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รายงานการประชุม ครั้งที่ 5 / 2561 
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ านาจเจริญ 
....................................................... 

          รายชื่อผู้มาประชุม 
1. นายจตุรงค์  จริยะนรวิชช์  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียม 

และเทคโนโลยีชีวภาพขอนแก่น  
รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดอ านาจเจริญ  
ประธานที่ประชุม 

2. นายชาญชัย  นิลแสง    หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 
การพัฒนาปศุสัตว์ 

3. นางนันทนา  เกรียงธีรศร  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
4. นายสมชาย  สังกะเพศ  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์ 
5. นายสมพร  สิ้นภัย   หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
6. นายทองสุข  บุราณรักษ์            ปศุสัตว์อ าเภอปทุมราชวงศา 
7. นายเลิศรัตน์ชัย  ผุยค าสิงห์  ปศุสัตว์อ าเภอเสนางคนิคม 
8. นายปิยะศักดิ์  โกมลศรี               รักษาการปศุสัตว์อ าเภอพนา 
9. นายเทอดเกียรติ  ปกิรณะ              สัตวแพทย์ช านาญงาน 
10. นายไพโรจน์  บัวใหญ่   สัตว์แพทย์ช านาญงาน   
11. นายกนก  ผ่องอรัญ   เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส 
12. นายสุรพงษ์  ทาหอม          เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   
13. นางบังอร  อุปริมาตร            เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
14. นายสุทิน  สายรักษ์        เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   

และปฏิบัติหน้าที่แทนปศุสัตว์อ าเภอลืออ านาจ 
15. นางพิสุทธินี  ครองรักษ์  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
16. นางสาวสุนิสา  กินาวงศ์  นายสัตวแพทย์ช านาญการ 
17. นายเพิ่มศักดิ์  สุวรรณชาติ  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
18. นายคุทร  แสงเขียว   พนักงานธุรการ  

รายชื่อผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 
1. นายถนอมศักดิ์  เศิกศิริ  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  (ไปราชการ) 
2. นายธนาสิทธิ์  พละไกร          ปศุสัตว์อ าเภอหัวตะพาน  (ไปราชการ) 
3. นายกิตติพงษ์  พานิช           สัตวแพทย์ช านาญงาน 

และปฏิบัติหน้าที่แทนปศุสัตว์อ าเภอชานุมาน 
4. นายอาณัติ  จ าเริญสัตย์             เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
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รายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายปกรณ์เกียรติ  โมฬา  (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ 

เทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี 
2. นายศรีบุญเรือง  ฤทธิ์น้ าค า  (แทน) ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 

ยโสธร 
3. นายประสิทธิ์  ศรีส่อง  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 

อ านาจเจริญ 
4. นายมานิช  จันทะนาม  (แทน) หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
5. นายทองอินทร์  แก้วลาย  เจ้าพนักงานสัตวบาล (จากศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ) 
6. นายศิริศักดิ์  ไชยนา          เจ้าพนักงานสัตวบาล 
6. นายกฤษฎา  ทองเพ็ญ           เจ้าพนักงานสัตวบาล 
7. นายบุญไกร  ไตรตะลา          เจ้าพนักงานสัตวบาล 
8. นางพิมพ์ประภา  อ่อนศรีประไพ      เจ้าพนักงานสัตวบาล 
9. นายศิรวิชญ์   บุบผาสังข์         เจ้าพนักงานสัตวบาล 
10. ว่าที่ร้อยตรีปรีชา  อภัยภักดิ์        เจ้าพนักงานสัตวบาล 
11. นายคณิต  ดอกไม้                  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
12. นายโชติวิทย์  ดอกแก้ว  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
13. นายวุฒินันท์  ไชยา                  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
14. นายอิสระ  สวัสดิ์ตระกูล   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
15. นางสาวบุษญารินทร์  โพธิ์วารี  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
16. นายพัฒนพงศ์  สายพันธุ์           เจ้าพนักงานสัตวบาล 
17. นางสาวเบญจวรรณ  โชคสวัสดิ์      พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
18. นายสิงห์ทอง  วันชัย                 พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
19. นางกมลชนก  ธนกรภักดี             นักวิทยาศาสตร์ 
20. นางอาภรณ์  ปกิรณะ                 นักวิชาการสัตวบาล 
21. นางสาวสริลา  โยวะศรี              นักวิชาการสัตวบาล 
22. นางรัฐชยา  คลังแสง                 เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
23. นางสาวศิวรี  แสงสว่าง   นักจัดการงานทั่วไป 
24. เจ้าหน้าทีจ่้างเหมาบริการช่วยงานด้านสัตวแพทย์ จ านวน 10 คน 

 
 เปิดประชุมเวลา 09.30 น. 
 
 
ระเบียบวาระก่อนการประชุม  (ไม่มี) 
 
 
 
 

ระเบียบ/ 3... 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
1. เรื่องข้าราชการบรรจุใหม่ จ านวน 1 ราย ได้แก่ นางเครือวัลย์  พรมวัง ต าแหน่ง เจ้าพนักงานการเงิน

และบัญชีปฏิบัติงาน 
2. การฝึกอบรมที่โรงแรมกิจตรงวิลล์ รีสอร์ท จังหวัดอุบลราชธานี จัดโดยกระทรวงมหาดไทย เน้นการ

ท าโครงการบูรณาการในพ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (ยโสธร ศรีสะเกษ 
อ านาจเจริญ. อุบลราชธานี) โดยเน้นการแก้ไขปัญหาความยากจน เกษตรอินทรีย์ แก้ปัญหาขาดแหล่งน้ า 
ฯลฯ 

3. การร่วมอบรมหลักสูตรส าหรับผู้บริหารในพ้ืนที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพ้ืนที่ด้านการพัฒนางานบริการของ
จังหวัดที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ณ ห้องประชุมแกรนด์บอลรูม ชั้ น ๒ 
โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น 

4. โครงการไทยนิยม ยั่งยืน  
5. ช่วงนี้เป็นช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก ขอให้ระวังการพนัน 
6. การขยายอายุรับเงินบ านาญข้าราชการ 
7. หนังสือส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ที่ อจ 0006/ว 1747 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานรวบรวมข้อเท็จจริง 
8. หนังสือส านักงานจังหวัด “ด่วนมาก” ที่ อจ 0017.1/ว 1788 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 เรื่องการ

จัดตั้งศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
9. หนังสือศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก ที่ กษ 0605.35/ว 236 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 

เรื่อง ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าปุาสามัคคีมหากุศล 
10. หนังสือกองการเจ้าหน้าที่ ที่ กษ 0602/ว 3202 ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เรื่อง การปรับระดับ

ต าแหน่งของลูกจ้างประจ า 

มติทีป่ระชุม รับทราบส่วนที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 4/2561 ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม 
 
 
ระเบียบวาระที่  3  เรื่องเพื่อทราบ 
3.1 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี  (ไม่มา) 
 
3.2 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  (ไม่มา) 
 
 
 
 

3.3 ศูนย์วิจัย/ 4... 



4 

3.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อ านาจเจริญ 
1. ฝากประชาสัมพันธ์เกษตรกรที่มีความประสงค์ สามารถรับท่อนพันธุ์ได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหาร

สัตว์อ านาจเจริญ 
พันธุ์หญ้าที่มี: พันธุ์หญ้าอะตราตัม (รับได้ทันที) พันธุ์หญ้าเนเปียร์ (รับได้ต้นเดือนกรกฎาคม 2561)  

พันธุ์หญ้าแพงโกล่า (รับได้หลังจากนี้ประมาณ 60 วัน แต่สามารถไปรับได้ทันที ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์ยโสธร) 

มติที่ประชุม รับทราบส่วนที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
 

3.4 ด่านกักกันสัตว์ยโสธร   
1. รายงานสถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้า ผู้เสียชีวิตรายที่ 9 อยู่จังหวัดยโสธร เป็นเพศหญิง อายุ ๖๘ ปี 

เสียชีวิตวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ต้องเพ่ิมความระมัดระวัง ขอให้ผู้เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์ชาวบ้าน 
ในพ้ืนที่เกิดโรคพิษสุนัขบ้า หากไม่พบอาการน่าสงสัย ขอความร่วมมือให้ดูแลสัตว์เลี้ยงด้วยตนเองก่อน  
หากมีอาการน่าสงสัยถึงแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบส่วนที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
 
3.5 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

1. แผนการปฏิบัติงาน เดือนมิถุนายน 2561 
1.1 แผนการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ กิจกรรมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ า ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ าและปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร มีระยะเวลาด าเนินงานระหว่างเดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2561 

 
แผนการปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กิจกรรมตรวจสอบร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ า ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ าและปจัจัยการผลิตทางการเกษตร 
 
วัตถุประสงค ์

1 เพื่อให้การปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายแบบบูรณาการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีทั่วประเทศ และมีความต่อเนื่อง ยั่งยืน 

2 เพื่อให้ผู้ประกอบขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ า ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ า และปัจจัยการผลิตทางการเกษตร  
     เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และสารเคมีก าจัดศัตรูพืช ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย 
 

ระยะเวลาด าเนินงาน เดือนมิถุนายน-สิงหาคม 2561 
 

เป้าหมายการปฏิบัติงาน สถานประกอบการ ร้านขายอาหารสัตว์ อาหารสัตว์น้ า ยาสัตว์ ยาสัตว์น้ า 
 

เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติงานบังคับใช้กฎหมายในแตล่ะอ าเภอ 
เจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์     เจ้าหน้าท่ีปศุสัตว์อ าเภอ 1 คน เจ้าหน้าที่ด่านกักกันสัตว์ 1 คน 
เจ้าหน้าท่ีกรมประมง     เจ้าหน้าท่ีประมงระดับอ าเภอ 1 คน 
เจ้าหน้าท่ีกรมวิชาการเกษตร     เจ้าหน้าท่ีกรมวิชาการเกษตรระดับอ าเภอ 1 คน 
 
 

ขั้นตอน/ ... 
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ขั้นตอนการตรวจสอบสถานประกอบการ 
1 แสดงตนและแจ้งจุดประสงค์การปฏิบัติงาน แสดงบัตรเจ้าหน้าท่ีตาม พ.ร.บ. ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
    พ.ศ. 2558 และ พ.ร.บ. ยา พ.ศ. 2510 
2 ตรวจสอบ ตรวจสอบใบอนุญาตขาย > ตรวจเลขทะเบียน > ตรวจคุณภาพ (วันหมดอายุ ฉลาก การเก็บรักษา 

เป็นต้น) 
3 ผลการตรวจสอบ 

กรณไีม่พบการกระท าความผดิ 
- ท าบันทึกการเข้าตรวจสอบไว้เพือ่เป็นหลักฐาน (แบบ 1 และ วย.3) 
- เจ้าหน้าท่ีชุดปฏิบัติงานพิจารณา มอบเกียรติบตัรฯ 

กรณีพบการกระท าความผดิ 
- ท าบันทึกการเข้าตรวจสอบ บันทึกยึดหรืออายัด บันทึกถ้อยค า และบันทึกอื่น ๆ 
- ท าการยึดหรืออายดัของกลางท่ีใช้ประกอบการกระท าความผิด 
- พบพนักงานสอบสวนเพ่ือท าการแจ้งความด าเนินคดี พร้อมด้วยหลกัฐาน เช่น บันทึกเอกสารต่าง ๆ ของกลางท่ี

ยึดหรืออายดั และรูปถ่าย 
 
การรายงานผล 

ปศุสัตว์อ าเภอรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานไปยังปศุสัตวจ์ังหวัด 
 

ปศุสัตว์จังหวัดรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานไปยังปศุสัตวเ์ขต 
 

ปศุสัตว์เขตรายงานสรุปผลการปฏบิัติงานไปยังกองสารวตัรและกักกนั 
 

กองสารวัตรและกักกันรายงานสรปุผลการปฏิบตัิงานไปยังกรมปศุสตัว์ 
 

กรมปศุสตัว์... 
...แจ้งให ้กรมประมง และ กรมวิชาการเกษตร ทราบ 
...รายงานไปยัง กระทรวงทรวงเกษตรและสหกรณ ์

 
 
1.2 แผนการตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ ในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ 

รอบท่ี 2/2561 จะประสานผู้เกี่ยวข้องต่อไป และขอให้เจ้าหน้าที่อ าเภอร่วมตรวจด้วย 
1.3 ขอให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ที่ตรวจสัตว์ในโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตตั้งโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ 

และการฆ่าสัตว์เขม้งวดในการตรวจสัตว์ที่น ามาฆ่าในแต่ละวัน  

มติที่ประชุม รับทราบส่วนที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 กลุ่มส่งเสริม/ 6… 
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3.6 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
1. ผลการปฏิบัติงาน เดือนพฤษภาคม 2561  

1.1 รายงานความก้าวหน้าโครงการส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐ งบกลาง ปี 2560 
กิจกรรมแผ่นยางปูพื้นคอกโคขุน รัฐสนับสนุน 7 แผ่น เกษตรกร สมทบ 3 แผ่น ตามเปูาหมายที่ได้รับจัดสรร
จากกรมปศุสัตว์ จ านวน 60 ราย ซึ่งได้จัดสรรลงอ าเภอแล้วดังนี้  

ล าดับที ่ อ าเภอ 
เป้าหมาย 

(ราย) 
จ านวน  

(ผลงานที่ส่งมา) 
คงเหลือ 
(ราย) 

1 พนา 5 2 3 
2 ลืออ านาจ 10 4 6 
3 เมืองอ านาจเจรญิ 10 4 6 
4 เสนางคนิคม 10 4 6 
5 ปทุมราชวงศา 10 8 2 
6 หัวตะพาน 10   10 
7 ชานุมาน 5   5 

รวม 60 22 38 
 
และได้รับการประสานงานจากส านักงานปศุสัตว์เขต 3 โดยส่งรายชื่อเกษตรกรของจังหวัดอ านาจเจริญ 
จ านวน 20 ราย ให้บริษัท เรียบร้ อยแล้ ว  จะด า เนินการน าส่ งแผ่นยางให้ส านักงานปศุสั ตว์ 
จังหวัดอ านาจเจริญ ภายในเดือนมิถุนายน 2561 เมื่อได้รับแผ่นยางแล้วให้เก็บเงินจากเกษตรกร รายละ 
7,500 บาท ส่งให้บริษัทและประสานกับด่านกักกันสัตว์ในพ้ืนที่เพ่ือขอรับแผ่นยางรายละ 7 แผ่นต่อไป 

1.2 วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 ติดตามงานโครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ 
ถวายในหลวง” ในพ้ืนที่อ าเภอพนา มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 176 ราย แบ่งเป็น ร่วมเมื่อปี 2560 
จ านวน 106 ราย และร่วมเมื่อปี 2561 จ านวน 70 ราย  

1.3 วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรกร 
เพ่ือเริ่มต้นการผลิตในฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก .) อ า เภอ เมือ งอ านาจ เจริญ ของนายประยงค์   บุญทอง บ้ านโคก เจริญ ต าบลนาวั ง  
อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จังหวัดอ านาจเจริญ โดยมีที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์(นายธีระ  วงศ์เจริญ) เป็นประธานในงานดังกล่าว  

1.4 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 มอบปัจจัยการผลิตโครงการส่งเสริมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
ข้าวหอมมะลิ กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพโค -กระบือ เพ่ือผลิตปุ๋ยคอก (งบพัฒนาจังหวัด 
ปีงบประมาณ 2561) แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จ านวน 40 กลุ่ม เกษตรกร 1,000 ราย 

1.5 วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 ออกติดตาม
นิเทศงานโครงการฟาร์มโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2 ในพื้นท่ีอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ จ านวน 4 กลุ่ม  

1.6 วันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 ออกติดตาม
นิเทศงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายด้านปศุสัตว์  
2 อ าเภอ คือ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญและอ าเภอปทุมราชวงศา  

1.7 วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์เขต 3 จัด
ประกวดกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะบ้านโนนงาม ต าบลโนนงาม อ าเภอปทุมราชวงศา และตรวจเยี่ยม Young 
Smart Farmer ณ สาริพันธุ์ฟาร์ม อ าเภอเสนางคนิคม  

1.8 วันที่ 25/ 7… 
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1.8 วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการเกษตรกรเพ่ือ
เริ่มต้นการผลิตในฤดูการผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
(ศพก.) อ าเภอพนา โดยมีนายจตุรงค์  จริยะนรวิชช์ ปศุสัตว์จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิด 

1.9 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 จัดงานวันอนุรักษ์ควายไทย ซึ่งก าหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคมของทุกปี
เป็นวันอนุรักษ์ควายไทย และด าเนินการจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์ควายไทยขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนต าบล
นาเวียง ต าบลนาเวียง อ าเภอเสนางคนิคม จังหวัดอ านาจเจริญ 
 
2. แผนการปฏิบัติงาน เดือนมิถุนายน 2561 

2.1 วันที่ 4-7 มิถุนายน 2561 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ ส านักงานปศุสัตว์ 
เขต 3 ออกติดตามนิเทศงานโครงการอนุรักษ์และพัฒนาการผลิตกระบือ โครงการ Young Smart Farmer 

2.2 วันที่ 11-22 มิถุนายน 2561 ติดตามโครงการตามงบพัฒนาจังหวัด 2 โครงการ 3 กิจกรรม ดังนี้ 
 - โครงการส่งเสริมและพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัยตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
จ านวน 2 กิจกรรม ได้แก่  
  1  กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์วิถีเมืองธรรมเกษตร จ านวน 400 ราย 
  2  กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงสุกรชีวภาพ (หมหูลุม) จ านวน 100 ราย  
 - โครงการส่งเสริมและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตข้าวหอมมะลิ จ านวน 1 กิจกรรม ได้แก่ 

1  กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพโค-กระบือ เพ่ือผลิตปุ๋ยคอก จ านวน 1,000 ราย 
2.3 การฝึกอบรมเสริมทักษะอาชีพเกษตรกรที่ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ด้านปศุสัตว์ จ านวน 70 ราย 

ก าหนดอบรมระหว่างวันที่ 26-28 มิถุนายน 2561 จ านวน 3 รุ่น รุ่นละ 24 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ของนายประยงค์  บุญทอง 

2.4 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่ายด้านปศุสัตว์  
กลุ่มส่งเสริมฯ ให้เจ้าของศูนย์ ศพก.เครือข่าย ส่งเอกสารประกอบการขอเบิกเงินอุดหนุนในวันที่  
11 มิถุนายน 2561 เพ่ือรวบรวมใบส าคัญเบิกเงินอุดหนุนศูนย์ละ 12,000 บาท ตามรายชนิดสัตว์ที่เลือกไว้ 

2.5 โครงการ “5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง” ขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
ทุกอ าเภอท าการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ช่วยงานในการส่งเสริมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ต าบลละ 1 ราย ซึ่งจะมี
ค่าตอบแทนให้รายละ 300 บาท โดยส่งรายชื่อให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ านาจเจริญภายในวันที่  
15 มิถุนายน 2561 เพ่ือท าค าสั่งในการปฏิบัติงานต่อไป  

มติที่ประชุม รับทราบส่วนที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 กลุ่ม/ 8... 
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3.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
1. ผลการปฏิบัติงาน เดือนพฤษภาคม 2561 

1.1 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 ปฏิบัติงานเก็บเลือดสุนัขเพ่ือส ารวจระดับภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้า  
ในพ้ืนที่ต าบลบุ่ง และต าบลคึมใหญ่ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ ซึ่งเป็นพ้ืนที่เคยเกิดโรค และผ่านการท าวัคซีน
แล้วแต่ยังไม่พบโรค เก็บเลือดจากสุนัข จ านวน 20 ตัว โดยตัวอย่างซีรั่มจะน าส่งอศวพ.สุรินทร์ ต่อไป 

1.2 สอบสวนโรคและด าเนินการตามมาตรการเร่งรัดก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ 
จัดท าประชาคมในหมู่บ้าน/ชุมชน พร้อมทั้งประกาศก าหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคพิษสุนัขบ้า 
ในพ้ืนที่เกิดโรคและรัศมี 5 กิโลเมตร เป็นเวลา 30 วัน ดังนี้ 
 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านโต่งโต้น หมู่ที่ 4 ต าบลรัตนวารี 
อ าเภอหัวตะพาน  
 - วันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านก่อ หมู่ที่ 2 ต าบลดอนเมย 
อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  
 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านก้าวหน้าสามัคคี หมู่ที่ 6  
ต าบลโนนโพธิ์ อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  
 - วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านภูดานกอย หมู่ที่ 6 ต าบลค าโพน  
อ าเภอปทุมราชวงศา  
 - วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านนาเยีย หมู่ที่ 4 ต าบลนายม 
อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
 - วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาวัดฉิมพลี หมู่ที่ 2 ต าบลปลาค้าว อ าเภอเมือง
อ านาจเจริญ 
 - วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศาลาเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนต าบลจิกดู่ 
ต าบลจิกดู่ อ าเภอหัวตะพาน 
 - วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านวินัยดี หมู่ที่ 4 ต าบล  
นาปุาแซง อ าเภอปทุมราชวงศา 
 - วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ที่ท าการผู้ใหญ่บ้านนาหว้า หมู่ที่ 1 ต าบลนาหว้า  
อ าเภอปทุมราชวงศา  
 - วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลพนา ต าบลพนา 
อ าเภอพนา  
 - วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.00 น. ณ ศาลาประชาคมบ้านหัวดง หมู่ที่ 11 ต าบลเปือย 
อ าเภอลืออ านาจ 
 - วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ ศาลากลางบ้านสมสะอาด หมู่ที่ 5 ต าบล 
หนองสามสี อ าเภอเสนางคนิคม 

1.3 วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ปฏิบัติงานโครงการ บ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 
จังหวัดอ านาจเจริญ ที่โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา หมู่ที ่8 ต าบลโคกสาร อ าเภอชานุมาน  

1.4 วันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ปฏิบัติงานกิจกรรมเฝูาระวังเชื้อแซลโมเนลลาในฟาร์มที่ได้รับการรับรอง
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสัตว์ปีก ปีงบประมาณ 2561 จากฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อ 
สมรฟาร์ม ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ โดยท าการเก็บตัวอย่าง  Boot swab จากฟาร์มภายใน  
3 สัปดาห์ก่อนส่งโรงฆ่า จ านวน 2 ตัวอย่าง ส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือตอนล่าง             1.5 วันที่/ 9... 
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1.5 วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ด าเนินการเก็บตัวอย่างซีรั่มแพะ ตามกิจกรรมส ารวจความชุก 
โรคบรูเซลลา ปี 2561 ในพ้ืนที่อ าเภอปทุมราชวงศาและอ าเภอชานุมาน จ านวน 5 ฟาร์ม  

1.6 วันที่  23 พฤษภาคม 2561  ปฏิบัติงานโครงการประชารัฐร่วมใจก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า 
ปีงบประมาณ 2561 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  ปี 2561-2563  
ณ วัดจินดามณี ต าบลค าเขื่อนแก้ว อ าเภอชานุมาน 

1.7 ปฏิบัติงานเคาะประตูบ้านเฝูาระวังโรคสัตว์ปีกเชิงรุกและพ่นยาฆ่าเชื้ อโรค แนะน าการปรับระบบ
การเลี้ยงสู่มาตรฐาน GFM จังหวัดอ านาจเจริญ ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม 2561 โดยชุดเฉพาะกิจ 
เพ่ิมประสิทธิภาพการเฝูาระวังและลดความเสี่ยงโรคระบาดในสัตว์ปีก ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  
ชานุมาน ปทุมราชวงศา พนา และเสนางคนิคม 

 
2. แผนการปฏิบัติงาน เดือนมิถุนายน 2561 

2.1 วันที่ 1-30 มิถุนายน 2561 โครงการรณรงค์ท าวัคซีนปูองกันโรคในไก่พ้ืนเมืองครั้งที่ 3/2561  
จะมีการตรวจภูมิคุ้มกันภายหลังได้รับวัคซีนครั้งที่ 3/2561 

2.2 วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ปฏิบัติงานกิจกรรมส ารวจความชุกโรคบรูเซลโลซีสและวัณโรคในกระบือ 
ในพ้ืนที่อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ และอ าเภอลืออ านาจ (ตามเปูาหมายรายชื่อจากส านักควบคุม ปูองกันและ
บ าบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์) 

2.3 ปฏิบัติงานกิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ความเหมาะสมของกระบือ 
(Zoning) ในจังหวัดอ านาจเจริญ 
 - วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ในพ้ืนที่อ าเภอลืออ านาจ  
 - วันที่ 4 มิถุนายน 2561 ในพ้ืนที่อ าเภอหัวตะพาน 
 - วันที่ 5 มิถุนายน 2561 ในพ้ืนที่อ าเภอพนา 
 - วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ในพ้ืนที่อ าเภอชานุมาน 

2.4 วันที่ 5 มิถุนายน 2561 แผนการเก็บตัวอย่างเพ่ือจัดท าตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด รอบที่ 2 ประจ าปี 
พ.ศ. 2561 เรื่องการรับรองสถานที่เลี้ยงสัตว์ปีกพ้ืนเมืองหรือไก่ชนปูองกันโรค ประจ าปี 2561 ในพ้ืนที่
อ าเภอเสนางคนิคม 13 ราย และอ าเภอปทุมราชวงศา 15 ราย รวม 28 ราย 56 ตัวอย่าง 

2.5 วันที่ 13 มิถุนายน 2561 แผนปฏิบัติงานโครงการประชารัฐร่วมใจก าจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าและ
ควบคุมประชากรสุนัข-แมว ปีงบประมาณ 2561 ที่องค์การบริหารส่วนต าบลไร่สีสุก อ าเภอเสนางคนิคม  

2.6 โครงการฝึกอบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ โครงการสัตวแพทย์
พระราชทาน ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 จ านวน 2 หลักสูตร ดังนี้ 
 **หลักสูตรส่งเสริมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการดูแลสุขภาพและควบคุมปูองกันโรคในโค กระบือ 
แพะ แกะ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อ านาจเจริญ (อ าเภอเมือง
อ านาจเจริญ ปทุมราชวงศา ชานุมาน พนา ลืออ านาจ และเสนางคนิคม) (เปูาหมายเกษตรกร 100 ราย) 
 **หลักสูตรส่งเสริมพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพในการดูแลสุขภาพและควบคุมปูองกันโรคในสัตว์ปีก  
สุกร ในวันที่ 19 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อ านาจเจริญ (อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
ลืออ านาจ และหัวตะพาน) (เปูาหมายเกษตรกร 60 ราย) 
 รวมเกษตรกรเปูาหมาย จ านวน 160 คน โดยเป็นเกษตรกรที่มารับบริการจากโครงการสัตวแพทย์
พระราชทานของจังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้วในปีงบประมาณ 2560 

2.7 วันที่/ 10… 
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2.7 วันที่ 20 มิถุนายน 2561 ปฏิบัติงานกิจกรรมเฝูาระวังเชื้อแซลโมเนลลาในฟาร์มที่ได้รับการรับรอง
การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสัตว์ปีก ปีงบประมาณ 2561  โดยท าการเก็บตัวอย่าง  
Boot swab จากฟาร์มมาตรฐานไก่เนื้อ สดิษฟาร์ม ในพ้ืนที่อ าเภอพนา และนงรักษ์ฟาร์ม ในพ้ืนที่อ าเภอ 
ลืออ านาจ รวมจ านวน 4 ตัวอย่าง ส่งตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ
ตอนล่าง 

2.8 วันที่ 21 มิถุนายน 2561 โครงการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข  สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัด
อ านาจเจริญ ที่วัดบ้านค าน้อย ต าบลสร้างถ่อน้อย อ าเภอหัวตะพาน 

2.9 วันที่ 26 มิถุนายน 2561 อบรมเกษตรกรโครงการปรับระบบการเลี้ยงสุกรเพ่ือปูองกันโรค PRRS  
ในสุกรของกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยประจ าจังหวัด ปี 2561 จ านวน 10 ราย เกษตรกรในพ้ืนที่ 
อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
 
3. เข้มงวดตรวจสอบการเคลื่อนย้ายและซากสัตว์ตามแนวชายแดน ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กษ 0616(3)/
ว.2275 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เนื่องจากยังมีสถานการณ์ของโรคระบาดสัตว์ในประเทศเพ่ือนบ้าน
อย่างต่อเนื่อง เช่น โรคไข้หวัดนกและโรคปากและเท้าเปื่อย 
 
4. กิจกรรมเพ่ิมประสิทธิภาพการผสมเทียมโคเนื้อและแพะโดยอาสาผสมเทียม ขอเพ่ิมเติมรายละเอียด 
ตามหนังสือที่ อจ 0008/ว.108 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 โดยจังหวัดอ านาจเจริญมีเปูาหม าย
อาสาสมัครปศุสัตว์จ านวน 100 ราย (ต้องผ่านประชาคม ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน 2561 อายุตั้งแต่ 20-60 ปี 
และไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์) โดยมี 2 กิจกรรมเปูาหมายร่วมกัน ดังนี้  

4.1 กิจกรรมอบรมผสมเทียมให้แก่อาสาสมัครปศุสัตว์ด้านผสมเทียม จ านวน 2 รุ่น รุ่นละ 50 คน  
(รุ่นที่ 1 อบรมที่ศูนย์วิจัยบ ารุงพันธ์สัตว์กบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 6-21 มิถุนายน 2561 
และรุ่นที่ 2 อบรมที่ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 6-21 
กันยายน 2561) 

4.2 กิจกรรมเฝูาระวังโรคสัตว์ในโคเนื้อ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2561 รวม 4 เดือน เดือนละ 3,000 บาท 
โดยให้อาสาสมัครปศุสัตว์ด้านผสมเทียมที่ผ่านประชาคมเฝูาระวังโรคในโคเนื้อตามแบบฟอร์ม เดือนละ 
ไม่ต่ ากว่า 50 ราย ซึ่งได้ส่งไปพร้อมหนังสือแล้ว และต้องรายงานประจ าสัปดาห์ให้จังหวัดทราบเพ่ือรายงาน
กรมฯ และกระทรวงฯ ต่อไป 
 
5. การรณรงค์ฉีดวัคซีนปูองกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย  และท าลายเชื้อโรค 
ในพ้ืนที่เสี่ยง รอบที่ 2 ประจ าปีงบประมาณ 2561 ด าเนินการเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม 2561 ตามหนังสือ 
ที่ กษ 0616 (3)/2416 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 
 
6. นโยบายเร่งรัดด าเนินการเฝูาระวังปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามหนังสือ ที่ อจ 0008/118  
ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561 

 
 
 
 

งานผสมเทียม/ 11... 
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งานผสมเทียม 
1. ผลการปฏิบัติงานผสมเทียม เดือนพฤษภาคม 2561 ประจ าปีงบประมาณ 2561 

หน่วยผสมเทียม 

โคเนื้อ กระบือ 
ผสมเทียม ติดตามลูกเกดิ ผสมเทียม ติดตามลูกเกดิ 

เป้า 
หมาย 

ผล 
งาน 

ร้อยละ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
งาน 

ร้อยละ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
งาน 

ร้อยละ 
เป้า 

หมาย 
ผล 
งาน 

ร้อยละ 

อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 560 957 170.89 336 214 63.69 130 53 40.77 78 45 57.69 
อ าเภอหัวตะพาน 290 307 105.86 174 152 87.36 105 51 48.57 63 26 41.27 
อ าเภอเสนางคนิคม 290 353 121.72 174 191 109.77 107 49 45.79 64 56 87.50 
อ าเภอพนา 290 301 103.79 174 0 0.00 107 5 4.67 64 0 0.00 
อ าเภอชานุมาน 290 219 75.52 174 234 134.48 107 49 45.79 64 41 64.06 
อ าเภอปทุมราชวงศา 290 232 80.00 174 319 183.33 107 36 33.64 64 51 79.69 
อ าเภอลืออ านาจ 290 216 74.48 174 310 178.16 107 29 27.10 64 25 39.06 

รวม 2,300 2585 112.39 1,380 1420 102.90 770 272 35.32 461 244 52.93 

2. ผลการปฏิบัติงานเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตให้กับเกษตรกรในพ้ืนที่ที่มีความเหมาะสม  Zoning  
เดือนพฤษภาคม 2561 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

พ้ืนที่ 
ทดสอบโรค 

TB Brucellosis ผลงาน รวม คงเหลือ ร้อยละ 
จังหวัดอ านาจเจริญ 1,540 1,540 520 520 1020 35.13 

อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 385 385 316 316 69 82.08 
อ าเภอพนา 193 193 10 10 183 5.18 
อ าเภอเสนางคนิคม 193 193 34 34 159 17.62 
อ าเภอปทุมราชวงศา 193 193 54 54 139 27.98 
อ าเภอชานุมาน 193 193 21 21 172 10.88 
อ าเภอลืออ านาจ 193 193 61 61 132 31.61 
อ าเภอหัวตะพาน 193 193 45 45 148 23.32 

มติที่ประชุม รับทราบส่วนที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.8 กลุ่ม/ 12… 
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3.8 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 
1. โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชด าริ 

1.1 ผลการปฏิบัติ ง าน โครงการธนาคาร โค -กระบือ  เ พ่ือ เกษตรกร  ตามพระราชด า ริ  
จังหวัดอ านาจเจริญ เดือนพฤษภาคม 2561 

อ าเภอ 

จ านวนสัตว์ ขยายลูกตัวเมีย จ าหน่าย จ าหน่าย มอบกรรมสิทธิ ์ ท าสัญลักษณ ์
ณ เดือน พ.ค. 2561 ให้รายใหม ่  ลูกตัวสัตว ์  สัตว์ตาย   หมายเลข1 

แม่โค แม่
กระบือ 

รวม เดือนนี้ ผลงาน
รวม 

เดือนนี้ ผลงาน
รวม 

เดือนนี้ ผลงาน
รวม 

เดือนนี้ ผลงาน
รวม 

เดือนนี้ ผลงาน
รวม 

เมืองอ านาจเจริญ 143 173 316  - 51  -  - 9 17  - 7  -  - 
ลืออ านาจ 125 153 278  - 19  - 5  -  -  - 21  - 33 
หัวตะพาน 192 127 319 4 74  -  -  - 8 45 84  -  - 
พนา 125 85 210  - 10  -  -  -  -  - 13  -  - 
เสนางคนิคม 39 44 83  - 9  - 9  - 3  - 13  -  - 
ปทุมราชวงศา 188 76 264  - 18 1 46 1 8 6 23  -  - 
ชานุมาน 75 128 203  - 18  -  - 3 27 21  21  -  - 

รวม 887 786 1,673 4 199 1 60 13 63 72 182 0 33 
สรุปยอด ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2561 
 

1.2 รายงานความก้าวหน้าโครงการเร่งรัดติดตามลูกเกิด เดือนพฤษภาคม 2561 

อ าเภอ 

โค กระบือ 
เป้าหมาย

30% 
ลูกเกิด ลูกเกิด คิดเป็น เป้าหมาย

30% 
ลูกเกิด ลูกเกิด คิดเป็น

เป็น% (ตัว) เดือนนี้(ตัว) สะสม(ตัว) % (ตัว) เดือนนี้
(ตัว) 

สะสม(ตัว) %  
เมืองอ านาจเจริญ
อ านาจเจรญิ 

30 14 45 150.00 10 11 19 190.00 
ลืออ านาจ 20 - 15 75.00 10 9 25 250.00 
หัวตะพาน 30 2 18 60.00 10 - 11 110.00 
พนา 4 2 7 175.00. 3 - 7 233.33 
เสนางคนิคม 15 9 17 113.00 5 1 14 280.00 
ปทุมราชวงศา 20 6 20 100.00 12 - 22 183.33 
ชานุมาน 4 2 2 50.00 10 7 7 70.00 

รวม 123 35 124 100.81 60 28 105 175.00 
 

2. ภัยพิบัติ 
สรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร  

จังหวัดอ านาจเจริญ เมื่อวันที่  11 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมส านักงานเกษตรและสหกรณ์ 
จังหวัดอ านาจเจริญ เพ่ือเตรียมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรในช่วงฤดูฝน และจัดท าแผนเตรียม
ความพร้อมเพ่ือลดความเสี่ยงอุทกภัยจังหวัดอ านาจเจริญ  
 
 
 
 

กระบวนการ/ 13... 
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กระบวนการแจ้งเตือน 

 
 

 
 
ความเสี่ยงและพื้นที่เฝ้าระวังด้านเกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ 

อ าเภอ 
พืช ประมง ปศุสัตว์ 

7 อ าเภอ 51 ต าบล 5 อ าเภอ14 ต าบล 5 อ าเภอ  8 ต าบล 
เมือง กุดปลาดุก ไก่ค า คึมใหญ่ ดอนเมย นาจิก นาแต้ นาผือ 

นายม นาวัง นาหมอม้า น้ าปลีก โนนโพธ์ิ  โนนหนามแท่ง บุ่ง   
ปลาค้าว สร้างนกทา หนองมะแซว ห้วยไร่ เหล่าพรวน 

โนนโพธิ ์นาวัง  
นาจิก ไก่ค า บุ่ง 

น้ าปลีก นาหมอม้า นาวัง 

ชานุมาน 
ปุาก่อ โคกก่ง ค าเขื่อนแก้ว 

ชานุมาน ปุาก่อ  
โคกสาร ค าเขื่อนแก้ว  

ปทุมราชวงศา นาปุาแซง นาหว้า  โนนงาม  ลือ ห้วย โนนงาม 
 

พนา ไม้กลอน พระเหลา พนา จานลาน 
 

จานลาน 
เสนางคนิคม นาเวียง  โพนทอง ไร่สีสุก เสนางคนิคม หนองสามส ี  นาเวียง 
หัวตะพาน ค าพระ เค็งใหญ่ จิกดู่ โพนเมืองนอ้ย  

รัตนวารี สร้างถ่อน้อย หนองแก้ว หัวตะพาน 
ค าพระ สร้างถ่อน้อย 

หัวตะพาน 
หัวตะพาน จิกดู ่

ลืออ านาจ โคกกลาง ดงบัง ดงมะยาง เปือย ไร่ขี อ านาจ เปือย ไร่ขี 

 
ความเสี่ยงและพื้นที่เฝ้าระวังอุทกภัยด้านปศุสัตว์จังหวัดอ านาจเจริญ ปี 2561  

พื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์พ้ืนที่ 18 หมู่บ้าน 8 ต าบล 5 อ าเภอ (โค 2,013 ตัว กระบือ 867 ตัว สัตว์ปีก 41,308 ตัว 
การเผชิญเหตุ 

1. สนับสนุนเสบียงสัตว์จากคลังเสบียงสัตว์ประจ ากลุ่มเพ่ือช่วยเหลือสัตว์ที่ประสบภัย 
2. สนับสนุนเวชภัณฑ์จากกองทุนยาสัตว์ประจ ากลุ่มเพ่ือปูองกันและรักษาโรค 
3. จัดหน่วยปฏิบัติการเคลื่อนที่ช่วยเหลือเกษตรกรในพ้ืนที่เกิดภัย 

 
 

จุดที่ตั้ง/ 14… 

- New Media 



14 

จุดที่ตั้งศูนย์อพยพสัตว์ (17แห่ง) 
อ าเภอ  จุดที่ต้ังศูนย์อพยพสัตว์ 

เมืองอ านาจเจริญ 1.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อ านาจเจรญิ หมู่ที่ 1 ต าบลโนนหนามแท่ง 
 2.  ตลาดนดัโคกระบือบ้านนายม หมูท่ี ่5 ต าบลนายม 

หัวตะพาน 3.  หมู่ที่ 6 บ้านหัวตะพาน ต าบลหัวตะพาน 
 4.  หมู่ที่ 2 บ้านหนองเทา ต าบลจิกดู ่

ลืออ านาจ 5.  องค์การบริหารส่วนต าบลไร่ขี หมูท่ี่ 4 ต าบลไร่ข ี
พนา 6.  ที่ว่าการอ าเภอพนา 

เสนางคนิคม 7.  ปุาชุมชน  หมู่ที่ 1 ต าบลหนองไฮ 8.  ปุาชุมชน หมูท่ี่ 3 ต าบลเสนางคนคิม 
 9.  ปุาชุมชน  หมู่ที่ 4 ต าบลหนองไฮ 10.  หอประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ต าบลนาเวียง 
 11.  ดอนปูุตา หมู่ที่ 1 ต าบลโพนทอง 12.  โคกน้ าเกลีย้ง หมู่ที่ 7 ต าบลนาเวยีง 
 13.  สนามกีฬา หมู่ที่ 2 ต าบลโพนทอง 14.  ปุาชุมชน หมูท่ี่ 3 ต าบลหนองสามส ี
 15.  ที่ว่าการอ าเภอเสนางคนิคม 16.  ปุาสาธารณะ หมู่ที่ 5 ต าบลหนองสามส ี
 17.  โนนปุาเก่าห้วย หมู่ที ่1 ต าบลไร่สสีุก 
     

 
การประเมินความเสี่ยง การจ าลองสถานการณ์ และแผนป้องกัน เผชิญเหตุ ฟื้นฟู (ปศุสัตว์) 

การประเมินความเส่ียง การป้องกันและลดผลกระทบ การเผชิญเหตุการณ ์ การฟื้นฟูที่ดีกว่าเดิม 

พื้นที่เลี้ยงปศุสัตว์ 

จ าลองสถานการณ ์
 - พื้นที่เสี่ยงเกิดน้ าท่วม 
 - ผลผลิตลดลง สุขภาพสัตว์อ่อนแอ เสี่ยง
ต่อการเกิดโรค 
- แปลงพืชอาหารสัตว์เสียหาย 
ขนาดผลกระทบ 
- พื้นที่เสี่ยงภยั 8 ต าบล 5 อ าเภอ  
ที่เลี้ยงโค กระบือ  

1. สร้างการรับรู้และแนะน าเกษตรกร
ส ารองเสบียงสัตว์เพื่อลดความเส่ียง
อุทกภยัด้านปศุสัตว ์

2. จัดท าฐานข้อมูลและปรับปรุงข้อมูล
ทะเบียนเกษตรกรผู้เล้ียงสัตว์  
ข้อมูลประชากรสัตว์ แปลงหญา้  
และพื้นที่เสี่ยงภัย เพื่อเตรียม 
ความพร้อมในการให้ความชว่ยเหลือ
เกษตรกรกรณีสัตว์ตาย  
หรือแปลงหญ้าได้รับความเสียหาย  

3. การเฝูาระวัง ติดตาม สถานการณ์ 
พื้นที่เสี่ยง  

4. แจ้งเตือนเมื่อมีแนวโน้มเกิดภัยกับ
เกษตรกรเมื่อได้รับรายงาน
สถานการณ์จากหนว่ยงาน 
ที่เกี่ยวขอ้ง เช่น กรมอุตุนยิมวิทยา  
กรมชลประทาน เพื่อให้เกษตรกร
เตรียมเคลื่อนย้ายสัตว์สู่ที่ปลอดภัย 

5. การวางแผนการอพยพสัตว์ 
6. การเตรียมแหล่งเก็บกกัน้ าส ารอง 
7. การจัดเตรียมเสบียงสัตว์  
8. การเฝูาระวังการเกิดโรค 
9. การส ารองเสบียงอาหารสัตว์  

จ านวน 2,000 ฟุอน  
(ศูนย์วิจัยและอาหารสัตว์
อ านาจเจริญ) และเวชภัณฑ์ 

10. วางแผนเตรียมความพรอ้มด้าน
อาหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน 

1. กรณีสัตว์ขาดแคลนอาหารหรือเสบียง
สัตว์ให้ท าการจัดซ้ือหรือประสาน
ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร
เพื่อให้การสนับสนุน 

2.  ส ารองหญ้าแห้งตามโควตาเสบยีง
สัตว์ในพื้นที่จังหวัดอ านาจเจริญ 
จ านวน 50 ตัน 

3. กรณีสัตว์ปุวยให้ท าการรักษาและให้
ค าแนะน าเกษตรกร 
ในการดูแลสุขภาพสัตว ์

4. สนับสนุนเวชภัณฑ์จากกองทุนยาสัตว์
ประจ ากลุ่มเพือ่ปูองกันและรักษาโรค 

5. จัดหน่วยปฏิบัตกิารเคลื่อนที่
ช่วยเหลือเกษตรกรในพื้นที่ 
เกิดภัย 

6. การอพยพสัตว ์ด าเนินการประสาน
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง เช่นท้องถิ่น 
หน่วยงานทหาร  
ให้การช่วยเหลือเกษตรกร 
อพยพสัตว์สู่ที่ปลอดภยั 

1. ส ารวจความเสียหายสิ้นเชิง และ
ช่วยเหลือตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง (ปศ.) 

2. สนับสนุนพันธุ์พืชอาหารสัตว์ส าหรับ
ฟื้นฟูแปลงพืชอาหารสัตว ์

3. ออกส ารวจภาวะโรคระบาดสัตว์ใน
พื้นที่ บริการฉีดวัคซีนปูองกันโรค
สัตว์ให้กับเกษตรกร แนะน าให้
เกษตรกรให้ท า 
วัคซีนสัตว์ที่เลี้ยง การเฝูาระวังทาง
ซีรั่ม โดยการเจาะเลือด 
เพื่อตรวจสภาวะโรคระบาด และ
การตรวจเยีย่มฟาร์มเกษตรกร
เพื่อให้ค าแนะน า 
ในการเลี้ยงสัตว์ การดูแลสุขภาพ
สัตว์ และการควบคุมปูองกันโรค 
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3. โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ านาจเจริญ ฝึกอบรมนักเรียนโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร 

ปี 2561 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ณ ศูนย์การเรียนต ารวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย ต าบลค าโพน 
อ าเภอปทุมราชวงศา นักเรียนเปูาหมายจ านวน 30 คน ซึ่งมีการอบรมให้ความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์และมีการสาธิต
การท าพืชอาหารสัตว์หมัก 
 
4. รายงานข่าวทาง facebook และ webpage จ านวน   71   ข่าว 
 
5. รายงานความก้าวหน้า การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน ปีงบประมาณ 2561  

ยอดเกษตรกรท่ีปรับปรุง ภาพรวมจังหวัด ข้อมูลเดือนตุลาคม-วันที่ 18 พฤษภาคม 2561  

จังหวัด ยอดจัดสรร  ปรับปรุง   รออนุมัติ   รายใหม่   เลิกเลี้ยง  
 ฟาร์มที่มี 
Lat,Long  

เกษตรกร 
ที่มีรูปภาพ  

อ านาจเจรญิ       25,230     22,939             5         26           5        23,030             66  
รายงานการน าเข้าข้อมูลรายอ าเภอ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2561 

1  อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ   ไม่ได้รับรายงาน 
2  อ าเภอชานุมาน  จ านวน 96 ราย  เหลือ 467 ราย 
3  อ าเภอปทุมราชวงศา จ านวน  3,163  ราย เหลือ 33 ราย 
4  อ าเภอพนา   จ านวน 2,834 ราย เกิน 76 ราย 
5  อ าเภอเสนางคนิคม  จ านวน 111 ราย เหลือ 409 ราย 
6  อ าเภอหัวตะพาน   ครบ 100 % 
7  อ าเภอลืออ านาจ   ไม่ได้รับรายงาน 

 
6. รายงานโครงการชุมนุมนักปฏิบัติ (COP: Community of Practice) เรื่อง การปรับปรุงฐานข้อมูล
เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปี 2561 รอบ 2 / 2561 
 

มติที่ประชุม รับทราบส่วนที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเพื่อพิจารณา  (ไม่มี) 
 
 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องอ่ืน ๆ  (ไม่มี) 
 
 
 
 
 
 

ปิดประชุม/ 16… 
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                ปิดประชุมเวลา 12.48 น. 
 
 
                                                            ลงชื่อ . . . . . . . . . . . . . . . .ผู้จดรายงานการประชุม 

                                       (นางสาวศิวรี  แสงสว่าง) 
                                     นักจัดการงานทั่วไป 

 
 

                                                             ลงชื่อ . . . . . . . . . . . . . . . .ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                        (นายเพ่ิมศักดิ์  สุวรรณชาติ) 
                                      เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 


