
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่  4 / 2564   ประจ าเดือน  เมษายน  2564   วันที่   29 เมษายน  2564  เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ผู้มาประชุม 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง หมายเหตุ 
1. นายชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  
2. นางจุฑามาศ  สมไชย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  

3. นายทวีป แสนจ าลา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  

4. นายสุรชัย สีน้ าค า หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ  
5. นายพิทักษ์  เผ่าผา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ  
6. นายสมควร พฤกษชาติ ปศุสัตว์อ าเภอป่าติ้ว  
7. นายสถาพร  จุลสัตย์ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองยโสธร  

8. นายปรีชา ช ากรม ปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย  
9. นายพงศ์นริศร์  สิทธิบุรี ปศุสัตว์อ าเภอค าเข่ือนแก้ว  
10. นายเด่นพงษ์ ไทยลา ปศุสัตว์อ าเภอทรายมูล  
11. นายวิฑูรย์ ละคร ปศุสัตว์อ าเภอไทยเจริญ  
12. นายบรรลือ  กล่ าพูล ปศุสัตว์อ าเภอกุดชุม  
13. นายสมศักดิ์ ธรรมบุตร ปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง  
14. นายอพิมล  ตานุชนม์ ปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา  
15. นายสุรศักดิ์ มณีปกรณ์ สัตวแพทย์ช านาญงาน  
16. นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ สัตวแพทย์ช านาญงาน  
17. นางสาววันเพ็ญ มณีมูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
18. นายไพรรี ไกยะรัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  

19. นายปัญญา มูลสาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

20. นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลศิ นักจัดการงานทั่วไป  
ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายด ารงศักดิ์  หงษ์ทะนี ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสตัว์ยโสธร  

2. นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ ด่านกักกันสัตว์ยโสธร  
เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 



วาระก่อนประชุม   ย้ายข้าราชการ นางสาวพัชนี เกษแม่นกิจ ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ส านักงาน    
ปศุสัตว์อ าเภอเมืองยโสธร ย้ายไปด ารงต าแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ ที่ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองลพบุรี 
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
 1. สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในวันนี้ ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อรวมทั้งหมด 1 ,871ราย
 2. จังหวัดยโสธร มีบุคลากรทางการแพทย์ที่ติดเชื้อฯ เนื่องจากคนไข้ที่ไปรับการรักษาได้ปกปิดข้อมูล     
จึงท าให้เกิดการแพร่เชื้อ ตอนนี้บุคลากรแพทย์ทั้งหมดได้กักตัวและก าลังรับการรักษาอยู่ที่สถานกักตัวที่
โรงพยาบาลได้จัดเตรียมไว้ให้ และจังหวัดยโสธร มีผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เดือน เมษายน ยอดสะสมเป็น
จ านวนทั้งสิ้น 57 ราย (ข้อมูลวันที่ 28 เมษายน 2564) 

 
 3. สถานการณโ์รคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของกรมปศุสัตว์ 



 
 4. ตลาดนัดโค-กระบือและสนามชนไก่ในจังหวัดต้องปิดท าการจนกว่าจะมีค าสั่งเปลี่ยนแปลง ส านักงาน 
ปศุสัตว์จังหวัดยังสามารถต่ออายุสนามชนไก่ได้เช่นเดิม เพียงแต่ระยะเวลาในช่วงนี้ไม่สามารถท าการประลองไก่ชนได้ 
 5. เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดจึงมีค าสั่งให้ ตลาดชุมชน ตลาดคลองถม 
สถานที่ออกก าลังกาย ผับ-บาร์ ปิดพื้นท่ีไปจนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 
 6. หากผู้ใดมีญาติท่ีมาจากต่างจังหวัดและอยู่ในไทม์ไลน์ความเสี่ยงสูง ขอความกรุณากักตัว 14 วัน 
 7. ขอให้เจ้าหน้าที่ทุกคนท าการสวมหน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลา หากผู้ใดฝ่าฝืนค าสั่งจะโดนด าเนินคดี
ตามกฎหมาย มีโทษปรับ 6,000 บาท และโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาท 
 8. เนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ขอให้อ าเภอมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างาน 
โดยสามารถท างานที่บ้านได้ (Work from home) หากมีเรื่องจ าเป็น ต้องสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ตลอดเวลา 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 3/2564 ประจ าเดือน มีนาคม วันที่ 30 มีนาคม 2564 
มติที่ประชุม                  รับรอง                                                                               . 

 



ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม                      -                                                                                           . 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 
4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  
1. รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 

 



 

 

 



 2. Work from home. 

 



 
3. แจ้งปรับเปลี่ยนรูปแบบตรวจกิจกรรม 5 ส ระดับอ าเภอ 
ในเดือน สิงหาคม 2564 คณะกรรมการได้ก าหนดแผนการตรวจกิจกรรม 5 ส ระดับอ าเภอ นั้น 

แต่เนื่องจากปัจจุบันเกิดการแพร่ระบาด (ระลอกใหม่) ของโรค COVID-19 และเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด
โรคฯ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าจะไม่ลงพ้ืนที่เพ่ือออกตรวจกิจกรรม 5 ส ในแต่ละอ าเภอ ดังนั้น จึงขอ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการตรวจ โดยให้อ าเภอด าเนินกิจกรรม 5 ส ดังต่อไปนี้ 

- ด าเนินกิจกรรมและรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 5 ส (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) 



- ส่งรูปภาพ ก่อน-หลัง ท ากิจกรรมให้ตรงตามมาตรฐาน 5 ส กรมฯ (ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด) 
ทั้งนี้ ให้ส่งรายงานผลการด าเนินกิจกรรม 5 ส ที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เพ่ือให้     
ฝ่ายบริหารฯ ท าการรวบรวมรูปเล่มเพื่อรายงานกรมปศุสัตว์ต่อไป 

4. ก าหนดการ กิจกรรม 5 ส ของหน่วยงานภายในสังกัดส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร      
เวลา 14.00 น. วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 

มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   

4.2 ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
  ศาลสั่งจ าคุกผู้ลักลอบขนหมู 12 เดือนปรับ 20,000 บาท สืบเนื่องจากเหตุเกิดเมื่อวันที่ 29 
มีนาคม 2564 บริเวณหน้าวิทยาลัยเทคนิคยโสธร มีค าพิพากษา ลงโทษผู้ลักลอบเคลื่อนย้ายสุกร จ านวน 17 ตัว 
ข้ามมาจากจังหวัดอ่ืน เข้าเขต จ.ยโสธร ที่ได้ประกาศ เป็นเขตเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์ไว้ โดยไม่ได้รับอนุญาต    
เป็นหนังสือจากสัตวแพทย์พ้ืนที่ต้นทาง ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ.2558 โดยศาลมีค าพิพากษา
ลงโทษจ าเลย จ าคุก 12 เดือน ปรับ 20,000 บาท จ าเลยให้การรับสารภาพ เป็นเหตุลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจ าคุก 6 
เดือน ปรับ 10,000 บาท โทษจ าคุกรอการลงโทษมีก าหนด 1 ปี  
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   

  4.3 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
  1. โรคพิษสุนัขบ้า 

 



 
เป้าการท าหมันสุนัข - แมวประจ าปีงบประมาณ 2564 (2,000 ตัว)  ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษายน 2564 

อ าเภอ เป้า 
หมาย 

สุนัข แมว ผลงานรวม % 

ผู้ เมีย ผู้ เมีย 
เมืองยโสธร 500 199 408 123 320 1050 210.00 
ค าเขื่อนแก้ว 200 65 110 46 115 336 168.00 
มหาชนะชัย 200 95 182 23 74 374 187.00 
กุดชุม 250 53 123 35 94 305 122.00 
เลิงนกทา 250 82 182 41 76 381 152.40 

ทรายมูล 150 53 98 33 36 220 146.67 
ป่าติ้ว 150 11 48 18 47 124 82.67 
ไทยเจริญ 150 36 65 15 43 159 106.00 

ค้อวัง 150 31 88 6 64 189 126.00 
รวม 2,000 625 1,304 340 869 3,138 156.90 

 
 
  2. ผลการปฏิบัติงานทดสอบโรค Brucellosis /ก าจัดพยาธิ ปีงบประมาณ  2564  
                                            ประจ าเดือน เมษายน 2564         



 
 
 

อ าเภอ 

โครงการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่
นา ไม่เหมาะสมฯ 

 
  กิจกรรมพัฒนาเขตเศรษฐกิจโคเนื้อ 

ก าจัดพยาธิในโค - กระบือ - 
แพะ 

ทดสอบโรค  
Brucellosis ในโค 

ก าจัดพยาธิในโค 

เป้า ผล % เป้า ผล % เป้า ผล % 
เมือง 88 2 2 55 24 43 55 24 43 

ทรายมูล 70 3 4 40 33 82 40 8 20 

กุดชุม 80 6 7 55 - - 55 5 9 

ไทยเจริญ 70 2 2 40 49 117 40 - - 
เลิงนกทา 85 73 85 55 65 118 55 53 96 

ป่าติ้ว 70 15 21 40 15 37 40 30 75 
ค าเข่ือนแก้ว 80 2 2 55 69 125.5 55 38 69.1 
มหาชนะชัย 80 - - 55 55 100 55 47 85 

ค้อวัง 70 4 5 40 42 105 40 17 42 
รวม 465 107 23 693 350 50.51 693 222 32.03 

  3. โรคไข้หวัดนก ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการเก็บซากสัตว์ปีกป่วยตายส าหรับเดือน มีนาคม  

 
การรับรองสนามชนไก่หรือซ้อมชนไก่ท่ีมีระบบป้องกันโรค 



 ปศุสัตว์อ าเภอปฏิบัติราชการแทนปศุสัตว์จังหวัด ในการออกหนังสือรับรองตามแบบ สกช.4 กรณีไม่ได้ใช้
ประกอบการขออนุญาตและต่อใบอนุญาตให้ใช้เป็นสถานที่เล่นการพนันชนไก่ นั้น การออกหนังสือรับรองตามแบบ 
สกช.4 จะมีเลขที่ล าดับการออกใบอนุญาต เพ่ือให้เป็นไปตามล าดับการออกหนังสือรับรอง จึงให้ปศุสัตว์อ าเภอ
ประสานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์เพ่ือออกเลข เมื่อได้ด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วให้รายงานปศุสัตว์จังหวัดทราบ
ทันท ี
โครงการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรค ประจ าปี พ.ศ. 2564 
    1. เจ้าของสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนแจ้งความประสงค์หรือขอรับการตรวจประเมินสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีก
พ้ืนเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรคตามแบบ กช.1 ที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ  
             2. เจ้าของสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนที่ขอรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนป้องกันโรคตาม
ข้อ 1 จะต้องผ่านการประเมินจากปศุสัตว์อ าเภอตามแบบ กช. 2                
             3. เมื่อผ่านการประเมินตามข้อ 2 ให้เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อ าเภอสุ่มเก็บตัวอย่าง cloaca swab จากฝูงสัตว์
ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนที่เลี้ยงอยู่จ านวน 10 ตัว/ฟาร์ม เมื่อผลตรวจเป็นลบให้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรฯตามแบบ กช.3 
พร้อมระบุพิกัดสถานที่เลี้ยง และให้ปศุสัตว์จังหวัดออกสมุดรับรองสถานที่ เลี้ยงสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชน หรือ
แบบ กช.4 ให้แก่เกษตรกร 

 
  4. โรคลัมปีสกิน 



 

 



 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   



4.4 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
1. การด าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตร ตามพระราชด าริ 
เป้าหมายการติดตามลูกเกิดจังหวัดยโสธร จ านวน 315 ตัว 

 
2. การด าเนินงานโครงการ ศพก. 

                   วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ นายทวี มุ่งงาม    
จัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ควายไทย ประกอบด้วย 1. ฉีดวัคซีน 2. มอบชุดแร่ธาตุ 3. ไถนา และอ่ืนๆ 
สรุป     1. เงินอุดหนุน จ านวน 9 ศูนย์ๆ ละ 5,300 บาท โอนในไตรมาส 4 
 2. คัดเลือกศูนย์ ศพก. เครือข่ายดีเด่นระดับจังหวัด อ าเภอละ 1 ศูนย์ ส่งรายชื่อให้จังหวัดภายใน           
7 พฤษภาคม 2564 

3. การด าเนินงานปศุสัตว์อินทรีย ์
ก าหนดตรวจรับพันธุ์ ไก่ไข่วันที่  3 พฤษภาคม 2564  เวลา 09.30 น. ณ บ้านกุดเสถียร         

ต าบลสร้างมิ่ง อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร เกษตรกร จ านวน 10 ราย ๆ ละ 25 ตัว 
4. กิจกรรมหลักส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขท่ีดินท ากินเองของเกษตรกร 
1. กิจกรรมการเลี้ยงไก่พ้ืนเมือง จ านวน 1 กลุ่ม 
 - ไก่พ้ืนเมืองเพศเมีย 117 ตัว ตัวละ 180 บาท  เป็นเงิน 21,060 บาท 
 - ไก่พ้ืนเมืองเพศผู้ 13 ตัว ตัวละ 200 บาท  เป็นเงิน 2,600 บาท 
 - อาหาร  390 ก.ก. / 13กระสอบ เป็นเงิน 6,240 บาท 
 - ถังน้ า ถังอาหาร 13 ชุด  เป็นเงิน 1950 บาท 
 - วัสดุเวชภัณฑ์  เป็นเงิน 1,950 บาท 
 - วัสดุปรับปรุงหรือก่อสร้างโรงเรือน 16,200 บาท  
 รวมเป็นเงิน 50,000 บาท 

อ ำเภอ เปำ้หมำย(ตัว) ผลกำรด ำเนินงำน %

เมืองยโสธร 50 13 26.0

กุดชุม 50 35 70.0

มหำชนะชัย 50 6 12.0

ค ำเข่ือนแก้ว 30 12 40.0

ปำ่ต้ิว 30 12 40.0

ค้อวัง 30 20 66.7

เลงินกทำ 30 2 6.7

ไทยเจริญ 30 11 36.7

ทรำยมูล 15 4 26.7

รวม 315 115 36.5



 ตู้ฟักไข่ จ านวน 1 เครื่อง  (ยืมเพ่ือการผลิต) 
2. กิจกรรมการเลี้ยงการเลี้ยงแพะจ านวน 1 กลุ่ม 
 - แพะเพศเมีย 11 ตัว ตัวละ 6,000 บาท  เป็นเงิน 66,000 บาท 
 - แพะเพศผู้ 1 ตัว ตัวละ 10,000 บาท  เป็นเงิน 10,000 บาท 
 - ถังหมัก จ านวน 4 ใบ เป็นเงิน 2,000 บาท 
 - ค่าจัดท าแปลงพืชอาหารสัตว์ 2 ไร่ เป็นเงิน 4,000 บาท 
 - อุปกรณ์ป้องกันโรค เป็นเงิน 2,000 บาท 
 - วัสดุปรับปรุงหรือก่อสร้างโรงเรือน 16,000 บาท  
 รวมเป็นเงิน 100,000 บาท 

มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   

4.5 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  
 1. การสนับสนุนปัจจัยการผลิต กิจกรรมปศุสัตว์อินทรีย์ บ้านกุดเสถียร  

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ได้เตรียมกล้าถั่วลิสงเถาฟลอริเกรชไว้แล้ว 2,500 กล้า     
จะส่งมาปลายเดือนพฤษภาคม แต่จะน าตัวอย่างร่วมส่งมอบกับปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 
  2. การประชาสัมพันธ์เรื่องการปลูกพืชอาหารสัตว์ 

 - เมล็ดพันธุ์หญ้าที่มีจ าหน่าย คือ รูซี่ กก.ละ 125 บาท 
 - ท่อนพันธุ์และกล้าพันธุ์ที่มีสนับสนุน (แจกจ่าย) คือ แพงโกล่า,เนเปียร์ปากช่อง 1, กล้ากินนีมอมบาซา 

มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   

4.6 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินคา้ปศุสัตว์ 
  1. ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับฟาร์มสุกร 
  1.1 ประกาศฯ เรื่องก าหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งจากแหล่งก าเนิดมลพิษประเภท
การเลี้ยงสุกร 
 สาระส าคัญ  การเลี้ยงสุกร หมายความว่า การเลี้ยงสุกรพ่อ–แม่พันธุ์ สุกรขุน หรือลูกสุกรชนิดใดชนิดหนึ่ง 
หรือตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปตามน้ าหนักหน่วยปศุสัตว์ 
       น้ าหนักหน่วยปศุสัตว์ 1 หน่วย หมายความว่า น้ าหนักสุทธิของสุกร พ่อพันธุ์ แม่พันธุ์ สุกรขุน       
ลูกสุกร หรือการเลี้ยงสุกรตั้งแต่ 2 ชนิดนั้น มีน้ าหนักรวมกันเท่ากับ 500 กิโลกรัม 1 หน่วยปศุสัตว์ (สุกร) = 500 
กิโลกรัม 
การคิดน้ าหนักสุกร 
สุกรพ่อพันธุ์ หรือ แม่พันธุ์  =  170 กิโลกรัม 
 สุกรขุน    =  60  กิโลกรัม 
 ลูกสุกร   =  12  กิโลกรัม 
การเลี้ยงสุกรประเภท ก = การเลี้ยงสุกรที่มีน้ าหนักหน่วยปศุสัตว์เกิน 600 หน่วย 



การเลี้ยงสุกรประเภท ข = การเลี้ยงสุกรที่มีน้ าหนักหน่วยปศุสัตว์เกิน 60 ≤ 600 หน่วย 
การเลี้ยงสุกรประเภท ค = การเลี้ยงสุกรที่มีน้ าหนักหน่วยปศุสัตว์เกิน 6 < 60 หน่วย 
  1.2 ประกาศฯ  เรื่อง ก าหนดให้การเลี้ยงสุกรเป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่ควบคุมการปล่อยน้ าเสีย
ลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อม 
สาระส าคัญ   
       - ก าหนดให้การเลี้ยงสุกรประเภท ก , ข , ค เป็นแหล่งก าเนิดมลพิษที่ต้องควบคุมการปล่อยน้ าเสียลงสู่  
แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่สิ่งแวดล้อมนอกเขตที่ตั้ง 
      - ห้ามไม่ให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งก าเนิดมลพิษฯ ปล่อยน้ าเสียลงสู่แหล่งน้ าสาธารณะหรือออกสู่
สิ่งแวดล้อม เว้นแต่ น้ าเสียจะมีลักษณะเป็นไปตาม มาตรฐานควบคุมการระบายน้ าทิ้งที่ก าหนดไปในประกาศฯ 
  1.3 ประกาศฯ เรื่องแต่งตั้งพนักงานควบคุมมลพิษ ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
ให้ข้าราชการสังกัดส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมีอ านาจและหน้าที่ในเขตท้องที่ของตน ดังนี้ 
  1. ปศุสัตว์จังหวัด 
  2. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
  3. ปศุสัตว์อ าเภอ 
  4. นายสัตวแพทย์ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 
  5. นักวิชาการสัตวบาล ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการขึ้นไป 
  6. สัตวแพทย์ ตั้งแต่ระดับช านาญงานขึ้นไป 
 
 

2. การประชาสัมพันธ์และตรวจสอบใบรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ (รน.) 
- มาตรา 35  เมื่อได้ฆ่าสัตว์แล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดน าหน่ายเนื้อสัตว์ออกจากโรงฆ่าสัตว์ ก่อนที่

พนักงานตรวจโรคสัตว์ จะรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์นั้น 
- มาตรา 38  ห้ามมิให้ผู้ใดจ าหน่ายเนื้อสัตว์ที่มิได้รับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ ตาม พ.ร.บ. นี้ 
- มาตรา 62  ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 33 , 35 , 38 , 40 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือ        

ปรับไม่เกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2562 

- ใบรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
- การรับรองให้จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
- บรรจุภัณฑ์ ที่มีตราประทับให้จ าหน่าย วันที่สัตว์เข้าฆ่า หรือรหัสชุดการผลิต 
- การรับรองฯ 1 ใบต่อ 1 ปลายทาง 
 ขอให้ปศุสัตว์อ าเภอประชาสัมพันธ์แจ้งผู้ประกอบการจ าหน่ายให้ทราบและให้ความส าคัญกับ

การมีเอกสารใบรับรองฯ ประกอบการจ าหน่าย 



3. มาตรฐานบังคับใช้ในฟาร์มสุกรที่ก าลังประกาศใช้ 
- สุกรขุนตั้งแต่ 1,500 ตัว ขึ้นไป หรือสุกร แม่พันธุ์ตั้งแต่ 120 ตัวขึ้นไป ระยะปรับเปลี่ยน 180 วัน 

 - สุกรขุนตั้งแต่ 500 – 1,499 ตัว หรือสุกรแม่พันธุ์ 95 – 119 ตัว ระยะปรับเปลี่ยนไม่เกิน 3 เดือน 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   

4.7 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   
           1. โครงการส่งเสริมทฤษฎีใหม ่
ก าหนดการฝึกอบรม  
  1.1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย (กลุ่มใหม่)  ปีงบประมาณ 2564 
หลักสูตร  “พัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย” 
 รุ่นที่ 2  วันที่ 3,5 พฤษภาคม  2564  ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 3 ต าบลขุมเงิน อ าเภอเมืองยโสธร 
 รุ่นที่ 3 วันที่ 6,7 พฤษภาคม  2564  ณ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ต าบลส าราญ อ าเภอเมืองยโสธร  
                     1.2 โครงการจัดเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วม (ครั้งที่ 2) 
ก าหนดการ  ในวันที่ 12 พฤษภาคม  2564  ณ ศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ของแต่ละอ าเภอ 
 เกษตรกรผู้เข้ารับการฝึกอบรม จ านวนอ าเภอละ 2 กลุ่มๆละ 15 คน 
             
  2. โครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 
  - เกษตรกรเข้าร่วมโครงการเฟส 2 จ านวนทั้งสิ้น 262 ราย 
  - พัฒนาที่ดินได้ด าเนินการขุดสระในโครงการของเฟส 1 เกษตรกร 615 ราย (ก าลังด าเนินการ) 
  3. โครงการแปลงใหญ่ 
  หลักสูตรที่ 1 “กรอบแนวคิดและการถ่ายทอดความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์และ
การบริหารการจัดการแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์” 
เป้าหมาย 
 สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ด้านปศุสัตว์ (แปลงใหญ่ปี 2564) แปลงละ 30 ราย 
ก าหนดการฝึกอบรม 
  วันที่  18  พฤษภาคม  2564  ณ ที่ท าการกลุ่มแปลงใหญ่  โคเนื้ อ-กระบือ หมู่  5 ต าบลสวาท           
อ าเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร 
 วันที่ 19  พฤษภาคม  2564 ณ ที่ท าการกลุ่มแปลงใหญ่โคขุน  ต าบลหัวเมือง  อ าเภอมหาชนะชัย       
จังหวัดยโสธร 
มติที่ประชุม                     รับทราบ                                                                                   .   

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา    
                                             - 
มติที่ประชุม                                                                                                                  .   



 
ระเบียบวาระที่ 6    เรื่องอื่นๆ  
มติที่ประชุม                       -                                                                                  .   

เลิกประชุมเวลา 12.00 น .    

ลงชื่อ                                ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
                                                                     (นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ) 
       นักจัดการงานทั่วไป 

        ลงชื่อ                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                  (นายทวีป แสนจ าลา) 

         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

 


