๑๗๖๕๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๙:๑๘

กองคลัง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๕๘

ขอจัดส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (-)

๑๗๖๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นราธิวาส

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๙:๒๐

กองคลัง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔ฝบช. ๒๒๙/๐๓๑๒

ส่งใบเสร็จรับเงิน เลขที่ ๖๔VR-
๐๐๐๐๗๗-๘ (รวม ๒ ฉบับ)

๑๗๖๖๐ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทย  จำกัด

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๙:๒๑

กองคลัง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๑๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔อต ๐๐๐๘/๔๖๗

จัดส่งงบกระทบยอดเงินฝากธนาคารทุก
บัญชี

๑๗๖๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๙:๒๓

กองคลัง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔อย ๐๐๐๘/๖๒๖๔

ขอความเห็นชอบจำหน่ายบ้านพัก
ข้าราชการ ระดับ ๗-๘

๑๗๖๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๙:๒๔

กองคลัง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๖๐

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๗๖๖๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
พิจิตร

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๙:๒๗

กองคลัง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๖๓๔

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๗๖๖๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๙:๒๘

กองคลัง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔มค ๐๐๐๘/๖๔๕

ขอแก้ไข Pay-in slip ประเภทเบิกเกิน
ส่งคืนเป็นเงินฝากคลัง

๑๗๖๖๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
มหาสารคาม (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๙:๓๐

กองคลัง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๗/ว ๗๓๔

ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนิน
งานโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตร
ทฤษฎีใหม่

๑๗๖๖๖ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองนโยบาย
เทคโนโลยีเพื่อการเกษตรฯ

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๙:๔๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๓๐/ว ๑๗๗

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิโครงการหลวง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๗๖๖๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองประสานงา
นโครงการพระราชดำริ

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๙:๔๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๑๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๔/๒๕๖๔คร. ๐๑๕/๖๔

ขอความอนุเคราะห์ในการตรวจรับรอง
การผลิตสินค้าที่มีส่วนผสมจของไข่ นม
และกลุ่มชีส

๑๗๖๖๘ บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จำกัด เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๙:๔๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๐/๑๔๕

ขอยืมเงินเพื่อการบริหารจัดการระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๗๖๖๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์มหาสา
คาม

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๙:๕๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๒๔๙

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสุกรตายออก
จากทะเบียน

๑๗๖๗๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ สัตว์
ท่าพระ

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๙:๕๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๓๐๓

ขออนุมัติปรับประเภทค่าใช้จ่าย ครั้งที่ ๓

๑๗๖๗๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์ปทุมธานี

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๙:๕๕

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๓๐๔

ขออนุมัติขยายระยะเวลาการส่งมอบงาน
เครื่องวัดเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ์พร้อม
อุปกรณ์ ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.
ปทุมธานี

๑๗๖๗๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์ปทุมธานี

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๐:๕๗

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์, กองผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๓๐๕

ขอส่งรายงานวัสดุคงเหลือ

๑๗๖๗๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์ปทุมธานี

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๐๙:๕๘

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔พว ๐๒๐๗.๒๑/๗๕๖๒

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน
เข็มเชิดชูเกียรติ วันที่ ๒๗ เมย.๒๕๖๔

๑๗๖๗๔ สำนักงานโครงการส่วนพระองค์
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยาม
บรมราชกุมารี

วิลาสินี ยิ้มแย้ม

๐๙:๕๙

กรมปศุสัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๑๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๒๕๗

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสุกร ออกจาก
ทะเบียน

๑๗๖๗๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ สัตว์
ท่าพระ

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๐:๐๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๒๕๑

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสุกรตายออก
จากทะเบียน

๑๗๖๗๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ สัตว์
ท่าพระ

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๐:๐๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๒๕๙

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการผลิต
สุกร ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

๑๗๖๗๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ สัตว์
ท่าพระ

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๐:๐๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๘๘

รายงานสัตว์ตาย

๑๗๖๗๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๐:๐๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๖๗๙/๒๕๖๔

ขอแก้ไขหนังสือ HEALTH
CERTIFICATE (Form EU) แทนฉบับ
เดิมที่ผิด (Health certificate Ref no.
AC๒๑๑๒๙๑๒๖ (จนท.บริษัทเดินเรื่อง
เอง)

๑๗๖๗๙ บ.แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๐๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๘๗

รายงานสัตว์ตาย

๑๗๖๘๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๐:๐๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๖๘๑/๒๕๖๔

ขอแก้ไขหนังสือ HEALTH
CERTIFICATE (Form EU) แทนฉบับ
เดิมที่ผิด (Health certificate Ref no.

๑๗๖๘๑ บ.แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๐๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๑๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

AC๒๑๑๒๙๑๒๗ (จนท.บริษัทเดินเรื่อง
เอง)

๒๒/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๖๘๒/๒๕๖๔

ขอแก้ไขหนังสือ HEALTH
CERTIFICATE (Form EU) แทนฉบับ
เดิมที่ผิด (Health certificate Ref no.
AC๒๑๑๒๙๑๒๘ (จนท.บริษัทเดินเรื่อง
เอง)

๑๗๖๘๒ บ.แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๐๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๒๘๒

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง กรณี
โคป่วยตายและขออนุมัติจำหน่ายสัตว์
ออกจากทะเบียน

๑๗๖๘๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๐:๐๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๕/๒๒๐

รายงานผลการจำหน่ายโคพร้อมขอ
อนุมัติออกจากทะเบียน

๑๗๖๘๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๐:๐๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๘/๑๓๓

แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับนักศึกษาเข้าฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

๑๗๖๘๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์ อ.บางสะพานน้อย
จ.ประจวบคีรีขันธ์

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๐:๑๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๒/๑๖๒

ขอนำส่งรายละเอียดการขอปรับ
งบประมาณรายจ่าย (งบดำเนินงาน)
ครั้งที่ ๓

๑๗๖๘๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๐:๑๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๓๐๗

ประธานาธิบดีแห่งสาธาณรัฐชาด

๑๗๖๘๗ สป.กษ.กองกลาง โทร.๐๒-๒๘๑-
๕๙๕๕ ต่อ ๑๐๔

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๑๗

กลุ่มก่อสร้างและบำรุงรักษา ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๑๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ถึงแก่อสัญกรรม (นายไอดริสส์ เดบี)
(ฉบับเมล) (เสนอ ก.ก่อสร้างฯ)

๒๒/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๖๘๘/๒๕๖๔

สอบถามรายละเอียดเจ้าหน้าที่กรม
ปศุสัตว์ สนง.ปศอ.เมืองนครปฐม จ.
นครปฐม (เนื่องจาก จนท.เข้าดำเนินการ
ทดสอบโรคไม่เป็นไปตามแผน และไม่
แจ้งประสานงานกับ จนท.ผู้ควบคุม
ฟาร์มก่อนดำเนินการ ตลอดการปฏิบัติ
หน้าที่มีพฤติการรบกวน สร้างความ
รำคาญ และเดือดร้อนใจให้ผู้ประกอบ
การโดยร้องขอการสนับสนุนอาหาร
กลางวัน และค่าเหนื่อย โดยได้รับเงิน
เป็นจำนวน ๑,๐๐๐ บาท ภายหลังดิฉัน
ได้รับแจ้งฯลฯ

๑๗๖๘๘ สพ.ญ.ศรีวรรณา เกตุแก้ว พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๒๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔สส ๐๐๐๘/๒๙๕

รับมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๑๗๖๘๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรสงคราม

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๐:๒๔

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๕๓๘

ขออนุญาตให้สหกรณ์โคนมอุดรธานี
จำกัด ก่อสร้างและต่อเติมอาคาร

๑๗๖๙๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๐:๒๗

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๖๙๑/๒๕๖๔

ขออนุญาตเปิดผลิตในวันอาทิตย์

๑๗๖๙๑ บริษัท เบทาโกร เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๐:๒๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๑๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๖๙๒/๒๕๖๔

นำส่งเอกสาร HACCP ฉบับแก้ไข PR-
HA-๐๑ (Rev.๑๒/๐) (จนท.บริษัท
เดินเรื่องเอง)

๑๗๖๙๒ บ.ฉวีวรรณ อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ดส์
จก.

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๓๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๖๙๓/๒๕๖๔

ชี้แจงสาเหตุการยื่นขอ HEALTH
CERTIFICATE หลังวันเรือออก

๑๗๖๙๓ บริษัท ซีเอฟพี จำกัด เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๐:๓๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๓๐๖

จัดส่งโครงการขอจัดหางบประมาณ
รายจ่ายประจำปีด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๗๖๙๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๐:๔๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๗๖๒

GACC อนุมัติการขึ้นทะเบียนบริษัทนม
แปรรูปของบริษัท เชียงใหม่เฟรชมิลค์
จำกัด (EST.๒๙๓)

๑๗๖๙๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักการ
เกษตรต่างประเทศ

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๐:๕๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๗๐๐/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ GMP บริษัท
ลีโอ ฟู้ด จก. EST.๘๒ (ตรวจติดตาม
ประจำปีระบบ GMP) (จนท.บริษัท
เดินเรื่องเอง)

๑๗๗๐๐ บ.ลีโอ ฟู้ดส์ จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๕๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๒/๙๓๕

รายงานผลการประชุมคณะกรรมการ
ด้านมาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัย
พืช สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๙

๑๗๗๐๑ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กองนโยบายฯ

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๑:๐๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๑๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๑/๙๐๑

การรับฟังความคิดเห็นของตัวแทนของผู้
มีส่วนได้เสียหรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้อง
ต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดขนาดของ
กิจการฟาร์มไก่ไข่ให้ได้รับยกเว้นใบ
อนุญาตเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตรตาม
มาตรฐานบังคับ พ.ศ...

๑๗๗๐๕ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักงาน
เลขานุการกรม

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๑:๐๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔FP๓๒/๐๐๓/๒๕๖๔

แจ้งดำเนินแล้วเสร็จการติดตั้งเครื่อง
Tumbler ใหม่ (จนท.บริษัทเดินเรื่อง
เอง)

๑๗๗๐๖ บ. คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จก.
EST.๓๒

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๐๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๗๐๗/๒๕๖๔

รายงานการนำเข้านมผงขาดมันเนย

๑๗๗๐๗ บริษัท เอฟแอนด์เอ็น แดรี่ส์
(ประเทศไทย) จำกัด

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๑:๑๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๗๐๘/๒๕๖๔

ขอให้ทางกรมปศุสัตว์ จัดเจ้าหน้าที่
สัตวืแพทย์ไปประจำโรงงาน

๑๗๗๐๘ บริษัท พีเอส ฟู้ด โปรดิ๊วส์ จำกัด ชติญา บัวหลวง

๑๑:๑๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔สกมท.๗๒/๒๕๖๔

ขอรับหนังสือหรือเอกสารรับรอง หนังสือ
ประจำตัวม้าประเทศไทย (Thailand
Horse Passpost)

๑๗๗๐๙ สมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทย ชติญา บัวหลวง

๑๑:๒๘

กรมปศุสัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๗๑๐/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก

๑๗๗๑๐ บริษัท ไทย อินาบะ ฟูดส์ จำกัด เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๑:๒๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๑๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๗๑๑/๒๕๖๔

ขอแก้ไขหนังสือรับรอง HEALTH
CERTIFICATE (REPLACEMENT, To
whom) เลขที่ ๒๑๔๐๒๒๗๒๘๕

๑๗๗๑๑ บริษัท ไทย อินาบะ ฟูดส์ จำกัด เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๑:๓๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๗๑๒/๒๕๖๔

ขอ Replacement Health Certificate
no. AC๒๑๔๐๒๒๑๗๕๔ (จนท.บริษัท
เดินเรื่องเอง)

๑๗๗๑๒ Chotiwat Manufacturing Co.,
Ltd.

พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๓๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๑๐๔๙

ขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้น
สายสะพาย ประจำปี ๒๕๖๓ และส่งคืน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรอง

๑๗๗๑๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี (่
ฝ่ายบริหารทั่วไป)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๑:๓๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔TUM๒๑/GVGV๐๐๐๘

ขอนำสินค้าอาหารสัตว์กลับเข้ามาในราช
อาณาจักร (PET FOOD CHICKEN
MOUSSE, TUNA MOUSSE, SALMON
MOUSSE จำนวน ๑๑ CARTONS
(๘,๙๒๐ SACHETS) น้ำหนัก ๘๙.๒๐
กิโลกรัม ส่งออกไปยังประเทศ USA)

๑๗๗๑๔ Thai union พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๕๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๓๓๔๔

ขอสมัครเข้าร่วมโครงการอาหารเสริม
(นม) โรงเรียน เพื่อรับจ้างผลิตนม ยู เอช
ที โดยไม่รับสิทธิการขายนมโรงเรียน
(บริษัท มะลิ กรุ๊ป ๑๙๖๒ จำกัด)

๑๗๗๑๕ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กองกลาง

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๒:๔๔

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๑๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔นว ๐๐๐๘/๑๐๒๕

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่ายงบดำเนิน
งาน ปี งปม.๒๕๖๔ (รวมเป็นเงิน
๑๘,๑๘๔ บาท) (ฉบับเมล) (เสนอ กปร.)

๑๗๗๑๖ สนง.ปศจ.นครสวรรค์ (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๒:๔๕

กลุ่มประสานราชการ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๘๐๑/๓๖๓

ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นฆ่าเชื้อไว
รัสและเชื้อโรค

๑๗๗๑๗ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๒:๕๐

กองสารวัตรและกักกัน ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๑๐๓/๒๕๒๘

ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่า
เชื้อโรคและเชื้อไวรัสโรโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙)

๑๗๗๑๘ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กองคลัง เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๒:๕๒

กองสารวัตรและกักกัน ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๖๑๗

แจ้งผลการประเมินตรวจรับรองฟาร์ม
เพื่อสำหรับการเคลื่อนย้ายสัตว์ภายใน
ราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
สำหรับที่พักซากสัตว์

๑๗๗๑๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
สุขภาพสัตว์)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๒:๕๔

กองสารวัตรและกักกัน ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๙๒

ข้าราชการมารายตัวปฏิบัติหน้าที่
ราชการ (นายธนากร ประสมศรี)

๑๗๗๒๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อ.ปากช่อง เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๐๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๙๑

ขออนุมัติปิดโครงการในระบบ NRIIS
และขอเผยแพร่ผลงานวิจัย

๑๗๗๒๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๐๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๑๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๗๒๒/๒๕๖๔

แจ้งความคืบหน้าการปรับปรุงห้องไก่ตก
ราว และพื้นที่ลานจ่ายสินค้าแช่เย็น
ภายในประเทศ (จนท.บริษัทเดินเรื่อง
เอง)

๑๗๗๒๒ บ.ซีพีเอฟ (ปท.) จก. (มหาชน) พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๐๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๗๒๓/๒๕๖๔

ขออนุญาตออก H/C หลังเรือออก
จำนวน ๗ ฉบับ

๑๗๗๒๓ บริษัท ไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด อทิตา พรมดี

๑๓:๐๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๗๒๔/๒๕๖๔

ขออนุมัติดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ปลด
โครงไก่ ส่วนพื้นที่ High care (จนท.
บริษัทเดินเรื่องเอง)

๑๗๗๒๔ บ.ซีพีเอฟ (ปท.) จก. (มหาชน) พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๐๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๓๘๓

รายงานผลการส่ง-รับ มอบสัตว์พร้อมขอ
อนุมัติขึ้นทะเบียน

๑๗๗๒๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๑๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/๑๐๑๐

ขอรับการสนับสนุน งปม.โครงการ
ก่อสร้างโรงจอดรถ สนง.ปศอ.กาบเชิง
และ โครงการก่อสร้างรั้ว คสล. สนง.ป
ศอ.กาบเชิง (รวมเงิน งปม.ทั้ง ๒
โครงการ เป็นเงิน ๔๖๐,๐๐๐ บาท)
(เสนอ กปร.)

๑๗๗๒๖ สนง.ปศจ.สุรินทร์ พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๑๕

กลุ่มประสานราชการ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๒๘๘

ส่งข้อเสนอโครงการสัตว์ทดลองเพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์

๑๗๗๒๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๑๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๒๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๔/๑๐๗

ขออนุมัติคัดแพะเพื่อจำหน่ายเป็นสัตว์
คัดออก

๑๗๗๒๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๑๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔นน ๐๐๐๘/๕๗๙

ขอรับสนับสนุน งปม.จากงบเหลือจ่าย ปี
๒๕๖๔ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔๑,๑๑๐
บาท (เสนอ กปร.)

๑๗๗๒๙ สนง.ปศจ.น่าน ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๑๗

กลุ่มประสานราชการ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๔/๑๑๑

ข้าราชการขอลาออก (นายศศิณ เฒ่า
แก้ว)

๑๗๗๓๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๑๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๐/๑๓๔

รายงานลการสอบหาข้อเท็จจริง (การคัด
สัตว์) เพื่อขออนุมัติจำหน่าย

๑๗๗๓๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครศรีธรรมราช

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๑๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๐/๑๓๖

รายงานผลการจำหน่ายโคพื้นเมือง
พร้อมขออนุมัติจำหน่ายออกจาก
ทะเบียน

๑๗๗๓๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครศรีธรรมราช

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๒๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๑๒๖๙

ขอรับการสนับสนุนก่อสร้างรั้ัว สนง.ป
ศอ.จังหาร พร้อมป้าย สนง.และประตู
ทางเข้าออก ๒ ช่องทาง (เงิน งปม.
๔๙๙,๑๐๐ บาท) (เสนอ กปร.)

๑๗๗๓๓ สนง.ปศจ.ร้อยเอ็ด (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๒๐

กลุ่มประสานราชการ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว ๓๗๖

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาข้อกำหนดสุขภาพสัตว์บกของ

๑๗๗๓๔ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ

อทิตา พรมดี

๑๓:๒๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๒๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

องค์การสุขภาพสัตว์โลกครั้งที่ ๖๑-
๒/๒๕๖๔ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
๕๑๑ อาคาร ๕ ชั้น ๑ สำนักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่ง
ชาติ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๐๑๖๑

ส่งรายงานตัวชี้วัดที่ ๓ การบริหาร
จัดการแปลงพืชอาหารสัตว์ รอบที่
๑/๒๕๖๔ (เพิ่มเติม)

๑๗๗๓๕ ศุนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๒๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔๐๖๐๕.๐๗/๒๘๒

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีโค
ป่วยตายและขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ออก
จากทะเบียน

๑๗๗๓๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๒๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๒๔๕

ขอส่งรายงานสอบข้อเท็จจริงและ
รายงานจำหน่ายสัตว์ออกจากทะเบียน
กรณีแพะตาย เดือนเมษายน ๒๕๖๔

๑๗๗๓๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฏร์ธานี

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๒๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๐/๑๘๗

แก้ไขรายงานขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ตาย
(แพะ) ออกจากทะเบียน

๑๗๗๓๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๒๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๓๘๔

การพิจารณาเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้าง
ประจำ ครึ่งปีแรก ณ วันที่ ๑ เม.ย.
๒๕๖๔ (จนท.ปศุสัตว์ กทม. เดินเรื่อง
เอง)

๑๗๗๓๙ สนง.ปศุสัตว์พื้นที่ กทม. (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๒๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๒๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๑๔๑

ขอความอนุเคราะห์รับการสนับสนุน
ไข่ไก่ฟัก

๑๗๗๔๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก

อทิตา พรมดี

๑๓:๓๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๖/๑๘๒

ส่งคำขอโครงการผลิตอาหารช้างสำคัญฯ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔-ปีงบประมาณ
๒๕๖๕

๑๗๗๔๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สกลนคร

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๓๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๕/๑๒๙

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่าย ครั้งที่ ๔

๑๗๗๔๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๓๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๕/๑๒๒

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่าย ครั้งที่ ๑

๑๗๗๔๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๓๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๒๐๑

ขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินกรมปศุสัตว์

๑๗๗๔๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ อ.เมือง
สุรินทร์ จ.สุรินทร์

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๓๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔สส ๐๐๐๘/๒๙๗

ขอส่งสำเนาสัญญาจ้างเหมาบริการ (ต่อ
เนื่องไตรมาสที่ ๓ ระยะเวลา ๓ เดือน
เสร็จเรียบร้อยแล้ว) (เสนอ กปร.)

๑๗๗๔๕ สนง.ปศจ.สมุทรสงคราม พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๓๙

กลุ่มประสานราชการ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๗๔๖/๒๕๖๔

การตรวจสินค้าส่งออก

๑๗๗๔๖ บริษัท ที.วี.ฟู้ด จำกัด ชติญา บัวหลวง

๑๓:๓๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๓/๑๒๕

ขอปรับประเภทรายจ่าย

๑๗๗๔๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ อทิตา พรมดี

๑๓:๔๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๒๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๒๗๖

ขออนุมัติใช้เงินงบประมาณเหลือจ่าย
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๗๗๔๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว อทิตา พรมดี

๑๓:๔๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔นธ ๐๐๐๘/๕๔๐

ขอทดแทนรถบรรทุก (เสนอ กปร.)

๑๗๗๔๙ สนง.ปศจ.นราธิวาส (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๔๒

กลุ่มประสานราชการ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๕๒๖

สำรวจฐานข้อมูลพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดสรรทรัพยากรและวางแผน
จัดทำขอ งปม.สำหรับหน่วยงาน (เสนอ
กปร.)

๑๗๗๕๒ สนง.ปศจ.ตาก (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๔๖

กลุ่มประสานราชการ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๔/๑๖๒

ขอปรับเปลี่ยนงบประมาณประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๗๗๕๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๔๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/ว ๖๗

ขอยกเลิกเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริม
การเลี้ยงสัตว์แบบแปลงใหญ่ ด้าน
ปศุสัตว์ เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔

๑๗๗๕๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ อทิตา พรมดี

๑๓:๔๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๒๖๒

รายงานการสอบสวนข้อเท็จจริงบกรณี
ต้นไม้ล้มทับคอกคัดสัตว์เนื่องจากประสบ
เหตุวาตภัย

๑๗๗๕๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๔๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/ว ๖๖

ขอชี้แจงสาเหตุไม่เข้าร่วมโครงการยก
ระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตร

๑๗๗๕๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ อทิตา พรมดี

๑๓:๔๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๒๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

สมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

๒๑/๐๔/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/๖๔๙

สำรวจฐานข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดสรรทรัพยากรและวางแผน
จัดทำคำขอ งปม.สำหรับหน่วยงาน
(เสนอ กปร.)

๑๗๗๕๗ สนง.ปศจ.เลย ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๕๐

กลุ่มประสานราชการ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๖/๑๒๐

ขออนุมัติปรับลด-เพิ่มงบดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๗๗๕๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๓:๕๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔พร ๐๐๐๘/๔๔๗๒

โอนเงินกลับส่วนกลาง จำนวนเงิน
๑๕,๖๐๐ บาท

๑๗๗๕๙ ศาลากลางจังหวัดแพร่ อทิตา พรมดี

๑๓:๕๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔มท ๐๗๒๑.๓/ว ๕๓๑๕

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
ผังเมือง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

๑๗๗๖๐ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถิรมน จุลานุกะ

๑๓:๕๑

อธิบดี ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/ว ๑๐๐๕

ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือน มี.
ค.๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๗๗๖๑ สนง.ปศจ.สุรินทร์ (กลุ่มยุทธ์) พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๕๑

กลุ่มประสานราชการ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔นว ๐๐๐๘/๙๘๙

ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือน มี.
ค.๒๕๖๔ (เสนอ กปร.) (ฉบับเมล)

๑๗๗๖๒ สนง.ปศจ.นครสวรรค์ (กลุ่มยุทธฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๕๔

กลุ่มประสานราชการ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/

ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือน มี.
ค.๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๗๗๖๓ สนง.ปศจ.ตาก (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๕๙

กลุ่มประสานราชการ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๒๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๑/๐๔/๒๕๖๔นร ๑๔๐๖/ว ๒๔๑๔

ขอให้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของ
รายงานติดตามและประเมินผลการ
ดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำ และแผนงาน
บูรณาการบริหารจัดการทัพยากรน้ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

๑๗๗๖๔ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ถนนวิภาวดี

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๔:๐๑

กองแผนงาน ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๒๙๓

ขอข้อมูลประกอบการติดตามแผนการ
จัดทำโครงการร่วมลงทุน พ.ศ.๒๕๖๓-
๒๕๗๐ ภายใต้พระราชบัญญัติการร่วม
ลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ.๒๕๖๒

๑๗๗๖๕ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๔:๐๓

กองแผนงาน ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔สพ ๐๐๐๘/๐๙๑๙

ขอรับ งปม.ปรับปรุง สนง.สถานี
ผสมเทียมอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี (จำนวน
เงินทั้งสิ้น ๙๙๗,๐๐๐ บาท) (เสนอ ก
ปร.)

๑๗๗๖๖ สนง.ปศจ.สุพรรณบุรี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๐๔

กลุ่มประสานราชการ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๓๓๑

ขอส่งรายงานข้อมูลทะเบียนสัตว์
โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ

๑๗๗๖๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๔:๐๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔มห ๐๐๐๘/๔๐๙

รายงานการรับมอบโค โครงการธนาคาร
โค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราช
ดำริ

๑๗๗๖๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๔:๑๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๒๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/๗๕๘

การแก้ไขปัญหาการโจมตีอุตสาหกรรม
มะพร้าวเรื่องการใช้แรงงานลิง

๑๗๗๖๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

ชติญา บัวหลวง

๑๔:๑๗

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔นค ๐๐๐๘/๐๖๑๒

ส่งแบบสำรวจผลกระทบจาการลด
เป้าหมายการดำเนินงาน

๑๗๗๗๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๔:๑๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๑๖๔

รายงานการรับมอบ-ส่งมอบ พัสดุ (สัตว์
ปีก)

๑๗๗๗๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๔:๒๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๐๙๘๕

รายงานแพะฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จ
พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
บ้านบ่อหวี เสียชีวิต

๑๗๗๗๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๔:๒๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๗๗๓/๒๕๖๔

ขอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกระบวนการผลิต
สินค้าครีมเทียมเพื่อออกหนังสือรับรอง
สุขอนามัย (Health Certificate) จาก
กรมปศุสัตว์

๑๗๗๗๓ บริษัท พรีเซิร์ฟ ฟู้ด สเปเชียลตี้
จำกัด

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๔:๓๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔MM๑๑๗/๒๕๖๔

ขอหนังสือรับรองผลงาน  จำนวน ๑ งาน

๑๗๗๗๔ บริษัท มาสเตอ เมกเคอ จำกัด อทิตา พรมดี

๑๔:๓๒

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔MM๑๑๖/๒๕๖๔

ขอหนังสือรับรองผลงาน จำนวน ๔
รายการ

๑๗๗๗๕ บริษัท มาสเตอ เมกเคอ จำกัด อทิตา พรมดี

๑๔:๓๓

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๒๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๖๐๗

การรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรค
ปากและเท้าเปื่อย

๑๗๗๗๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ชติญา บัวหลวง

๑๔:๓๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔อว ๖๕๐๑.๑๕/ว๒๐๙๘

ขอแจ้งเลื่อนประชุมคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอด
โรคฯ ตามพระปณิธาน ศาสตราจาร์ย์
ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัติราชนารี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๗๗๗๗ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชติญา บัวหลวง

๑๔:๓๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กบ ๐๐๐๘/๔๙๒

สอบถามความคืบหน้าการขอขึ้น
ทะเบียนสำหรับถ้ำรังนกแอ่นกินรัง

๑๗๗๗๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๔:๔๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔ชม ๐๐๐๘/๒๘๖๖

ส่งรายงานการเบิกและจ่ายชีวผลิตภัณฑ์
ผช.๓๗ เพิ่มเติม

๑๗๗๗๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ ชติญา บัวหลวง

๑๔:๔๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔นว ๐๐๐๘/๑๐๒๖

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่ายงบดำเนิน
งาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๗๗๘๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๔:๔๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๔๒๒

ขอส่งแบบประเมินเพื่อขอรับรองฟาร์ม
ปลอดโรคบรูเซลลา ระดับ A ในแพะ

๑๗๗๘๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ชติญา บัวหลวง

๑๔:๔๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๗๘๒/๒๕๖๔

การตรวจสินค้าส่งออก

๑๗๗๘๒ บริษัท ที.วี.ฟู้ด จำกัด เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๔:๔๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๒๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๙/๒๗๘๓

ขอเชิญเข้าร่วมชี้แจงในการประชุมคณะ
กรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่
๒/๒๕๖๔

๑๗๗๘๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

ชติญา บัวหลวง

๑๔:๔๘

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๐๒๓/ว๕๖๗

ความก้าวหน้าของการจดทะเบียน
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิาหกิจ
ชุมชน ไตรมาส๒/๒๕๖๔

๑๗๗๘๔ กรมส่งเสริมการเกษตร ชติญา บัวหลวง

๑๔:๕๐

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๖๘๑

ผลคะแนนตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของ
การติดตามผลการพัฒนาเกษตรกร
ปราดเปรื่อง (Smart Farmer )
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๗๗๘๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต๙ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

ชติญา บัวหลวง

๑๔:๕๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔พณ ๐๖๐๙/ว ๑๑๔๔

ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลมาตรการ
ทางการค้าที่ไทยบังคับใช้ในช่วง
กลางเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงกลางเดือน
พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๗๗๘๖ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
ถนนนนทบุรี

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๔:๕๓

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔ตร ๐๐๐๘/๖๓๖

รายงานผลการฝึกอบรม หลักสูตร "การ
พัฒนาอาชีพการเลี้ยงไก่พื้นเมือง"

๑๗๗๘๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด ชติญา บัวหลวง

๑๔:๕๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กต ๐๕๐๒/๖๐๕

การส่งออกเนื้อวัวจากสาธารณรัฐ
โปแลนด์มายังประเทศไทย

๑๗๗๘๘ กระทรวงการต่างประเทศ เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๔:๕๕

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๒๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔นร ๑๐๑๘.๔/๓๒๕

ข้าราชการลาศึกษา ฝึกอบรม และดูงาน
ในต่างประเทศ (นางสาวศิริพร ตงศิริ)

๑๗๗๘๙ สำนักงาน ก.พ. ถนนติวานนท์ เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๔:๕๗

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔อส ๐๐๔๒(ปทภ ๙.๑)/๑๖๑

ขอให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารเพิ่มเติม
ภายในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๗๗๙๐ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดี
ปราบปรามการทุจริต ๑ ภาค ๙

อทิตา พรมดี

๑๔:๕๙

สำนักกฏหมาย ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔อท ๐๐๐๘/๓๔๗

รายงานงบการเบิกและจ่ายชีวผลิตภัณฑ์
ตามแบบรายงาน ผช.๓๗

๑๗๗๙๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๐๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/๘๑๒

ขอสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินการ
ตามมาตรการควบคุมโรคระบาดในสัตว์

๑๗๗๙๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๐๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔สธ ๐๙๔๕.๐๕/ว ๕๘๔

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการ
สาธารณสุข ครั้งที่ ๔๑-๔/๒๕๖๔ วันที่
๒๘ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐-
๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสมบูรณ์ วัช
โรทัย อาคาร ๑ ชั้น ๒ กรมอนามัย

๑๗๗๙๓ ศูนย์บริหารกฎหมายสาธารณสุข อทิตา พรมดี

๑๕:๐๕

สำนักกฏหมาย ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๖/๑๔๒

ขอยืมเงินเพื่อการบริหารจัดการระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๗๗๙๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๐๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๖/๑๔๑

ขอย้ายปรับเปลี่ยนตำแหน่ง

๑๗๗๙๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๑๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๓๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๗๙๖/๒๕๖๔

คดีหมายเลขดำที่ ส.๓๓/๒๕๖๓ วันที่
๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ระหว่าง นายพล
พจน์  พลเจริญเกียรติ ที่ ๑ กับ นายวิ
ปกรณ์กริช  พลเจริญเกียรติ ที่ ๒
ระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า
และพันธุ์พืช ที่ ๑ กรมปศุสัตว์ที่ ๒

๑๗๗๙๖ ศาลปกครองนครราชสีมา อทิตา พรมดี

๑๕:๑๑

สำนักกฏหมาย ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๖/๑๔๕

รายงานสัตว์ตาย

๑๗๗๙๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๑๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๖/๑๕๑

รายงานผลการทำลายพัสดุชำรุด

๑๗๗๙๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๑๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔อท ๐๐๐๘/๓๒๓

ยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๗๗๙๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๒๗

กองแผนงาน ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กส ๐๐๐๘/๕๐๕

ขอสนับสนุนจัดสรรงบประมาณเพื่อ
ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๗๘๐๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๒๙

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๑๐๑๖

ขอความอนุเคราะห์หญ้าแพงโกล่าแห้ง
อัดก้อน พร้อมรถบรรทุกจัดส่ง

๑๗๘๐๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๓๑

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/๘๐๗

ขอขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์

๑๗๘๐๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๓๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๓๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปศุสัตว์)

๒๓/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๘๐๓/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ GFMP
บริษัท จานทอง อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด ตรวจรับรองใหม่ระบบ GMP

๑๗๘๐๓ บริษัท จานทอง อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด

อทิตา พรมดี

๑๕:๓๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๓๓๓๕

ขอประชาสัมพันธ์หนังสือสำคัญการ
จดทะเบียนสิทธิบัตรการประดิษฐ์และ
อนุสิทธิบัตรรูปแบบใหม่

๑๗๘๐๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๓๙

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๗๑๔

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์

๑๗๘๐๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๕๕

กองคลัง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๓/๒๕๖๔อท ๐๐๐๘/๒๖๘

รายงานการจำหน่ายพัสดุชำรุด

๑๗๘๐๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๕๖

กองคลัง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/๘๒๗

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์

๑๗๘๐๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๕:๕๘

กองคลัง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๒๖๖

รายงานยอดสัตว์ประจำเดือน เมษายน
๒๕๖๔

๑๗๘๐๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๖:๐๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๓๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๐/๑๙๓

ขอแก้ไขข้อมูลหมายเลขแพะในระบบ
ฐานข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (E-
Breeding)

๑๗๘๐๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๖:๐๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๒๖๙

รายงานผลการจำหน่ายพร้อมขออนุมัติ
ออกจากทะเบียน

๑๗๘๑๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๖:๐๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๒๘๔

รายงานการใช้น้ำเชื้อแช่แข็งโคนม
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

๑๗๘๑๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๖:๐๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๒๘๕

รายงานน้ำเชื้อแช่แข็ง

๑๗๘๑๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๖:๐๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๒๘๒

การปรับกระบวนงานกิจกรรมเครือข่าย
สัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

๑๗๘๑๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๖:๑๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๕/๒๖๕

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

๑๗๘๑๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๖:๑๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๘๕.๒๐/๑๔๕

ขอยืมเงินเพื่อการบริหารจัดการระหว่าง
ปีงบประมาณ พศ.๒๕๖๔

๑๗๘๑๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
มหาสารคาม

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๖:๑๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๖/๑๒๖

ขอขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สิน กรมปศุสัตว์

๑๗๘๑๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ระยอง เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๖:๑๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๓๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๑๔๒

รายงานการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีโค
ตาย

๑๗๘๑๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๖:๑๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๒๖๖

ขอปรับประเภทรายจ่ายงบดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒

๑๗๘๑๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี

เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๖:๑๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๓๐๐

การติดต่อราชการกับกรมศิลปากร ใน
ช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)
ระลอกใหม่

๑๗๘๑๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

ถิรมน จุลานุกะ

๑๖:๒๑

อธิบดี ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/๘๒๖

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์

๑๗๘๒๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๖:๒๑

กองคลัง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๖๘๙

บันทึกคำรับรองผู้เบิกเงินกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและ
การตลาดโคเนื้อรองรับ FTA (เงินจ่าย
ขาด) ปีที่ ๒

๑๗๘๒๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๖:๒๓

กองคลัง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๑๓๗๑

แนวทางปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กรณีร้านกาแฟมวล
ชน สาขากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๗๘๒๒ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำนัก
งานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

ถิรมน จุลานุกะ

๑๖:๒๓

อธิบดี ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๓๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔สบ ๐๐๐๘/๘๒๕

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์

๑๗๘๒๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสระบุรี เอื้องฟ้า หงษ์เหม

๑๖:๒๔

กองคลัง ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๐๒๔/ว ๖

ขอเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการ
พิจารณาแผนประกอบกิจการ
กระจายเสียง (ภายในวันที่ ๓๐ เม.ย.
๒๕๖๔) (เสนอ ก.เผยแพร่ฯ)

๑๗๘๒๔ คณะกรรมการบริหารสถานีวิทยุ
กระจายเสียงเพื่อการเกษตร

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๖

กลุ่มเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๐/๒๗๘๑

การพิจารณาบุคลากรกรมปศุสัตว์เข้ารับ
การฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการ
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง
(นายธวัชชัย แถวถาทำ สังกัด สำนัก
พัฒนาพันธุ์สัตว์)

๑๗๘๒๕ สป.กษ. สถาบันเกษตราธิการ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๐/ว ๒๖๘๐

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร นักบริหารการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง รุ่นที่ ๗๙
(จำนวน ๑๘ ราย / อนันต์ ท้าวเพชร /
สุวัฒน์ มลิจารย์ฯลฯ)

๑๗๘๒๖ สป.กษ. สถาบันเกษตราธิการ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔มท ๐๒๐๗.๑/ว ๒๓๑๖

โครงการศึกษาอบรมหลักสูตรนัก
ปกครองระดับสูง (นปส.) รุ่นที่ ๗๖
ประจำปี งปม.พ.ศ.๒๕๖๔ (ด้วยระบบ
การเรียนออนไลน์ (online learning)
ตั้งแต่วันที่ ๒๖ เม.ย.๒๕๖๔ เป็นต้นไป
จนกว่าสถานการณ์การระบาดของโรค

๑๗๘๒๗ กระทรวงมหาดไทย สป.กษ.สถาบัน
ดำรงราชานุภาพ

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๓๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จะคลี่คลาย

๒๐/๐๔/๒๕๖๔นร ๑๐๑๓.๑/๗๐

สนง.ก.พ. ขอปรับรูปแบบการฝึกอบรม
นักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์
และคุณธรรม (นบส.๑) รุ่นที่ ๙๓ (ตั้งแต่
วันที่ ๑๙ เม.ย.๒๕๖๔ ให้เป็นการเรียนรู้
ผ่านระบบออนไลน์ โดยยังคงสาระสำคัญ
ของเนื้อหาหลักสูตรวไว้เช่นเดิมฯลฯ)

๑๗๘๒๘ สนง.ก.พ.จ.นนทบุรี สถาบันพัฒนา
ข้าราชการพลเรือน

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๒

กองการเจ้าหน้าที่, กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔นร ๑๐๐๗.๔/๕๙๓

ขอความอนุเคราะห์ในการ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับ
การคัดเลือกเพื่อดำรง ตน.กรรมการ ก.
พ.ค.

๑๗๘๒๙ สนง.ก.พ. สนง.เลขาธิการ กลุ่ม
งานการเจ้าหน้าที่

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔นร  (กมจ) ๑๐๑๙/ว

การจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ

๑๗๘๓๐ คณะกรรมการมาตรฐานทาง
จริยธรรม สนง.ก.พ.จ.นนทบุรี ศูนย์
ส่งเสริมจริยธรรม

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔อว ๐๖๕๒.๓๕/๙๔

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตร

๑๗๘๓๑ วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ ม.
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
วิทยาลัยการบริหารแห่งรัฐ มทร.
พระนคร

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๗๘๕

ขอหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงิน
ช่วยพิเศษกรณีตาย (นายคำนวณ ไม้
แก้ว)

๑๗๘๓๒ สนง.ปศจ.เพชรบุรี ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๓๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๑/๐๔/๒๕๖๔อต ๐๐๐๘/๔๓๒๔

การประเมินสมรรถนะของ หน.ส่วน
ประจำจังหวัด ตน.ปศจ. (นางกิตติวดี
โชติปรายน)

๑๗๘๓๓ ศาลากลาง จ.อุตรดิตถ์ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๘๓๔/๒๕๖๔

ขอสละสิทธิ์ในการบรรจุเข้าเป็น พนง.
ราชการ ตน.นิติกร ของ นายจตุพร
ประกอบกิจ

๑๗๘๓๔ นายจตุพร ประกอบกิจ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔มค ๖๑๒๐๑/๑๗๖

แก้ไขคำสั่งให้โอน (นายนพดล ละออง
คำ)

๑๗๘๓๕ สนง.เทศบาล ต.โคกพระ อ.กันทร
วิชัย สำนักปลัดเทศบาล งานการ
เจ้าหน้าที่

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔อท ๐๐๐๘/๓๑๔

ขอยืมแฟ้ม ก.พ.๘ ข้าราชการบำนาญ
ถึงแก่กรรม ราย นายสมเด็จ ศรีภูมิ

๑๗๘๓๖ สนง.ปศจ.อ่างทอง (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๔๑๔

ขออนุญาตเข้ารับการฝึกอบรมในรูปแบบ
การเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ (Online
Learning) สำหรับหลักสูตรนักบริหาร
การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับ
สูง (นบส.ปกติ) รุ่นที่ ๗๘ และใช้สถานที่
ในการเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร นัก
บริหารการพัฒนาการ
เกษตรและสหกรณ์ระดับสูง (นบส.ปกติ)
รุ่นที่ ๗๘ ด้วยการเรียนรู้ผ่านระบบออ
นไลน์ (Online Learning) (นายอภิเษก

๑๗๘๓๗ สนง.ปศข.๕(ส่วนสุขภาพสัตว์) พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๓๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

คงศิลา)

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๓๕๓

ขอความอนุเคราะห์หน่วยงาน
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือก
บุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ครั้งที่
๑๔ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๗๘๓๘ สป.กษ.กองกลาง โทร.๐๒-๒๘๑-
๕๙๕๕ ต่อ ๒๙๑

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๘๓๙/๒๕๖๔

ใบแจ้งผลการกู้เงินและขอให้นำส่ง
เงินเดือนชำระหนี้เงินกู้ธนาคาร (รวม ๑
ราย นางสาวชรินทร์ทิพย์ สุริอาจ)

๑๗๘๓๙ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๕

กองคลัง ๒๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๖๒

ขอสนับสนุนเงินสมทบประกันสังคม
ประจำปี ๒๕๖๔ (จำนวนเงิน ๕,๘๒๘
บาท)

๑๗๘๔๐ ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหาร
สัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๑

กองคลัง ๒๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔อจ๐๐๐๘/ ๓๓๘

ขอหารือการเบิกค่าบ้านข้าราชการ (นาย
อาณัติ จำเริญสัตย์)

๑๗๘๔๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๓

กองคลัง ๒๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๘๔๒/๒๕๖๔

ใบสั่งเจ้าพนักงานจราจรหรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ (บต - ๙๙๕๓
นครนายก จำนวน ๕๐๐.๐๐ บาท)

๑๗๘๔๒ สถานีตำรวจทางหลวง ๑ กองกำกับ
การ ๓ กองบังคับการตำรวจ
ทางหลวง

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๖

กองคลัง ๒๕/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔พบ๐๐๐๘/ ๗๘๗

ขอหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงิน
ช่วยพิเศษกรณีตาย (นายคภำนวณ ไม้

๑๗๘๔๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๙

กองคลัง ๒๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๓๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

แก้ว)

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/ รบ ๒๘๙

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่า
สาธารณูปโภค (เพิ่มเติม) (จำนวนเงิน
๑๖๘,๐๐๐ บาท)

๑๗๘๔๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันตก จ.ราชบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๘

กองคลัง ๒๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๘๔๕/๒๕๖๔

ใบเตือนต่ออายุกรมธรรม์ (ทะเบียนรถ ก
ธ๓๓๘๑ เพชรบุรี เบี้ยประกันภัยรวม
ทั้งสิ้น ๖,๖๒๙.๗๒ บาท)

๑๗๘๔๕ บริษัท แอดเอ็มจี ประกันภัย จำกัด
(มหาชน)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๒

กองคลัง ๒๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๘๔๖/๒๕๖๔

ใบแจ้งงดนำส่งเงินเดือนชำระหนี้เงินกู้
ธนาคาร (รวม ๒๐ ราย นางสาวอสมา จิ
ระพุทธรวย์ ฯลฯ)

๑๗๘๔๖ ธนาคาร อาคารสงเคราะห์ วันทนี สุขเขียว

๑๐:๕๗

กองคลัง ๒๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔รบ๐๐๐๘/ ๙๖๕

ส่งแบบรายงานฐานะเงินทดรองราชการ
(มี.ค. ๒๕๖๔ คงเหลือ ๓,๘๑๘.๐๐ บาท)

๑๗๘๔๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๕๙

กองคลัง ๒๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๖๘๕

ส่งใบเสร็จรับเงิน (ก.พ. ๒๕๖๔ จำนวน
๑ ฉบับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๗,๗๒๕.๒๑
บาท)

๑๗๘๔๘ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๑

กองคลัง ๒๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๖๘๓

ส่งใบเสร็จรับเงิน (ก.พ. ๒๕๖๔ จำนวน
๑ ฉบับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๔๙.๒๙
บาท)

๑๗๘๔๙ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๓

กองคลัง ๒๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๓๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๐/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๖๘๒

ส่งใบเสร็จรับเงิน (ก.พ. ๒๕๖๔ จำนวน
๑ ฉบับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๙๑.๔๒
บาท)

๑๗๘๕๐ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๔

กองคลัง ๒๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๖๖๘

ส่งใบเสร็จรับเงิน (ก.พ. ๒๕๖๔ จำนวน
๑ ฉบับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๙,๖๓๔.๕๙
บาท)

๑๗๘๕๑ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๖

กองคลัง ๒๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๖๖๗

ส่งใบเสร็จรับเงิน (ก.พ. ๒๕๖๔ จำนวน
๑ ฉบับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๓,๗๗๗.๔๔
บาท)

๑๗๘๕๒ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๗

กองคลัง ๒๕/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔มท๕๓๑๓.๑๕/ ๑๖๖๖

ส่งใบเสร็จรับเงิน (ก.พ. ๒๕๖๔ จำนวน
๑ ฉบับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓,๙๓๒.๙๖
บาท)

๑๗๘๕๓ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๘

กองคลัง ๒๕/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๘๑๕

แจ้งรายชื่อผู้กู้และขอให้หักเงินเดือนผู้กู้
เพื่อผ่อนชำระหนี้สินเชื่อ (นางสาววนิดา
คำสุวรรณ์)

๑๗๘๕๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๖

กองคลัง ๒๕/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๘๑๔

บันทึกคำรับรองผู้เบิกเงินกองทุนปรับ
โครงสร้างการผลิตภาคเกษตรฯ
โครงการพัฒนาศักยภาพการผลิตและ
การตลาดโคเนื้อรองรับ FAT (เงินจ่าย

๑๗๘๕๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๔๐

กองคลัง ๒๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๔๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ขาด) ปีที่ ๒

๐๙/๐๔/๒๕๖๔มส๐๐๐๘/ ๐๔๓๕

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๗๘๕๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๔๙

กองคลัง ๒๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/ขก ๒๒๖

ขอส่งเอกสารการรับโอนครุภัณฑ์
วิทยาศาสตร์และการแพทย์ (จำนวน ๑
รายการ คือ กล้องจุลทรรศน์
(MicroScope) ยี่ห้อ Olympus Model
: BH-๒ RFC-๖ ติดตั้งชุด ฟลุออเรสเซนต์ ฯ

๑๗๘๕๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
จ.ขอนแก่น

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๕๔

กองคลัง ๒๕/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๑/ ๕๔๐๖

ขอโอนเงินงบประมาณงบลงทุน ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กลับส่วนกลาง
(จำนวน ๒๕,๙๐๐ บาท)

๑๗๘๕๘ ศาลากลางจังหวัดสระบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๑:๕๖

กองคลัง ๒๕/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔รย๐๐๐๘/ ๖๕๓

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค ๒๕๖๔)

๑๗๘๕๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง วันทนี สุขเขียว

๑๑:๕๗

กองคลัง ๒๕/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔จบ๐๐๐๘/ ๔๕๗๘

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ (การเกษตร
จำนวน ๑ รายการ มูลค่ารวม
๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๗๘๖๐ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๑:๕๙

กองคลัง ๒๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๔๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๔/ ๓๘๒

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔ ยอด
ยกไป ๑๑,๗๕๑,๘๘๗.๐๐ บาท)

๑๗๘๖๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๐๑

กองคลัง ๒๕/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๔๘

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (มูลค่ารวม
๔๑๗,๓๐๐.๐๐ บาท)

๑๗๘๖๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
สุพรรณบุรี อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๐๗

กองคลัง ๒๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔รบ๐๐๐๘/ ๙๖๗

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๗๘๖๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๐๙

กองคลัง ๒๕/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๓)/ ๑๖๑๖

แจ้งผลการประเมินตรวจรับรองฟาร์ม
เพื่อสำหรับการเคลื่อนย้ายสัตว์ภายใน
ราชอาณาจักรทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
แบบพิเศษ (e-Privilege Permit)
สำหรับที่พักซากสัตว์ (บ.สยามแม็คโคร
จำกัด (มหาชน) สาขาศรีสะเกษ)

๑๗๘๖๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
สุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๑๔

กองสารวัตรและกักกัน ๒๕/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๘/ ๒๘๑

ขอขึ้นทะเบียนครุภัรฑ์ (สิ่งปลูกสร้าง
จำนวน ๑ รายการ มูลค่ารวม
๔๙๖,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๗๘๖๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ๗๘ หมู่ที่
๑๓ ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๑๗

กองคลัง ๒๕/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๔๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๔/๐๔/๒๕๖๔ฑต.๐๒๗/๒๕๖๔

แจ้งขอปรับเปลี่ยนแผนการตรวจ
ประเมินความสอดคล้องต่อระเบียบ
สหภาพยุโรป

๑๗๘๖๖ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๑๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๒๖๖

ขออนุมัติขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สิน (โค
เนื้อ) กรมปศุสัตว์ จำนวน ๑๑ ฉบับ

๑๗๘๖๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๒๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๔/๑๗๑

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง (การ
คัดสัตว์) เพื่อขออนุมัติจำหน่าย จำนวน
๓๐๔ ตัว

๑๗๘๖๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๒๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๒/๑๖๔

ส่งแบบตรวจประเมินเครือข่ายสัตว์พันธุ์
ดีกรมปศุสัตว์

๑๗๘๖๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา อรประภา อินแก้ว

๐๘:๒๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔ลบ๐๐๐๘/ ๑๒๕๙

ขอส่งรายงานชื่อพนักงานราชการที่ได้รับ
โควตาพิเศษ ณ วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓
(เป็จำนวนเงิน ๙๕๐ บาท)

๑๗๘๗๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๔๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔อท๐๐๐๘/ ๓๒๐

แจ้งรายชื่อที่ได้รับโควตาพิเศษของ
พนักงานราชการ ประจำปี ๒๕๖๔ (เป็น
จำนวน ๖๐๐ บาท)

๑๗๘๗๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
(กลุ่มงานบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๔๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔ฉช๐๐๐๘/ ๒๑๑๖

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส

๑๗๘๗๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา วันทนี สุขเขียว

๐๘:๕๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๔๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

พระราชพิธีเฉลิมพระชนมาพรรษา
(จำนวน ๒ ราย คือ นายนพปฎล
สุวรรณมาโจ ฯลฯ)

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(นน)/ ๑๑๐

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมาพรรษา
(จำนวน ๒ ราย)

๑๗๘๗๓ ด่านกักกันสัตว์น่าน ต.ทุ่งช้าง อ.ทุ่ง
ช้าง จ.น่าน

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๕๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔พร๐๐๐๘/ ๑๒๑๐

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

๑๗๘๗๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ วันทนี สุขเขียว

๐๘:๕๕

กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๓๗๖

ขออนุญาตลาพักผ่อน นายสาโรจน์ จิต
ตกาญจน์ มีความประสงค์ขอลาพักผ่อน
ระหว่างวันที่ ๒๖-๓๐ เมษายน ๒๕๖๔

๑๗๘๗๕ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๖๓

ส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๑ มี.ค.
๒๕๖๔)

๑๗๘๗๖ ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลอาหาร
สัตว์ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๐๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/นศ ๒๖๖

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมาพรรษา
(จำนวน ๕ ราย คือ นางสาววงศ์ วัฒน์จิ
รานนท์ ฯลฯ))

๑๗๘๗๗ ศูนย์วิจัยและพัมนาการสัตวแพทย์
ภาคใต้ตอนบน จ.นครศรีธรรมราช

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๑๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๔๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๓๓๘

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมต้อง
เป็นไปตามมาตรฐาน

๑๗๘๗๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๑๐

สำนักกฏหมาย ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๘๗๙/๒๕๖๔

การตรวจสินค้าส่งออก (วันที่ ๗
พฤษภาคม ๒๕๖๔)

๑๗๘๗๙ บริษัท ที.วี.ฟู้ด จำกัด อรประภา อินแก้ว

๐๙:๑๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔อจ๐๐๐๘/ ๔๑๑

ส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สายและขาด
ราชการ (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๑ มี.ค.
๒๕๖๔)

๑๗๘๘๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๑๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔พช๐๐๐๘/ ๙๒๗

ขอส่งแบบขอย้ายข้าราชการ (นาย
เขมษศักดิ์ ประโลมจิตร์ ฯลฯ)

๑๗๘๘๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๑๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๘๘๒/๒๕๖๔

ขอแสดงความจำนงเพื่อส่งออกสินค้าไป
สาธารณรัฐประชาชนจีน

๑๗๘๘๒ บริษัท วี.ซี.มีท โปรเซสซิ่ง จำกัด
(EST๒๙๔)

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๑๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔ยล๐๐๐๘/ ๗๖๐

ข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และขาด
ราชการ (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)

๑๗๘๘๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๑๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔รบ๐๐๐๐๘/ ๙๐๒

จ่ายประกาศนียบัตรกำกับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ขั้นต่ำกว่า
สายสะพายและเหรียญราชอิสริยาภรณ์

๑๗๘๘๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๑๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๔๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ประจำปี ๒๕๕๕ - ๒๕๖๐ (จำนวน ๔
ฉบับ)

๑๙/๐๔/๒๕๖๔ยล๐๐๐๘/ ๖๖๕๓

เงินเพิ่มพิเศษสำหรับการสู้รบ (จำนวน ๑
ราย คือ นายสาหะ มะลี)

๑๗๘๘๕ ศาลากลางจังหวัดยะลา วันทนี สุขเขียว

๐๙:๒๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๘๘๖/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจ
ประเมินความสอดคล้องต่อระเบียบของ
สาธารณรัฐเกาหลี บริษัท แอดวานซ์ มีท
แฟบริคเคชั่น จำกัด EST ๓๓๕

๑๗๘๘๖ บริษัทแอดวานซ์ มีท แฟบริคเคชั่น
จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๒๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๑๒/ ๖๖

ขอส่งแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากร กรมปศุสัตว์ปีงบประมาณ
๒๕๖๔-๒๕๖๘

๑๗๘๘๗ ศูนย์วิจัยและผลิตน้ำเชื้อแช่แข็งพ่อ
พันธุ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๒๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔พช๐๐๐๘/ ๙๑๗

ข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และขาด
ราชการ (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔)

๑๗๘๘๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๒๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔สห ๐๐๐๘/ว๒๗๖

การจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๘

๑๗๘๘๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๒๖

สำนักงานปศุสัตว์เขต๑ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔รย๐๐๐๕/ ๖๔๖

การเสนอขอพระราชทาน

๑๗๘๙๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง วันทนี สุขเขียว

๐๙:๒๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๔๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมาพรรษา

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๓/ ๑๘๕

ส่งแบบรับรองคุณสมบัติบุคคล (คส.๒)
ประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่อง
ราชอิสราภรณ์ฯ (จำนวน ๑๖ ชุด)

๑๗๘๙๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๘๙๒/๒๕๖๔

ขอหนังสือรับรองความปลอดภัย
(Health Certificate) ฉบับใหม่

๑๗๘๙๒ บริษัท พรีเมียร์ แคนนิ่ง อินดัสตรี้
จำกัด

ดรุณี คำรอด

๐๙:๓๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๔/๒๕๖๔IBF ๐๐๓/๒๕๖๔

ขอเพิ่มรายชื่อผลิตภัณฑ์แปรรูปปรุงสุก
จากเนื้อสุกรและเนื้อไก่ (Fully cooked
pork and chicken sausage) เพื่อส่ง
ออกไปยังประเทศสิงคโปร์

๑๗๘๙๓ บริษัท ฮิโตแฮม เบทาโกร ฟู้ดส์
จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๔๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔ปท๐๐๐๘/ ๑๒๒๐

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค ๒๕๖๔)

๑๗๘๙๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๒

กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔รอ๐๐๐๘/ ๑๓๔๑

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
(เพิ่มเติม) (ช่วงเดือน เม.ย. - มิ.ย.
๒๕๖๔ เป๋นเงิน ๓๐๒,๔๐๐ บาท)

๑๗๘๙๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๗

เลขานุการกรม ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔ปท๐๐๐๘/ ๑๒๘๖

ขออนุมัติรับบริจาคครุภัณฑ์ (จาก บริษัท
ดับเบิ้ลฮอร์เวิร์คส (ประเทศไทยฉ จำกัด

๑๗๘๙๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
การปศุสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๔

กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๔๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ฯลฯ)

๒๐/๐๔/๒๕๖๔รบ๐๐๐๐๘/ ๑๐๑๕

สำรวจข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณา
จัดสรรทรัพยากรและวางแผนจัดทำ
คำของบประมาณสำหรับหน่วยงาน

๑๗๘๙๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๖

สำนักงานเลขานุการกรม ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔ตร๐๐๐๘/ ๖๕๑

ส่งรายงานการจัดเก็บรายได้จากการ
จำหน่ายวัคซีนประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔

๑๗๘๙๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๙

สำนักงานเลขานุการกรม ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๑๒๘๑

รายงานการประชุมติดตามผลการปฏิบัติ
งานของสำนักปศุสัตว์เขต ๔

๑๗๙๐๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๑๑

สำนักงานเลขานุการกรม ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๑๔๕

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง (การ
คัดสัตว์) เพื่อขออนุมัติจำหน่าย จำนวน
๑๒๕ ตัว

๑๗๙๐๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๑๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๒๖๑

ขออนุมัติจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง
พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา

๑๗๙๐๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๑๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๓๐๒

รายงานขออนุมัติจำหน่ายกวางตายออก
จากทะเบียน ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ตัว

๑๗๙๐๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๒๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๔๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๔/๒๕๖๔TPT ๐๒๒/ ๒๕๖๔

แจ้งความประสงค์ขอยกเลิกเิอกสาร
เลื่อนวันตรวจรับรองฉบับเดิมและยืนยัน
วันตรวจรับรองตามระเบียบขอสหภาพ
ยุโรป ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ตามกำหนดการ
ใหม่

๑๗๙๐๔ บริษัทไทสัน โพลทรี่ (ไทยแลนด์)
จำกัด EST.๕๓ (โรงชำแหละ)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔DLD ๐๐๘/๒๕๖๔

ขอแจ้งการปรับปรุงโครงสร้างโรงงาน

๑๗๙๐๕ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์)
จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๒๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๙๐๖/๒๕๖๔

ขอยกเลิกและออก HEALTH
CERTIFICATE ชุดใหม่

๑๗๙๐๖ บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๐:๓๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๙๐๗/๒๕๖๔

ขอยกเลิกและออก HEALTH
CERTIFICATE ชุดใหม่

๑๗๙๐๗ บริษัท ไทยนิสชิน เซฟุง จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๐:๓๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๐๑๑/ว ๐๑๓

ขอความเห็นชอบให้คณะกรรมการ
อำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ
และการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับ
จังหวัด (COO) ทำหน้าที่ คณะกรรมการ
ตัดสินการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่นระดับ
จังหวัด ประจำปี ๒๕๖๔

๑๗๙๐๘ คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนิน
งานฯ ฝ่ายเลขานุการฯ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๔๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔EST.๓๗๐/๐๐๒

แจ้งความประสงค์ขอรับรองการตรวจ
ระบบ HACCP เพื่อการส่งออก

๑๗๙๐๙ บริษัท ไพโรจน์ โพลทรีย์ ฟู้ด
พิษณุโลก จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๑๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๔๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๓๑๐.

รายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา
ซื้อขายเลขที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๗๙๑๐ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปมุม
ธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๔๕

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๓๑๑.

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน
ราชการทั่วไป จำนวน ๑๒ ราย

๑๗๙๑๑ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปมุม
ธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๔๘

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๘๙

ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการวิจัย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๗๙๑๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระ
แก้ว

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๑:๔๙

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๓๑๒.

ขอส่งแบบรายงานการรับ-จ่าย
ผลิตภัณฑ์ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๗๙๑๓ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปมุม
ธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๑๑:๕๑

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔สพ.สภ.ว ๒๖๑/๒๕๖๔

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ
สัตวแพทยสภา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่
๒๙ เม.ย. ๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้น
ไป ณ ห้องประชุม เตียงตันสงวน ตึก
สำนักงานสัตวแพทยสภา

๑๗๙๑๔ สำนักงานสัตวแพทยสภา มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๑๑:๕๘

อธิบดี ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๕/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๙๑๕/๒๕๖๔

แจ้งความประสงค์ขอต่อเติม/ปรับปรุง
โรงงาน

๑๗๙๑๕ บริษัทเอฟแอนด์เอฟฟู้ดจำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๒:๒๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๕๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๙๔๐๔

แจ้งผลการสำรวจความต้องการ
เปลี่ยนแปลงแก้ไของค์ประกอบคณะ
อนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการอาหาร
นมเพื่อเด็กและเยาวชน ระดับกลุ่มพื้นที่

๑๗๙๑๖ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น ดรุณี คำรอด

๑๒:๓๒

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๕๑๖/ว ๔๗๙

ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์
น้ำ โครงการฟื้นฟูทรัพยากรประมง
ชายฝั่ง (คืนปูสู่ธรรมชาติ) วันที่ ๒๓ เมย
๖๔

๑๗๙๑๗ กรมประมง ดรุณี คำรอด

๑๒:๓๙

อธิบดี ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔อคส.๑๐๙๑/ว ๒๐๒๘

ยกเลิกการจัดงานวันสถาปนาองค์การ
คลังสินค้า ครบรอบ ๖๖ ปี วันที่ ๒๐
เมย ๖๔

๑๗๙๑๘ องค์การคลังสินค้า ดรุณี คำรอด

๑๒:๔๑

อธิบดี ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔วธ ๐๒๐๓.๖/ว ๑๖๑๖

การติดต่อราชการกับสำนักงานปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๑๗๙๑๙ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดรุณี คำรอด

๑๒:๔๘

อธิบดี ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๔/๑๖๓

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสัตว์สุกรตาย
ออกจากทะเบียน ประจำเดือน เมษายน
๒๕๖๔ เพศผู้ ๑ ตัว

๑๗๙๒๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

อรประภา อินแก้ว

๑๒:๔๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๔/๒๕๖๔EST๑๖๕ FP-๐๗/๒๕๖๔

ขอออกเอกสาร HEALTH CERTIFICATE

๑๗๙๒๑ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์)
จำกัด EST.๑๖๕

อรประภา อินแก้ว

๑๒:๕๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๕๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ฉบับใหม่ (TO WHOM)

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๓๘๘

ขอเชิญประชุมคณะทำงานพระราชพิธี
พืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔  ผ่าน
ระบบการประชุมทางไกลออนไลน์
(Zoom Video Conference) (ในวัน
อังคารที่ ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐
น. ณ ห้องประชุม กษ. (ห้อง ๑๓๕)
อาคาร ๑ ชั้น ๓)

๑๗๙๒๒ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

ถิรมน จุลานุกะ

๑๒:๕๑

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๔/๑๖๙

ขอส่งรายงานยอดสัตว์ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

๑๗๙๒๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

อรประภา อินแก้ว

๑๒:๕๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๙๒๔/๒๕๖๔

ขอออกเอกสาร Health Certificate ล่า
ช้า

๑๗๙๒๔ บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทยเทรดดิ้ง จำกัด วันทนี สุขเขียว

๑๒:๕๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๒๖๓

ขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน กรมปศุสัตว์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน
๑๒ ตัว

๑๗๙๒๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๒:๕๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๒๖๔

ขอส่งผลการปฏิบัติงานผลิตพันธุ์ฺสัตว์
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

๑๗๙๒๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี อ.กบินทร์บุรี จ.
ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๒:๕๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๕๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๔/๑๖๕

รายงานผลการจำหน่ายสุกรออกจาก
ทะเบียน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
จำนวน ๒ ตัว

๑๗๙๒๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
แม่ฮ่องสอน

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๐๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔นศ ๐๐๐๘/๗๗๕

ขอสนับสนุนจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติม
(รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐๘,๐๐๐ บาท)

๑๗๙๒๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรร
รมราช (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๐๑

สำนักงานเลขานุการกรม ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๒/๑๖๑

ขอขึ้นทะเบียนทรัพย์สินครุภัณฑ์สัตว์ (โค
ขาวลำพูน) จำนวน ๒๐ ตัว

๑๗๙๒๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พะเยา อรประภา อินแก้ว

๑๓:๐๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๑๖๕

รายงานการรับมอบ-ส่งมอบ พัสดุ (สัตว์
ปีก) รวมทั้งสิ้น ๒๖๔ ตัว

๑๗๙๓๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่ อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๐๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๑๖๗

ขออนุญาตรับนักศึกษาฝึกงาน ระหว่าง
วันที่ ๑๓-๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔
จำนวน ๑๐ คน

๑๗๙๓๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๐๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๘๘

ขออนุมัติให้ความอนุเคราะห์นักศึกษา
เข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระหว่างวันที่
๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๒
กันยายน ๒๕๖๔ จำนวน ๗ คน

๑๗๙๓๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๙๓๓/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์แก้ไขหนังสือ
HEALTH CERTIFICATE (FORM EU)

๑๗๙๓๓ บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร
จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๕๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

แทนฉบับเดิม

๒๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๙๓๔/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์แก้ไขหนังสือ
HEALTH CERTIFICATE (FORM EU)
แทนฉบับเดิม

๑๗๙๓๔ บริษัทแหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร
จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔สธ๐๖๒๑.๐๗/ว ๕๗๗

ขอทราบรายนามผู้แทนจากหน่วยกำกับ
ดูแลทางกฎหมาย (Receiving
Authority)

๑๗๙๓๕ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
กระทรวงสาธารณสุข

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๙

สำนักกฏหมาย ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๑๙๐

รับมอบโคพันธุ์ตาก โคพันธุ์บราห์มัน โค
พันธุ์กบินทร์บุรี และโคพันธุ์ชาร์เบย์

๑๗๙๓๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๓๖๐

เผยแพร่กฎหมายที่ได้ประกาศในราชกิจ
เษก เมื่อวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
จำนวน ๔ ฉบับ ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข และประกาศสำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา

๑๗๙๓๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๕

สำนักกฏหมาย ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๒๐๕

ส่งประกาศขายทอดตลาดโคเนื้อพันธุ์
พื้นเมือง

๑๗๙๓๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๒๑๑

ขออุทรธ์ตัวชี้วัดงานผลิตสัตว์พันธุ์ดี

๑๗๙๓๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๕๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๒๐๘/ ๙๗๑

ขออุทธรณ์ผ่อนผันการนำสินค้าเข้าเขต
ปลอดอากร

๑๗๙๔๐ สำนักงานกฎหมาย สำนักงานปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๘

สำนักกฏหมาย ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๒๑๐

ขออุทรธ์ผลการประเมินตัวชี้วัดการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

๑๗๙๔๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อ.
เทพา จ.สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๑๓๐๔/ว ๑๒๑๙

การเตรียมการจัดประชุมคณะกรรมการ
นโยบายและแผนพัฒนาการเกาตรและ
สหกรณ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๗๙๔๒ คณะกรรมการนโยบายและแผน
พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๒

กองแผนงาน ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๓๕๙

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ที่
ใช้ในการติดต่อราชการ ของสำนักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม

๑๗๙๔๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

ถิรมน จุลานุกะ

๑๓:๔๓

อธิบดี ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๓๕๘

การติดต่อราชการกับสำนักงานปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม ในสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๑๗๙๔๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

ถิรมน จุลานุกะ

๑๓:๔๕

อธิบดี ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๑๓๓๒/ว ๑๒๒๔

รับรองรายงานการจัดประชุมคณะ
กรรมการขับเคลื่อนการสร้างและใช้
ข้อมูลจากฐานเดียวกัน (Single Big
Data) ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

๑๗๙๔๕ สำนักงานเศรษฐกิจการการเกษตร
ศูนย์ข้อมูลเกษตรแห่งชาติ

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๕๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๒๘๒๗

สป.กษ. ขอแจ้งที่อยู่จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) รายชื่อผู้
ประสาน หมายเลขโทรสาร และช่องทาง
ติดต่อหน่วยงานภายในสำนักงานปลัด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๗๙๔๖ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

ถิรมน จุลานุกะ

๑๓:๔๘

อธิบดี ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๙๔๗/๒๕๖๔

ขอแก้ไขที่อยู่โรงงานในใบรับรอง

๑๗๙๔๗ บริษัท ออลไทย บีฟาร์ม จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๙๔๘/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก

๑๗๙๔๘ บริษัท ไทย อินาบะ ฟูดส์ จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๔:๐๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔N&T

ขอเงินประกันคืนตามสัญญา ตามสัญญา
เลขที่ ๑/๒๕๖๓

๑๗๙๔๙ บริษัท เอ็น แอนด์ ที คอมเท็ค
จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๙๕๐/๒๕๖๔

ขออนุญาตออก H/C หลังเรือออก
จำนวน ๗ ฉบับ

๑๗๙๕๐ บริษัท ไทยนิปปอน ฟู้ดส์ จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๙๕๑/๒๕๖๔

ขอรับรองต่อเติม/ปรับปรุงโรงงาน

๑๗๙๕๑ บริษัท เกรทเทสท์ เพ็ท แคร์ จำกัด
(GREATEST PET CARE CO.,LTD)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔ชร๐๐๐๘/ ๑๒๘๔

ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน (ก.ป.ศ. ๑๔
จำนวน ๕ เล่ม)

๑๗๙๕๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๕

กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๕๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๔/๒๕๖๔DPN๐๓๖/ ๒๕๖๔

แจ้งแผนการผลิตสินค้าไขมันแช่แข็งเพื่อ
ส่งออกกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป

๑๗๙๕๓ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

อทิตา พรมดี

๑๔:๔๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๒๐๒

ขออนุมัติขยายเวลางานวิจัย

๑๗๙๕๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เพชรบุรี

ดรุณี คำรอด

๑๔:๔๙

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๑๕/ ๑๗๐

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนสีดา
และผังเมืองรวมชุมชนบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

๑๗๙๕๕ ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้าย
ฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์
จ.นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๕๓

กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔สพ.สภ.ว ๐๐๑๘๗/๒๕๖๔

ขอขอบคุณ (เป็นคณะกรรมการ คณะ
อนุกรรมการ และคณะทำงานฯ)

๑๗๙๕๖ สำนักงานสัตวแพทยสภา ดรุณี คำรอด

๑๔:๕๘

อธิบดี ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔พบ๐๐๐๘/ ๗๑๘

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

๑๗๙๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๒

กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว ๓๖๑

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร
เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สำหรับฟาร์มผึ้งชันโรง ครั้งที่ ๒-
๒/๒๕๖๔

๑๗๙๕๘ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ

ดรุณี คำรอด

๑๕:๐๖

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๓.๑/ ๒๗๗

ยืนยันการทดแทนทะเบียนรถยนต์ที่ขอ
อนุมัติจำหน่าย (รายการครุภัณฑ์ยาน

๑๗๙๕๙ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๗

กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๕๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

พาหนะและขนส่ง รถยนต์ จำนวน ๑
คัน)

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๑/ ๐๑๖๒

ขออายัดเงินในบัญชีเงินฝากหรือเงินอื่น
ใหที่จำเลยมีสิทธิได้รับ (นายรบลือ
ศิริพันธ์)

๑๗๙๖๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๒

กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔นว๐๐๐๘/ ๙๙๓

ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน (ก.ป.ศ. ๑๔
จำนวน ๔๐ เล่ม)

๑๗๙๖๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๔

กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔อว ๐๖๕๓.๑๔/๑๘๒

ขอขอบคุณที่ได้มอบ หนังสือรายงาน
ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ ฉบับ

๑๗๙๖๒ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลรัตนโกสินทร์

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๕

กองแผนงาน ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/๓๓๘๖

รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ
ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ (นายประภัตร โพธสุ
ธน)

๑๗๙๖๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๗

กองแผนงาน ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๕๔

ขอยกเลิก นส๐๑ และ นส๐๒-๑ ออก
จากระบบ GFMIS (นส๐๑ เลขที่เอกสาร
๒๐๒๑ - ๑๐๐๐๐๒๘๘๑๔ และ นส๐๒-
๑ เลขที่เอกสาร ๒๐๒๑ -
๑๓๐๐๐๑๒๗๐๙ เงินประกันสัญญา
จำนวนเงิน ๔,๒๐๐ บาท)

๑๗๙๖๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
บุรีรัมย์

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๘

กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๕๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔สป๐๐๐๘/ว ๙๖๘

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (มี.ค.
๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๒๐๐,๕๕๐.๐๐ บาท)

๑๗๙๖๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรปราการ

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๙

กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๖๙๘

ส่งหลักฐานการนำส่งเงินโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๒ ตัว

๑๗๙๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา (กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘/๗๐๑

ส่งหลักฐานการนำส่งเงินโครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว

๑๗๙๖๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา (กลุ่มส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๐๙๔

ขอส่งรายงานรายได้แผ่นดินประจำเดือน
มี.ค. ๒๕๖๔ (จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น
๖,๑๙๔.๖๐ บาท)

๑๗๙๖๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล
อ.ควนกาหลง  จ.สตูล

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๑

กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ.๐๖๐๗/๑๒๕

ขออนุมัติปรับประเภทรายจ่าย จำนวน
๓๐๐,๐๐๐ บาท

๑๗๙๖๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ชัยนาท

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔ชพ (สบค.๑)๑๐๘๕/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์ในการจัดการฝูง
กระบือในโครงการโรงเรียนกาสรกสิวิทย์
จังหวัดสระแก้ว

๑๗๙๗๐ มูลนิธิชัยพัฒนา แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๒๘๙

ของบประมาณน้ำมันเชื้อเพลิงและขอ
อนุมัติในหลักการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

๑๗๙๗๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๕๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔อว ๐๖๔๙.๐๓/๖๐๙.๐๓

ขอความอนุเคราะห์พิจารณารับนักศึกษา
เข้าปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษา

๑๗๙๗๒ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคธัญ
บุรี

ดรุณี คำรอด

๑๕:๓๐

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๒๕๕

รายงานผลการปฏิบัติงานพันธุ์สัตว์ปีก
พระราชทาน (ห่านหัวสิงโต)

๑๗๙๗๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ สัตว์
ท่าพระ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๙๗๔/๒๕๖๔

ขอ Health Certificate ส่งออกประเทศ
ญี่ปุ่น หลังเรือออก

๑๗๙๗๔ บริษัทบีบีเอ็มอินเตอร์ฟู้ดจำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๐/๑๔๖

รายงานการเลี้ยงโคที่ราษฎรขอน้อมเกล้า
ฯ ถวายโคพันธุ์ชาร์โรเล่ส์

๑๗๙๗๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
มหาสารคาม

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๙๗๖/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก

๑๗๙๗๖ บริษัท คิงเบลโปรดิวเซอร์ จำกัด ดรุณี คำรอด

๑๕:๓๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(พย)/ ๔๐๒

ขอเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถยนต์
ราชการ (หมายเลขทะเบียน ๒ฒส-
๔๑๑๑ กรุงเทพมหานคร)

๑๗๙๗๗ ด่านกักกันสัตว์พะเยา วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๓

กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กพศ.๐๓๑/๒๕๖๔

ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของ
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ

๑๗๙๗๘ งานศึกษาและพัฒนาปศุสัตว์ ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อัน
เนื่องมาจากพระราชดำริ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๖๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๗/๐๔/๒๕๖๔สป๐๐๐๘/ว ๙๖๗

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน (มี.ค.
๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รวมทั้งสิ้น
๓,๒๗๘,๑๐๐.๐๐ บาท)

๑๗๙๗๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรปราการ

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๗

กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๗๗๕

การขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน ๑ รายการ

๑๗๙๘๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสระเกษ
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๙๘๑/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก

๑๗๙๘๑ บริษัท แลคตาซอย จำกัด ดรุณี คำรอด

๑๕:๔๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๖๓

การรับมอบ - ส่งสอบครุภัณฑ์

๑๗๙๘๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นราธิวาส

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๓

กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๗๒๗

รายงานกรณีเกษตรกรจำหน่ายโค-
กระบือ โครงการ ธคก. คดีหมายเลขดำ
ที่ อ. ๑๒๕๓/๒๕๖๓

๑๗๙๘๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔บร ๐๐๐๘/๗๓๒

รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
จำนวน ๑ ชุด

๑๗๙๘๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔พช๐๐๐๘/ ๘๗๖

รายงา่นเงินรายได้แผ่นดิน ประจำเดือน
มี.ค. ๒๕๖๔ (รวมทั้งสิ้น ๑๕๘,๔๘๐.๐๐
บาท)

๑๗๙๘๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๗

กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๖๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔พช๐๐๐๘/ ๔๔๓

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๗๙๙๒ สำนักงานปศุสัตว์เพชรบูรณ์ วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๓

กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๗๙๙๕/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก

๑๗๙๙๕ บริษัท ซี เวลท์ โฟรเซ่น ฟู้ด ดรุณี คำรอด

๑๕:๕๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔นว๐๐๐๘/ ๙๔๑

ส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน เดือน มี.ค.
๒๕๖๔ (รวมทั้งสิ้น ๑๐๖,๕๘๐.๐๐
บาท)

๑๗๙๙๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๗

กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/สร ๑๓๗

ขอส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ กรณี
หน่วยงานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์
ผ่านระบบ GFMIS Web Online (มูลค่า
รวม ๕๔๐,๐๐๐ บาท)

๑๗๙๙๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๒

กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กก ๐๓๐๑/๑๐๕๔

แจ้งการส่งเอกสารผ่านช่องต่างๆ

๑๗๙๙๘ กรมพลศึกษา ดรุณี คำรอด

๑๖:๐๔

อธิบดี ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๒๐๒

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนสีดา
และผังเมืองรวมชุมชนบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

๑๗๙๙๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครราชสีมา อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๔

กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๔๘

ขออนุมัติไปราชการ นายเทวัญ รัตนะ

๑๘๐๐๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๓๓

อธิบดี ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๖๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ไปราชการที่ จังหวัดอุตรดิตถื ในวันที่
๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๗๑๓

ขออนุมัติไปราชการ นายธนวัฒน์ พันธุ์
สนิท เดินทางไปราชการที่ จังหวัดระยอง
ในระหว่างวันที่ ๒๘-๒๙ เมษายน
๒๕๖๔

๑๘๐๐๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ อรประภา อินแก้ว

๑๖:๓๖

อธิบดี ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔บก๐๐๐๘/ ๔๖๓

รายงานการสำรวจผังเมืองรวมชุมชน
ปากคาด

๑๘๐๐๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
(ฝ่ายบริการทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๔๑

กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔ลพ๐๐๐๘/ ๖๑๗๓

โอนเงินงบประมาณ งบลงทุน ค่า
ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่เหลือ
จ่าย กลับส่วนกลาง กรมปศุสัตว์
(ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ กลับ
ส่วนกลาง กรมปศุสัตว์ เงินเหลือจ่ายส่ง
คืนกลับกรมปศุสัตว์ ๓,๕๐๐ บาท)

๑๘๐๐๓ ศาลากลางจังหวัดลำพูน วันทนี สุขเขียว

๑๖:๔๘

กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔ขก๐๐๐๘/ ๐๘๑๑

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

๑๘๐๐๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น วันทนี สุขเขียว

๑๖:๕๓

กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๕๘๓

ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมซักซ้อม
การดำเนินงานตามแผนเตรียมความ
พร้อมรับมือโรคอหิวาต์ แอฟริกาในสุกร
และหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายสุกรและ
หมูป่า แบบ conference ในวันอังคารที่

๑๘๐๐๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
สุขภาพสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๕๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๖๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๐ เมษายน ๒๕๖๔ ตั้งแต่เวลา
๑๐.๐๐-๑๖.๓๐ น. หรือเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง ณ ห้องประชุมท้าวสุรนารี
สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ และให้ส่งแบบ
ตอบรับการเข้าร่วมประชุมภายในวันที่
๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔ศก๐๐๐๘/ ๗๗๔

การขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์วิทยาศาต
ร์และการแพทย์ (จำนวน ๒ รายการ
มูลค่ารวม ๑๒,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๘๐๐๖ สำนักงานปศุสัตว์ศรีสะเกษ ฝ่าย
บริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๕๖

กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔พย ๐๐๐๘/๑๑๑๐

รายงานผลการชำระหนี้ ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔ ของนายบุญโรจน์ แก้ว
จำปาศรี

๑๘๐๐๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา อรประภา อินแก้ว

๑๖:๕๖

สำนักกฏหมาย ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๐๒

ขอส่งรายงานงบประทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร และรายงานเงินคงเหลือประจำ
วัน (มี.ค. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด)

๑๘๐๐๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล
อ.ควนกาหลง  จ.สตูล

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๕๘

กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๗๓๐

รายงานผลการอบรมหลักสูตร LA๐๒
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ของสำนักงาน ก.พ.
จำนวน ๒ ราย

๑๘๐๐๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ)

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๕๘

สำนักกฏหมาย ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔พย๐๐๐๘/ ๑๐๙๙

การโอนทรัพย์สินที่มาจากงบประมาณ
ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒

๑๘๐๑๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา วันทนี สุขเขียว

๑๗:๐๐

กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๖๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๖/๐๔/๒๕๖๔นร ๐๙๐๘/๒๖๘

ร่างกฎกระทรวงออกตามพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อ
สัตว์ พ.ศ.๒๕๕๙ รวม ๓ ฉบับ

๑๘๐๑๑ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา อรประภา อินแก้ว

๑๗:๐๐

สำนักกฏหมาย ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๒๑

รายงานความคืบหน้าผลการพิจารณา
การดำเนินการบังคับคดีตามคำพิพากษา

๑๘๐๑๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ อ.เมือง จ.
สงขลา

อรประภา อินแก้ว

๑๗:๐๑

สำนักกฏหมาย ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔ชบ๐๐๐๘/ ๕๘๙

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ (คอมพิวเตอร์
ครุภัณฑ์การเกษตร และครุภัรฑ์ยาน
พาหนะและขนส่ง ฯลฯ มูลค่ารวม
๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๘๐๑๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ฝ่าย
บริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๗:๐๒

กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔ลป ๐๐๐๘/๓๙๒๒

รายงานผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงและ
ขอหารือแนวทางการปฏิบัติกรณีสมาชิก
จำหน่ายแพะโครงการ

๑๘๐๑๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๗:๐๓

สำนักกฏหมาย ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๔/พิเศษ

รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด

๑๘๐๑๕ คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความ
รับผิดทางละเมิด

อรประภา อินแก้ว

๑๗:๐๖

สำนักกฏหมาย ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๘/ ๑๓๓

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัรฑ์ กรณี
หน่วยงานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์
ผ่านระบบGFMIS Web Online (มูลค่า
รวม ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท)

๑๘๐๑๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครพนม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

วันทนี สุขเขียว

๑๗:๐๖

กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๖๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๘/ ๑๓๔

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

๑๘๐๑๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครพนม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

วันทนี สุขเขียว

๑๗:๐๘

กองคลัง ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔รอ ๐๐๐๘/๑๓๑๓

ขออนุมัติปรับเปลี่ยนประเภทรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๘๐๑๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๘:๕๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๗๐๗

ส่งแบบสอบถามเพื่อการวิจัยเรื่อง ความ
ต้องการซื้อสินค้าไข่ไก่อินทรีย์

๑๘๐๑๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ดรุณี คำรอด

๐๘:๕๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔ฉช ๐๐๐๘/๒๑๒๔

การเพิกถอนใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรง
พักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ (ฆจส.๒)

๑๘๐๒๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๘:๕๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๖๑๗

ขอขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
ตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

๑๘๐๒๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก ดรุณี คำรอด

๐๘:๕๖

อธิบดี ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๕๗๗

แจ้งผลการตรวจติดตามการปฏิบัติ
ทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มเลี้ยงสัตว์

๑๘๐๒๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๘:๕๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/ว ๕๙๐

รายงานทะเบียนฟาร์มมาตรฐานที่ผ่าน
การตรวจรับรองและต่ออายุ
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

๑๘๐๒๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๘:๕๘

สำนักงานปศุสัตว์เขต๒ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๖๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔ชย ๐๐๐๘/๑๗๑๙

การดำเนินงานโครงการพัฒนาเครือข่าย
การผลิตและการตลาดแพะ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๘๐๒๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ ดรุณี คำรอด

๐๘:๕๘

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ชบ ๑๖๐๕

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ปีก (เนื้อสุก)

๑๘๐๒๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๐๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ชบ ๑๖๐๔

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่าง
เนื้อสัตว์ปีก (เนื้อดิบ)

๑๘๐๒๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๐๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ชบ ๑๖๐๖

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
Rinse ซาก

๑๘๐๒๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๐๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔มส ๐๐๐๘/๔๕๐

ชี้แจงการทำตัวชี้วัดการดำเนินคดีกับโรง
ฆ่าสัตว์เถื่อน และสถานที่จำหน่าย เนื้อ
สัตว์เถื่อน

๑๘๐๓๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
แม่ฮ่องสอน (กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สินค้าฯ)

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๐๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔สป ๐๐๐๘/๙๑๙

เปลี่ยนแปลงพนักงานตรวจโรคสัตว์ โรง
ฆ่าสัตว์ปราการชัย

๑๘๐๓๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรปราการ

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๐๖

สำนักงานปศุสัตว์เขต๒ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ชบ ๑๔๘๒

รายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างน้ำ
Rinse ซาก

๑๘๐๓๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๐๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๖๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๓๓๗

รายงานลูกเกิดโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
จำนวน ๕๗ ตัว

๑๘๐๓๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๑๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๔๕๓

ขอส่งเอกสารประกอบการพิจารณาการ
รับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์

๑๘๐๓๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๐๙:๑๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๓๓๕

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกโค-กระบือ ตัว
ที่ ๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว เป็นเงิน ๕๗,๐๐๐ บาท

๑๘๐๓๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๑๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๙๐

ขออนุมัติยืมเงินงบประมาณระหว่างปี พ.
ศ.๒๕๖๔ (๘๕,๖๓๖.๓๒ บาท)

๑๘๐๓๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๑๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๓๒๔

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีลูกโค-กระบือ ตัว
ที่ ๑ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๕
ตัว เป็นเงิน ๑๐๑,๕๐๐ บาท

๑๘๐๓๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๑๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๓๑๘

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีโค โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว

๑๘๐๓๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๑๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๖๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๓๑๖

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีโค โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๗ ตัว

๑๘๐๓๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๒๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๓๔๘

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีโค โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๔ ตัว

๑๘๐๔๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๒๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๓๔๖

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีโค โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว

๑๘๐๔๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๒๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๓๔๒

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีโค โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว

๑๘๐๔๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๒๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๓๔๐

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีกระบือ โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว

๑๘๐๔๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๒๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๒๙๔

ขอส่งรายงานลการปฏิบัติงานการผลิต
พันธุ์สัตว์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

๑๘๐๔๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๒๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๖๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๓๓๓

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค-กระบือ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๙๔
ตัว

๑๘๐๔๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๒๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๓๓๘

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค-กระบือ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๗
ตัว

๑๘๐๔๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๒๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๑/๑๗๗

รายงานผลการจำหน่ายกระบือนมพันธุ์
มูร่าห์และขออนุมัติจำหน่ายทะเบียน
สัตว์ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกรตามพระราชดำริ

๑๘๐๔๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๒๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๓๒๐

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๓ ตัว

๑๘๐๔๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๒๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๓๐๙

การอนุมัติจำหน่ายทะเบียนและมอบแม่
โค ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ยืม โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม

๑๘๐๔๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๒๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๗๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

พระราชดำริ จำนวน ๑ ตัว

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๒๖๗

ขออนุมัติคัดสุกรพ่อแม่พันธุ์คัดออก
ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน
๘ ตัว

๑๘๐๕๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๒๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๔/๑๑๔

รายงานขออนุมัติจำหน่ายแพะออกจาก
ทะเบียน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ตัว

๑๘๐๕๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๒๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๓๐๒

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีแม่โค-กระบือ
ของโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๓
ตัว เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

๑๘๐๕๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๒๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๓๒๒

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีแม่โค ของ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท

๑๘๐๕๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๓๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๔/๑๑๖

ขอขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สิน กรมปศุสัตว์
(แพะ) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

๑๘๐๕๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๓๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๓๒๖

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีแม่โค ของ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ

๑๘๐๕๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๓๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๗๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๒๙๘

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีแม่กระบือ ของ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว เป็นเงิน ๒,๕๐๐ บาท

๑๘๐๕๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๓๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๓/๑๓๓

ขอส่งรายงานความก้าวหน้างานวิจัยด้าน
สัตว์ปีก ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

๑๘๐๕๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก อ.
กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๓๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๓๐๐

ขออนุมัติจำหน่ายบัญชีแม่กระบือ ของ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

๑๘๐๕๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๓๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๒๐๒

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

๑๘๐๕๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ต.นา
บัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๓๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๓๗๗

ขอรับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑๘ ราย

๑๘๐๖๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๓๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๓๗๖

ขอรับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์ โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตกร ตาม

๑๘๐๖๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๓๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๗๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

พระราชดำริ จำนวน ๒๘ ราย

๒๓/๐๔/๒๕๖๔อต ๐๐๐๘/๕๔๑

รายงานความคิดเห็นการขึ้นทะเบียน
พันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น ประจำปี
๒๕๖๔

๑๘๐๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๓๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๘๔๗

การจำหน่ายทะเบียนแม่โค โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ ให้เป็นกรรมสิทธิ์ของ
เกษตรกรผู้ยืม (กรณีสัญญายืมครบ ๕ ปี)
รวมจำนวน ๓ ตัว

๑๘๐๖๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๓๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔ศปก(หญ)๑๐๖๓/ ๒๕๖๔

ยืนยันการออกหนังสือค้ำประกัน (บริษัท
เคเอสพี อีสาน จำกัด จำนวนเงิน
๑๘,๗๐๐.๐๐ บาท ฯลฯ)

๑๘๐๖๔ ธนาคาร กรุงไทย วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๗

กองคลัง ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๘๒๗

ขอส่งแบบแสดงความจำนงขอรับความ
ช่วยเหลือโครงการส่งเสริมและพัฒนา
อาชีพด้านปศุสัตว์สำหรับเกษตรกร
(อาชีพเลี้ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกร
(กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์) ที่เข้าร่วม
โครงการคัดเลือกเกษตรกร สถาบัน
เกษตรกรและสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ
ภายใต้ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ รวมจำนวน
๒๕ ตัว

๑๘๐๖๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๔๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๗๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๒๔๘

รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง (การคัด
สัตว์) เพื่อขออนุมัติจำหน่าย เป็ดท่าพระ
จำนวน ๓๖๐ ตัว

๑๘๐๖๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๔๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔ปสธ๘๙๒๐/๒๑๐๔-๐๐๒๕๘

ขอยืนยันการออกหนังสือสัญญา
ค้ำประกัน (บริษัท เอสพีซี อาร์ที จำกัด
วงเงินค้ำประกัน ๑๔,๙๘๐.๐๐ บาท)

๑๘๐๖๗ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๒

กองคลัง ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๕/๑๓๒

บรรจุแต่งตั้งข้าราชการใหม่ (นายณรงค์
ศรีเทพ )

๑๘๐๖๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อรประภา อินแก้ว

๐๙:๔๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๘๒๘

การอนุมัติขยายลูกกระบือ ตัวที่ ๑ เพศ
เมีย อายุครบ ๑๘ เดือน โครงการปรับ
เปลี่ยนพื้นที่ปลูกพืชไม่เหมาะสม เพื่อ
ส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ ภายใต้โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๑๐ ตัว

๑๘๐๖๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๔๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๗๙๕

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

๑๘๐๗๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๔๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔รง๐๖๑๕/ว ๑๕๑

แจ้งผลการเลือกสถานพยาบาล (๑๙ เม.

๑๘๐๗๑ สำนักงานประกันสังคม
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๓

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๕

กองคลัง ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๗๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ย. ๒๕๖๔ - ๑๘ พ.ค. ๒๕๖๔ รวม ๑
รายการ นางสาวจินตนาภา เจียม
ประเสริฐ)

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๕/๑๒๐

รายงานการขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ (โค)
ออกจากทะเบียน จำนวน ๑๓ ตัว
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

๑๘๐๗๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อรประภา อินแก้ว

๐๙:๔๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๘๔๕

การอนุมัติขยายลูกโคตัวที่ ๑ เพศผู้ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน โครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
จำนวน ๑ ตัว

๑๘๐๗๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๔๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๒๔๔

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

๑๘๐๗๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี ๙๙ ม.๙ ต.มะลวน อ.
พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๔๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กค๐๔๑๖.๓/ว ๑๙๙

หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยการ
เบิกเงินค่ารักษาพยาบาลเกินสิทธิและ
การเบิกเรียกคืนเงิน

๑๘๐๗๕ กรมบัญชีกลาง วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๗

กองคลัง ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๘๔๔

การอนุมัติขยายลูกโคตัวที่ ๑ เพศผู้ อายุ
ครบ ๑๘ เดือน โครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
จำนวน ๑ ตัว

๑๘๐๗๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๔๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๗๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๓๐๕

ขอส่งรายงานการจำหน่ายน้ำนมดิบ
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๘๐๗๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๔๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กค(กวจ)๐๔๐๕.๒/ว๑๙๘

แนวทางการปฏิบัติในการทำร่างขอบเขต
ของงาน กรณีหน่วยงานของรัฐกำหนด
เกณฑ์การพิจารณาโดยใช้เกณฑ์ราคา
ประกอบเกณฑ์อื่น

๑๘๐๗๘ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๘

สำนักงานปศุสัตว์เขต๑ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๘๔๓

การขออนุมัติจำหน่ายบัญชีกระบือแม่
พันธุ์ (ตาย) โครงการธนาคารโค-กระบือ
เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน
๑ ตัว ๘,๐๐๐ บาท

๑๘๐๗๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๔๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๓๐๔

การปรับกระบวนงานกิจกรรมเครือข่าย
สัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

๑๘๐๘๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๔๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๓๐๔

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ที่รับมอบจาก
ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหาร
สัตว์เคี้ยวเอื้อง (ครุภัณฑ์การเกษตร
จำนวน ๑ รายการ มูลค่ารวม
๑,๘๙๗,๘๙๐.๐๐ บาท)

๑๘๐๘๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
มหาสารคาม อ.เชียงยืน จ.
มหาสารคาม

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๐

กองคลัง ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/ว ๘๔๖

การอนุมัติจำหน่ายบัญชีโคแม่พันธุ์

๑๘๐๘๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๐๙:๕๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๗๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ตัว

๑๙/๐๔/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/๑๐๑๖

ส่งแบบสอบถามขอความเห็นขึ้นทะเบียน
พันธุ์สัตว์พื้นเมืองประจำถิ่น ประจำปี
๒๕๖๔ จำนวน ๓๑ สายพันธุ์

๑๘๐๘๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๕๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๔/ ๗๘๔๐

โอนเงินงบประมารกลับส่วนกลาง (เป็น
จำนวน ๓๐,๖๐๐ บาท)

๑๘๐๘๔ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๑

กองคลัง ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ชร)/ ๑๑๔๑

รายงานผลการแจ้งย้ายรถยนต์ราชการ
เข้าใช้ในจังหวัดเชียงราย (หมายเลข
ทะเบียน ๕ กข ๖๒๖๗ กทม เป็น ขข
๗๓๐๓ เชียงราย ฯลฯ)

๑๘๐๘๕ ด่านกักกันสัตว์เชียงราย วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๓

กองคลัง ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๙/๑๐๙

ขอสนับสนุนงบประมาณ งบลงทุนเหลือ
จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๘๐๘๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๕๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๙/๑๐๘

รายงานผลการจำหน่ายพัสดุชำรุด
จำนวน ๒๙ รายการ

๑๘๐๘๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๕๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔บร๐๐๐๘/ ๖๖๓

ขอส่งรายงานรายรับ - รายจ่าย และ
รายงานเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
โครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่

๑๘๐๘๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
ฝ่ายบริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๖

กองคลัง ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๗๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑ และระยะที่ ๒ ประจำไตรมาส
๒/๒๕๖๔ (จำนวน ๑ ชุด)

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๙/๑๐๕

รายงานผลการปฏิบัติงานสัตว์ปีก
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

๑๘๐๘๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๕๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔ยล๐๐๐๘/ ๗๘๑

ขออนุมัติจำหน่าย
ครุภัรฑ์คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ออกจาก
บัญชี (จำนวน ๗ รายการ ชำรุดจริง
ฯลฯ)

๑๘๐๙๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๙

กองคลัง ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๙/๑๐๓

รายงานผลการปฏิบัติงานโคเนื้อ
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

๑๘๐๙๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๕๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔บร๐๐๐๘/ ๖๘๙

ขอส่งรายงานงบประทบยอดเงินฝาก
ธนาคาร (งบประมาณประจำปี ๒๕๖๔
ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด
ยอดยกไป ๔๔๑,๓๑๐.๐๐ บาท)

๑๘๐๙๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๒

กองคลัง ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๒/ ๑๖๐

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียนครุภัรฑ์การ
เกษตร (จำนวน ๖ รายการ มูลค่ารวม
๒๔๘,๘๘๒.๐๐ บาท)

๑๘๐๙๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุพรรณบุรี ต.วังยาว อ.ด่านช้าง จ.
สุพรรณบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๐๕

กองคลัง ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘.๑/๒๙๒๒

แจ้งเลื่อนกำหนดการการจัดโครงการ
สัตว์แพทย์พระราชทานในพระราชดำริ

๑๘๐๙๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา (กลุ่มพัฒนาสุขภาพ
สัตว์)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๐๘

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๗๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ปีงบระมาณ ๒๕๖๔ เดิม ๑๒-๑๔ พ.ค.
๒๕๖๔ เปลี่ยนเป็น ๑๔-๑๖ ก.ค. ๒๕๖๔

๑๔/๐๔/๒๕๖๔สธ ๐๔๑๐.๙/ว ๓๔๑

ขอเลื่อนวันประชุมคณะกรรมการโรค
ติดต่อแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติโรค
ติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔
จากวันที่ ๑๙ เม.ย. ๖๔ เป็นวันที่ ๑๕
เม.ย. ๖๔ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ
ห้องประชุมชัยนารถนเรนทร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

๑๘๐๙๕ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.
๒๕๕๘ กรมควบคุมโรค

มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๑๐:๑๐

อธิบดี ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๔๑๘

ส่งสำเนาแก้ไขคำสั่งเลื่อนขั้นค่าจ้างของ
ลูกจ้างประจำ (ของนายไชยา ปลื้มจิตร)

๑๘๐๙๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๑๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๑/๑๘๑

ส่งรายละเอียดการขอปรับงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ ครั้งที่ ๔ กิจกรรมพัฒนาปรับปรุง
พันธุ์สัตว์

๑๘๐๙๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๒๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๑/๑๘๒

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง (การ
คัดสัตว์) เพื่อขออนุมัติจำหน่าย สัตว์ปีก
จำนวน ๑๒๐ ตัว

๑๘๐๙๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
เชียงใหม่ ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.
เชียงใหม่

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๓๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๗๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๖/๑๘๘

ขอปรับประเภทเงินงบประมาณ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

๑๘๐๙๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สกลนคร ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.
สกลนคร

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๓๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๙/๑๐๑

รายงานปริมาณน้ำฝน ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ (ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม
๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔)

๑๘๑๐๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
ต.เชียงหวาง อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๓๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กค๐๖๐๑/ว ๑๐๔๘

กรมสรรพาสามิตได้จัดทำจุลสาร EXCIS
NEWSLETTER ปีที่ ๓๖ ฉบับที่ ๓
ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔

๑๘๑๐๑ กรมสรรพาสามิต วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๗

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๑๐๒/๒๕๖๔

รายงานการนำเข้านมผงขาดมันเนย
จำนวน ๖ ชุด

๑๘๑๐๒ บริษัท เอฟแอนด์เอน แดรี่ส์
(ประเทศไทย) จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๔๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔อว๐๔๐๕.๕/ว ๒๕๗๓

ขอแจ้งกำหนดการส่งรายงานประจำ ๖
เดือน ของคณะกรรมการกำกับดูแลการ
ดำเนินการต่อสัตว์เพื่องานวิทยาศาสตร์
ของสถานที่ดำเนินการ (คกส.) ครั้งที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(ระหว่างวันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๑ มี.ค.
๒๕๖๔)

๑๘๑๐๓ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๕

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๑๔๔๔

ขอหมายเลขทะเบียนผลงานทางวิชาการ

๑๘๑๐๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๗

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๘๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

(นายกันทรากร นันทวิเชียร)

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๒๕๔

รายงานผลการปฏิบัติงานพันธุ์สัตว์ปีก
พระราชทาน (ห่านหัวสิงโต)
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

๑๘๑๐๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๔๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๒๖๒

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

๑๘๑๐๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๕๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๒๖๔

รายงานผลการปฏิบัติงานโคเนื้อ
ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

๑๘๑๐๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๕๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๒๖๕

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
(งานพืชอาหารสัตว์) ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

๑๘๑๐๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๕๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔นฐ๐๐๐๘/ ๗๐๑๙

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ (เครื่อง
ปรับอากาศ จำนวน ๑ เครื่อง ยี่ห้อ
Mitsubishi Electic รุ่น MSY-KS๑๘VF-
TH๑ ผลิตภัณฑ์ทำในประเทศไทย
หมายเลขเครื่อง (Serial No.)
๐๐๑๖๔๓๖ ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท โดย
ได้รับบริจาคจากนายภาษัติ นิเวศน์
ปฐมวัฒน์ ฯลฯ)

๑๘๑๐๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๑

กองคลัง ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๘๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๑๑๐/๒๕๖๔

ส่งเอกสารขอตรวจต่ออายุโครงการไข่
อนามัย กรมปศุสัตว์

๑๘๑๑๐ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม
จำกัด (ศูนย์รวบรวมไข่ระยอง)

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๐๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔สร๐๐๐๘/ ๑๐๕๒

รายงานเงินรายได้แผ่นดิน (มี.ค. ๒๕๖๔
จำนวน ๑ ชุด รวมทัั้งสิ้น
๑,๒๓๑,๖๗๐.๐๐ บาท)

๑๘๑๑๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ วันทนี สุขเขียว

๑๑:๐๙

กองคลัง ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๖/๒๑๒

รายงานสัตว์ตาย (โคตาย หมายเลข
๖๔๐๒๑NS)

๑๘๑๑๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๐๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๖/๒๑๑

รายงานสัตว์ตาย (โคตาย หมายเลข
๕๕๐๐๑NS)

๑๘๑๑๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๑๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(ชร)/ ๑๑๔๒

ขอเปลี่ยนหมายเลขทะเบียนรถยนต์
ราชการ (หมายเลขทะเบียน ๕กข
๖๒๖๗ กรุงเทพมหานคร เป็นหมายเลข
ทะเบียน ขข ๗๓๐๓ เชียงราย ฯลฯ)

๑๘๑๑๔ ด่านกักกันสัตว์เชียงราย วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๓

กองคลัง ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๑๑๕/๒๕๖๔

ขอ Health Certificate ส่งออกประเทศ
ฮ่องกงหลังเรือออก

๑๘๑๑๕ บริษัทเอฟแอนด์เอฟฟู้ดจำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๑:๑๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๙๑

ตรวจสอบระบบฐานข้อมูลการปรับปรุง
พันธุ์ (e-Breeding) ระยะที่ ๒ ในระบบ
รายงานอัจฉริยะ (Business

๑๘๑๑๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๘๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

Intelligence) ชนิดสัตว์ แพะนม
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๖/๑๗๖

ขอส่งโครงการวิชาการประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เรื่อง การเสริมใบ
หม่อนหมักในอาหารต่อสมรรถภาพการ
เจริญเติบโตระดับคอเลสเตอรอลไตรกลี
เซอร์ไรด์ของไก่ลูกผสมโรดไทย-ตาห่วง
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔)

๑๘๑๑๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สกลนคร ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.
สกลนคร

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๗๗

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

๑๘๑๑๘ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เพชรบูรณ์ อำเภอเมือง จังหวัด
เพชรบูรณ์

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๘

กองคลัง ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๔/๑๑๒

ขอยืมเงินเพื่อการบริหารจัดการระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาส ๔

๑๘๑๑๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กค๐๔๑๑.๔/ ๑๙๐๘๘

ขอส่งเอกสารเกี่ยวกับการสั่งจ่าย
เงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตาม
โครงการจ่ายตรง ประจำเดือน เม.ย.
๒๕๖๔ (รวม ๑๖๒,๖๘๒,๓๓๗.๐๔
บาท)

๑๘๑๒๐ กรมบัญชีกลาง วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๑

กองคลัง ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๕/๐๙๗

ข้าราชการขอลาช่วยเหลือภรรยาที่คลอด
บุตร (นายจตุพล ทองจิบ ขอลาตั้งแต่วัน
ที่ ๑๗ มีนาคม - ๗ เมษายน ๒๕๖๔)

๑๘๑๒๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อรประภา อินแก้ว

๑๑:๓๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๘๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๓/๑๒๘

การขอยืมเงินเพื่อการจัดการระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ไตรมาส ๔
เป็นค่าวัสดุการเกษตร (ค่าอาหารสัตว์)

๑๘๑๒๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก ต.ลาด
ตะเคียน อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๓๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๕/ ๒๒๒

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ (กรณีหน่วยงาน
บันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ ผ่านระบบ
GFMIS Web Online มูลค่ารวม
๘๓,๘๒๔.๐๐ บาท)

๑๘๑๒๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตาก อ.
เมือง จ.ตาก

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๕

กองคลัง ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๑๗

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔ ยอด
ยกไป ๔๒๘,๙๐๐.๐๐ บาท)

๑๘๑๒๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ร้อยเอ็ด อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๓๗

กองคลัง ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๑๒๕/๒๕๖๔

ขอยื่น HEALTH CERTIFICATE หลังวัน
เรือออก

๑๘๑๒๕ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน)

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๔๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๖๘

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (จำนวน ๑
รายการ รถบรรทุก ขนาด ๖ ล้อ ๖ ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซี
ซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบกระบะเหล็ก (มีข้าง
เสริม) จำนวน ๑ คัน มูลค่า

๑๘๑๒๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๔๑

กองคลัง ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๘๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑,๕๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท)มูลค่ารวม
๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท)

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๑/๑๗๑

ขอสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่าย
(ซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ระบบประปา)

๑๘๑๒๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์
ต.หูทำนบ อ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๔๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๙/ ๑๑๑

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ต.ค. ๒๕๖๔)

๑๘๑๒๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี
(งานบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๔๓

กองคลัง ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๗๐

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (จำนวน ๑
รายการ เครื่องเกลี่ยหญ้ารวมกอง (แบบ
ที่ ๑) จำนวน ๑ เครื่อง มูลค่ารวม
๘๔,๕๐๐.๐๐ บาท)

๑๘๑๒๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๔๖

กองคลัง ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๑๓๐/๒๕๖๔

ขอให้ลงนามและประทับตราในเอกสาร
เพื่อขึ้นทะเบียนส่งออกผลิตภัณฑ์อาหาร
สัตว์เลี้ยงไปยังประเทศอินโดนีเซีย
จำนวน ๗ รายการ

๑๘๑๓๐ บริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู๊ด
จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๔๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๖๙

จัดส่งเอกสารขึ้นทะเบียน กรณีหน่วย
งานบันทึกล้างบัญชีพักสินทรัพย์ผ่าน
ระบบ GFMIS Web Online (จำนวน ๓
รายการ เครื่องตัดพืชอาหารสัตว์แบบดับ

๑๘๑๓๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ลำปาง อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๕๑

กองคลัง ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๘๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เบิ้ลช็อป (Double chop) จำนวน ๑
เครื่อง ฯลฯ มูลค่ารวม ๗๔๙,๐๐๐.๐๐
บาท)

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/ลป ๐๑๘๖

รายงานผลการจำหน่ายพัสดุชำรุด
(ประจำปี ๒๕๖๓ ได้ดำเนินการจำหน่าย
พัสดุชำรุดโดยวิธีขายทดตลาด จำนวน
๒๒ รายการ (ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑
รายการ วัสดุชำรุด จำนวน ๑๑
รายการ))

๑๘๑๓๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคเหนือตอนบน

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๕๖

กองคลัง ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔ภก๐๐๐๘/ ๒๖๗

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

๑๘๑๓๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต งาน
บริหารทัวไป

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๕๗

กองคลัง ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๘/๑๒๙

รายงานผลการจำหน่ายพัสดุชำรุด
จำนวน ๒ รายการ

๑๘๑๓๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครพนม อ.ท่าอุเทน จ.นครพนม

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๕๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔รน๐๐๐๘/ ๒๕๓

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์อาคารสำนักงาน
ปสุสัตว์อำเภอเมืองระนอง (จำนวน ๑
ชุด จำนวน ๑๕ รายการ มูลค่ารวม
๒,๒๖๓,๓๔๗.๙๕ บาท)

๑๘๑๓๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๐๐

กองคลัง ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔TPG.

แจ้งขอออก HEALTH CERTIFICATE ล่า
ช้า (จำนวน ๒ รายการ)

๑๘๑๓๖ บริษัท ไทยโพลทรีย์ กรุ๊ป จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๒:๕๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๘๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๖/๐๔/๒๕๖๔CFP Co.,Ltd

แจ้งขอออก HEALTH CERTIFICATE ล่า
ช้า จำนวน ๓ รายการ

๑๘๑๓๗ บริษัท ซีเอฟพี จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๒:๕๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔สธ๐๖๐๓.๐๑/ ๑๘๓๓

ขอความอนุเคราะห์ตรวจวิเคราะห์วัคซีน
กาฬโรคแอฟริกาในม้า (African Horse
Sickness) ชนิด Monovalent
Serotype ๑

๑๘๑๓๘ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วันทนี สุขเขียว

๑๓:๐๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๑๓๙/๒๕๖๔

Reference is made to your letter
dated February ๒๕ th ,๒๐๒๑ with
the kind authorization of DLD for
the import of Spanish lamb meat
samples to be used to be used at
offical functions of Embassy of
Spain. Also to the letter of April ๗
th

๑๘๑๓๙ Embassy of Spain วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๐

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กต๐๕๐๒. ๖๑๘

การระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง
ในสาธารณรัฐโปแลนด์ (จำนวน ๔๐
กรณ๊ โดยตรวจพบในระหว่างวันที่ ๒ - ๙
เม.ย. ๒๕๖๔)

๑๘๑๔๐ กระทรวงการต่างประเทศ วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๒

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๑๒๒๑

ส่งหลักฐานของบประมาณปรับปรุง
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเชียงแสน เป็น
เงิน ๑๓๗,๘๐๐ บาท

๑๘๑๔๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ดรุณี คำรอด

๑๓:๑๕

กลุ่มประสานราชการ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๘๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๖/๐๔/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๑๒๘๖

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
(เพิ่มเติม) เป็นเงิน ๒๐๕,๖๘๐ บาท

๑๘๑๔๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ดรุณี คำรอด

๑๓:๑๗

กลุ่มประสานราชการ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กจ๐๐๐๘/ ๗๐๖๘

ย้ายข้าราชการ (นายนาธาร ปานอุทัย)

๑๘๑๔๓ ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๓:๓๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๔/๙๓๐

แจ้งการต่ออายุเอกสารแนบท้าย
ใบรับรองการขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการ
(บริษัท พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป จำกัด)

๑๘๑๔๔ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กองรับรอง
มาตรฐาน

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๗

สำนักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๘/๐๔/๒๕๖๔คค ๐๓๐๒.๔/ว ๑๕๐๙

แจ้งการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่าน
ระบบ Single Window @Marine
Department (NSW) ของกรมเจ้าท่าใน
ด้านการแจ้งการใช้เรือไทย และการขอ
ใช้เรืออื่นที่มิใช่เรือไทย

๑๘๑๔๕ กรมเจ้าท่า อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๑

กองสารวัตรและกักกัน ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔บร ๐๐๐๘/๗๑๑

ขอความอนุเคราะห์ที่พักพิงสุนัขไม่มี
เจ้าของเพิ่มเติม

๑๘๑๔๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
(กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๔

กองสารวัตรและกักกัน ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔คค๐๒๐๖/ ๒๙๑๑

ขอความอนุเคราะห์กรมปศุสัตว์จัดส่ง
บัญชีรายชื่อและที่อยู่ของผู้สอบแข่งขัน
ได้ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล
ปฏิบัติการ ตามประกาศกรมปศุสัตว์

๑๘๑๔๗ สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๘๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔นม ๐๐๐๘.๑/๒๙๒๒

แจ้งเลื่อนกำหนดการการจัดโครงการ
สัตวแพทย์พระราชทานในพระราชดำริ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรม
ราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๘๑๔๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครราชสีมา

ดรุณี คำรอด

๑๓:๕๑

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔๓/ ๒๕๖๔

ขอเชิญส่งบุคลากรสมัครเข้าศึกษาอบรม
ในหลักสูตรการบริหารจัดการเชิง
บูรณาการสำหรับความมั่นคงโลกยุคใหม่
(IMNES: Integrative Management
for New Era Security) (กำหนดเปิดรับ
สมัครตั้งแต่ มิ.ย. - ก.ย. ๒๕๖๔(

๑๘๑๔๙ สมาคมแห่งวิทยาลัยการทัพบก วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๐๑

ขอส่งแบบสรุปการส่งรายงานและการ
ประเมินผลการฝึกอบรม ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๘๑๕๐ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
เชียงใหม่)

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๕๒

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔ปข ๐๐๐๘/๘๗๕

ขอสนับสนุนเงินงบประมาณเพื่อดำเนิน
การ ควบคุม ป้องกันโรคที่สำคัญในสุกร

๑๘๑๕๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

ดรุณี คำรอด

๑๓:๕๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว ๓๖๙

รับรองรายงานการประชุมคณะ
อนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหาร
ระหว่างประเทศ สาขาสารตกค้างจากยา
สัตว์ในอาหาร ครั้งที่ ๓๔-๑/๒๕๖๔
(โปรดกรอกในแบบรับรอง

๑๘๑๕๒ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๘๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

รายงานการประชุมตามเอกสารแนบ ๒
และแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทรายภายใน
วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔ปข ๐๐๐๘/๘๗๖

ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนเงิน
งบประมาณเพิ่มเติม เป็นเงิน ๓๐๐,๐๐๐
บาท

๑๘๑๕๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์

ดรุณี คำรอด

๑๓:๕๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๐๐

ขอส่งรายงานสรุปผลการฝึกอบรม
สัมมนา บุคคลภายนอก ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๘๑๕๔ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
เชียงใหม่)

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๕๕

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๕๐๕/๗๗

ขอส่งแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการของข้าราชการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๘๑๕๕ สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้าง
แห่งชาติ

ดรุณี คำรอด

๑๓:๕๕

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔นร๑๐๑๓.๑/ ๗๖

แจ้งการปรับรูปแบบการฝึกอบรม
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้นำที่มี
วิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส. ๑) รุ่นที่
๙๓ ระหว่าง วันที่ ๑๙ เม.ย. - ๗ เม.ย.
๒๕๖๔ เป็น ระหว่างวันที่ ๑๙ เม.ย. -
๑๑ พ.ค. ๒๕๖๔

๑๘๑๕๖ สำนักงาน  ก.พ. วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว ๓๖๖

รับรองรายงานการประชุมคณะ
อนุกรรมการพิจารณามาตรฐานอาหาร
ระหว่างประเทศ สาขาเชื้อดื้อยาต้าน
จุลชีพ ครั้งที่ ๒๐-๑/๒๕๖๔ (โปรดกรอก

๑๘๑๕๗ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๕๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๙๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ในแบบรับรองรายงานการประชุมตาม
เอกสารแนบ ๒ และแจ้งฝ่ายเลขานุการฯ
ทราบภายในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๔๔๓

ขอส่งคำร้องขอใบรับรองสถานภาพ
ฟาร์มปลอดโรคปากและเท้าเปื่อยในสุกร
พ่อแม่พันธุ์ (ต่ออายุ)

๑๘๑๕๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ดรุณี คำรอด

๑๓:๕๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/๕๕๘

รายงานผลการสอบสวนผลวิเคราะห์
ตัวอย่างอาหารสัตว์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘

๑๘๑๕๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๕๗

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔จบ๐๐๐๘/ ๔๕๘๒

การพิจารณาให้ความเห็นสมรรถนะ
สำหรับการปฎิบัติราชการของปศุสัตว์
จังหวัด (๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๑ มี.ค.
๒๕๖๔ นายสุธี ทองแย้ม)

๑๘๑๖๐ ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๔๔๖

การเคลื่อนย้ายสุกรมีชีวิตจากพื้นที่
ปศุสัตว์อื่นเข้าพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๕

๑๘๑๖๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ดรุณี คำรอด

๑๓:๕๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๐๘

ข้อมูลการผลิตเสบียงสัตว์และการวาง
แผนการผลิตเสบียงสัตว์เพิ่มเติมในพื้นที่
เขต ๙

๑๘๑๖๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๐๐

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๙๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔พย๐๐๐๘/ ๖๐๒๙

การประเมินสมรรถนะของหัวหน้าส่วน
ราชการประจำจังหวัด (ปศุสัตว์จังหวัด
พะเยา) (๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๑ มี.ค.
๒๕๖๔ นายสมบัติ ศุภประภากร)

๑๘๑๖๔ ศาลากลางจังหวัดพะเยา วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔นว๐๐๐๘/ ๐๙๓๘๓

ผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการที่ไปช่วยปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(นางสาวชลธิชา ทองอ่อน)

๑๘๑๖๕ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๒๙

ลงนามในหนังสือรับรอง นางสาวปา
รวีกรณ์ พื้นดอนเค็ง เป็นพนักงาน
ราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล

๑๘๑๖๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
ร้อยเอ็ด

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๐๓

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๐๒๙๙

ขอยืมเงินเพื่อการบริหารจัดการระหว่าง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เป็นเงินทั้งสื้น
๕๓๒,๖๔๒.๒๓ บาท

๑๘๑๖๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๕๗

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔ตง ๐๐๐๘/๕๔๕

ส่งคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ๒ ราย
นายวิโรจน์ นายรักษ์

๑๘๑๖๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง ดรุณี คำรอด

๑๔:๕๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔พท ๐๐๐๘/๗๙๐

ส่งแบบฟอร์มในสมัครสมาชิกเกษตรกรที่
ประสงค์ขอรับการสนับสนุนด้านปศุสัตว์
โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่

๑๘๑๖๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนากรมปศุสัตว์

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๕๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ, กองงานพระราชดำริและ
กิจกรรมพิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๙๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔นร ๐๕๐๘ (กรจ.)/๒๘๕๙

สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ได้
ดำเนินการประกาศเรื่องระเบียบกรม
ปศุสัตว์ว่าด้วยการถ่ายโอนภารกิจด้าน
การวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์ พ.ศ.๒๕๖๔
เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งแผ่นบันทึก
ข้อมูลคืนมาด้วย

๑๘๑๗๐ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๙

สำนักกฏหมาย ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๒๙.

รายงานผลการดำเนินงานการทดสอบ
สาธิตพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี และพืช
อาหารสัตว์พื้นเมือง

๑๘๑๗๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครศรีธรรมราช (งานวิจัยฯ)

วาริน พงษ์รื่น

๑๔:๕๙

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/๓๗๒

ขอเชิญเป็นประธานในการประชุมคณะ
อนุกรรมการพิจารณาข้อกำหนดสุขภาพ
สัตว์บกขององค์การสุขสภาพสัตว์โลก
ครั้งที่ ๖๑-๒/๒๕๖๔ วันที่ ๗ พ.ค. ๖๔
เวลา ๐๙.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
๕๑๑ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ (มกอช.)
(มนทกานติ์ จิระธันห์)

๑๘๑๗๒ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ สำนักกำหนด
มาตรฐาน

มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๑๕:๐๐

อธิบดี ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔รอ ๐๐๒๐.๐๖/๔๖๒๘

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบหลักทรัพย์
ประเภทอสังหาริมทรัพย์

๑๘๑๗๓ สำนักงานที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด
สาขาโพนทอง

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๐

สำนักกฏหมาย ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๖๒๖

ขออนุมัติปรับเปลี่ยนประเภทรายจ่าย
กิจกรรมการพัฒนาสุขภาพสัตว์ จาก

๑๘๑๗๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
สุขภาพสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๙๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก
และพาหนะ จำนวน ๔๘,๐๐๐ บาท

๒๒/๐๔/๒๕๖๔สธ ๑๐๐๙.๖/ว ๕๖๑๐

ขอความอนุเคราะห์แผนปฏิบัติการตาม
นโยบายแห่งชาติด้านยาและแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕

๑๘๑๗๕ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยากระทรวงสาธารณสุข

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๑

กองแผนงาน ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๗๒๒

ขอเบิกวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซพติ
ซีเมียสำหรับควบคุมโรค จำนวน
๒๕,๒๐๐ โด๊ส หรือ (๘๔๐ ขวด)

๑๘๑๗๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
สุขภาพสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔บร ๐๐๐๘/๖๖๘

การขอสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภาย
ใต้งบพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/ท้องถิ่น

๑๘๑๗๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๒

กองแผนงาน ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔นว ๐๐๐๘/ว ๙๙๑

ส่งรายงานการรับ-จ่วยวัคซีน
ประจำเดือน ตุลาคม - มีนาคม ๒๕๖๔

๑๘๑๗๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๓๔๕

ขออนุมัติเปลี่ยนเกา๖รกรคู่สัญญาจาก
เกษตรกรรายเก่าเป็นรายใหม่ ของ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ จำนวน ๑
ราย

๑๘๑๗๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๙๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๓๙๑

อนุมัติจำหน่ายพ่อพันธุ์กระบือ ของ
โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อ
เกษตรกร ตามพระราชดำริ ออกจาก
ทะเบียน จำนวน ๒ ตัว เป็นเงิน
๖๐,๐๐๐ บาท

๑๘๑๘๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๑๕๒

ขอเบิกผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อและกระบอก
พลาสติกเจาะเลือดสำหรับแยกซีรัม
จำนวน ๓ รายการ

๑๘๑๘๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
สุขภาพสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๑๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๒๑๒

ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการวิจัย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๘๑๘๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เพชรบุรี

ดรุณี คำรอด

๑๕:๑๘

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๘๘

อนุมัติจำหน่ายสัตว์โครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียนกรณีพิเศษ โครงการไถ่
ชีวิตโค-กระบือ เฉลิมพระเกียรติเนื่องใน
โอกาส มหามงคลราชพิธีบรมราชาภิเษก
รวม ๑๓ ตัว

๑๘๑๘๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๑๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ชบ ว ๑๕๑๑

รายงานผลการชันสูตรโรคพิษสุนัขบ้า
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๘๑๘๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๖๖

ขอส่งแบบแสดงความจำนงขอรับความ

๑๘๑๘๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๙๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ช่วยเหลือขอยืมสัตว์จาก โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตกร ตาม
พระราชดำริ จำนวน ๓๕ ตัว

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๒๖

ขอรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรู
เซลลา ในแพะ ระดับ A ต่ออายุ ของ
ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี ม.๑
ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

๑๘๑๘๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๙ (ส่วน
สุขภาพสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๔๐๗

อนุมัติจำหน่ายสัตว์โครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำนวน ๑ ตัว

๑๘๑๘๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/๕๗๐

ขอส่งรายงานการสอบสวนโรค
พิษสุนัขบ้าในอำเภอสัตหีบ ในพื้นที่หมู่
๑ ต.นาจอมเทียน

๑๘๑๘๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี กลุ่ม
พัฒนาสุขภาพสัตว์

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๗๓

อนุมัติจำหน่ายสัตว์โครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำนวน ๑ ตัว

๑๘๑๘๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/๕๖๒

ขอส่งรายงานการสอบสวนโรค
พิษสุนัขบ้าในอำเภอบางละมุง (หลัง
โลตัสพัทยาเหนือ หมู่ที่ ๕ ต.นาเกลือ)

๑๘๑๙๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี กลุ่ม
พัฒนาสุขภาพสัตว์

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๙๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๕/ว ๔๒๐

การรายงานผลการดำเนินงานผลิตและ
เผยแพร่คลิป VDO สรุปผลการตรวจ
ราชการของผู้บริหารกระทรวงฯ

๑๘๑๙๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

ดรุณี คำรอด

๑๕:๒๘

รองอธิบดี๕ ด้านสุขภาพสัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/๕๘๔

ขอส่งรายงานการสอบสวนโรค
พิษสุนัขบ้าในอำเภอสัตหีบ หมู่ที่ ๑ ต.นา
จอมเทียน

๑๘๑๙๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี กลุ่ม
พัฒนาสุขภาพสัตว์

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๑๗.

อนุมัติจำหน่ายสัตว์ (ตาย) โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ ออกจากทะเบียน จำนวน
๑ ตัว

๑๘๑๙๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๒๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๗๕๑

ส่งหลักฐานขอเบิกค่าชดใช้การทำลาย
สัตว์

๑๘๑๙๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
สุขภาพสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๙๘

อนุมัติจำหน่ายสัตว์ (ตาย) โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ ออกจากทะเบียน จำนวน
๑ ตัว

๑๘๑๙๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๗๕๒

ขอรับรองสถานภาพฟาร์มปลอดโรคบรู
เซลลา และวัณโรค ในโคเนื้อ ระดับ A

๑๘๑๙๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
สุขภาพสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๙๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๑๙๗/๒๕๖๔

สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์เพื่ออากาศใน
รายการหมุนตามวัน วันที่ ๓๐ เม.ย. ๖๔
เวลา ๑๖.๓๕-๑๖.๔๕ น.

๑๘๑๙๗ รายการหมุนตามวัน มณฑนา วาสนาสุริยพงศ์

๑๕:๓๒

อธิบดี ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๓๓

อนุมัติจำหน่ายสัตว์ (ตาย) โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ ออกจากทะเบียน จำนวน
๑ ตัว รวมเป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท

๑๘๑๙๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๒๘๒๐

ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อ
พิจารณาร่างกรอบความตกลงว่าด้วย
ความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือรอบ
ด้านระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปและรัฐ
สมาชิก (PCA) ด้านการค้าและมาตรฐาน
๓๐ เมย ๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ผ่าน
ระบบการประชุมทางไกล

๑๘๑๙๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

ดรุณี คำรอด

๑๕:๓๒

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๖๐

อนุมัติจำหน่ายสัตว์ (ตาย) โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ ออกจากทะเบียน จำนวน
๑ ตัว รวมเป็นเงิน ๓,๔๐๐ บาท

๑๘๒๐๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๔)/๑๓๕๕

ส่งสำเนาหนังสือขออนุมัติเงินอุดหนุนค่า
ชดใช้สำหรับการทำลายสัตว์ (สุกร) ที่
เป็นโรคระบาดฯ

๑๘๒๐๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
สุขภาพสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๙๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กบ ๐๐๐๘/๕๐๙

ขอส่งคืนแฟ้มประวัติข้าราชการ นายสม
พร จันทระ

๑๘๒๐๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ดรุณี คำรอด

๑๕:๓๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๖๒

อนุมัติจำหน่ายสัตว์ (ตาย) โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ ออกจากทะเบียน จำนวน
๑ ตัว รวมเป็นเงิน ๓,๑๐๐ บาท

๑๘๒๐๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๔๔๕

ขออนุญาตเคลื่อนย้ายถุงน้ำดีแช่แจ็ง
ออกนอกพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๕

๑๘๒๐๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
สุขภาพสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๗๕

อนุมัติจำหน่ายสัตว์ (ตาย) โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ ออกจากทะเบียน จำนวน
๑ ตัว รวมเป็นเงิน ๒,๓๐๐ บาท

๑๘๒๐๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๑๕

อนุมัติจำหน่ายสัตว์ (ตาย) โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ ออกจากทะเบียน จำนวน
๑ ตัว รวมเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

๑๘๒๐๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๐๖

อนุมัติจำหน่ายสัตว์ (ตาย) โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ ออกจากทะเบียน จำนวน

๑๘๒๐๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๕๙๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑ ตัว รวมเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๔๕๑

ขอความอนุเคราะห์เคลื่อนย้ายสุกรขุน
เข้าเลี้ยงในพื้นที่ปศุสัตว์เขต ๕

๑๘๒๐๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
สุขภาพสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๐๔

อนุมัติจำหน่ายสัตว์ (ตาย) โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ ออกจากทะเบียน จำนวน
๑ ตัว รวมเป็นเงิน ๘,๐๐๐ บาท

๑๘๒๐๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๗๐

อนุมัติจำหน่ายสัตว์ (ตาย) โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ ออกจากทะเบียน จำนวน
๑ ตัว รวมเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

๑๘๒๑๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔จบ ๐๐๐๘/๑๒๑๓

สำรวจความพร้อมหน่วยงานภูมิภาคเพื่อ
ขอรับสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

๑๘๒๑๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ดรุณี คำรอด

๑๕:๓๘

กลุ่มประสานราชการ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๔๕๒

ขออนุญาตเคลื่อนย้ายซากสุกร (หมูปิ้ง
เสียบไม้ แบบแช่เย็นและแช่แข็ง และ
สินค้าหมักแบบแช่แข็งออก) นอกพื้นที่
ปศุสัตว์เขต ๕

๑๘๒๑๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
สุขภาพสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๐๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๖๘

อนุมัติจำหน่ายสัตว์ (ตาย) โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ ออกจากทะเบียน จำนวน
๑ ตัว รวมเป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท

๑๘๒๑๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๓๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๗๔

อนุมัติจำหน่ายสัตว์ (ตาย) โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ ออกจากทะเบียน จำนวน
๑ ตัว รวมเป็นเงิน ๓,๑๐๐ บาท

๑๘๒๑๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กส ๐๐๐๘/๕๐๒

สำรวจฐานข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดสรรทรัพยากรและวางแผน
จัดทำคำของบประมาณสำหรับหน่วย
งาน

๑๘๒๑๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์ฺ ดรุณี คำรอด

๑๕:๔๐

กลุ่มประสานราชการ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๔๑

ส่งหลักฐานการเบิก-จ่ายเงินค่าชดใช้ใน
การทำลายสุกร

๑๘๒๑๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ (ส่วน
สุขภาพสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๙๒

อนุมัติจำหน่ายสัตว์ (ตาย) โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ ออกจากทะเบียน จำนวน
๑ ตัว รวมเป็นเงิน ๕,๐๐๐ บาท

๑๘๒๑๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔นพ ๐๐๐๘/๑๑๓๒

สำรวจความพร้อมหน่วยงานภูมิภาคเพื่อ

๑๘๒๑๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม ดรุณี คำรอด

๑๕:๔๑

กลุ่มประสานราชการ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๐๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ขอรับสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๔๐๐

อนุมัติจำหน่ายสัตว์ (ตาย) โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ ออกจากทะเบียน จำนวน
๑ ตัว รวมเป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท

๑๘๒๑๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๒๒๐/๒๕๖๔

การตรวจวิเคราะห์คุณภาพด้าน
จุลชีววิทยาในอาหารกระป๋อง

๑๘๒๒๐ บริษัท ไทย อินาบะ ฟูดส์ จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๕:๔๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๔๓๖

สำรวจความพร้อมหน่วยงานภูมิภาคเพื่อ
ขอรับสนับสนุนงบประมาณก่อสร้าง
สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ

๑๘๒๒๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ดรุณี คำรอด

๑๕:๔๒

กลุ่มประสานราชการ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๓๙๘

อนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ ตัวที่ ๑ อายุครบ
๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน
๑๐,๐๐๐ บาท

๑๘๒๒๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔ลพ ๐๐๐๘/๑๘๐๘

ส่งแบบสำรวจฐานข้อมูลเพื่อประกอบ
การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรและวาง
แผนจัดทำคำของบประมาณสำหรับ
หน่วยงาน

๑๘๒๒๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน ดรุณี คำรอด

๑๕:๔๓

กลุ่มประสานราชการ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๐๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๗๒

อนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ ตัวที่ ๑ อายุครบ
๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน
๑๙,๕๐๐ บาท

๑๘๒๒๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๙๘

อนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ ตัวที่ ๑ อายุครบ
๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน
๒๗,๕๔๐ บาท

๑๘๒๒๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๓๘๙

อนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ ตัวที่ ๑ อายุครบ
๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำนวน ๑ ตัว เป็นเงิน
๑๕,๐๐๐ บาท

๑๘๒๒๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๗๑

อนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ ตัวที่ ๑ อายุครบ
๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำนวน ๒ ตัว เป็นเงิน
๓๐,๐๐๐ บาท

๑๘๒๒๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔ซร๐๐๐๘/ ๑๒๐๕

แบบรับรองคุณสมบัติบุคคลประกอบการ

๑๘๒๒๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๐๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ
ประจำปี ๒๕๖๔ (นายจรูญ อุตุรภรณ์)

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๔๐๙

อนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ ตัวที่ ๑ อายุครบ
๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำนวน ๒ ตัว เป็นเงิน
๒๘,๕๐๐ บาท

๑๘๒๒๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๔๐๒

อนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ ตัวที่ ๑ อายุครบ
๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำนวน ๔ ตัว เป็นเงิน
๔๓,๐๐๐ บาท

๑๘๒๓๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๙๖

อนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ ตัวที่ ๑ อายุครบ
๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำนวน ๔ ตัว เป็นเงิน
๘๓,๘๒๐ บาท

๑๘๒๓๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๔๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๖๗๔

ขอจัดส่งรายงานการประชุมประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๘๒๓๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ดรุณี คำรอด

๑๕:๔๙

กลุ่มประสานราชการ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กพ๐๐๐๘/ ๓๕๔๐

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ รอบที่
๒/๒๕๖๓ (๑ ต.ค. ๒๕๖๓) (นาย

๑๘๒๓๓ ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๐๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

นันทศักดิ์ มุสิกศิลป์)

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๓๙๓

อนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ ตัวที่ ๑ อายุครบ
๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำนวน ๔ ตัว เป็นเงิน
๔๒,๐๐๐ บาท

๑๘๒๓๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กจ ๐๐๐๘/๓๖๒

ขอสนับสนุนงบประมาณ เป็นเงิน
๑๕๐,๐๐๐ บาท

๑๘๒๓๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี ดรุณี คำรอด

๑๕:๕๑

กลุ่มประสานราชการ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๑๙

อนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ ตัวที่ ๑ อายุครบ
๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำนวน ๕ ตัว เป็นเงิน
๑๐๗,๐๐๐ บาท

๑๘๒๓๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔อบ๐๐๐๘/ ๗๒๙๖

แก้ไขการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

๑๘๒๓๗ ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๔๑๑

อนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ ตัวที่ ๑ อายุครบ
๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำนวน ๙ ตัว เป็นเงิน
๘๗,๐๐๐ บาท

๑๘๒๓๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๐๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๖/๐๔/๒๕๖๔พง ๐๐๐๘/๒๗๘

ขอสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เป็น
เงิน ๑๖๕,๓๐๐ บาท

๑๘๒๓๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา ดรุณี คำรอด

๑๕:๕๒

กลุ่มประสานราชการ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๙๔

อนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ ตัวที่ ๑ อายุครบ
๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำนวน ๙ ตัว เป็นเงิน
๑๔๕,๐๐๐ บาท

๑๘๒๔๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔นว๐๐๐๘/ ๑๐๑๓

ส่งหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงินบำเหน็จ
บำนาญ (ข้าราชการ) (นายพิษณุ ตุล
ยวณิชย์ ฯลฯ)

๑๘๒๔๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
(ฝ่ายบริหารงานทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๘๕

อนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ ตัวที่ ๑ อายุครบ
๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำนวน ๑๐ ตัว เป็น
เงิน ๑๑๑,๐๐๐ บาท

๑๘๒๔๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๓๙๕

อนุมัติจำหน่ายลูกสัตว์ ตัวที่ ๑ อายุครบ
๑๘ เดือน ของโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ออกจากทะเบียน จำนวน ๒๑ ตัว เป็น
เงิน ๒๒๑,๙๐๐ บาท

๑๘๒๔๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๐๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๑/๐๔/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/๑๒๖๓

ส่งสำเนาสัญญาจ้างเหมาบริการรักษา
ความปลอดภัยและจ้างเหมาบริการขับ
รถยนต์ ครั้งที่ ๓

๑๘๒๔๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ดรุณี คำรอด

๑๕:๕๕

กลุ่มประสานราชการ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔รย ๐๐๐๘/๖๙๗

สำรวจฐานข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดสรรทรัพยากรและวางแผน
จัดทำคำของบประมาณสำหรับหน่วย
งาน

๑๘๒๔๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง ดรุณี คำรอด

๑๕:๕๗

กลุ่มประสานราชการ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๙๐

ส่งหลักฐานของเกษตรกรที่แสดงความ
จำนงขอรับความช่วยเหลือขอยืมสัตว์
เลี้ยงเพื่อการผลิตกรณี ขอยืมลูกสัตว์ ตัว
ที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ขยายให้
เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๑ ราย

๑๘๒๔๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๗๘๔

สำรวจฐานข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดสรรทรัพยากรและวางแผน
จัดทำคำของบประมาณสำหรับหน่วย
งาน

๑๘๒๔๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ ดรุณี คำรอด

๑๕:๕๘

สำนักงานเลขานุการกรม ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๖๐

ส่งหลักฐานของเกษตรกรที่แสดงความ
จำนงขอรับความช่วยเหลือขอยืมสัตว์
เลี้ยงเพื่อการผลิตกรณี ขอยืมลูกสัตว์ ตัว
ที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ขยายให้
เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๑ ราย

๑๘๒๔๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๐๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๖๒

ส่งหลักฐานของเกษตรกรที่แสดงความ
จำนงขอรับความช่วยเหลือขอยืมสัตว์
เลี้ยงเพื่อการผลิตกรณี ขอยืมลูกสัตว์ ตัว
ที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ขยายให้
เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๑ ราย

๑๘๒๔๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๕:๕๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๗๗๒

รายงานการประชุมประจำเดือน
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

๑๘๒๕๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา ดรุณี คำรอด

๑๕:๕๙

กลุ่มประสานราชการ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๔๒๓

สรุปผลการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) (ศ
บค.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

๑๘๒๕๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๐๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๖๔

ส่งหลักฐานของเกษตรกรที่แสดงความ
จำนงขอรับความช่วยเหลือขอยืมสัตว์
เลี้ยงเพื่อการผลิตกรณี ขอยืมลูกสัตว์ ตัว
ที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ขยายให้
เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๑ ราย

๑๘๒๕๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๒๘/ ๓๐๗

ส่งหนังสือแสดงเจตนาขอรับเงิน (ลูกจ้าง
ประจำ) (จำนวน ๒ ราย)

๑๘๒๕๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง จ.ราชบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๐๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/๑๒๙๖

ส่งแบบสำรวจฐานข้อมูลพื้นฐานของ

๑๘๒๕๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี ดรุณี คำรอด

๑๖:๐๑

กลุ่มประสานราชการ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๐๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

หน่วยงานเพื่อประกอบการพิจารณา
จัดสรรงบประมาณปี ๒๕๖๕

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๓๘

ส่งหลักฐานของเกษตรกรที่แสดงความ
จำนงขอรับความช่วยเหลือขอยืมสัตว์
เลี้ยงเพื่อการผลิตกรณี ขอยืมลูกสัตว์ ตัว
ที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ขยายให้
เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๑ ตัว

๑๘๒๕๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๓๖๔

ส่งแบบสำรวจฐานข้อมูลเพื่อประกอบ
การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรและวาง
แผนจัดทำคำของบประมาณ

๑๘๒๕๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ดรุณี คำรอด

๑๖:๐๒

กลุ่มประสานราชการ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๓๓๖

ส่งหลักฐานของเกษตรกรที่แสดงความ
จำนงขอรับความช่วยเหลือขอยืมสัตว์
เลี้ยงเพื่อการผลิตกรณี ขอยืมลูกสัตว์ ตัว
ที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ขยายให้
เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๑ ราย

๑๘๒๕๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๓๔๗

ส่งหลักฐานของเกษตรกรที่แสดงความ
จำนงขอรับความช่วยเหลือขอยืมสัตว์
เลี้ยงเพื่อการผลิตกรณี ขอยืมลูกสัตว์ ตัว
ที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ขยายให้
เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๑ ราย

๑๘๒๕๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๐๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔สห ๐๐๐๘/๒๖๘

สำรวจฐานข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑๘๒๕๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี ดรุณี คำรอด

๑๖:๐๓

กลุ่มประสานราชการ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๓๔๐

ส่งหลักฐานของเกษตรกรที่แสดงความ
จำนงขอรับความช่วยเหลือขอยืมสัตว์
เลี้ยงเพื่อการผลิตกรณี ขอยืมลูกสัตว์ ตัว
ที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ขยายให้
เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๑ ราย

๑๘๒๖๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๑๑๘

ส่งหลักฐานของเกษตรกรที่แสดงความ
จำนงขอรับความช่วยเหลือขอยืมสัตว์
เลี้ยงเพื่อการผลิตกรณี ขอยืมลูกสัตว์ ตัว
ที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ขยายให้
เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๒ ราย

๑๘๒๖๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๗๓๔

สำรวจฐานข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดสรรทรัพยากรและวางแผน
จัดทำคำของบประมาณ

๑๘๒๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี ดรุณี คำรอด

๑๖:๐๕

กลุ่มประสานราชการ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๘/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๐๘๓

ส่งหลักฐานของเกษตรกรที่แสดงความ
จำนงขอรับความช่วยเหลือขอยืมสัตว์
เลี้ยงเพื่อการผลิตกรณี ขอยืมลูกสัตว์ ตัว
ที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ขยายให้
เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๑ ราย  ๒ ตัว

๑๘๒๖๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๑๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๙๖

ส่งหลักฐานของเกษตรกรที่แสดงความ
จำนงขอรับความช่วยเหลือขอยืมสัตว์
เลี้ยงเพื่อการผลิตกรณี ขอยืมลูกสัตว์ ตัว
ที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ขยายให้
เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๑ ราย  ๒ ตัว

๑๘๒๖๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๔๐๔

ส่งหลักฐานของเกษตรกรที่แสดงความ
จำนงขอรับความช่วยเหลือขอยืมสัตว์
เลี้ยงเพื่อการผลิตกรณี ขอยืมลูกสัตว์ ตัว
ที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ขยายให้
เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๔ ราย  ๑๒
ตัว

๑๘๒๖๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๓๘

รายงานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจำ พนักงานราชการ สำนักงาน
ปศุสัตว์เขต ๖

๑๘๒๖๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ ดรุณี คำรอด

๑๖:๐๘

กลุ่มประสานราชการ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๓๖

ส่งหลักฐานของเกษตรกรที่แสดงความ
จำนงขอรับความช่วยเหลือขอยืมสัตว์
เลี้ยงเพื่อการผลิตกรณี ขอยืมลูกสัตว์ ตัว
ที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ขยายให้
เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๓ ราย  ๑๓
ตัว

๑๘๒๖๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๐๙

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔อว ๖๖๐๒๐๑.๒.๙/ว๓๕๓

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงาน rISNED KKU

๑๘๒๖๘ มหาวิทยาลัย ขอนแก่น อรประภา อินแก้ว

๑๖:๐๙

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๑๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

Talk วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา
๐๘.๓๐-๑๑.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
สัมมนา ๒ ชั้น ๙ อาคารเพียรวิจิตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น ในรูปแบบ Zoom Online
และการถ่ายทอดสดผ่านเพจเฟซบุ๊ก
จิ้งหรีดปลอดภัย มข.สกสว. (โปรดลง
ทะเบียนตอบรับผ่านทาง QR Code
ผ่านระบบ Zoom Online ภายในวันที่
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

๐๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๗๙

ส่งหลักฐานของเกษตรกรที่แสดงความ
จำนงขอรับความช่วยเหลือขอยืมสัตว์
เลี้ยงเพื่อการผลิตกรณี ขอยืมลูกสัตว์ ตัว
ที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ขยายให้
เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๒ ราย ๗ ตัว

๑๘๒๖๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๔๑๘

ขอมอบรายงานผลการดำเนินงานของ
รัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม
๒๕๖๒ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)

๑๘๒๗๐ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๑๑

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๙๔

ส่งหลักฐานของเกษตรกรที่แสดงความ
จำนงขอรับความช่วยเหลือขอยืมสัตว์
เลี้ยงเพื่อการผลิตกรณี ขอยืมลูกสัตว์ ตัว
ที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ขยายให้
เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๘ ราย  ๙ ตัว

๑๘๒๗๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๑

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๑๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๓๓๘

ส่งหลักฐานของเกษตรกรที่แสดงความ
จำนงขอรับความช่วยเหลือขอยืมสัตว์
เลี้ยงเพื่อการผลิตกรณี ขอยืมลูกสัตว์ ตัว
ที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ขยายให้
เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๒ ราย

๑๘๒๗๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๓๔๒

ส่งหลักฐานของเกษตรกรที่แสดงความ
จำนงขอรับความช่วยเหลือขอยืมสัตว์
เลี้ยงเพื่อการผลิตกรณี ขอยืมลูกสัตว์ ตัว
ที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ขยายให้
เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๕ ราย

๑๘๒๗๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๐/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๔๐

ส่งหลักฐานของเกษตรกรที่แสดงความ
จำนงขอรับความช่วยเหลือขอยืมสัตว์
เลี้ยงเพื่อการผลิตกรณี ขอยืมลูกสัตว์ ตัว
ที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ขยายให้
เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๓ ตัว

๑๘๒๗๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๔

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๑๒/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๙๙๒

ส่งหลักฐานของเกษตรกรที่แสดงความ
จำนงขอรับความช่วยเหลือขอยืมสัตว์
เลี้ยงเพื่อการผลิตกรณี ขอยืมลูกสัตว์ ตัว
ที่ ๑ อายุครบ ๑๘ เดือน ขยายให้
เกษตรกรรายใหม่ จำนวน ๙ ราย

๑๘๒๗๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๒๗๖/๒๕๖๔

ขอขึ้นทะเบียนเพื่อส่งออกสินค้าเนื้อสุกร

๑๘๒๗๖ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๑๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๑๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

และชิ้นส่วนสุกรไปสาธารณรัฐประชาชน
จีน

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กต๑๖๐๒/ ๑๑๗๒

การเข้ามาปฏิบัติงานของผู้เชี่ยวชาญ
ญี่ปุ่น ภายใต้โครงการ the Project for
the Acceleration of livestock of
Novel Technologies for Stable
livestock Production and Food
Safety ประจำปีงบประมาณญี่ปุ่น ค.ศ.
๒๐๑๙

๑๘๒๗๗ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐
พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี
ชั้น ๘ ทิศใต้ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.
๑๐๒๑๐

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๘

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑ (ชน)/๑๓๐

มอบอำนาจดำเนินคดีปกครอง

๑๘๒๗๘ ด่านกักกันสัตว์ชัยนาท อรประภา อินแก้ว

๑๖:๒๑

สำนักกฏหมาย ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔คตปท ๐๒๕/๒๕๖๔

แจ้งขอออกเอกสาร HEALTH
CERTIFICATE

๑๘๒๗๙ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๖:๒๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔ตปท.๐๑๑๒/๒๕๖๔

แจ้งขอออก HEALTH CERTIFICATE ล่า
ช้า

๑๘๒๘๐ บริษัท โกลเด้น ไลน์ บิสซิเนส จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๖:๒๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๔/ ๓๘๘

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนเขื่อง
ใน จังหวัดอุบลราชธานี

๑๘๒๘๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๒๘

กองคลัง ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๒๘๒/๒๕๖๔

ขอเรียนเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้า
ตรวจกระบวนการผลิตเพื่อการส่งออก
ของศูนย์รวบรวมไข่

๑๘๒๘๒ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม
จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๓๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๑๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๑/๐๔/๒๕๖๔ปสธ๘๙๒๐/๒๑๐๔-๐๐๒๙๕

ขอยืนยันการออกหนังสือสัญญา
ค้ำประกัน (บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด
วงเงินค้ำประกัน ๒๖,๙๐๐.๐๐ บาท)

๑๘๒๘๓ ธนาคาร ไทยพาณิชย์ วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๑

กองคลัง ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔อจ๐๐๐๘/ ๔๔๕

ขอหารือการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
(นางพงศ์สรณื ขวัญกลาง)

๑๘๒๘๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๓

กองคลัง ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๒๘๕/๒๕๖๔

พนักงานขับรถ ที่ว่าจ้างโดยบริษัทให้มา
รับ-ส่งพนักงานของบริษัท ติดเชื้อ
Covid-๑๙

๑๘๒๘๕ Tyson EST ๓๔ อรประภา อินแก้ว

๑๖:๓๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔๐๖๑๖(๓)/ ๑๗๑๘

ขออนุมัติโอนครุภัณฑ์ (การเกษตร
รายการ เครื่องพ่นยาฆ่าเชื้อแบบใช้แรง
ดันของเหลว ชนิดตั้งพื้น ขนาด ๕
แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อฮอนด้า
จำนวน ๒ เครื่อง หมายเลขครุภัณฑ์
๑๐๐๐๐๐๐๔๒๐๑๘ และ
๑๐๐๐๐๐๐๔๒๐๒๑)

๑๘๒๘๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๖

กองคลัง ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔ขก๐๐๐๘/ ๗๔๖

ส่งสำเนาหนังสือนำส่งรายงานงบทดลอง
- หน่วยเบิกจ่าย ประจำเดือน มี.ค.
๒๕๖๔ (ยอดยกไป ๖๗๔,๙๗๕.๐๐
บาท)

๑๘๒๘๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น วันทนี สุขเขียว

๑๖:๓๘

กองคลัง ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๑๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๓)/ ๑๔๕๕

ส่งรายงานการเบิก - จ่าย วัคซีน
ผลิตภัณฑ์งบเพื่อจำหน่าย (ผช๓๗/๑)
(เดือน เม.ย. ๒๕๖๔ รวม ๒๘,๐๐๐
บาท)

๑๘๒๘๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
สุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๔๐

กองคลัง ๒๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๒๙๑

ขออนุมัติคัดโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน โคพันธุ์
ซาฮิวาล และโคลูกผสมทาจิมะ-ซาฮิวาล
จำนวน ๑๙ ตัว

๑๘๒๘๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๑๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๗/๒๙๒

ขออนุมัติคัดและจำหน่ายโคเนื้อพันธุ์บ
ราห์มันและโคลูกผสม จำหน่าย ๑๒ ตัว

๑๘๒๙๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ต.หนอง
รี อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๑๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๙/๑๐๙

รายงานผลการปฏิบัติงานด้านการผลิต
แพะ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

๑๘๒๙๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นราธิวาส อ.ตากใบ จ.นราธิวาส

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๒๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๗/๑๖๒

ขอแก้ไขเพศโคในระบบ e-breeding โค
หมายเลข ๖๐๐๒๑LO

๑๘๒๙๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เลย อ.
วังสะพุง จ.เลย

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๒๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๓/๑๗๘

รายงานผลการจำหน่ายสัตว์ปีก (เป็ดเทศ
จำนวน ๔๗๕ ตัว)

๑๘๒๙๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ศรีสะเกษ

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๒๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๒๕๗

ขอรายงานการจำหน่ายทะเบียนแพะ
ออกจากบัญชี ประจำเดือน พฤษภาคม
๒๕๖๔ จำนวน ๓๒ ตัว

๑๘๒๙๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี E-mail
lcur_urt@dld.go.th

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๒๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๑๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๒/๒๐๗

ขอเปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการ
สอบข้อเท็จจริง (คัดสัตว์) และคณะ
กรรมการจำหน่ายสัตว์

๑๘๒๙๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ อ.เมือง
จ.สุรินทร์

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๒๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๐/๑๙๖

แจ้งหนังสือยืนยันการขอเข้าฝึกงานของ
นิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

๑๘๒๙๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ
๑๐๓ หมู่ ๘ ต.ห้วยไร่ อ.คอน
สวรรค์ จ.ชัยภูมิ

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๒๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๑/๑๕๙

ขออุทธรณ์ตัวชี้วัดที่ ๑

๑๘๒๙๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๓๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๓)/ ๑๗๑๙

ขออนุมัติโอนครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์การ
เกษตร รายการ ถังพลาสติกสะพายหลัง
สำหรับพ่นยา ชนิดใช้โยก จำนวน ๑๓๕
รายการ)

๑๘๒๙๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๓๒

กองคลัง ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๕/๑๓๑

รายงานผลการจำหน่ายพัสดุ จำนวน ๖
รายการ

๑๘๒๙๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตรัง อรประภา อินแก้ว

๐๘:๓๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๔)/ ๑๒๗๘

ส่งรายงานการเบิก - จ่าย วัคซีน
ผลิตภัณฑ์งบเพื่อจำหน่าย (เดือน มี.ค.
๒๕๖๔) (ตามเอกสารที่แนบมา ๔
รายการ)

๑๘๓๐๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ส่วน
สุขภาพสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๓๔

กองคลัง ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๑๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๖/๑๔๘

รายงานจำหน่ายโคนม กรณีสัตว์ป่วย
หมายเลข LP๗๐/๕๗

๑๘๓๐๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
๖๓ ม.๒ ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.
จันทบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๓๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔สร๐๐๐๘/ ๑๐๓๗

ส่งรายงานประจำเดือนจากระบบ
GFMIS (มี.ค. ๒๕๖๔ ยอดยกไป
๔,๗๖๗,๔๐๘.๙๒ บาท)

๑๘๓๐๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ วันทนี สุขเขียว

๐๘:๓๖

กองคลัง ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๖/๑๕๐

รายงานการจำหน่ายลูกโคนมเพศผู้อายุ
ไม่เกิน ๑ เดือน จำนวน ๑ ตัว หมายเลข
CB๗/๖๔

๑๘๓๐๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี
๖๓ ม.๒ ต.วังแซ้ม อ.มะขาม จ.
จันทบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๓๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔อน๐๐๐๘/ ๕๔๐

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ต.ค. ๒๕๖๓ - มี.
ค. ๒๕๖๔)

๑๘๓๐๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๓๘

กองคลัง ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๓๑๘.๐๑/ว ๕๘๕

รายงานการประชุมคณะอนุกรรมการจัด
ทำแผนเพื่อการบริหารความมั่้นคงทาง
ด้านอาหาร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕๔ (โปรด
แจ้งผลการพิจารณารายงานการประชุม
ฯ ให้ฝ่ายเลขานุการฯ ทราบภายในวันที่
๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔)

๑๘๓๐๕ คณะอนุกรรมการจัดทำแผนเพื่อ
การบริหารความมั่นคงทางด้าน
อาหาร

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๔๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๑๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๑/๐๔/๒๕๖๔ยล๐๐๐๘/ ๗๖๙

ขออนุมัติจำหน่ายรถยนต์ไม่จำเป็นต้อง
ใช้ในราชการต่อไป (หมายเลขทะเบียน
กง ๒๓๑ ยะลา ไม่จำเป็นต้องใช้ใน
ราชการต่อไป เนื่องจากชำรุุดไม่สามารถ
ใช้งานได้)

๑๘๓๐๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๔๖

กองคลัง ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๔๒๒

มติคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ
ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓

๑๘๓๐๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๔๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔ชร๐๐๐๘/ ๙๑๐๓

รายงานผลการจำหน่ายพัสดุชำรุด
ประจำปี ๒๕๖๓ (ขายโดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง จำนวน ๖ รายการ)

๑๘๓๐๘ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย วันทนี สุขเขียว

๐๘:๔๙

กองคลัง ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๓/๒๘๕๔

ขอขอบคุณการดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่า
เชื้อภายในบริเวณพื้นที่อาคารสำนักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

๑๘๓๐๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองคลัง

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๐

กองสารวัตรและกักกัน ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔ยล๐๐๐๘/ ๗๙๔

ขอขึ้นทะเบียนครุภัณฑ์ (รับดอนพัสดุ
(ระหว่างกรม) รายการโคแม่พันธุ์
จำนวน ๑๖๐ รายการ ฯลฯ)

๑๘๓๑๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๘:๕๑

กองคลัง ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(ลบ)/๑๒๑

ขอตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์เอกชน
(บริษัท อาหารเบทเทอร์ จำกัด ฟาร์มไก่
พันธุ์เขาปรางค์ ๑ (BFL ๑) )

๑๘๓๑๑ ด่านกักกันสัตว์ลพบุรี ๑๐ ต.หนองรี
อ.ลำสนธิ จ.ลพบุรี

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๔

กองสารวัตรและกักกัน ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๑๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๑/๐๔/๒๕๖๔นค ๐๐๐๘/๖๔๙

ขอส่งมอบครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ

๑๘๓๑๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๗

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔สน ๐๐๐๘/๗๘๙

ขอส่งเอกสารรับมอบ-ส่งมอบครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ

๑๘๓๑๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร อรประภา อินแก้ว

๐๘:๕๙

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔สห ๐๐๐๘/๒๖๖

รายงานผลการตรวจสอบภายใน สำนัก
งานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี

๑๘๓๑๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
ฝ่ายบริหารทั่วไป

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๐๑

กลุ่มตรวจสอบภายใน ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กค ๑๐๐๑/ว ๒๐๓๖

แจ้งการติดต่อราชการกับสำนักงาน
เศรษฐกิจการคลังในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๑๘๓๑๕ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ดรุณี คำรอด

๐๙:๑๑

อธิบดี ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔พณ ๐๗๐๑/๑๘๐๔

แจ้งการติดต่อราชการกับกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๑๘๓๑๖ กรมทรัพย์สินทางปัญญา ดรุณี คำรอด

๐๙:๑๓

อธิบดี ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๔๐๑/ว ๕๕๐

แจ้งการติดต่อราชการกับกรมตรวจบัญชี
สหกรณ์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙)

๑๘๓๑๗ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ดรุณี คำรอด

๐๙:๑๔

อธิบดี ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๒๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กต ๑๖๐๑/๑๑๗๗

แจ้งการติดต่อราชการกับกระทรวง
การต่างประเทศ ในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๑๘๓๑๘ กระทรวงการต่างประเทศ ดรุณี คำรอด

๐๙:๑๕

อธิบดี ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๖๓๖

การเลื่อนการจัดงาน "มหกรรมควาย
ยักษ์เมืองสองแคว ครั้งที่ ๕ และรำลึกวัน
อนุรักษ์ควายไทย" วันที่ ๑๔ พฤษภาคม
๒๕๖๔ ออกไปโดยไม่มีกำหนด

๑๘๓๑๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๑๘

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔ชพ ๐๐๐๘/๐๐๕๐๐

รายงานผลการดำเนินการคลินิกปศุสัตว์
โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๘๓๒๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๒๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/๑๐๒๙

โอนเงินงบประมาณ งบดำเนินงาาน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กลับ
ส่วนกลาง จำนวนเงิน ๑๕,๖๐๐ บาท

๑๘๓๒๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๒๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔รย๐๐๐๕/ ๗๒๘

ขอสละสิทธิ์ประเมินการรับเงินประจำ
ตำแหน่งรอบที่ ๑/ ๒๕๖๔ (นางสาว
ณัฐนันท์ ประเสริฐ)

๑๘๓๒๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง วันทนี สุขเขียว

๐๙:๒๕

กองคลัง ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๙๙

รายงานผลการจำหน่ายสัตว์ปีก (ไก่

๑๘๓๒๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๒๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๒๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เบตง) จำนวน ๗๘ ตัว

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๓๐๐

รายงานผลการจำหน่ายสัตว์ปีก (ไข่ไก่
เบตงสด) จำนวน ๒๘๐ ฟอง

๑๘๓๒๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๒๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔ลย๐๐๐๘/ ๖๕๑

ขอให้ตรวจสอบการขอเบิกค่าเช่าบ้าน
กรณีได้รับคำสั่งให้เดินทางไปประจำ
สำนักงานใหม่ในต่างท้องที่ตามคำร้องขอ
ของตนเองหรือไม่ (นายธนดล สุขคง
เจริญ)

๑๘๓๒๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย (งาน
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๒๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๒/๒๙๘

รายงานผลการจำหน่ายสัตว์ปีก (ไก่
เบตง) จำนวน ๕๒ ตัว

๑๘๓๒๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ตู้ ป
ณ.๓๕ ปทจ.ยะลา ๙๕๐๐๐

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๒๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๒๑๐/ว ๖๘๙

กำหนดจัดโครงการศึกษาอบรมหลักสูตร
นักบริหารระดับกลางของกระทรวง
มหาดไทย (บ.มท.) รุ่นที่ ๓๓ ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อบรม
ระหว่างเดือน ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๔ ณ
วิทยาลัยมหาดไทย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
จำนวน ๕๖,๐๐๐ บาท

๑๘๓๒๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๔/๑๒๐

ส่งรายงานฝูงสัตว์ในระบบฐานข้อมูลการ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ (e-Breeding)
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

๑๘๓๒๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี
อ.หนองจิก จ.ปัตตานี

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๓๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๒๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๔/๒๕๖๔อจ๐๐๐๘/ ๔๔๖

ขอหารือการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ
ราย นายพงศ์สรณ์ ขวัญกลาง

๑๘๓๒๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๓๑๕

ขอสนับสนุนงบลงทุนเหลือจ่ายประจำปี
๒๕๖๔

๑๘๓๓๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อรประภา อินแก้ว

๐๙:๓๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔บก๐๐๐๘/ ๔๙๖

ข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และขาด
ราชการ (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ
ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔
นายสุมนชาติ แสงปัญญา ฯลฯ)

๑๘๓๓๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบึงกาฬ
(ฝ่ายบริการทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔KB ๐๓๘/๒๕๖๔

ขอส่งเอกสารคู่มือ HACCP ฉบับแก้ไข

๑๘๓๓๒ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (EST.
๔๘)

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๓๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔KB ๐๓๙/๒๕๖๔

ขอส่งเอกสารคู่มือ HACCP เล่มใหม่ใน
สินค้า Frozen fried chicken meat

๑๘๓๓๓ บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด (EST.
๔๘)

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๓๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔ชร๐๐๐๘/ ๑๒๒๖

รายงานโครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ประจำ
ปี ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘ (จำนวน ๑ ชุด)

๑๘๓๓๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๓๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ขก ๒๒๒

ให้ข้าราชการกลับปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตามตำแหน่งเดิม (นายต่อพงศ์ ประเสริฐ
สังข์)

๑๘๓๓๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๒๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๑/๐๔/๒๕๖๔ชร๐๐๐๘/ ๑๒๒๒

ส่งเงินค่าฌาปนกิจสงเคราะห์กรมปศุสัตว์
(นายสุศักดิ์ ไชยฝั้น เป็นเงิน ๑๐๐ บาท)

๑๘๓๓๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔สต ๐๐๐๘/๙๔๒

ขอส่งคำขอขึ้นทะเบียนกลุ่มเกษตรกรผู้
เลี้ยงสัตว์ จำนวน ๑ กลุ่ม (กลุ่ม
เกษตรกรเลี้ยงโคพื้นบ้าน)

๑๘๓๓๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล กลุ่ม
ส่งเสริมและพัฒนาฯ

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๔๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๙/๒๘๐๔

ขอให้ส่งแบบรายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงาน รายงานผล
การจัดสรรเงินกองทุนให้เกษตรกรกู้ยืม
รายงานความก้าวหน้าการปรับโครงสร้าง
หนี้ และรายงานสถานะการดำเนินคดี
ของลูกหนี้ ประจำไตรมาส ๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๘๓๓๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองบริหารงาน
กองทุนฯ

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๔๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔ลพ๐๐๐๘/ ๑๘๓๕

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมาพรรษา
(ประจำไปี ๒๕๖๔ จำนวน ๔ ราย)

๑๘๓๓๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔จบ ๐๐๐๘/ว ๑๒๘๔

ขอส่งรายงานตารางทะเบียนโคเนื้อราย
ฟาร์ม โคงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ
ระยะที่ ๒ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

๑๘๓๔๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
(กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการ
ปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๔๘

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๒๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔อว ๕๓๐๘/๐๘๗๙

ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
หมายเลขโทรสาร รายชื่อผู้ประสานงาน
และช่องทางการติดต่อหน่วยงานภายใน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ
ภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

๑๘๓๔๒ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
และภูมิสารสนเทศ (องค์การ
มหาชน)

ดรุณี คำรอด

๐๙:๔๘

อธิบดี ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔ปข๐๐๐๘/ ๗๒๘๗

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการสามัญ
(นายยศวีร์ ราเชนอรรถวิชญ์)

๑๘๓๔๓ ศาลากลางประจวบคีรีขันธ์ วันทนี สุขเขียว

๐๙:๔๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๖๖๙

ขออนุมัติบุคคลภายนอกเข้าร่วม
โครงการฝึกอบรม ประชุม สัมมนา ที่มี
บุคคลภายนอกเข้าร่วม ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๘๓๔๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
(กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
การปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๐๙:๕๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/ชบ ๑๕๕๐

แผนกลยุทธ์การพัมนาคุณภาพชีวิต
บุคลากร

๑๘๓๔๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก

วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กค๐๔๒๖/ ๐๒๐๗๕๙

การสั่งจ่ายบำนาญสมาชิก กบข.
(นางสาวนงนุช จงเรืองศรี)

๑๘๓๔๖ กรมบัญชีกลาง วันทนี สุขเขียว

๐๙:๕๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๔.นธ/ว ๒๓๓

ขอส่งจดหมายข่าวการ
เกษตรและสหกรณ์จังหวัดนราธิวาส
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๘๓๔๗ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดนราธิวาส

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๐๗

สำนักงานเลขานุการกรม ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๒๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๓๔๘/๒๕๖๔

ขอออกหนังสือรับรองสุขภาพ Health
Certificate Invoice no.๒๒๐๐๘๗๓๒
(MPM NO.๑๙๑๕๓), ๒๒๐๐๘๗๓๓
(MPM NO.๑๙๑๕๔), ๒๒๐๐๘๗๓๔
(MPM NO.๑๙๑๕๕) (VCN.๙๙) ย้อน
หลัง

๑๘๓๔๘ บริษัท เอเชี่ยน อะไลอันซ์ อินเต
อร์เนชั่นแนล จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๑๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กพ๐๐๐๘/ ๔๔๕

ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน (ก.ป.ศ. ๑๔
จำนวน ๒๐๐ เล่ม)

๑๘๓๔๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
กำแพงเพชร (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๑๓

กองคลัง ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔รย๐๐๐๕/ ๕๙๒๕

พนักงานราชการขอลาออกจากราชการ
(นายชนาภัทร เหยือกเงิน)

๑๘๓๕๐ ศาลากลางจังหวัดระยอง วันทนี สุขเขียว

๑๐:๑๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔รอ๐๐๐๘/ ๖๗๖๗

ส่งสำเนาคำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ
ผู้ไปช่วยราชการ ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่
๒ (๑ ต.ค. ๒๕๖๓) (นางสาวปารัชญ์
โพธิ์เนียม)

๑๘๓๕๑ ศาลากลางจังหวัด ร้อยเอ็ด วันทนี สุขเขียว

๑๐:๒๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔พท๐๐๐๘/ ๘ช๗๖๕

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมาพรรษา (นาย
ประสงค์ เพชรทอง)

๑๘๓๕๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพัทลุง ฝ่าย
บริหารทั่วไป

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔สป ๐๐๐๘/๑๒๗๔

ชี้แจงผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน

๑๘๓๕๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรปราการ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๐:๓๓

กองแผนงาน ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๒๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๑๑๙๒

ข้าราชการขอย้าย (นางสาวรดาธร เมือง
ลอง)

๑๘๓๕๕ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๑๔๕๖

ขอส่งคำขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่
ของรัฐ (นายชัยโรจน์ โพิธิ์เจริญ)

๑๘๓๕๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ส่วน
มาตรฐานการปศุสัตว์

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๓)/ ๑๗๕๔

ขอข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ และขาด
ราชการ (ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๑ มี.
ค. ๒๕๖๔)

๑๘๓๕๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓
นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๓๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔นค๐๐๐๘/ ๖๔๕

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมาพรรษา
(จำนวน ๔ ราย นายเกริก พรหมทะสาร
ฯลฯ)

๑๘๓๕๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๒/ ๒๘๑

โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปสุสัตว์
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘

๑๘๓๕๙ ศูนย์วิจัยและพัมนาแพะแกะ จ.
ยะลา

วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔ชร๐๐๐๘/ ๑๐๐๘๘

เลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ ๑
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๘๓๖๑ ศาลากลางจังหวัดเชียงราย วันทนี สุขเขียว

๑๐:๔๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๒๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๐/๐๔/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๖๗๑

ขอส่งแผนการสร้างความรับรู้ความเข้าใจ
แก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔ รอบ๒/๒๕๖๔

๑๘๓๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๔๙

สำนักงานเลขานุการกรม ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔นศ๐๐๐๘/ ๒๒๒๖

แจ้งคำสั่งเลื่อขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ
(ตามผลการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการครั้งที่ แล้วมา ๑ เม.ย. ๒๕๖๔)

๑๘๓๖๓ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช วันทนี สุขเขียว

๑๐:๕๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๔/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๙๑๕

ขอส่งข้อมูลการชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลก
ระทบต่อกรมปศุสัตว์และรายงานผลฯ

๑๘๓๖๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

อรประภา อินแก้ว

๑๐:๕๑

สำนักงานเลขานุการกรม ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔สป ๐๐๐๘/๑๒๙๒

ขอส่งหลักฐานอุทธรณ์ตัวชี้วัดที่ ๒ ระดับ
ความสำเร็จในการรายงานโรคระบาด
การเฝ้าระวังและการควบคุมป้องกันโรค
ในสัตว์ปีก

๑๘๓๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
สมุทรปราการ

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๐๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๘๑๓

ที่ดินราชพัสดุ แปลงที่ นสล.
๓๕๒๕/๒๕๑๔ ตำบลหนองเรือ อำเภอ
หนองเรือ จังหวัดขอนแก่น

๑๘๓๖๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๑๐

สำนักงานเลขานุการกรม ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๓๖๘/๒๕๖๔

MPI Applied Epidemiology
Professional Development -
Training Programme ๒๐๒๑

๑๘๓๖๘ Ministry of Primary Industries
Manatu Ahu Matua

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๒

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๒๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๒๓๐๒/ว ๙๕๓

สรุปผลการประชุมเจรจาจัดทำข้อบท
มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
ภายใต้ FAT ไทย - ตุรกี ครั้งที่ ๗

๑๘๓๖๙ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ กองนโยบายฯ

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๑๖

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔ปน ๐๐๐๘/๔๒๐

ขอสนับสนุนพันธุ์ไก่เบตงให้กับโครงการ
ทหารพันธุ์ดี จังหวัดปัตตานี

๑๘๓๗๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๑:๒๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๓๗๑/๒๕๖๔

ขอเอกสาร Health Certificate เพื่อการ
ส่งออกตัวอย่างนมผงไปทดสอบที่ห้อง
ปฏิบัติการ

๑๘๓๗๑ บริษัท มี้ด จอห์นสัน นิวทริชัน
(ประเทศไทย) จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(นม)/ ๑๑๔

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนสีดา
และผังเมืองรวมชุมชนบัวลาย จังหวัด
นครราชสีมา

๑๘๓๗๒ ด่านกักกันสัตว์นครราชสีมา อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา

วันทนี สุขเขียว

๑๑:๒๕

กองคลัง ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔สพ ๐๐๐๘/๐๙๑๐

สำรวจฐานข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดสรรทรัพยากรและวางแผน
จัดทำคำของบประมาณสำหรับหน่วย
งาน

๑๘๓๗๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๗

สำนักงานเลขานุการกรม ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๙๐๘

ขอส่งแบบสำรวจฐานข้อมูลเพื่อประกอบ
การพิจารณาจัดสรรทรัพยากรและวาง
แผนจัดทำคำของบประมาณสำหรับ
หน่วยงาน

๑๘๓๗๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๒๙

สำนักงานเลขานุการกรม ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๒๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๔/๒๕๖๔ยล ๐๐๐๘/๒๘๙

สำรวจฐานข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดสรรทรัพยากรและวางแผน
จัดทำคำของบประมาณสำหรับหน่วย
งาน

๑๘๓๗๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา ฝ่าย
บริหารทั่วไป

อรประภา อินแก้ว

๑๑:๓๑

สำนักงานเลขานุการกรม ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔จบ๐๐๐๘/ ๐๑๑๙๒

ขอยืมทะเบียนประวัติ (เรื่อง ข้าราชการ
พลเรือนสามัญพ้นราชการครบ
เกษียณอายุ ลงวันที่ ๑๑ ม.ค. ๒๕๖๔
จำนวน ๒ ราย คือ นายวิสูตร แสงสว่าง
ฯลฯ)

๑๘๓๗๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๒:๕๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔ลป๐๐๐๘/ ๓๙๔๗

แจ้งรายชื่อพนักงานราชการที่ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนเพิ่ม (ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔ เพิ่มจำนวน ๓ ราย นางสางวกัญ
ชลิกา วงศ์จันตา ฯลฯ)

๑๘๓๗๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำปาง
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๕๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔ลย๐๐๐๘/๖๓๒

ขอหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงิน
ช่วยพิเศษ (ฉบับจริง) (นางจงจิตร เพชร
สง่า)

๑๘๓๗๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย (งาน
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๒:๕๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔FP๓๒/๐๑๔/๒๕๖๔

ส่งเอกสารเพื่อขอรับรองผลิตภัณฑ์ใหม่
ไปประเทศสิงคโปร์

๑๘๓๗๙ บริษัท คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์)
จำกัด

ดรุณี คำรอด

๑๒:๕๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔จบ๐๐๐๘/ ๐๑๑๙๑

โควต้าพิเศษของพนักงานราชการ ณ ๑

๑๘๓๘๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี วันทนี สุขเขียว

๑๓:๐๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๓๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ต.ค. ๒๕๖๓ (เป็นกรณีพิเศษ ตามยอด
เงินที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๐๐ บาท
จำนวน ๑๔ ราย)

๒๒/๐๔/๒๕๖๔สธ ๐๔๑๐.๑๐/ว ๑๐๗๐

จัดทำแบบรายงานการติดตามการดำเนิน
งานตามกฎอนามัยระหว่างประเทศด้าน
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน

๑๘๓๘๑ กรมควบคุมโรค แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๐๔

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๑/๐๓๒๐

ขอยืมตัวข้าราชการ

๑๘๓๘๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๐๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๔๓๔

รับรองการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่โครงการ
ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ (นางสาวเสาวณีย์ แสนสม)

๑๘๓๘๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๐๕

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/ชบ ๑๕๔๖

ขอส่งข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ สาย และ
ขาดราชการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔
(ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๑ มี.ค.
๒๕๖๔ นายสมพงษ์ จันทะหาร ฯลฯ)

๑๘๓๘๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๐๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๙/๑๓๔

ขอสนับสนุนงบประมาณเหลือจ่าย
ประจำปี ๒๕๖๔ เพื่อจัดซื้อเครื่องตัด สับ
พืชอาหารสัตว์

๑๘๓๘๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๐๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/๖๙๐

พิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงาน

๑๘๓๘๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
(กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๐๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๓๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ราชการ (โควต้าพิเศษ) ให้กับพนักงาน
ราชการ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๓)/

หารือการคืนเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น
ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) (นายวิรุณ
รักษามิตร์)

๑๘๓๘๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓(ส่วน
ส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๐๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๖/๒๑๕

สมัครเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์
นายฉลาด ชำรวย

๑๘๓๘๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๐๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔นพ๐๐๐๘/ ๑๑๕๗

ขอลาออกจากราชการ (นายนิสสัย ศรี
จันทร์)

๑๘๓๘๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔SFC_SE ๐๗๑/๒๕๖๔

ขอออก HEALTH CERTIFICATE ล่าช้า

๑๘๓๙๐ บริษัทซิลเวอร์ฟาร์มเซ็นเตอร์จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔สท๐๐๐๘/ ๓๖๕๕

คำสั่งเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (จำนวน
๓ ราย)

๑๘๓๙๑ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๓๙๒/๒๕๖๔

หนังสือชี้แจ้งกรณีพบพนักงานติดเชื้อไว
รัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑๘๓๙๒ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม
จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๓๒๔

รายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา
ซื้อขายเลขที่ ๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๓๐

๑๘๓๙๓ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
ปทุมธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๑๕

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๓๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

มีนาคม ๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กพ๐๐๐๘/ ๔๙๐

จัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๖๘

๑๘๓๙๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
กำแพงเพชร (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๑๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๓๐๖

รายงานขออนุมัติจำหน่ายแพะตายออก
จากทะเบียน ประจำเดือน มีนาคม
๒๕๖๔ จำนวน ๓ ตัว

๑๘๓๙๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๐/๑๙๙๙

สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ได้รับหนังสือจาก
สำนักงานรัฐมนตรี แจ้งว่า นายชูรัฐ
แปลกสงวนศรี ได้มีหนังสือเรียนรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง
กษ. ทำให้คนไทยมีความสุขได้ด้วย ปศพ.
ของพ่อโปรดใช้ ปศพ. ช่วยให้คนไทย
ยกย่องนายกรัฐมนตรีด้วย ให้กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ พิจารณา เพิ่มเติมมา
อีกรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่
แนบมาพร้อมนี้ จีงเรียนมาเพื่อโปรดรวม
เรื่องพิจารณาดำเนินการ และแจ้งผลการ
ดำเนินการให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยตรง
พร้อมทั้งสำเนาแจ้งให้ สป.กษ. ทราบผล
ความก้าวหน้า ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วัน
ได้รับจดหมาย

๑๘๓๙๖ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๑๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๓๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๓๑๕

รายงานขออนุมัติจำหน่ายกวางตายออก
จากทะเบียน ประจำเดือน เมษายน
๒๕๖๔ จำนวน ๒ ตัว

๑๘๓๙๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๑๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๑๙๔

การเสนอขอพระราชทานเครื่องรทช
อิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาสพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี ๒๕๖๔
ของ นางสาวอัญชลี คำสุข

๑๘๓๙๘ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภันฑ์ปศุสัตว์
เชียงใหม่)

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๑๙

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๘/๓๑๔

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสุกรตายออก
จากทะเบียน ประจำเดือน เมษายน
๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ สุกรตายระหว่างวันที่
๓๑ มีนาคม - ๓ เมษายน ๒๕๖๔
จำนวน ๓ ตัว

๑๘๓๙๙ ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร อ.ปากช่อง
จ.นครราชสีมา

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๙๑๙

ขออนุมัติอัตรากำลังและคงอัตรากำลัง
พนักงานราชการ

๑๘๔๐๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๓:๒๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๓/๑๑๕

ขอขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สิน ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๖ ตัว

๑๘๔๐๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ ตู้
ปณ.๑๔ อ.เมือง จ.แพร่

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔อด๐๐๐๘/ ๕๕๒

ส่งเอกสารแสดงเจตนาผู้รับบำเหน็จ
ตกทอด (ข้าราชการลาออก จำนวน ๒
ชุด)

๑๘๔๐๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๓๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๓๒๐.

รายงานการตรวจสอบความชำรุด
บกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา

๑๘๔๐๕ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปมุม
ธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๒๓

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๓/๑๑๖

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

๑๘๔๐๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์แพร่ ตู้
ปณ.๑๔ อ.เมือง จ.แพร่

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๒๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๑๒๙๖

แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคคลากรกรมปศุสัตว์ ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘

๑๘๔๑๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๒๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๓๑๓.

ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการ
ระดับโครงการ/ผลผลิต ประการจำเดือน
ตามแรายงาน RPT ๓๐๑ ในระบบบร
หารการปฏิบัติงาน (e-Operation)

๑๘๔๑๒ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปมุม
ธานี)

วาริน พงษ์รื่น

๑๓:๒๕

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๑๓๘๐

ขอความร่วมมือปรับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙)

๑๘๔๑๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

ดรุณี คำรอด

๑๓:๒๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๔๑๔/๒๕๖๔

ขอการรับรองระบบ GMP โรงงานเพื่อ
การส่งออก

๑๘๔๑๔ บริษัท สุชิน อินเตอร์ ฟูดส์ จำกัด ดรุณี คำรอด

๑๓:๓๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๓๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๔๑๕/๒๕๖๔

ขอออกเอกสาร To Whom it may
concern (ฉบับสำเนา Original เลขที่
AC๒๑๑๑๔๙๖๔

๑๘๔๑๕ บริษัท McKey Food Services
(Thailand) Ltd.

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กค ๐๔๐๖.๔/๖๑๙๖

ขอปรับแผนการดำเนินงานและ
ประมาณการรายจ่ายเงินทุนหมุนเวียน
เพื่อผลิตวัคซีนจำหน่ายประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๘๔๑๖ กระทรวงการคลัง ดรุณี คำรอด

๑๓:๓๕

สำนักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๔๑๗/๒๕๖๔

ขอออกเอกสาร To Whom it may
concern (ฉบับสำเนา Original เลขที่
AC๒๑๑๑๔๙๖๕)

๑๘๔๑๗ บริษัท McKey Food Services
(Thailand) Ltd.

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๔๑๘/๒๕๖๔

ขอออกเอกสาร To Whom it may
concern (ฉบับสำเนา Original เลขที่
AC๒๑๑๑๔๙๖๖)

๑๘๔๑๘ บริษัท McKey Food Services
(Thailand) Ltd.

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๔๑๙/๒๕๖๔

ขอออกเอกสาร To Whom it may
concern (ฉบับสำเนา Original เลขที่
AC๒๑๑๑๗๓๖๒)

๑๘๔๑๙ บริษัท McKey Food Services
(Thailand) Ltd.

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๔๒๐/๒๕๖๔

ขอออกเอกสาร To Whom it may
concern (ฉบับสำเนา Original เลขที่
AC๒๑๑๑๗๘๕๓)

๑๘๔๒๐ บริษัท McKey Food Services
(Thailand) Ltd.

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๓๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๔๒๑/๒๕๖๔

ขอออกเอกสาร To Whom it may
concern (ฉบับสำเนา Original เลขที่
AC๒๑๑๑๕๓๕๐)

๑๘๔๒๑ บริษัท McKey Food Services
(Thailand) Ltd.

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๓๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๔๒๒/๒๕๖๔

ขอออกเอกสาร To Whom it may
concern (ฉบับสำเนา Original เลขที่
AC๒๑๑๑๕๓๕๑)

๑๘๔๒๒ บริษัท McKey Food Services
(Thailand) Ltd.

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๔๒๓/๒๕๖๔

ขอออกเอกสาร To Whom it may
concern (ฉบับสำเนา Original เลขที่
AC๒๑๑๑๕๓๕๒)

๑๘๔๒๓ บริษัท McKey Food Services
(Thailand) Ltd.

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๔๒๔/๒๕๖๔

ขอออกเอกสาร To Whom it may
concern (ฉบับสำเนา Original เลขที่
AC๒๑๑๑๕๓๕๓)

๑๘๔๒๔ บริษัท McKey Food Services
(Thailand) Ltd.

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๔๒๕/๒๕๖๔

ขอออกเอกสาร To Whom it may
concern (ฉบับสำเนา Original เลขที่
AC๒๑๑๑๕๓๕๔)

๑๘๔๒๕ บริษัท McKey Food Services
(Thailand) Ltd.

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๔๒๖/๒๕๖๔

ขอออกเอกสาร To Whom it may
concern (ฉบับสำเนา Original เลขที่
AC๒๑๑๑๕๓๕๕)

๑๘๔๒๖ บริษัท McKey Food Services
(Thailand) Ltd.

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๓๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๔๒๗/๒๕๖๔

ขอออกเอกสาร To Whom it may
concern (ฉบับสำเนา Original เลขที่
AC๒๑๑๑๕๓๕๖)

๑๘๔๒๗ บริษัท McKey Food Services
(Thailand) Ltd.

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔รง๐๗๗/ ๒๕๖๔

แจ้งปรับปรุงขยายพื้นที่ห้องปั่นเยื่อ
เหลืองขาซีแล้วเสร็จ

๑๘๔๒๘ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด วันทนี สุขเขียว

๑๓:๔๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๔๒๙/๒๕๖๔

ขอออกเอกสาร To Whom it may
concern (ฉบับสำเนา Original เลขที่
AC๒๑๑๑๕๓๕๗)

๑๘๔๒๙ บริษัท McKey Food Services
(Thailand) Ltd.

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๔๓๐/๒๕๖๔

ขอออกเอกสาร To Whom it may
concern (ฉบับสำเนา Original เลขที่
AC๒๑๑๑๕๓๕๘)

๑๘๔๓๐ บริษัท McKey Food Services
(Thailand) Ltd.

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๔๓๑/๒๕๖๔

ขอออกเอกสาร To Whom it may
concern (ฉบับสำเนา Original เลขที่
AC๒๑๑๑๕๕๖๙)

๑๘๔๓๑ บริษัท McKey Food Services
(Thailand) Ltd.

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๔๓๒/๒๕๖๔

ขอออกเอกสาร To Whom it may
concern (ฉบับสำเนา Original เลขที่
AC๒๑๑๑๕๕๗๐)

๑๘๔๓๒ บริษัท McKey Food Services
(Thailand) Ltd.

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๓๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๔๓๓/๒๕๖๔

ขอออกเอกสาร To Whom it may
concern (ฉบับสำเนา Original เลขที่
AC๒๑๑๑๕๕๗๑)

๑๘๔๓๓ บริษัท McKey Food Services
(Thailand) Ltd.

อรประภา อินแก้ว

๑๓:๔๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กค๐๔๐๘.๕/ ๑๘๖๑๙

ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการ
ศึกษาของบุตร (นายทรงรัตน์ อารีย์ดำริ
กูล)

๑๘๔๓๔ กรมบัญชีกลาง วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๗

กองคลัง ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๑๒๖

การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนโพน
ทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

๑๘๔๓๕ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อย
อ็ด

วันทนี สุขเขียว

๑๓:๕๘

กองคลัง ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๑/๐๔/๒๕๖๔รนค/๑๑๐๓๖๔๕๒๐๕๑

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (มี.ค. ๒๕๖๔ รวมค่า
ใช้บริการรอบปัจจุบัน ๖,๑๒๑.๘๑ บาท)

๑๘๔๓๖ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
(มหาชน)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๑

กองคลัง ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กค๐๗๑๑/ ๒๒๙๓

แจ้งข้อมูลเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
ของหน่วยงานผู้เบิกสังกัดกรมปศุสัตว์
(จำนวน ๑๙๐ ราย)

๑๘๔๓๗ กรมสรรพากร วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๓

กองคลัง ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๑/๐๔/๒๕๖๔เอ็นที่ รนค/ ๑๑๐๓๖๔๕๑๒๔๒

ใบแจ้งค่าใช้บริการ (มี.ค. ๒๕๖๔ รวมค่า
ใช้บริการรอบปัจจุบัน ๗๕,๑๘๔.๐๙
บาท)

๑๘๔๓๘ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด
(มหาชน)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๕

กองคลัง ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๔๗๒

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการออกปฏิบัติงานโครงการ

๑๘๔๓๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๐๖

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๓๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกร ตาม
พระราชดำริ

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๖/ ๑๖๙

ส่งรายงานรายได้แผ่นดิน ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔ รวม
จำนวนเงิน ๓๔,๓๙๒.๘๔ บาท)

๑๘๔๔๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สกลนคร ต.พังขว้าง อ.เมือง จ.
สกลนคร

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๗

กองคลัง ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔วธ ๐๒๐๓.๖/ว ๑๗๘๔

แจ้งการติดต่อราชการกับสำนักงานปลัด
กระทรวงวัฒนธรรม

๑๘๔๔๑ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ดรุณี คำรอด

๑๔:๐๘

อธิบดี ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๔๓๑

ขออนุมัติต่อสัญญาจ้างเหมาเจ้าหน้าที่
ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เพื่อปฏิบัติงานโครงการธนาคารโค-
กระบือ เพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
ณ สำนักงานปศุสัตว์ เขต ๕

๑๘๔๔๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ (ส่วน
ส่งเสริมฯ)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๐๘

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๗/ ๙๐

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๘๔๔๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุทัยธานี อ.สว่างอารมณ์ จ.
อุทัยธานี

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๐๙

กองคลัง ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔สข ๐๐๐๘/๔๘๕

ขอส่งเอกสารจ้างเหมาเจ้าหน้าที่เพื่อ
ปฏิบัติงานดูแลโคนม โครงการ ธคก.
จังหวัดสงขลา

๑๘๔๔๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๑๐

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๐/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๗/ ๕๗

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ

๑๘๔๔๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุทัยธานี อ.สว่างอารมณ์ จ.

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๑๑

กองคลัง ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๔๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ก.พ. ๒๕๖๔)

อุทัยธานี

๒๗/๐๔/๒๕๖๔ปจ ๐๐๐๘/๑๗๗๑

การสำรวจความจำเป็นของปัจจัยที่ใช้ใน
กิจกรรมอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทย

๑๘๔๔๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีน แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๑๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๔๔๗/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์แก้ไขเอกสาร
Health Certificate

๑๘๔๔๗ บริษัทไก่สดเซนทาโกจำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๔๔๘/๒๕๖๔

ขออนุญาตยื่นเอกสาร Health
Certificate ส่งออกไปยังประเทศเกาหลี
ใต้หลังเรือออก

๑๘๔๔๘ บริษัทไก่สดเซนทาโกจำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๔:๑๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๔๒๔

ผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั้น
กรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๔ และครั้งที่
๑๒/๒๕๖๔

๑๘๔๔๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๒

กองแผนงาน ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔นภ๐๐๐๘/ ๔๐๖

การวา่งและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนศรี
บุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

๑๘๔๕๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัว
ลำภู (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๒

กองคลัง ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๔๕๑

ซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำแผน
ปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ

๑๘๔๕๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๓

กองแผนงาน ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๔๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๗๓

ขอส่งรายงานเงินรายได้แผ่นดิน
ประจำเดือน มี.ค. ๒๕๖๔

๑๘๔๕๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
สุโขทัย

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๒๔

กองคลัง ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๑๓๙๔

การรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนิน
งานโครงการตามแผนปฏิบัติการด้านการ
เกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด ไตรมาส
ที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑๘๔๕๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงาน
โครงการพิเศษ

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๕

กองแผนงาน ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๔๕๔/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมฝึกอบรม
หลักสูตร "ผู้จัดการคอมพาร์ทเมนต์"

๑๘๔๕๔ บริษัท อินเตอร์เว็ท (ประเทศไทย)
จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๒๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๓๒/ว ๒๘๘๖

ขอความอนุเคราะห์สอบถามข้อมูลความ
ก้าวหน้าของการดำเนินงานตามมติ
คณะรัฐมนตรี

๑๘๔๕๕ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้างการทุจริต
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๒๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔ภก ๐๐๐๘/๗๓๙๔

ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ราชการ

๑๘๔๕๖ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔นศ ๐๐๐๘/๗๒๓๘

ย้ายข้าราชการ (นางสาวสุธิดา บวร
ศุภศรี)

๑๘๔๕๗ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๔๕๘/๒๕๖๔

ขออนุโลมขอยื่นเอกสาร Health
certificate หลังเรือออก (TH ๑๗๗)

๑๘๔๕๘ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๔๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๓/ ๑๕๑

รายงานเงินรายได้แผ่นดิน ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (มี.ค.
๒๕๖๔) (ประเภทค่าขายพืชผลและพันธุ์
สัตว์ จำนวน ๓๐,๔๕๘.๒๐ บาท รวม
ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณป็นเงินทั้งสิ้น
จำนวน ๓๙๕,๖๕๑.๔๐ บาท)

๑๘๔๕๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.
ศรีสะเกษ

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๒

กองคลัง ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๔๖๐/๒๕๖๔

ขออนุโลมขอยื่นเอกสาร Health
certificate หลังเรือออก (VCN.๗ /
EST.๑๑๗)

๑๘๔๖๐ บริษัทสงขลาแคนนิ่ง จำกัด
(มหาชน)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๓)/ ๑๗๗๙

รายงานการรับมอบ - ส่งมอบครุภัณฑ์
(ส่งมอบครุภัณฑ์ จำนวน ๑๘ รายการ)

๑๘๔๖๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๓

กองคลัง ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๔๖๒/๒๕๖๔

ขออนุโลมขอยื่นเอกสาร Health
certificate หลังเรือออก (EST.๑๓๖)

๑๘๔๖๒ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๔๖๓/๒๕๖๔

ขออนุโลมขอยื่นเอกสาร Health
certificate หลังเรือออก (VCN.๕ /
VCN.๑๐๔)

๑๘๔๖๓ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม จำกัด

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/ชบ ๑๖๗๘

ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

๑๘๔๖๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๔๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๔๖๕/๒๕๖๔

ขอออกเอกสาร TO WHOM

๑๘๔๖๕ บริษัทไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด
(มหาชน)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๓๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๓)/ ๑๗๗๘

ขออนุมัติโอนครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์การ
เกษตร รายการ ถังพลาสติกสะพายหลัง
สำหรับพ่นยา ชนิดใช้คันโยก จำนวน ๒๐
รายการ หมายเลครุภัณฑ์ ๑๖๐๓-๐๓-
๑๔-๐๑๗-๐๗๙๑/๕๘ ถึง ๖๐๓-๐๓-
๑๔-๐๑๗-๐๘๑๐/๕๘)

๑๘๔๖๖ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๓๗

กองคลัง ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(พจ)/๐๗๒

ขอคัดสำเนา ก.พ. ๗

๑๘๔๖๗ ด่านกักกันสัตว์พิจิตร แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๓๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(ยส)/๐๗๕

ขอส่งแบบรับรองคุณสมบัติบุคคล
ประกอบการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔
จำนวน ๒ ราย

๑๘๔๖๘ ด่านกักกันสัตว์ยโสธร แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๓)/ ๑๗๘๓

ขออุทธรณ์ตัวชี้วัดร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔ (รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นที่รับโอน
งบประมาณในไตรมาส ๓ เป็นจำนวน
เงินทั้งสิ้น ๕,๐๘๒,๕๐๐ บาท)

๑๘๔๖๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓
นครราชสีมา (ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๑

กองคลัง ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๔๗๐/๒๕๖๔

ขออนุโลมขอยื่นเอกสาร Health

๑๘๔๗๐ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๔๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๔๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

certificate หลังเรือออก

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๓.๕/๒๓๓

ส่งหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับ
บำเหน็จตกทอด ของนายอภิวัฒน์ สงวน

๑๘๔๗๑ ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม่

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๔:๔๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๗/ ๗๔

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๘๔๗๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
สุโขทัย ต.ศรีคีรีมาศ อ.คีรีมาศ จ.
สุโขทัย

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๓

กองคลัง ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๘๗

รายงานผลการจำหน่ายพัสดุชำรุด

๑๘๔๗๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
เชียงราย

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๔:๔๔

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๑๓/ ๑๕๒

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๘๔๗๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.
ศรีสะเกษ

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๔

กองคลัง ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๔๗๕/๒๕๖๔

หนังสือชี้แจงกรรีพบพนักงานติดเชื้อไว
รัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑๘๔๗๕ บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม
จำกัด

ดรุณี คำรอด

๑๔:๔๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๙/ชบ ๑๔๓๙

จัดส่งเอกสารตามเกณฑ์ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานด้านบัญชีของส่วนราชการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๘๔๗๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคตะวันออก จ.ชลบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๖

กองคลัง ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๔๗๗/๒๕๖๔

ไม่มีความประสงค์จะขึ้นทะเบียนส่งออก

๑๘๔๗๗ บริษัท คิวเอ็มเอ จำกัด ดรุณี คำรอด

๑๔:๔๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๔๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

สินค้าเนื้อสุกรและชิ้นส่วนไปยังประเทศ
จีน

๒๗/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๔๗๘/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
จำนวน ๑๘ รายการ วันที่ ๒๘ พค ๖๔

๑๘๔๗๘ บริษัท สุภาภรณ์ ฟูดส์ จำกัด ดรุณี คำรอด

๑๔:๔๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔อน๐๐๐๘/ ๕๖๑

อุทธรณ์แก้ไขผลการประเมินผล
สัมฤิทะิ์ของงานของหัวหน้าส่วนราชการ
ที่ต่ำกว่าระดับกรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (๑
ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๔)

๑๘๔๗๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๔:๔๙

กองคลัง ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๔๘๐/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
วันที่ ๒๙ เมย ๖๔

๑๘๔๘๐ บริษัท สุภาภรณ์ ฟูดส์ จำกัด ดรุณี คำรอด

๑๔:๕๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๔๘๑/๒๕๖๔

ขออนุโลมขอยื่นเอกสาร Health
certificate หลังเรือออก

๑๘๔๘๑ บริษัท ไทยยูเนี่ยน ซีฟู้ด จำกัด อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/๖๙๓

แจ้งเหตุผลการลงผลปฏิบัติงานในระบบ
E-operation และใบรองรับมาตรฐาน
ฟาร์มไม่สอดคล้องกัน

๑๘๔๘๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ)

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔ยส ๐๐๐๘/๗๗๖

อุทธรณ์แก้ไขผลการประเมินตัวชี้วัดการ
พัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน

๑๘๔๘๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์

อรประภา อินแก้ว

๑๔:๕๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๔๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๖/๐๔/๒๕๖๔อท ๐๐๐๘/๓๖๒

รายงานผลการตรวจไก่เนื้อ/เป็ดเนื้อ ที่
ฟาร์มก่อนส่งโรงฆ่าสัตว์ ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

๑๘๔๘๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔อท ๐๐๐๘/๓๖๖

รายงานทะเบียนฟาร์มมาตรฐาน
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

๑๘๔๘๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔อท ๐๐๐๘/๓๖๔

รายงานผลการตรวจประเมินแรงงานฯ
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

๑๘๔๘๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๐๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔พณ ๐๔๐๓/ว๕๖๘๐

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการร
ขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์
ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ครั้ง
ที่ ๓/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๗ พ.ค. ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้อง
ประชุม ๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้า
ภายใน

๑๘๔๘๘ ฝ่ายเลขานุการคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคนและ
ผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามความต้องการ
ของตลาด

ฐาณิชกรณ์ พรานเจริญ

๑๕:๐๗

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔พป๐๐๐๙/ว ๗๕๗

ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้า
ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ระดับกลาง
รุ่นที่ ๒๓ (เปิดรับสมัคร ๙ เม.ย. - ๑๑ มิ.
ย. ๒๕๖๔(

๑๘๔๘๙ สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล วันทนี สุขเขียว

๑๕:๐๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๔๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๒๑(สข)/ ๑๗๑

ขอคัดสำเนาทะเบียนประวัติ ก.พ. ๗
และขอแก้ไขข้อมูลบุคลากรในระบบ
(DPIS)

๑๘๔๙๐ ด่านกักกันสัตว์สงขลา อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๓๙/ ๑๐๖

ขอข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ และขาด
ราชการ (ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๑ มี.
ค. ๒๕๖๔)

๑๘๔๙๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นราธิวาส หมู่ที่ ๖ อ.ตากใบ จ.
นราธิวาส

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๐๕.๐๑/ ๒๔๕

ขอข้อมูลวันลาป่วย ลากิจ และขาด
ราชการ (ตั้งแต่ ๑ ต.ค. ๒๕๖๓ - ๓๑ มี.
ค. ๒๕๖๔)

๑๘๔๙๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง
ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๓)/ ๑๗๐๙

โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปสุสัตว์
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘

๑๘๔๙๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ส่วน
ยุทธศาสตร์ฯ)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๑๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กจ๐๐๐๘/ ๓๗๓

อุทธรณ์แก้ไขผลการประเมินผล
สัมฤิทะิ์ของงานของหัวหน้าส่วนราชการ
ที่ต่ำกว่าระดับกรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๘๔๙๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๒๑

กองคลัง ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔๙๓๑/๒๕๖๔

ขอเลื่อนประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
Simulation-Sectoral Coordination
for Rabies Outbreak Respone
ระหว่างวันที่ ๕-๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ

๑๘๔๙๕ THOHUM-National
Coordinating office

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๔๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์
คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
เลื่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

๒๘/๐๔/๒๕๖๔สสส.๑/ว ๔/๒๕๖๔

ขอความร่วมมือจัดส่งหนังสือทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

๑๘๔๙๖ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.)

ดรุณี คำรอด

๑๕:๒๗

อธิบดี ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔ปจ ๐๐๐๘/๑๗๗๐

สอบถามการดำเนินการตามคำสั่งเรียก
ให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนจากการกระ
ทำละเมิด

๑๘๔๙๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปราจีนบุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๒๗

สำนักกฏหมาย ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔อว๘๗๐๒.๑๗/ ๓๔๘

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง ๐แนวทางการบันทึก
ข้อมูลในระบบจัดซท้อจัดจ้างภาครัฐ (e-
GP) ภายใต้ พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้าและ
การบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐"
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รุ่นที่ ๑

๑๘๔๙๘ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔นร ๐๘๐๕/๔๕๗๘

ขอส่งหนังสือแผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อ
เสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.๒๖๒-
๒๕๖๕) (พิมพ์ครั้งที่ ๒) และคู่มือตัวชี้วัด
ภายใต้แผนการพัฒนาพื้นที่เพื่อเสริม
ความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.๒๕๖๒-
๒๕๖๕)

๑๘๔๙๙ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ ดรุณี คำรอด

๑๕:๓๒

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๔๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๖/๐๔/๒๕๖๔สต ๐๐๐๘/๙๗๘

ขอยื่นอุทธรณ์ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์
ของงานของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำกว่า
ระดับกรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๘๕๐๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล กลุ่ม
พัฒนาสุขภาพสัตว์

อรประภา อินแก้ว

๑๕:๓๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กต ๐๕๐๒/๖๓๐

การส่งออกเนื้อวัวจากสาธารณรัฐ
โปแลนด์มายังประเทศไทย

๑๘๕๐๑ กระทรวงการต่างประเทศ ดรุณี คำรอด

๑๕:๓๕

กองสารวัตรและกักกัน ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖(๓)/ ๑๖๙๓

การดเำนินการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
สังกัดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
๑๙) กรณีปฏิบัติราชการที่บ้าน (Work
from home) (เพิ่มเติม) (แจ้งบุคลากร
ปฏิบัติราชการที่บ้าน จำนวน ๒๗ ราย
ฯลฯ)

๑๘๕๐๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ (ฝ่าย
บริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๓๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔พจ ๐๐๐๘/๗๐๔

การรับมอบครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

๑๘๕๐๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ดรุณี คำรอด

๑๕:๓๖

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔สพ.สภ.๐๐๑๘๙/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและ
ดำเนินการ กรณีการกระทำที่เข้าข่าย
ความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สัตวแทพย์ พ.ศ.๒๕๔๕

๑๘๕๐๔ สำนักงานสัตวแพทยสภา ดรุณี คำรอด

๑๕:๓๘

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔สพ.สภ.๐๐๑๙๐/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบและ

๑๘๕๐๕ สำนักงานสัตวแพทยสภา ดรุณี คำรอด

๑๕:๔๐

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๕๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ดำเนินการ กรณีการกระทำที่เข้าข่าย
ความผิดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการ
สัตวแทพย์ พ.ศ.๒๕๔๕

๒๘/๐๔/๒๕๖๔ส.สพ.บท.๑-๐๕๖/๒๕๖๔

ขอเสนอแนวทางดูแลสัตว์เลี้ยงของผู้ติด
เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๑๘๕๐๖ สมาคมสัตวแพทย์ผู้ประกอบการ
บำบัดโรคสัตว์แห่งประเทศไทย

ดรุณี คำรอด

๑๕:๔๑

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ๐๖๑๖/ ๑๔๓๗

โครงการจัดทำแผนกลยุทธ์การพัฒนา
คุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปสุสัตว์
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๘

๑๘๕๐๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔ยส๐๐๐๘/ ๖๙๙

ส่งแบบรับรองคุณสมบัติประกอบการ
เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี ๒๕๖๔
(จำนวน ๒ ราย)

๑๘๕๐๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร วันทนี สุขเขียว

๑๕:๔๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔ลป๐๐๐๘/ ๑๐๒๕๔

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ๑
เมษายน ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑

๑๘๕๐๙ ศาลากลางจังหวัดลำปาง วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔อว๘๗๐๒.๓๗/ ๓๕๘

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง
"การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบการจัดซื้อ
และการบริการพัสดุภาครัฐและการ
บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP สำหรับนัก
พัสดุมือใหม่" ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔ รุ่นที่ ๒ (อบรมวันที่ ๒๖ มิ.ย.
๒๕๖๔ - ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๔ รวม ๒ วัน ณ

๑๘๕๑๐ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๕๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ดรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก
เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร อัตรา
ค่าลงทะเบียนท่านละ ๓,๙๐๐ บาท)

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กค๐๔๒๗.๑/ ๐๔๓๑

ขอส่งสมุด/แฟ้มประวัติ นายณรงค์ วีรา
รักษ์

๑๘๕๑๑ สำนักงานคลังเขต ๕ วันทนี สุขเขียว

๑๕:๕๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔สห๐๐๐๘/ ๒๙๖

ขอย้ายข้าราชการ (นางสาวมนัสนันท์
กองแก้ว)

๑๘๕๑๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
(ฝ่ายบริหารทั่วไป)

วันทนี สุขเขียว

๑๖:๑๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๔/๒๐๔

รายงานผลการปฏิบัติราชการระดับ
โครงการ/ผลผลิต ประจำเดือน ตามแบบ
รายงาน RPT ๓๐๓

๑๘๕๑๓ กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (ศูนย์วิจัย
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
เชียงใหม่)

แพรวไพริณ พิมพ์อักษร

๑๖:๑๑

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔นน ๐๐๐๘/๖๑๖

ขออนุมัติกรอบอัตรากำลังจ้างเหมา
(พนักงานขับรถยนต์)

๑๘๕๑๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน ฝ่าย
บริหารทั่วไป

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๑๒

สำนักงานเลขานุการกรม ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๑/๑๖๒

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานของงาน/
โครงการต่างๆ ประจำปีงบประมาณ
๒๕๖๔ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

๑๘๕๑๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๑๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๗๗๖

รายงานผลการสอบสวนผลวิเคราะห์
ตัวอย่างอาหารสัตว์ที่ไม่ผ่านเกณฑ์
มาตรฐานตามพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๘

๑๘๕๑๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี
(กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์)

วาริน พงษ์รื่น

๑๖:๒๒

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๕๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๒๑

ขอส่งรายงานการใช้เสบียงสัตว์และ
เสบียงสัตว์คงเหลือปีงบประมาณ ๒๕๖๔
ประจำวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๔

๑๘๕๑๗ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครศรีธรรมราช (งานผลิตฯ)

วาริน พงษ์รื่น

๑๖:๒๕

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๑/๑๖๓

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงานสัตวแพทย์
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

๑๘๕๑๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๒๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๑/๑๖๕

ส่งรายงานผลการปฏิบัติงาน
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

๑๘๕๑๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่
อ.เมือง จ.กระบี่

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๓๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๓/๑๔๗

ขอส่งรายงานการใช้จ่ายเงิน และ
รายงานเงินรายได้แผ่นดิน ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๘๕๒๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.
ศรีสะเกษ

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๓๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๓/๑๖๙

รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

๑๘๕๒๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.
ศรีสะเกษ

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๓๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๓/๑๗๑

รายงานเงินรายได้จากการจำหน่ายสัตว์
และผลิตภัณฑ์สัตว์ ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๔

๑๘๕๒๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.
ศรีสะเกษ

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๓๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๓/๑๗๒

ขอแก้ไขข้อมูลของนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ

๑๘๕๒๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.
ศรีสะเกษ

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๓๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๕๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๓/๑๗๓

ขอส่งรายงานข้อมูลฝูงสัตว์ (โคเนื้อ)
ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๔

๑๘๕๒๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.
ศรีสะเกษ

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๓๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๓/๑๗๔

รายงานสัตว์ตาย (โคเนื้อ หมายเลข
๕๓๐๔๔UB)

๑๘๕๒๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.
ศรีสะเกษ

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๓๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๓/๑๗๗

ขออนุมัติปรับประเภทเงินงบประมาณ
รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖๔

๑๘๕๒๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ศรีสะเกษ ต.หนองครก อ.เมือง จ.
ศรีสะเกษ

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๔๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๐/ว ๒๐๔๐

ขอเชิญประชุมแผนบูรณาการแนว
ทางการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร
สมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร
ในวันพุธที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา
๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ๑๓๔
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือผ่าน
การประชุมทางออนไลน์

๑๘๕๒๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักบริหาร
กองทุนฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๔๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๕.๐๑/๙๒๐

สรุปผลการประชุมคณะอนุกรรมการ
กลั่นกรองโครงการและเรื่องต่างๆ
ของกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาค
เกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการ
แข่งขันของประเทศ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

๑๘๕๒๘ คณะอนุกรรมการกลั่นกรอง
โครงการและเรื่องต่างๆ ของกองทุน
ฯ

อรประภา อินแก้ว

๑๖:๔๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๕๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๖๐๖

ตรวจสอบรายชื่อข้าราชการ  ลูกจ้าง
ประจำ และ พนง.ราชการ ที่มีรายชื่อ
เสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๔
(เอกภพ ทองสวัสดิ์วงศ์, วิชัย กองโฮม,
ศุภาภรณ์ แสงแก้ว, รุชติโรชน์ จิโรจน์
วงศ์, ธราดล เหล่าภักดี, ไพจิตร บัวศรี)

๑๘๕๒๙ สนง.ปศข.๓ พรกมล เจริญบุญ

๐๘:๕๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๕๓๐/๒๕๖๔

ขอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบกระบวนการ
ผลิต

๑๘๕๓๐ บริษัท พี.พี.เอส.ทูน่า จำกัด ชติญา บัวหลวง

๐๘:๕๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๐๑๓.๖/ว ๗๓

การปรับแผนตารางการดำเนินโครงการ
เตรียมความพร้อมผู้นำเยาวชนเกษตรกร
เพื่อไปฝึกงานตามข้อตกลงความร่วมมือ
กับสภาการแลกเปลี่ยนทางการเกษตร
ของญี่ปุ่น (JAEC) ปี ๒๕๖๔ (รอบที่ ๒)
ในวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ น.

๑๘๕๓๑ ศูนย์ส่งเสริมเยาวชนเกษตรอาเซียน
จังหวัดกาญจนบุรี

อทิตา พรมดี

๐๘:๕๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔นฐ ๐๐๐๘/๖๙๕๙

ขอส่งรายชื่อเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญ
จักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๔ (นพดิล
ภูมรินทร์, สุวรรณา ทองมณโท, รัตติยา
อ่วมใจหนักฯลฯ)

๑๘๕๓๒ สนง.ปศจ.นครปฐม ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๐๘:๕๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๕๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๕๓๓/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก

๑๘๕๓๓ บริษัท พี.พี.เอส.ทูน่า จำกัด ชติญา บัวหลวง

๐๙:๐๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/๔๐๒

ขอส่งแบบรายงานการรับ-จ่ายเงิน
รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำไตร
มาส ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๘๕๓๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัว
ลำภู

อทิตา พรมดี

๐๙:๐๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๕๓๕/๒๕๖๔

ขอเชิญเจ้าหน้าที่สัตวแพทย์เข้าตรวจ
กระบวนการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก

๑๘๕๓๕ บริษัท สยามไบเซนท์คอมเม
อร์เชียล จำกัด

ชติญา บัวหลวง

๐๙:๐๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔นว ๐๐๐๘/๑๐๔๐

ขอหารือโครงการยกระดับแปลงใหญ่
ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด

๑๘๕๓๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ อทิตา พรมดี

๐๙:๐๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔นพ ๐๐๐๘/๑๑๖๐

สำรวจฐานข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดสรรทรัพยากรและวางแผน
จัดทำคำขอ งปม.สำหรับหน่วยงาน
(เสนอ กปร.)

๑๘๕๓๗ สนง.ปศจ.นครพนม (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๑๒

กลุ่มประสานราชการ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔ส.อ.ป./๓๒๗๓

การค้างชำระเงินประจำงวดสหกรณ์ออม
ทรัพย์กรมปศุสัตว์ จำกัด  นายอดิศักดิ์
แย้มสำรวล รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
๒๖๒,๒๐๐ บาท

๑๘๕๓๘ สหกรณ์ออมทรัพย์กรมปศุสัตว์
จำกัด

อทิตา พรมดี

๐๙:๑๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๕๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๙/๒๘๔๐

แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณากลั่นกรอง ติดตามและประเมิน
ผลโครงการที่ขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์
เกษตรกร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

๑๘๕๓๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองบริหารงาน
กองทุนฯ

อทิตา พรมดี

๐๙:๑๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๕๔๐/๒๕๖๔

ชี้แจงปัญหาในพื้นที่เกี่ยวกับการทำ
โครงการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์และ
กิจการที่เกี่ยวเนื่อง

๑๘๕๔๐ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตร
ศึกษาพัฒนาชุมชนบ้านด่านใหม่

อทิตา พรมดี

๐๙:๑๗

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔สป ๐๐๐๘/๑๒๔๐

ขอจัดส่งรายงานการประชุมประจำเดือน
ก.พ.๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๘๕๔๑ สนง.ปศจ.สมุทรปราการ พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๑๘

กลุ่มประสานราชการ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๙/๑๑๓

รายงนผลการสอบหาข้อเท็จจริง(การคัด
สัตว์) เพื่อขออนุมัติจำหน่าย จำนวน
๑๕๗ ตัว

๑๘๕๔๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี อทิตา พรมดี

๐๙:๒๐

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๒๘๑

ขอสนับสนุนงบประมาณค่าอาหารสัตว์
สำหรับโคสายพันธุ์บีฟมาสเตอร์ รวมเป็น
เงิน ๒๘๕,๔๔๙ บาท

๑๘๕๔๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี

อทิตา พรมดี

๐๙:๒๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔อด ๐๐๐๘/๕๓๙

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

๑๘๕๔๔ สนง.ปศจ.อุดรธานี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๒๓

กลุ่มประสานราชการ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๕๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๒๘๒

แจ้งกำหนดวันส่งมอบโคพันธุ์บีฟมาส
เตอร์ จำนวน ๔๑ ตัว

๑๘๕๔๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี

อทิตา พรมดี

๐๙:๒๘

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๒๕๒

รายงานผลการจำหน่ายสุกรออกจาก
ทะเบียน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔
จำนวน ๕๗ ตัว

๑๘๕๔๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี

อทิตา พรมดี

๐๙:๒๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๐๔/๒๘๐

ขออนุมัติคัดเก็บเพื่อทดแทนพันธุ์และคัด
จำหน่ายสัตว์ จำนวน ๑๑ ตัว

๑๘๕๔๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ปราจีนบุรี

อทิตา พรมดี

๐๙:๓๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๓๒๘

ขอสนับสนุนงบประมาณ งบลงทุนเหลือ
จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น ๔๒๑,๑๙๑ บาท

๑๘๕๔๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

อทิตา พรมดี

๐๙:๓๒

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๔/๔๒๑

ทบทวนการรับนักศึกษาของสถาบันการ
ศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพใน
หน่วยงาน

๑๘๕๔๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุบลราชธานี

อทิตา พรมดี

๐๙:๓๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๓๒๙

รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง (การ
คัดสัตว์) เพื่อขออนุมัติจำหน่าย จำนวน
๑๖๖ ตัว

๑๘๕๕๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

อทิตา พรมดี

๐๙:๓๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๒๕๐

รายงานผลการจำหน่ายสุกรตายออกจาก
ทะเบียน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

๑๘๕๕๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
สุราษฎร์ธานี

อทิตา พรมดี

๐๙:๓๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๕๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

จำนวน ๔ ตัว

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๓๒๗/๗๓๐

ขอความอนุเคราะห์ยืนยันการใช้หมวด
เงินงบประมาณ งบประมาณรวมทั้งสิ้น
๓๕๐,๐๐๐ บาท

๑๘๕๕๒ สำนักบริหารโครงการ กรม
ชลประทาน

อทิตา พรมดี

๐๙:๔๓

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๕๕๓/๒๕๖๔

ขอรับรองโรงงานเพื่อการส่งออก (กรณี
แจ้งแก้ไข/ปรับปรุง หรือ แจ้งเรื่องอื่นๆ
ให้เปลี่ยนชื่อเรื่อง)

๑๘๕๕๓ บริษัท เอฟ-พลัส จำกัด อทิตา พรมดี

๐๙:๕๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๕๕๔/๒๕๖๔

ขอยื่นหนังสือรับรอง HEALTH
CERTIFICATE FOR ANIMAL
PRODUCTS FOR HUMAN
CONSUMPTION ของประเทศ
ปากีสถาน Invoice NO.
MJ๑๐๐๑๙๒๐๔ (จนท.บริษัทเดินเรื่อง
เอง)

๑๘๕๕๔ บ.มีด จอห์นสัน นิวทรีชั่น (ปท.)
จก.

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๐๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๕๕๕/๒๕๖๔

ขอยื่นหนังสือรับรอง HEALTH
CERTIFICATE FOR ANIMAL
PRODUCTS FOR HUMAN
CONSUMPTION ของประเทศ
ปากีสถาน Invoice NO.
MJ๑๐๐๑๙๒๐๕ (จนท.บริษัทเดินเรื่อง
เอง)

๑๘๕๕๕ บ.มีด จอห์นสัน นิวทรีชั่น (ปท.)
จก.

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๐๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๕๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๑๐๗/๑๒๙๘

ข้อมูลการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU)
การซื้อขายน้ำนมโค ปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔
(ฉบับปรับปรุง)

๑๘๕๕๖ กองพัฒนาสหกรณ์ภาคการเกษตร
และกลุ่มเกษตรกร

อทิตา พรมดี

๑๐:๐๒

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๕๕๗/๒๕๖๔

ขอต่ออายุการรับรองระบบ HACCP
โรงงานเพื่อการส่งออกเนื้อสุกรแช่เย็น,
เนื้อสุกรแช่แข็ง (จนท.บริษัทเดินเรื่อง
เอง)

๑๘๕๕๗ บ.เฟรชมีทโพรเซสซิ่ง จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๑๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔นฐ ๐๐๐๘/๗๔๑๙

ขอเบิกใบเสร็จรับเงิน (ก.ป.ศ.๑๔)
จำนวน ๒๐๐ เล่ม (จนท.จังหวัดเดินเรื่อง
เอง)

๑๘๕๕๘ สนง.ปศจ.นครปฐม (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๒๐

กองคลัง ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๕๕๙/๒๕๖๔

ขอแก้ไขหนังสือรับรองฯ เลขที่
AC๒๑๓๐๗๘๐๙ (ออกเอกสาร TO
WHOM LETTER AND REPACEMENT
HEALTHE CERTIFICATE) (จนท.บริษัท
เดินเรื่องเอง)

๑๘๕๕๙ BETAGRO พรกมล เจริญบุญ

๑๑:๐๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๕๖๐/๒๕๖๔

ขออนุโลมขอยื่นเอกสาร Health
cerificate หลังเรือออก ตั้งแต่วันที่ ๑
พฤษภาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ พฤษภาคม
๒๕๖๔

๑๘๕๖๐ บริษัท ไทยรวมสินพัฒนา
อุตสาหกรรม จำกัด

อทิตา พรมดี

๑๑:๑๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๖๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๘/๐๔/๒๕๖๔ศส.๐๐๑/๒๕๖๔

ขอส่งตรวจตัวอย่างน้ำใช้ในโรงงาน

๑๘๕๖๑ บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด
(มหาชน)

อทิตา พรมดี

๑๑:๑๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๔/๒๕๖๔นศ ๐๐๐๘/๘๐๖

การจัดทำข้อมูลพื้นฐานการดำเนินงาน
กิจกรรมส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ปศุสัตว์ ภายใต้โครงการระบบส่งเสริม
เกษตรแปลงใหญ่

๑๘๕๖๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ดรุณี คำรอด

๑๑:๒๒

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๕๖๓/๒๕๖๔

Electronic health certification

๑๘๕๖๓ Food and Environmental
Hygiene Department

อทิตา พรมดี

๑๑:๒๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๖๙๔

ขออนุมัติปรับเปลี่ยนประเภทรายจ่าย
กิจกรรมตรวจสอบรับรองคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์ (๗๕,๐๐๐)

๑๘๕๖๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ ถิรมน จุลานุกะ

๑๑:๕๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔ทส ๑๐๐๑.๑/ว๖๓๒๙

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ปัจจุบันพบ
จำนวนผู้ติดเชื้อจำนวนมาก เพื่อให้เป็น
ไปตามมาตรการ Work Form Home
ขอจัดส่งหนังสือทางไปรษณีอิเล็กทรอ
นิกส์ หรือทางไปรษณีย์

๑๘๕๖๕ สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ชติญา บัวหลวง

๑๒:๔๑

อธิบดี ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔ทส(อขช.)๑๐๐๒.๓/ว ๕๓

รับรองรายงานการประชุมคณะ
อนุกรรมการข้อมูลความหลากหลายทาง

๑๘๕๖๖ คณะอนุกรรมการข้อมูลความ
หลากหลายทางชีวภาพ

อทิตา พรมดี

๑๓:๒๒

กลุ่มพัฒนาวิชาการปศุสัตว์ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๖๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ชีวภาพ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔TPG.

แจ้งขอออก HEALTH CERTIFICATE ล่า
ช้า (โรงงาน EST ๑๐๙ / วันที่เรือออก
๒๘/๔/๒๕๖๔ / ปลายทาง SHEKOU,
CHINA / INVOICE. TPG ๑๖๐/๒๑)
(จนท.บริษัทเดินเรื่องเอง)

๑๘๕๖๗ บ.ไทยโคลทรีย์ กรุ๊ป จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๓:๓๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔สธ ๑๐๐๙.๒.๕/ว ๕๗๗๘

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการกำกับ
ทิศแผนงาน Antimicrobial
Resistance ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๕
พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐
-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหลวงวิเชียร
แพทยาคม ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา

๑๘๕๖๘ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา

อทิตา พรมดี

๑๓:๓๓

กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๕๖๙/๒๕๖๔

ขอหมายเลขรับรองสุขอนามัยเพื่อการส่ง
ออก Health Certificate

๑๘๕๖๙ บริษัท เอนกฟาร์มนกกระทา จำกัด ชติญา บัวหลวง

๑๔:๑๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๕๗๐/๒๕๖๔

ขอปรับขยายเวลาในการติดตั้งเครื่องจักร

๑๘๕๗๐ บริษัท แหลมทองผลิตภัณฑ์อาหาร
สัตว์ จำกัด

ชติญา บัวหลวง

๑๔:๑๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๔๘๙

ขอแจ้งสถานที่ทำการแห่งใหม่ ของการ
ทางพิเศษแห่งประเทศไทย

๑๘๕๗๑ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๑๗

อธิบดี ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๖๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๘/๐๔/๒๕๖๔พน ๐๕๐๑/ว ๒๔

การติดต่อราชการกับกรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน ใน
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไว
รัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

๑๘๕๗๒ กรมพัฒนาพลังงานทดแทนเเละ
อนุรักษ์พลังงาน

ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๑๙

อธิบดี ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๔/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/๑๐๔๑

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการ
ฟาร์มสุกรเพื่อใช้ในการรับฟังความเห็น
ต่อการกำหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรต
เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สำหรับฟาร์มสุกร เป็นมาตรฐานบังคับ

๑๘๕๗๓ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ

ชติญา บัวหลวง

๑๔:๒๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๔๙๒

การติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-
๑๙)

๑๘๕๗๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๒๑

อธิบดี ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/๔๑๑

ขออุทธรณ์แก้ไขผลการประเมินตัวชี้วัด
การพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ให้ได้มาตรฐาน

๑๘๕๗๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัว
ลำภู

ชติญา บัวหลวง

๑๔:๒๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔นภ ๐๐๐๘/๔๑๒

ขออุทธรณ์แก้ไขผลการประเมินตัวชี้วัด
การรักษามาตรฐานการรับรองการปฏิบัติ
ที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ
GMP

๑๘๕๗๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัว
ลำภู

ชติญา บัวหลวง

๑๔:๒๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๖๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๕๗๗/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องจากการตรวจ
ประเมินความสอดคล้องต่อระเบียบของ
สาธารณรัฐเกาหลี

๑๘๕๗๗ บริษัทแอดวานซ์ มีท แฟบริคเคชั่น
จำกัด

ชติญา บัวหลวง

๑๔:๒๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๘/ว ๖๙๐

ขอส่งสำเนาหนังสือของกระทรวง
มหาดไทยเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็น
และส่งให้กระทรวงมหาดไทยทราบโดย
ตรงต่อไป

๑๘๕๗๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

อทิตา พรมดี

๑๔:๒๙

สำนักกฏหมาย ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๖๖๐

การจัดทำสรุปผลการพิจารณาจัดซื้อ
จัดจ้างรายเดือนตามแบบ สขร.๑
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๘๕๗๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ อทิตา พรมดี

๑๔:๓๑

สำนักกฏหมาย ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๒๑๗

ขออนุมัติจำหน่ายโคทดลอง จำนวน ๕
ตัว

๑๘๕๘๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐาน
อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง จ.ขอนแก่น

ดรุณี คำรอด

๑๔:๓๑

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๖๘๘

แผนการตรวจประเมินเบื้องต้นและ
ติดตามตัวชี้วัดด้านมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์ของปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เขต ๓

๑๘๕๘๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ ชติญา บัวหลวง

๑๔:๓๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๗/ว ๗๕๗

ขอส่งคู่มือการปฏิบัติงานโครงการ ๑
ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (หนึ่ง
กพก. รับเรื่อง ๒๙/๔/๒๕๖๔)

๑๘๕๘๒ สป.กษ.กองนโยบายเทคโนโลยีการ
เกษตรฯ

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๒

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๖๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๘๕

ขอส่งรายงานผลการจำหน่ายสัตว์คัด
ออก

๑๘๕๘๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย ดรุณี คำรอด

๑๔:๓๓

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๓๔

ขอรายงานแผนการตรวจประเมิน
เบื้องต้นและติดตามตัวชี้วัดของปศุสัตว์
จังหวัด รอบที่ ๒/๒๕๖๔ ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

๑๘๕๘๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ ชติญา บัวหลวง

๑๔:๓๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๔/๒๕๖๔อน ๐๐๐๘/๕๗๐

ขอยืมรถบรรทุกขนาด ๖ ล้อ ต่อ
หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๙๔๖ นม

๑๘๕๘๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี อทิตา พรมดี

๑๔:๓๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๒๒๘

ขอรับการจัดสรรงบประมาณ งบ
บุคลากร (ค่าตอบแทนพนักงานราชการ
และค่าครองชีพ) เพิ่มเติม เป็นเงิน
๖๕,๗๑๙.๘๔ บาท

๑๘๕๘๖ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครราชสีมา

ดรุณี คำรอด

๑๔:๓๖

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๕๑๗

ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัด
ซื้อเวชภัณฑ์ สำหรับโค - กระบือ ของ
โครงการ ธ.โค-กระบือเพื่อเกษตรกร
ตามพระราชดำริ (จำนวนเงิน ๒๐,๒๒๘
บาท) (หนึ่ง กพก.รับเรื่องเอง
๒๙/๔/๒๕๖๔)

๑๘๕๘๗ สนง.ปศข.๕ (ส่วนส่งเสริมฯ) จ.
เชียงใหม่

พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๓๗

กองงานพระราชดำริและกิจกรรม
พิเศษ

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๑(นฐ)/๑๕๗

ขอรับเงินรางวัลตามระเบียบกรมปศุสัตว์

๑๘๕๘๘ ด่านกักกันสัตว์นครปฐม อทิตา พรมดี

๑๔:๓๗

สำนักกฏหมาย ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๖๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนรางวัล และค่า
ใช้จ่ายในการดำเนินงาน พ.ศ.๒๕๖๐

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘) / ๖๖๖

สั่งเลิกสหกรณ์โคนมจังหวัดชุมพร จำกัด
และแจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่ง
นายทะเบียนสหกรณ์กรณีสั่งเลิกสหกรณ์
โตนมจังหวัดชุมพร จำกัด

๑๘๕๘๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ชติญา บัวหลวง

๑๔:๓๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๘๖

ข้าราชการรายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่
ราชการ นายราชัญ อาวุธพันธ์

๑๘๕๙๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
สุราษฎร์ธานี

ดรุณี คำรอด

๑๔:๓๘

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔ทร/พนัสโพลทรี่ กรุ๊ป ๐๐๘/๖๔

ขอความอนุเคราะห์งดเว้นการโยกย้าย
เจ้าหน้าที่ที่เดินทางมาปฏิบัติงานที่
โรงงาน ในพื้นที่ อ.พนัสนิคม (จนท.
บริษัทเดินเรื่องเอง)

๑๘๕๙๑ บ.พนัสโพลทรี กรุ๊ป จก. พรกมล เจริญบุญ

๑๔:๔๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๕๙๒/๒๕๖๔

ขอเชิญให้เกียรติร่วมงานเปิดตัว
ผลิตภัรฑ์เนื้อสัตว์ปลอดภัย CP
Selection

๑๘๕๙๒ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด
(มหาชน)

วิลาสินี ยิ้มแย้ม

๑๔:๕๖

กรมปศุสัตว์ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๓/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๕๙๓/๒๕๖๔

ขอสนับสนุนการจัดหาพันธุ์สัตว์พ่อแม่
พันธุ์ไก่ยืนกรง

๑๘๕๙๓ บริษัท เกษมชัยฟู้ด จำกัด วิลาสินี ยิ้มแย้ม

๑๕:๐๐

กรมปศุสัตว์ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔มท ๐๘๑๙.๓/ว ๘๕๘

ขอเชิญประชุมคณะทำงานพิจารณา
หลักเกณฑ์และตัดสินระดับประเทศ ครั้ง

๑๘๕๙๔ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อทิตา พรมดี

๑๕:๓๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๖๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ที่ ๑/๒๕๖๔ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
เวลา ๑๓.๐๐-๑๘.๐๐ น. ณ ห้องประชุม
กลุ่มประสานการตรวจราชการกรม
อาคาร ๔ ชั้น ๓ กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น

๒๐/๐๔/๒๕๖๔ส ม ท ๒๗/๒๕๖๔

ขอเลื่อนวันการประชุมทางวิชาการเมล็ด
พันธุ์พืชแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๗ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา (ที่จะจัดขึ้นใน
ระหว่างวันที่ ๒๒ - ๒๔ มิ.ย.๒๕๖๔ ออก
ไปก่อน โดยยังไม่มีกำหนดการใหม่ที่
ชัดเจนจนกว่าสถานการณ์การระบาด
ของโรคโควิด ๑๙ จะกลับมาสู่ภาวะ
ปกติ)

๑๘๕๙๕ สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๔๒

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔สป ๐๐๐๘/๑๒๙๕

ขออุทธรณ์ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งานของ หน.ส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับ
กรม (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔) (จนท.จังหวัด
เดินเรื่องเอง)

๑๘๕๙๖ สนง.ปศจ.สมุทรปราการ กลุ่ม
พัฒนาคุณภาพสินค้าฯ

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔ปช ๐๐๑๔/ว ๐๐๑๑

ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลรายละเอียด
ตำแหน่งของ จพง.ของรัฐที่ดำรง ตน.
ประเภทอำนวยการ ระดับต้น ขึ้นไป

๑๘๕๙๗ สนง. ป.ป.ช. สำนักพัฒนาระบบ
ตรวจสอบทรัพย์สิน

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๐/ว ๗๐๑

ขอเชิญสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้า
ศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตร
ธรรมาภิบาลของผู้บริหารระดับกลาง รุ่น

๑๘๕๙๘ สป.กษ.สถาบันเกษตราธิการ กลุ่ม
เทคโนโลยีสารสนเทศการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๖๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

ที่ ๒๓

๒๗/๐๔/๒๕๖๔สห ๐๐๐๘/๒๖๖๗

การประเมินสมรรถนะของ หน.ส่วน
ราชการประจำจังหวัดสังกัดกรมปศุสัตว์
(ปศจ.) (นายสามารถ ประสิทธิ์ผล)

๑๘๕๙๙ ศาลากลาง จ.สิงห์บุรี พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๑๗

ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการเพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน
(จำนวน ๔ ราย / ไกรแก้ว คำดี /
ชัยนาท แสนยศ / วิภาพร เฟื่องฟุ้ง /
มานพ โชคดี)

๑๘๖๐๐ สนง.ปศข.๖(ส่วนยุทธศาสตร์ฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๓๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๗๐๒

ขอแจ้งรายชื่อข้าราชการเพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการประเมินบุคคลและผลงาน
(จำนวน ๕ ราย / ธนวัฒน์ พันธุ์สนิท, วัน
ดี คงแก้ว, พิชัย วัฒนาวานิชกุล, จิตศักดิ์
เมืองเขียว, อัญญรัตน์ ทิพย์ธารา)

๑๘๖๐๑ สนง.ปศข.๘ (ส่วนยุทธศาสตร์ฯ) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔กส ๐๐๐๘/๕๔๒

ขออุทธรณ์ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งานของ หน.ส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับ
กรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๘๖๐๒ สนง.ปศจ.กาฬสินธุ์ (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔ลย ๐๐๑๗.๕/๖๗๒๓

การเลื่อนเงินเดือนโควตาพิเศษของผู้ว่า
ราชการจังหวัดให้กับ หน.ส่วนราชการ
ประจำจังหวัดเลย สังกัดราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค รอบ ๑ เม.ย.๒๕๖๔ (นาย

๑๘๖๐๔ ศาลากลาง จ.เลย พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๖๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

สุวัฒน์ มัตราช)

๒๘/๐๔/๒๕๖๔พช ๐๐๐๘/๙๙๒

ขอแฟ้มทะเบียนประวัติข้าราชการ (ก.พ.
๗) นายทศพล บุญแถม

๑๘๖๐๕ สนง.ปศจ.เพชรบูรณ์ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔นย ๐๐๐๘/๕๓๔

แฟ้มประวัติ ก.พ.๗ (นายศุภวิชญ์ จุน
ถาวร)

๑๘๖๐๖ สนง.ปศจ.นครนายก ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔พร ๐๐๐๘/๑๒๗๑

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา (ภิเษก
โรจนวิภาต, พิพรรธพงศ์ พูดเพราะ)

๑๘๖๐๗ สนง.ปศจ.แพร่ (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔สก ๐๐๐๘/๓๙๐๙

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือน
สามัญ รอบการประเมิน ครั้งที่
๒/๒๕๖๓ (วันที่ ๑ เม.ย.๒๕๖๓ ถึง ๓๐
ก.ย.๒๕๖๓) เพิ่มเติม ราย น.ส.นิตยา
ศิลาลอย

๑๘๖๐๘ ศาลากลาง จ.สระแก้ว พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔พล ๐๐๐๘/๖๘๖

ขอยืมแฟ้มประวัติ (ก.พ.๗) ของ นาย
สุนทร ม่วงมี

๑๘๖๐๙ สนง.ปศจ.พิษณุโลก (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔สข ๐๐๐๘/๔๘๖

ตรวจสอบข้อมูลการสอบสวนทางวินัย
ข้าราชการ (นายวิวัฒน์ เชื้อเมืองพาน)

๑๘๖๑๐ สนง.ปศจ.สงขลา (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๖๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑๙/๐๔/๒๕๖๔มส ๐๐๐๘/๔๓๗

ส่งแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจำปี งปม.พ.ศ.
๒๕๖๔

๑๘๖๑๑ สนง.ปศจ.แม่ฮ่องสอน ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔อน ๐๐๐๘/๕๔๓

ข้าราชการขอย้าย (น.ส.พิจิตรา ขาบาง)

๑๘๖๑๓ สนง.ปศจ.อุทัยธานี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๖๑๔/๒๕๖๔

ส่งเช็คเพื่อชำระค่าปรับบางส่วนฉบับที่
๗๑ จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

๑๘๖๑๔ บริษัท ไบโอลาสโก้ จำกัด
กรุงเทพมหานคร

อทิตา พรมดี

๑๗:๐๔

สำนักกฏหมาย ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔สฎ ๐๐๐๘/๑๐๔๑

ขอสำเนาประวัติข้าราชการ ก.พ.๗ (น.ส.
สายสมร ดุนาสุข)

๑๘๖๑๕ สนง.ปศจ.สุราษฎร์ธานี พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔สข ๐๐๐๘/๔๘๗

ตรวจสอบข้าราชการว่าเป็นบุคคลอยู่
ระหว่างการดำเนินการทางวินัยหรือไม่
นายวิวัฒน์  เชื้อเมืองพาน

๑๘๖๑๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา อทิตา พรมดี

๑๗:๐๕

สำนักกฏหมาย ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๑๕๗๓

ข้าราชการขอย้ายสับเปลี่ยน (นาย
สมศักดิ์ ธรรมบุตร ปศอ.ไทยเจริญ ขอ
ย้ายสับเปลี่ยนกับ นายสถาพร จุลสัตย์ ป
ศอ.เมืองยโสธร)

๑๘๖๑๗ สนง.ปศข.๓ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔พช ๐๐๐๘/๙๘๙

ข้าราชการเสียชีวิต ราย นายทศพล บุญ
แถม

๑๘๖๑๘ สนง.ปศจ.เพชรบูรณ์ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๗๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๓/๐๔/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๗๙๓

แจ้งรายชื่อข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่
ราชการใน ตน.และข้าราชการรักษาการ
ในตำแหน่ง

๑๘๖๑๙ สนง.ปศจ.ศรีสะเกษ (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔สข ๐๐๐๘/๔๗๖

ขอยืมแฟ้มประวัติข้าราชการ (ก.พ.๗)
(นายวิวัฒน์ เชื้อเมืองพาน)

๑๘๖๒๐ สนง.ปศจ.สงขลา (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔พร ๐๐๐๘/๔๗๐๙

ให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ตามตำแหน่ง
(นายวรเทพ สุวรรณกาศ)

๑๘๖๒๑ ศาลากลาง จ.แพร่ พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๑๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/๑๐๒๔

แจ้งชื่อผู้แทนเข้าร่วมการประชุมเชิง
ปฏิบัติการ OIE Workshop on ASF
Compartmentalisation (ระหว่างวันที่
๒๗ - ๒๘ เม.ย.๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ -
๑๕.๐๐ น. ในรูปแบบ virtual meeting
ผ่านโปรแกรม ZOOM ในวัน และเวลา
ดังกล่าว) (จำนวน ๒ ราย / พิทักษ์ ชาย
สม / สคราญมณี กระจ่างวงษ์)

๑๘๖๒๒ สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรฯ
สำนักกำหนดมาตรฐาน

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๑

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/๑๐๒๕

แจ้งชื่อผุ้แทนเข้าร่วมการประชุม
Second Consultation Meeting on
the Regional Monitoting and
Survelleance Guideline Volume ๕:
Monitoring antimicrobial use at
the farm level (น.ส.มินตรา ลักขณา)

๑๘๖๒๓ สนง.มาตรฐานสินค้าเกษตรฯ
สำนักกำหนดมาตรฐาน

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๓๙

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๗๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เป็นผู้เข้าร่วมประชุม (ระหว่างวันที่ ๒๗-
๒๙ เม.ย.๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ -๑๖.๐๐
น. ผ่านโปรแกรม Zoom)

๒๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๗๙๙

ร่าง Roadmap ความสัมพันธ์ไทย -
ฝรั่งเศส

๑๘๖๒๔ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๑

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๘๘๑

รายงานการติดตามสถานการณ์การค้า
สินค้าเกษตรภายใต้ AFTA และ FTA
ประจำปี ๒๕๖๓

๑๘๖๒๕ สป.กษ.กองกลาง โทร.๐๒-๒๘๑-
๕๙๕๕ ต่อ ๑๑๗

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๔๖

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๘๐๔

USDA เผยแพร่รายงานวิเคราะห์การ
ปฏิรูปการเข้าถึงตลาดการค้าสินค้า
เกษตร

๑๘๖๒๖ สป.กษ. สำนักการเกษตร ตปท. พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๐

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๐๒๑No. SE ๒๐๒๑-๐๑๓

Waiver requirement for foie gras
shipment imported from France

๑๘๖๒๗ AMBASSADE DE FRANCE EN
THAILANDE

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๓

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๐๒๑Ref: no.๒๐๒๑-๒๙-modif

Updated list of French
establishments approved to
export beef meat based products
to Thailand

๑๘๖๒๘ AMBASSADE DE FRANCE EN
THAILANDE

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๕๕

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๔/๒๕๖๔SLH-๖๔-๐๑๔

ขอต่อเติม/ปรับปรุง/แก้ไขอาคารโรงงาน
ของบริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล

๑๘๖๒๙ บริษัท ซันฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล
จำกัด

อทิตา พรมดี

๐๘:๑๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๗๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

จำกัด (EST.๒๕)

๓๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๖๓๐/๒๕๖๔

ขอออกเอกสาร To Whom และ
Heslth Certificate ฉบับใหม่ (เอกสาร
ระบุข้อความใน REMARK ไม่สมบูรณ์
ขาดส่วนผสมขอเนื้อแกะฯ) (จนท.บริษัท
เดินเรื่องเอง)

๑๘๖๓๐ ThaiAwesome พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๑๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๒๒๖

รายงานขออนุมัติจำหน่ายสัตว์ตาย
(แพะ) ออกจากทะเบียน ประจำเดือน
เมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑๐ ตัว

๑๘๖๓๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อทิตา พรมดี

๐๙:๑๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๓๑๓

รายงานผลการจำหน่ายแพะตายออก
จากทะเบียน ประจำเดือนกุมภาพันธ์
๒๕๖๔ จำนวน ๕ ตัว

๑๘๖๓๒ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

อทิตา พรมดี

๐๙:๑๔

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๓๑๐

รายงานผลการจำหน่ายแพะตายออก
จากทะเบียน ประจำเดือน กุมภาพันธ์
๒๕๖๔ จำนวน ๔ ตัว

๑๘๖๓๓ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

อทิตา พรมดี

๐๙:๑๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๓/๒๒๘

รายงานผลการคัดและขออนุมัติจำหน่าย
แพะคัดออก

๑๘๖๓๔ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เทพา อทิตา พรมดี

๐๙:๑๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๗/๑๐๒

ขอส่งเสนอโครงการวิชาการ (concept
paper) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๘๖๓๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุทัยธานี

อทิตา พรมดี

๐๙:๑๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๗๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔นว ๐๐๐๘/๑๐๒๗

ของบประมาณสนับสนุน ปี งปม.๒๕๖๕
เพื่อเป็นค่าจ้างเหมาบริการ พขร. (รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๘,๐๐๐ บาท) (เสนอ
กปร.)

๑๘๖๓๖ สนง.ปศจ.นครสวรรค์ (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๒๑

กลุ่มประสานราชการ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๒๐/ว ๒๐๘๗

ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการ
แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของมาลชน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่
๑/๒๕๖๔

๑๘๖๓๗ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักบริหาร
กองทุนฯ

อทิตา พรมดี

๐๙:๒๑

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔นฐ ๐๐๐๘/๗๐๗๗

สำรวจฐานข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดสรรทรัพยากรและวางแผน
จัดทำคำขอ งปม.สำหรับหน่วยงาน
(เสนอ กปร.)

๑๘๖๓๘ สนง.ปศจ.นครปฐม ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๒๒

กลุ่มประสานราชการ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔สร ๐๐๐๘/๑๐๖๙

การจัดตั้งกลุ่มขอขึ้นทะเบียนกลุ่ม
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เลขที่ ๘๖ หมู่ที่
๑๘ ต.เมืองบัว

๑๘๖๓๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ อทิตา พรมดี

๐๙:๒๓

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๙/๒๕๔

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

๑๘๖๔๐ ศบส.สุราษฎร์ธานี พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๒๔

กลุ่มประสานราชการ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๗๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๒๖

รายงานการดำเนินการแก้ไขสัญญากู้ยืม
เงินโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพ
ระยะที่ ๑ ของสหกรณ์การเกษตรปฏิรูป
ที่ดินน้ำอ่าง จำกัด

๑๘๖๔๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๐๙:๒๔

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๐๙

รายงานสถานการณ์โคนม ประจำเดือน
มีนาคม ๒๕๖๔

๑๘๖๔๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๐๙:๒๕

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/ว ๖๙๐

ส่งสรุปรายงานประจำเดือน เมษายน
๒๕๖๔

๑๘๖๔๓ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ อทิตา พรมดี

๐๙:๒๖

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๒๑

ติดตามผลความก้าวหน้าของการดำเนิน
การกิจกรรมปรับปรุงการควบคุมภายใน
รอบ ๖ เดือน (เสนอ กปร.)

๑๘๖๔๔ สนง.ปศข. ๖ จ.พิษณุโลก พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๒๗

กลุ่มประสานราชการ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๘๗๖

ชำระหนี้เงินกู้ยืมโครงการฟาร์มโคเนื้่อส
ร้างอาชีพ สัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๙ (ครั้งที่
๕) จำนวน ๗๐,๐๐๐ บาท

๑๘๖๔๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น อทิตา พรมดี

๐๙:๒๘

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔นย ๐๐๐๘/๕๐๓

ขอแจ้งแผนการเร่งรัดติดตามการจัดซื้อ
จัดจ้างงบลงทุนของหน่วยงานภูมิภาค
และ สนง.พื้นที่กรุงเทพมหานคร (เสนอ
กปร.)

๑๘๖๔๖ สนง.ปศจ.นครนายก (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๒๙

กลุ่มประสานราชการ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๗๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๑/๐๔/๒๕๖๔ตก ๐๐๐๘/๕๓๙

ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณ - งบ
ดำเนินงาน ปี ๒๕๖๔ กลับกรมปศุสัตว์
จำนวน ๑๕,๖๐๐ บาท

๑๘๖๔๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก อทิตา พรมดี

๐๙:๒๙

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๔๗๙

รายงานผลการฝึกอบรมโครงการรวมพล
คนศพก เครือข่าย(ด้านปศุสัตว์) ประจำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๓๐๙
ราย

๑๘๖๔๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ อทิตา พรมดี

๐๙:๓๐

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔นธ ๐๐๐๘/๕๕๒

ขอส่งรายงานแผลและผลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและ
สิ่งก่อสร้าง ปี ๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๘๖๔๙ สนง.ปศจ.นราธิวาส (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๓๑

กลุ่มประสานราชการ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔นศ ๐๐๐๘/๗๙๘

ส่งแบบเสนอความต้องการโครงการยก
ระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่
และเชื่อมโยงตลาดที่ผ่านการทบทวน
โครงการ

๑๘๖๕๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
นครศรีธรรมราช

อทิตา พรมดี

๐๙:๓๒

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔พช ๐๐๐๘/๙๗๙

การสำรวจฐานข้อมูลเพื่อประกอบการ
พิจารณาจัดสรรทรัพยากรและวางแผน
จัดทำคำขอ งปม. สำหรับหน่วยงาน
(เสนอ กปร.)

๑๘๖๕๒ สนง.ปศจ.เพชรบูรณ์ พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๓๕

กลุ่มประสานราชการ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔สธ ๐๔๔๗/ว ๓๘๘

แนวทางปฏิบัติในการรายการข้อมูลราย

๑๘๖๕๓ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ อทิตา พรมดี

๐๙:๓๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๗๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

บุคคลของผู้กักกัน ผ่านระบบรายงาน
ข้อมูลและการเฝ้าระวังผู้ป่วยโควิด-๑๙
ในสถานที่กักกันฯ (ระบบ COSTE) ของ
กรมควบคุมโรค

๒๓/๐๔/๒๕๖๔สธ ๐๔๔๗/ว ๓๘๗

หลักเกณฑ์และแนวทางการป้องกันและ
ควบคุมโรคในสถานที่กักกันฯ สำหรับผู้
สัมผัสที่มีความเสี่ยงและไม่ได้เดินทางมา
จากต่างประเทศ

๑๘๖๕๔ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ อทิตา พรมดี

๐๙:๔๑

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔พช ๐๐๐๘/๙๗๑

ขอจัดส่งรายงานการประชุมประจำเดือน
มี.ค.๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๘๖๕๕ สนง.ปศจ.เพชรบูรณ์ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๔๒

กลุ่มประสานราชการ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๑๒๕๔

รายงานการปรับการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสังกัดภายใต้สถานการณ์การ
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙)

๑๘๖๕๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย อทิตา พรมดี

๐๙:๔๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กพ ๐๐๐๘/ว ๗๗

ส่งรายงานการประชุม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔
(เสนอ กปร.)

๑๘๖๖๒ สนง.ปศจ.กำแพงเพชร (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๔๘

กลุ่มประสานราชการ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔ปจ ๐๐๐๘/๑๒๔๘

ขอส่งรายงานการประชุมประจำเดือนส
ก.พ.๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๘๖๖๔ สนง.ปศจ.ปราจีนบุรี (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๕๐

กลุ่มประสานราชการ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔สพ ๐๐๐๘/๐๘๖๖

ขอความอนุเคราะห์พิจารณาทบทวน

๑๘๖๖๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี อทิตา พรมดี

๐๙:๕๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๗๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

หลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายสุกร และ
หมูป่า ของนางสาวชัชชญา  อธิบวรสุข

๒๗/๐๔/๒๕๖๔อบ ๐๐๐๘/๑๖๕๓

การขออุทธรณ์การดำเนินงานโครงการ
ตรวจระดับภูมิคุ้มกันโรคปากและเท้า
เปื่อยในโค-กระบือประจำรอบรณรงค์ที่
๑/๒๕๖๔

๑๘๖๖๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
อุบลราชธานี

อทิตา พรมดี

๐๙:๕๒

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔สค ๐๐๐๘/๒๓๕

ขอส่งรายงานการประชุมข้าราชการ พน
ง.ราชการ และลูกจ้างประจำ สนง.ปศจ.
สมุทรสาครฯ ประจำเดือน มี.ค.๒๕๖๔
(เสนอ กปร.)

๑๘๖๖๗ สนง.ปศจ.สมุทรสาคร ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๕๒

กลุ่มประสานราชการ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/๑๓๑๖

ขออุทธรณ์ตัวชี้วัดที่ ๒ : ระดับความ
สำเร็จในการรายงานโรคระบาด การเฝ้า
ระวังและการควบคุมป้องกันโรคในสัตว์
ปีก

๑๘๖๖๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี อทิตา พรมดี

๐๙:๕๔

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔พณ ๐๔๐๓/ว ๕๖๘๑

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาคนและผลิตภัณฑ์
ให้ตรงตามความต้องการของตลาด ครั้ง
ที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๗ พค ๖๔ เวลา
๑๓.๓๐ น-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
๒๐๖๑๐ ชั้น ๖ กรมการค้าภายใน ผ่าน
ระบบ Zoom

๑๘๖๖๙ กรมการค้าภายใน ดรุณี คำรอด

๐๙:๕๔

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๗๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔ลย ๐๐๐๘/๖๗๔

ส่งรายงานการประชุม ประจำเดือน มี.ค.
๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๘๖๗๐ สนง.ปศจ.เลย (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๐๙:๕๕

กลุ่มประสานราชการ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔ลบ ๐๐๐๘/๑๓๑๘

ขออุทธรณ์ตัวชี้วัดที่ ๓ : ระดับความ
สำเร็จในการป้องกันโรคระบาดในสัตว์
(การฉีดวัคซีนป้องกันโรคในสัตว์)
เป้าหมาย ๑๒๐ ตัวอย่าง

๑๘๖๗๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี อทิตา พรมดี

๐๙:๕๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๔/๒๕๖๔บร ๐๐๐๘/๗๘๖

รายงานผลการประเมินโครงการฝึก
อบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพด้านปศุสัตว์เพื่อแก้ไข
ปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร ประจำ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๑๘๖๗๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ดรุณี คำรอด

๐๙:๕๘

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔อจ ๐๐๐๘/๔๖๓

ขออุทธรณ์แก้ไขผลการประเมินตัวชี้วัด
รายบุคคลของปศุสัตว์จังหวัด ตัวชี้วัดที่
๔ ระดับความสำเร็จในการเฝ้าระวังโรค
ควบคุมโรค และการรายงานโรคปาก
และเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรค
พิษสุนัขบ้า รอบที่ ๑/๒๕๖๔

๑๘๖๗๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจ
เจริญ

อทิตา พรมดี

๐๙:๕๘

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๗๙๓

ส่งงบเดือนการเบิกจ่ายชีวผลิตภัณฑ์
ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

๑๘๖๗๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๐:๐๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๗๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๓/๒๕๖๔สท ๐๐๐๘/ว ๗๗๘

รายงานการเบิกและจ่ายชีวผลิตภัณฑ์
ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

๑๘๖๗๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย อทิตา พรมดี

๑๐:๐๕

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔นฐ ๐๐๐๘/๗๔๐๗

รายงานการประชุมประจำเดือน ม.ค.
๒๕๖๔ และ ก.พ.๒๕๖๔ (เสนอ กปร.)

๑๘๖๗๖ สนง.ปศจ.นครปฐม ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๐๖

กลุ่มประสานราชการ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/๖๐๘

ขอสนับสนุนเงินค่าตอแบทนผู้ควบคุม
งานและค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ
งานจ้างโครงการก่อสร้างอาคาร สนง.ป
ศอ.บ้านบึง จ.ชลบุรี (จำนวนเงิน
๖๔,๐๕๐ บาท)

๑๘๖๗๗ สนง.ปศจ.ชลบุรี (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๑๗

กลุ่มประสานราชการ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔อต ๐๐๐๘/๕๕๙

อุทธรณ์ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งานของหัวหน้าส่วนราการที่ต่ำกว่า
ระดับกรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (ตัวชี้วัดที่ ๔
ระดับความสำเร็จในการเฝ้าระวังโรค
ควบคุมโรค และการรายงานโรคปาก
และเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย
โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร และโรค
พิษสุนัขบ้า)

๑๘๖๗๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ อทิตา พรมดี

๑๐:๑๗

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔รง ๐๒๓/๒๕๖๔

ขอสอบถามแนวทางการส่งออก
ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์กีบคู่แปรรูปปรุงสุกที่
ผลิตมาจากชิ้นส่วนไส้อ่อนหมู (Pork
intestines) ไปประเทศญี่ปุ่น

๑๘๖๗๙ บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์
เบฟเวอร์เรจ จำกัด

อทิตา พรมดี

๑๐:๒๐

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๘๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔ชบ ๐๐๐๘/๖๐๙

ขอสนับสนุนเงินค่าตอบแทนผู้ควบคุม
งานและค่าตอบแทนกรรมการตรวจรับ
งานจ้าง โครงการก่อสร้างอาคาร สนง.ป
ศจ.ชลบุรี (เสนอ กปร.)

๑๘๖๘๐ สนง.ปศจ.ชลบุรี (ฝ่ายบริหารทั่วไป) พรกมล เจริญบุญ

๑๐:๒๘

กลุ่มประสานราชการ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๙๙

ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการวิจัย เรื่อง
การวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าการผลิตไก่
ประดู่หางดำเชียงใหม่

๑๘๖๘๑ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระ
แก้ว

ดรุณี คำรอด

๑๐:๔๗

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๔/๒๕๖๔สธ ๑๐๑๐.๕/๕๙๕๖

ขอส่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ตัวอย่างนมโรงเรียน ภาคเรียนที่
๒/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖

๑๘๖๘๒ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยากระทรวงสาธารณสุข

ดรุณี คำรอด

๑๑:๐๘

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔DLD๐๒๕/๒๕๖๔

แจ้งขอเปลี่ยนแปลงแผนการติดตั้ง
เครื่องจักรทีี่ไม่เป็นไปตามกำหนด ของ
บริษัท คาร์กิลมีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
(EST.๑๖๕)

๑๘๖๘๓ บริษัท คาร์กิลมีทส์ (ประเทศไทย)
จำกัด

ดรุณี คำรอด

๑๑:๑๔

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔DLD๐๑๔/๒๕๖๔

แจ้งเรื่องการปรับเปลี่ยนชื่อห้องในส่วน
การผลิต Clean Zone และติดตั้ง
เครื่องจักรแล้วเสร็จ ของบริษัท
คาร์กิลมีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด (EST.
๑๖๕)

๑๘๖๘๔ บริษัท คาร์กิล มีทส์(ไทยแลนด์)
จำกัด

ดรุณี คำรอด

๑๑:๑๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๘๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๘/๐๔/๒๕๖๔DLD๐๑๕/๒๕๖๔

แจ้งเรื่องการติดตั้งเครื่องจักรและ
ปรับปรุงพื้นที่ผลิต ฝั่ง Clean Zone
แล้วเสร็ของ บริษัท คาร์กิลมีทส์ (ไทย
แลนด์) จำกัด (EST.๑๖๕)

๑๘๖๘๕ บริษัท คาร์กิล มีทส์(ไทยแลนด์)
จำกัด

ดรุณี คำรอด

๑๑:๒๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๖๘๖/๒๕๖๔

ขอพิจารณาออกหนังสือ To whom กับ
H/C REPLACEMENT

๑๘๖๘๖ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน)

ดรุณี คำรอด

๑๑:๒๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๖๘๗/๒๕๖๔

ขอพิจารณาออกหนังสือ To whom กับ
H/C REPLACEMENT

๑๘๖๘๗ บริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
(มหาชน)

ดรุณี คำรอด

๑๑:๒๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๖๘๘/๒๕๖๔

ขอขึ้นทะเบียนสินค้าใหม่ส่งออกประเทศ
สิงคโปร์

๑๘๖๘๘ บริษัท ALFREDO ENTERPRISE
CO., LTD (EST.๑๕๔)

ดรุณี คำรอด

๑๑:๓๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๔/๒๕๖๔สธ ๑๐๑๐.๕/๕๙๕๕

ขอส่งผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
ตัวอย่างนมโรงเรียน ภาคเรียนที่
๒/๒๕๖๓ ครั้งที่ ๖

๑๘๖๘๙ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยากระทรวงสาธารณสุข

ดรุณี คำรอด

๑๑:๔๑

สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต
ปศุสัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๕๖

ขออนุมัติขยายเวลาดำเนินการวิจัย
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรื่อง ผลของการ
ใช้เปลือกมันสำปะหลังหมักยีสต์ร่วมกับ
ฟางข้าวเป็นแหล่งอาหารหยาบต่อ
สมรรถนะการผลิตและต้นทุนการผลิต
ของโครีดนมในฟาร์มเกษตรกร

๑๘๖๙๐ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
อุดรธานี

ดรุณี คำรอด

๑๓:๓๒

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๘๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๘/๐๔/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๔๔๑๘

ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งได้รับ
วุฒิเพิ่มขึ้น ราย นางกนกพร อนันตรักษ์

๑๘๖๙๑ ศาลากลาง จ.ชัยนาท อทิตา พรมดี

๑๓:๔๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๔/๒๕๖๔นร ๐๒๐๑.๐๑/๑๒๐๓

การจัดงานวันสถาปนากรม
ประชาสัมพันธ์ ครบรอบปีที่ ๘๘ (ในวัน
ที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๔)

๑๘๖๙๒ กรมประชาสัมพันธ์ ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๐๖

อธิบดี ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๒/ว ๑๔๓๒

ขอความร่วมมือการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙) ในช่วงวันที่ ๓-๗
พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๘๖๙๓ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักแผนงาน
และโครงการพิเศษ

อทิตา พรมดี

๑๔:๐๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๘/๗๐๖

การดำเนินงานโครงการธนาคารโค-
กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ
อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

๑๘๖๙๔ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักกฎหมาย

อทิตา พรมดี

๑๔:๑๑

สำนักกฏหมาย ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๑๕/๒๔๖

รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงกรณีโค
ป่วยตายและขออนุมัติจำหน่ายออกจาก
ทะเบียน

๑๘๖๙๕ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์ สัตว์
ท่าพระ

ดรุณี คำรอด

๑๔:๑๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๖/๒๑๗

ขออนุมัติคัดโค จำนวน ๘ ตัว

๑๘๖๙๖ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์

ดรุณี คำรอด

๑๔:๑๕

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๘๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๗/๑๕๑

ขอขึ้นทะเบียนคุมทรัพย์สินกรมปศุสัตว์

๑๘๖๙๗ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
พิษณุโลก

ดรุณี คำรอด

๑๔:๒๑

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๖/๒๑๘

ขออนุมัติคัดโค จำนวน ๑๖ ตัว

๑๘๖๙๘ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
นครสวรรค์

ดรุณี คำรอด

๑๔:๒๓

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๘/๑๔๒

รายงานสัตว์ป่วยตาย

๑๘๖๙๙ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
ประจวบคีรีขันธ์

ดรุณี คำรอด

๑๔:๒๖

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๒๘/๓๓๒

ขออนุมัติคัดเพื่อจำหน่ายสัตว์คัดออก

๑๘๗๐๐ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์หนอง
กวาง

ดรุณี คำรอด

๑๔:๒๗

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๕.๓๗/๑๐๑

ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไข TOR โครงการ
จัดซื้อแม่พันธุ์กระบือปลัก

๑๘๗๐๑ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์
อุทัยธานี

ดรุณี คำรอด

๑๔:๒๙

สำนักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว ๓๘๘

รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตร
เรื่อง การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
สำหรับฟาร์มปศุสัตว์เพื่อการบริโภค ครั้ง
ที่ ๑-๑/๒๕๖๔

๑๘๗๐๒ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ

อทิตา พรมดี

๑๔:๕๘

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๒๓๐๓/ว ๓๗๘

ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการ
พิจารณาข้อกำหนดสุขภาพสัตว์น้ำของ
องค์การสุขภาพสัตว์โลกครั้งที่ ๔๑-

๑๘๗๐๓ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหารแห่งชาติ

อทิตา พรมดี

๑๕:๐๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๘๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๑/๒๕๖๔ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เวลา ๐๙.๓๐-๑๔.๓๐ น. ณ ห้องประชุม
๕๑๑ อาคาร ๕ ชั้น ๑ สำนักงาน
มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่ง
ชาติ

๒๖/๐๔/๒๕๖๔อต ๐๐๐๘/๕๕๘

อุทธรณ์ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งานของหัวหน้าส่วนราการที่ต่ำกว่า
ระดับกรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (ตัวชี้วัดที่ ๒
ระดับความสำเร็จในการรายงานโรค
ระบาด การเฝ้าวังและการควบคุม
ป้องกันโรคในสัตว์ปีก)

๑๘๗๐๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ อทิตา พรมดี

๑๕:๐๖

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๓๐๔/ว ๑๒๗๐

การเตรียมการชี้แจงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี ๒๕๖๔ ต่อสภาผู้แทนราษฎร
วาระที่ ๑ ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ภายในวันที่ ๕
พฤษภาคม ๒๕๖๔

๑๘๗๐๖ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร อทิตา พรมดี

๑๕:๑๐

กองแผนงาน ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๗๐๗/๒๕๖๔

ขอยื่นหนังสือรับรองสุขอนามัย Health
Certificate ล่าช้า

๑๘๗๐๗ บริษัท ซีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ดรุณี คำรอด

๑๕:๑๑

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๑.๐๖/ว ๓๔๘๐

การขับเคลื่อนภาคเกษตรด้วยโมเดลเศร
ษฐกิจ BCG (BCG Model)

๑๘๗๐๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองกลาง

อทิตา พรมดี

๑๕:๑๒

กองแผนงาน ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๘๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๘/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๗๐๙/๒๕๖๔

ขอยื่นหนังสือรับรองสุขอนามัย Health
Certificate ล่าช้า

๑๘๗๐๙ บริษัทจีเอฟพีที จำกัด (มหาชน) ดรุณี คำรอด

๑๕:๑๓

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๗๑๐/๒๕๖๔

แจ้งแล้วเสร็จการขยายพื้นที่ การขยาย
พื้นที่ High Risk Medium Risk และ
Cold storage no.๓.๒ โรงงานผลิตที่ ๑

๑๘๗๑๐ บริษัท แมคคีย์ ฟูู้ด เซอร์วิสเซส
(ประเทศไทย) จำกัด

ดรุณี คำรอด

๑๕:๑๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๑๑๐๓/๒๖๘๓

ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นน้ำยาฆ่า
เชื้อโรคและเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(COVID-๑๙)

๑๘๗๑๑ กรมส่งเสริมสหกรณ์ อทิตา พรมดี

๑๕:๒๕

กองสารวัตรและกักกัน ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๔๑

รายงานผลการรื่้อถอนสิ่งปลูกสร้างชำรุด
พร้อมขออนุมัติจำหน่ายพัสดุออกจาก
ทะเบียน

๑๘๗๑๒ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ดรุณี คำรอด

๑๕:๓๐

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๑๓๓

ขออนุมัตินำโคขึ้นทะเบียน

๑๘๗๑๓ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ ดรุณี คำรอด

๑๕:๓๑

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๕/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๗/๐๙๒

รายงานการจำหน่ายสัตว์ครุภัณฑ์

๑๘๗๑๔ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
อำนาจเจริญ

ดรุณี คำรอด

๑๕:๓๓

สำนักพัฒนาอาหารสัตว์ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔ธอน.๐๔๓/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ GMP บริษัท
ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ จำกัด
(EST.๐๕)

๑๘๗๑๕ บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์
เบฟเวอร์เรจ จำกัด

ดรุณี คำรอด

๑๕:๓๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๘๖ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔นภ ๐๐๑๗.๒/๕๓๗๑

การดำเนินการโอนสินทรรัพย์ที่ได้จาก
การใช้จ่ายงบประมาณจังหวัดหนองบัว
ลำภู วงเงิน ๔,๗๖๖,๕๐๐ บาท

๑๘๗๑๖ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู อทิตา พรมดี

๑๕:๓๕

กองคลัง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔ธอน.๐๔๔/๒๕๖๔

การแก้ไขข้อบกพร่องระบบ HACCP
บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจ
จำกัด (EST.๐๖)

๑๘๗๑๗ บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์
เบฟเวอร์เรจ จำกัด

ดรุณี คำรอด

๑๕:๓๗

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔ธอน.๐๔๖/๒๕๖๔

ขอเพิ่มรายการส่งออกสินค้าไปประเทศ
สิงคโปร์

๑๘๗๑๘ บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์
เบฟเวอร์เรจ จำกัด

ดรุณี คำรอด

๑๕:๓๙

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๓/๒๓๐๒

ขอส่งเช็คธนาคารกรุงไทย จำกัด
(มหาชน) จำนวน ๑๘,๑๔๒.๘๖ บาท

๑๘๗๑๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์

อทิตา พรมดี

๑๕:๓๙

กองคลัง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๓๔๙

ขออนุมัติจัดการฝึกอบรมเกษตรกร
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาด
กลุ่มเครือข่าย จำนวน ๑๖ โครงการ
ทั้งสิ้น ๓๐,๐๐๐ บาท

๑๘๗๒๐ สำนักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร

อทิตา พรมดี

๑๕:๔๑

กองคลัง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔ธอน.๐๔๖/๒๕๖๔

ขอเพิ่มรายการส่งออกสินค้าไปประเทศ
สิงคโปร์

๑๘๗๒๑ บริษัท ซีพีเอฟ ฟู้ด แอนด์
เบฟเวอร์เรจ จำกัด

ดรุณี คำรอด

๑๕:๔๒

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๗๒๒/๒๕๖๔

ขอเชิญคุณหมอประจำโรงงานมาตรวจ
สอบการผลิต

๑๘๗๒๒ บริษัท ดี แอนด์ ซี  คลับ จำกัด ดรุณี คำรอด

๑๕:๔๕

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๘๗ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๓๐/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๓๖-๑๘๗๒๓/๒๕๖๔

ขอความอนุเคราะห์ออกหนังสือรับรอง
สุขภาพ (HEALTH CERTIFICATE) ล่าช้า

๑๘๗๒๓ บริษัท ไทย อินาบะ ฟูดส์ จำกัด อทิตา พรมดี

๑๕:๔๖

สำนักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กค ๐๔๒๖/๐๒๑๓๘๓

การสั่งจ่ายบำนาญสมาชิก กบข. (นาง
นิภา ภูสงวน)

๑๘๗๒๔ กรมบัญชีกลาง สนง.คลังเขต ๔ พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔สธ ๑๐๐๒.๑๑/ว ๓๒๗

ขอแจ้งยกเลิกการประชุมคณะกรรมการ
เครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวัน
ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

๑๘๗๒๕ กองควบคุมเครื่องมือแพทย์ อทิตา พรมดี

๑๕:๕๗

กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์
บริการ

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔นน ๐๐๐๘/๖๒๗

ส่งแบบขอรับการแต่งตั้งให้ดำรง ตน.
ประเภททั่วไป ระดับอาวุโส ของ นาย
เกษม เกียรติอมรเวช

๑๘๗๒๖ สนง.ปศจ.น่าน ฝ่ายบริหารทั่วไป พรกมล เจริญบุญ

๑๕:๕๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔พบ ๐๐๐๘/๗๙๒

ขออุทธรณ์ตัวชี้วัดความสำเร็จในการ
รายงานโรคระบาด การเฝ้าระวังและการ
ควบคุมป้องกันโรคในสัตว์ปีก

๑๘๗๒๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบุรี อทิตา พรมดี

๑๕:๕๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๘๓

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา (นาย
ไกรแก้ว คำดี, น.ส.วนิดา คำสุวรรณ์)

๑๘๗๒๘ สนง.ปศข.๖ (ส่วนสุขภาพสัตว์) พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๐๐

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๘๘ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๒๐/๓๙๙

การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ ณ วันที่ ๑
เม.ย.๒๕๖๔

๑๘๗๒๙ สนง.ปศุสัตว์พื้นที่ กทม. (กลุ่ม
ยุทธศาสตร์ฯ)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๐๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๐/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๘๒๐

รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปรับปรุง
ในวันที่ ๒๔-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๑๘๗๓๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ อทิตา พรมดี

๑๖:๐๒

กลุ่มตรวจสอบภายใน ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔นพ ๐๐๐๘/๑๑๙๒

การเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระเกียรติพระ
ชนมพรรษา (สมชาย อนันตจารุตระกูล,
ประกิจ ศรีไสย์, สามารถ ดาวเศรษฐ์, สุธี
ธรรมวงศา)

๑๘๗๓๑ สนง.ปศจ.นครพนม (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๑๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔นธ ๐๐๐๘/๕๕๘

ขออุทธรณ์ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งานของ หน.ส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับ
กรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๘๗๓๒ สนง.ปศจ.นราธิวาส (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔สฎ ๐๐๐๘/๑๑๕๑

ขออุทธรณ์ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
งานของ หน.ส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับ
กรม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

๑๘๗๓๓ สนง.ปศจ.สุราษฎร์ธานี พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๓

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๙/รบ ๓๑๓

อุทธรณ์ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
หน.ส่วนราชการที่ต่ำกว่าระดับกรม ครั้ง
ที่ ๑/๒๕๖๔

๑๘๗๓๔ ศวพ.ภาคตะวันตก จ.ราชุบรี พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๒๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๘๙ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔ดศ ๐๕๐๒/ว ๑๑๔๑

ขอเลื่อนการอบรมหลักสูตรด้านสถิติและ
เทคโนโลยีดิจิทัล ประจำปี งปม.พ.ศ.
๒๕๖๔ (จำนวน ๔ หลักสูตร)

๑๘๗๓๕ สนง.สถิติแห่งชาติ กองนโยบายและ
วิชาการสถิติ หลักสี่ กทม.

พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๔๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๑๐/ว ๒๙๑๗

แจ้งแนวทางการดำเนินการโครงการฝึก
อบรมและขอรายชื่อข้าราชการบรรจุใหม่
เพื่อการจัดฝึกอบรม หลักสูตร การเป็น
ข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

๑๘๗๓๖ สป.กษ. สถาบันเกษตราธิการ พรกมล เจริญบุญ

๑๖:๕๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔ศก ๐๐๐๘/๘๒๔

ส่งรายชื่อเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ์เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
(จำนวน ๘ ราย / นัททเวโรจน์
บูชาพัฒน์, วีระวัฒน์ ภักดีร่มเย็นฯ)

๑๘๗๓๙ สนง.ปศจ.ศรีสะเกษ (ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป)

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๐๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔ปข ๐๐๐๘/๘๙๑

ขออนุมัติใช้เงินเหลือจ่ายจาก งปม.ใน
การก่อสร้างอาคาร สนง.ปศอ.เมือง
ประจวบฯ (เป็นเงิน ๗๕,๖๕๐ บาท /
และครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เป็นเงิน
๑๗,๔๐๐ บาท) (เสนอ กปร.)

๑๘๗๔๐ สนง.ปศจ.ประจวบฯ ฝ่ายบริหาร
ทั่วไป

พรกมล เจริญบุญ

๑๗:๒๙

กลุ่มประสานราชการ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

ทะเบียนรับ-ลับ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๑๙๑

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๑๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๔ ถิรมน จุลานุกะ

๐๙:๔๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๙๐ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๙/๐๓/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๓

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๒๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ถิรมน จุลานุกะ

๑๖:๐๔

อธิบดี ๐๑/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๒)/๐๐๕

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๒๒๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ ถิรมน จุลานุกะ

๐๙:๑๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/ว ๙๓

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๒๒ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองการ
เจ้าหน้าที่

ถิรมน จุลานุกะ

๑๓:๕๗

อธิบดี ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔กค ๐๔๐๔.๓/๐๑๖๖๖๑

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๒๓ กรมบัญชีกลาง ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๑๘

อธิบดี ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔อว ๖๕๐๑.๑๕/๑๘๓๗

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๒๒๔ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๓๑

อธิบดี ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ขก ๐๐๐๘/๔

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๒๕ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๓๙

อธิบดี ๐๒/๐๔/๒๕๖๔

๓๐/๐๓/๒๕๖๔มท ๐๒๒๗.๖(ชร)/๐๐๑

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๒๖ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ๒
ศาลากลางจังหวัดเชียงราย

ถิรมน จุลานุกะ

๑๐:๔๗

อธิบดี ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๕๔

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๒๒๗ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ ถิรมน จุลานุกะ

๑๑:๑๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๙๑ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๕/๐๓/๒๕๖๔จบ ๐๐๐๘/ว ๐๐๓

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๒๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ถิรมน จุลานุกะ

๑๑:๓๓

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๒๙/๐๓/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๒/๙๓๘๔

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๒๙ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กกจ.

ถิรมน จุลานุกะ

๑๓:๕๐

กรมปศุสัตว์ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๖

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๒๓๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๐๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๓)/๕๕

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๓๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๓ ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๐๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๑

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๒๓๒ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๖ ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๑๕

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๓๑/๐๓/๒๕๖๔ปช ๐๐๒๒/๐๗๘๐

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๓๓ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนนทบุรี ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๒๐

อธิบดี ๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๒/๐๔/๒๕๖๔จบ ๐๐๐๘/ว ๑๐๕

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๓๔ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๓๐

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๐๗/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๐๔/๗๗๔๓

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๓๕ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กกจ.

ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๑๕

สำนักกฏหมาย ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๘/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๒/ว ๙๗

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๒๓๖ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ กองการ

ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๒๐

อธิบดี ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๙๒ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

เจ้าหน้าที่

๒๕/๐๓/๒๕๖๔๓๑๕/๒๕๖๔

หนังสือ ลับ ซองน้ำตาล

๒๓๗ มูลนิธิมิราเคิลฯ สป.กษ. ปรียา ตันตยานนท์

๑๔:๔๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๐๔/ว ๓๘

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๓๘ สำนักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ สำนักการ
เกษตรต่างประเทศ

ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๐๘

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์
ระหว่างประเทศ

๐๘/๐๔/๒๕๖๔

๐๑/๐๔/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๙๑๐

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๓๙ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ถิรมน จุลานุกะ

๑๐:๐๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔ปช ๐๐๒๒/๐๘๔๒

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๔๐ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนนทบุรี ถิรมน จุลานุกะ

๑๐:๔๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔ปช ๐๐๒๒/๐๘๓๒

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๔๑ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนนทบุรี ถิรมน จุลานุกะ

๑๐:๕๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๕/๐๔/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๑๑๒๔

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๔๒ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเ่ชียงราย ถิรมน จุลานุกะ

๑๐:๕๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๔/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๓๒๙

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๔๔ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๔๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

๐๗/๐๔/๒๕๖๔พท ๐๐๐๘/๕๔๙๙

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๒๔๕ ศาลากลางจังหวัดพัทลุง ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๐๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๐๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๙๓ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๐๙/๐๔/๒๕๖๔มท ๐๖๐๓/๒๔๕

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๔๖ กรมป้องกันและบรรรเทา
สาธารณภัย

ถิรมน จุลานุกะ

๑๖:๑๘

อธิบดี ๑๙/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔พร ๐๐๑๗.๓/๑๖๖

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๒๔๗ ศาลากลางจังหวัดแพร่ ถิรมน จุลานุกะ

๑๒:๔๐

อธิบดี ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๖/๐๔/๒๕๖๔๗๔๐๘๑-๒๔๘/๒๕๖๔

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๔๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๑๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๔๑๙

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๔๙ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๒๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๑/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔ปข ๐๐๐๘/๘๓๖

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๕๐ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรี
ขันธุ์

ถิรมน จุลานุกะ

๑๐:๔๔

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔อว ๐๔๐๕.๕/ว ๒๒๗๙

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๕๑ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ถิรมน จุลานุกะ

๑๑:๑๐

อธิบดี ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔ชน ๐๐๐๘/๖๘๕

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๕๓ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ถิรมน จุลานุกะ

๑๖:๕๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๒/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔รบ ๐๐๐๘/๑๐๕๐๑

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๕๔ ศาลากลางจังหวัดราชบุรี ถิรมน จุลานุกะ

๐๙:๔๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔ปช ๐๑.๐๑(ขก)/๐๕๗๙

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๕๕ สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนนทบุรี ถิรมน จุลานุกะ

๑๔:๒๗

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๙๔ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๒๓๒/ว ๑๒

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๕๖ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๐๖

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๓/๐๔/๒๕๖๔

๑๙/๐๔/๒๕๖๔ชร ๐๐๐๘/๑๒๐๔

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๐๑

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๒)/๐๑๔

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๒๕๘ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๒ ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๐๙

อธิบดี ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๑/๐๔/๒๕๖๔มท ๐๕๑๕.๒/๑๖๘๔

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๒๕๙ กรมที่ดิน ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๑๘

อธิบดี ๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๒/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖(๘)/๘

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๒๖๐ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ถิรมน จุลานุกะ

๑๕:๒๙

สำนักควบคุมป้องกันและบำบัดโรค
สัตว์

๒๖/๐๔/๒๕๖๔

๒๗/๐๔/๒๕๖๔กษ ๐๖๑๖/๑๕๐๗

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๖๑ สำนักงานปศุสัตว์เขต ๕ ถิรมน จุลานุกะ

๑๒:๔๒

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔นร ๑๐๑๑/ล ๑๔๒

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๖๒ สำนักงาน  ก.พ. ถิรมน จุลานุกะ

๑๓:๑๙

กองการเจ้าหน้าที่ ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๖/๐๔/๒๕๖๔ปป ๐๐๐๖/๑๐๕๐

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๒๖๓ สำนักงาน ป.ป.ท. ถิรมน จุลานุกะ

๑๓:๒๘

สำนักกฏหมาย ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

๒๓/๐๔/๒๕๖๔กค ๐๔๐๔.๓/๐๑๙๕๔๒

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๖๔ กรมบัญชีกลาง ถิรมน จุลานุกะ

๑๓:๓๕

สำนักกฏหมาย ๒๙/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด



หนังสือรับเข้าจากภายนอก กรมปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์

ประจำปี ๒๕๖๔   ช่วงวันที่รับ ๐๑/๐๔/๒๕๖๔ ถึง ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

หน้าที่ ๖๙๕ / ๖๙๕

พิมพ์ ณ วันที่ ๒๕/๐๕/๒๕๖๔

หนังสือทั้งหมด ๔๐๑๐ ฉบับ

เลขที่/เรื่อง ลงวันที่ ถึงจาก ผู้รับ วันเวลารับเลขรับ การปฏิบัติ

๒๗/๐๔/๒๕๖๔สธป/๒๗๔๔๗

ซองสีขาว "ลับ" ๑ ซอง

๒๖๕ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร

ถิรมน จุลานุกะ

๑๓:๔๑

สำนักกฏหมาย ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

๒๘/๐๔/๒๕๖๔มท ๐๖๐๓/๓๐๓

ซองสีน้ำตาล "ลับ" ๑ ซอง

๒๖๖ กรมป้องกันและบรรรเทา
สาธารณภัย

ถิรมน จุลานุกะ

๑๓:๔๘

กองการเจ้าหน้าที่ ๓๐/๐๔/๒๕๖๔

ARC1R004 ดรุณี คำรอด


