
 
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

ครั้งที่ 4 / 2562 
ประจ าเดือน เมษายน  2562 วันที่   24  เมษายน  2562 เวลา 08.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
................... 

ผู้มาประชุม 
 

1. นายปัญญา   มูลค ากาเจริญ  ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร                                ประธาน 
2. นางจุฑามาศ  สมไชย    หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
3. นายณฐรัช ประวาสุข    หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 
4. นายสุรชัย สีน  าค า             หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
5. นายพิทักษ์  เผ่าผา     หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
6. นางพรประภา พวงนาค      หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
7. นายสถาพร จุลสัตย์   ปศุสัตว์อ าเภอเมืองยโสธร 
8. นายปรีชา ช ากรม   ปศุสัตว์อ าเภอมหาชนะชัย 
9. นายนพดล หล้าแหล่ง   ปศุสัตว์อ าเภอค าเข่ือนแก้ว 
10. นายชนะชัย กล่องแก้ว   ปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา 
11. นายวิฑูรย์ ละคร    ปศุสัตว์อ าเภอไทยเจริญ 
12. นายบรรลือ  กล่ าพูล    ปศุสัตว์อ าเภอกุดชุม 
13. นายสมศักดิ์ ธรรมบุตร   ปศุสัตว์อ าเภอค้อวัง 
14. นายเด่นพงษ์ ไทยลา   ปศุสัตว์อ าเภอทรายมูล 
15. นายสมควร พฤกษชาติ      ปศุสัตว์อ าเภอป่าติ ว 
16. นายประเสริฐ วงศ์นาค   นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
17. นายศรากร ปิยวรานนท์      สัตวแพทย์ช านาญงาน 
17 นายพงศกร พนาจันทร์       สัตวแพทย์ช านาญงาน           
18 นายนณฑภัช อาจนาฝาย     สัตวแพทย์ช านาญงาน 
19 นายสุรศักดิ์ มณีปกรณ์        สัตวแพทย์ช านาญงาน 
20 นายธนุส ธนะวิโรจน์          สัตวแพทย์ช านาญงาน 
21 นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ    สัตวแพทย์ช านาญงาน 
22 นายนพดล ตานุชนต์    สัตวแพทย์ช านาญงาน 
23 นายชาญชัย บุตรศิลาฤทธิ์    สัตวแพทย์ช านาญงาน 
24 นางจิราภรณ์ ป้องสนาม      เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
25 นายชินกร ศรีเกษตร          เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
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 27 นายทวีป  แสนจ าลา         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน                                             
 28 นายภัทรพงษ์ มาตขาว        เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 29 นายสุพศิน ยงย้อย             เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 
 30 นายไพรรี  ไกยรัตน์        เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 31 นายธนากร มาแสวง        เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 

32 นายปัญญา มูลสาร        เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
33 นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ  นักจัดการงานทั่วไป 
34 นางสาวณัฎฐ์ธวรรณ วงศ์เจริญ  นักวิชาการสัตวบาล 
35 นายอัมพร เกษตรสิงห์       เจ้าพนักงานสัตวบาล 
36 นายเชี่ยวชาญ ค าภู        เจ้าพนักงานสัตวบาล 
37 นายจรัญ จันทวี              เจ้าพนักงานสัตวบาล 
38 นายวรินทร์  ลาวัลย์        เจ้าพนักงานสัตวบาล 
39 นายนิติ สุดบนิจ        เจ้าพนักงานสัตวบาล 
40 นายเมธัส สุค าภา        เจ้าพนักงานสัตวบาล 
41 นายสฤษดิ์ ขจรสมบัติ       เจ้าพนักงานสัตวบาล 
42 นายบรรพต เมืองคง        เจ้าพนักงานสัตวบาล 
43 นายอุทัย คุณารักษ์        เจ้าพนักงานสัตวบาล 
44 นายอดุลย์ พันธ์ศรี        เจ้าพนักงานสัตวบาล 
45 นายสมประสงค์ เกษมสุข   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
46 นางสาวณัฐฐิการต์ อาทิตย์  เจ้าพนักงานสัตวบาล 
47 นายสราวุฒิ สายหอม        เจ้าพนักงานสัตวบาล  
48 นายสมชาย ยางเดี่ยว        พนักงานผู้ข่วยสัตวบาล 
49 นางอุไร โพธิ์ชัยเลิศ        พนักงานธุรการ ส 3 
50 นางสุวิมล ทองน้อย        พนักงานพิมพ์ ส 4 
51 นายจิรเดช ตะนุมาตร        พนักงานขับรถยนต์ ส 1 
52 นายพรภิรมย์ ปทุมวัน      พนักงานการเกษตร ส 2 
53 สมศักดิ์ เพชรทอง        ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 1 
54 นายกมล มุละสีวะ        พนักงานทั่วไป บ 1 
55 ว่าที่ร้อยตรี อเทพตยา สุวรรณเพชร เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล     

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายด ารงศักดิ์ หงษ์ทะนี         ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร 
2. นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ         หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
3. นางอินทิพร บุญอยู่         เจ้าพนักงานสัตวบาล ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและถ่ายทอด 

                                        เทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี 
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เริ่มประชุม  เวลา 08.30 น 
  
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1. โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ออกด าเนินงานพื นที่ต าบลพระเสาร์ อ าเภอมหา 
ชนะชัย มอบกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ด าเนินการในการปฏิบัติงานขอให้เดินทางไปให้ถึงจุดก่อนเวลาด้วยเพ่ือ
ความพร้อมการปฏิบัติงานก่อนท่านผู้ว่ากล่าวเปิดงานส าหรับกลุ่มส่งเสริมให้จัดเตรียมเวชภัณฑ์ให้พร้อมเป็นที่
เรียบร้อยเพื่อรอประธานมอบแก่เกษตรกรที่มารับบริการและให้จัดเจ้าหน้าที่ไปตามความเหมาะสม 

1.2. การประชุมคณะกรรมการด าเนินงานโครงการป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกันในสุกร  
ในวันที่ 29 มีนาคม 2562  ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธร ให้หมอประเสริฐเตรียมเอกสาร
ให้พร้อมควรมีโปสเตอร์ด้วยและขอเชิญพบปศุสัตว์จังหวัดเพ่ือหารือและท าความเข้าใจให้พร้อมก่อน 

1.3.  ในช่วงระหว่างเดือนเมษายน 2562 มีวันหยุดราชการหลายวันและมีงานมี 
กิจกรรมที่จะต้องด าเนินการในระหว่างวันหยุดหลายกิจกรรมขอให้หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย หรือผู้แทนเตรียมตัวให้
พร้อมในการร่วมกิจกรรม 

1.4. ในห้วงวันหยุดยาวเทศกาลวันปีใหม่ไทย วันสงกรานต์ประจ าปี 2562 ขอก าชับ 
การอยู่เวรยามรักษาการณ์สถานที่ราชการให้แต่งตั งเจ้าหน้าที่อยู่เวรร่วมกับพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วย 

1.5. การลงเวลามาปฏิบัติหน้าที่ราชการ ขอให้ลงเวลามาปฏิบัติงานให้ตรงเวลาและลง 
ให้ครบทุกคนตามกฎระเบียบการปฏิบัติงานราชการ 

1.6. การมอบหมายงานในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของกลุ่ม/ฝ่าย ให้แบ่งความรับผิดชอบ 
งานให้เหมาะสมแล้วน าส่งฝ่ายบริหารทั่วไปภายในอาทิตย์หน้า เพ่ือจัดท าเป็นค าสั่งการปฏิบัติหน้าที่ และในช่วง
ที่จะสิ นปีงบประมาณ ช่วงระหว่างเดือนกันยายน – ตุลาคม 2562 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จะ
ด าเนินการปรับและจัดสรรบุคลากรทั งข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างให้ปฏิบัติงานในพื นที่อ าเภอที่มีเจ้าหน้าที่ไม่
เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ทั งนี เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามความถูกต้องเหมาะสมและตรงกับต าแหน่งสาย
งานต่อไป 

1.7. หลังเลิกประชุมขอเชิญหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย อยู่หารือเรื่องงบประมาณเพ่ือการ 
เบิกจ่ายเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดต่อไป 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2    เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 4 /2562 ประจ าเดือน มีนาคม  2562 
                         วันที่ 5  มีนาคม 2562  
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั งที่ผ่านมา  

-  ไม่มี    - 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 
                    4.1.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร 
    -     ไม่มี  -  
มติที่ประชุม รับทราบ 
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   4.2. ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
        - ไม่มี - 
มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.3. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
  1. ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ประจ าเดือนเมษายน 2562 ส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
ยโสธร 
     ได้รับงบประมาณทั งสิ น   12,496,929.00  บาท 
  เบิกจ่ายสะสม                6,538,571.72  บาท คิดเป็น  52.32%  
  PO                                495,750.00  บาท คิดเป็น   3.97%  
                     รวมใช้จ่ายเงินงบประมาณ  7,034,321.72  บาท คิดเป็น  56.29% 
                      2. กรมปศุสัตว์ ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการตอบแบบส ารวจความคิดเห็น เกี่ยวกับการ
ปรับปรุงการเกษียณอายุราชการตามลักษณะงานผ่านระบบออนไลน์ https://www.ocsc.go.th/nod@/5083 ภายในวันที่ 
14 มิ.ย.2562             
มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.4. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว ์ 
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มติที่ประชุม รับทราบ 
  4.5. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

1. แจ้งมติที่ประชุมกรมปศุสัตว์ เรื่อง ยกเลิกใบรับรองฟาร์มมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ วิถี
ยโสธร (ไก่ไข่) จ านวน 42 ราย ได้แก่  อ าเภอกุดชุม  จ านวน 29 ราย อ าเภอค้อวัง  4 ราย อ าเภอป่าติ ว 5 ราย 
อ าเภอมหาชนะชัย 1 ราย และอ าเภอเลิงนกทา 3 รายและให้อ าเภอด าเนินการเรียกเก็บใบรับรับรองมาตรฐาน
ปศุสัตว์อินทรีย์ส่งคืนให้กรมปศุสัตว์ต่อไป 
สาเหตุยกเลิกหนังสือรับรองฟาร์มมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ ดังนี  
1. เนื่องจากราคาต้นทุนอาหารสัตว์อินทรีย์ ท าให้ผู้ประกอบการเสี่ยงต่อการขาดทุน 
2. ไม่สามารถคงสภาพระบบการเลี ยงไก่ไข่อินทรีย์ได้ตลอดช่วงเวลาการผลิต (เช่น ให้อาหารทั่วไปตาม
ท้องตลาดเลี ยงไก่ไข่อินทรีย์ 
3. ผู้ประกอบการเสียชีวิต 
4. โครงสร้างฟาร์มช ารุด และไม่มีการซ่อมแซม 
5. ไก่ไข่อินทรีย์มีอายุเยอะ ท าให้ได้ผลผลิตน้อยและไม่มีความต่อเนื่องของผลผลิต 
6. ผู้บริโภคไม่เข้าใจคุณลักษณะของไก่ไขอินทรีย์ 
7. คุณภาพไข่ไก่อินทรีย์ไม่เป็นที่ต้องการของตลาด เช่น ไข่แดงสีไม่สวย เปลือกบาง ใบเล็ก เป็นต้น 

2. แจ้งให้อ าเภอทุกอ าเภอด าเนินการคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น โครงการคัดเลือกเกษตรกร
ดีเด่น (อาชีพเลี ยงสัตว์) และสถาบันเกษตรกรดีเด่น (กลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์) ให้รายงานผลการคัดเลือกแต่ละ
ประเภทให้จังหวัดทราบภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 

มติที่ประชุม      รับทราบ 
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                    4.6. กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
เรื่องที่ 1 ประกาศกรมปศุสัตว์ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว์ปลอดสารเร่งเนื้อ
แดงหรือสารกลุ่มเบต้าอะโกนิสท์ (β-Agonist) พ.ศ. 2562 โดยมีหลักเกณฑ์เพ่ิมเติม คือฟาร์มที่ขอรับรองฯ ต้อง
เป็นฟาร์มที่ได้รับการรับรองเป็นฟาร์ม GAP หรือ GFM โดยส าหรับรายใหม่ให้ใช้บังคับทันที ส่วนรายเดิมให้เริ่มใช้
ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป  
  เรื่องที่ 2 รายงานข้อมูลสัตว์ที่ขออาชญาบัตร (แบบแจ้งและแบบตอบรับการแจ้งการฆ่าสัตว์) ให้
ทุกอ าเภอจัดส่งรายงานดังกล่าว เพ่ิมเติม โดยตัดยอกทุกวันที่ 20 ของเดือน 
  เรื่องที่ 3 การปฏิรูปโครงสร้างการบริหารจัดการโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน 
  โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการอาหารนมเพ่ือเด็กและเยาวชน และ
คณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้แต่งตั้งอนุกรรมการ 3 คณะ ประกอบด้วย คณะอนุกรรมการกลางฯคณะอนุกรรมการ
รณรงค์บริโภคนมฯ และคณะอนุกรรมขับเคลื่อนโครงการฯ 
มติที่ประชุม       รับทราบ 
  4.7. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

1. พยากรณ์พื้นที่เสี่ยงเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย 
1.1 สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย 

 
จังหวัดยโสธรเป็นพื นที่ความเสี่ยงต่ าต่อการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย ให้ด าเนินการดังนี  

1. เข้มงวดการแจ้งและตรวจรับสัตว์ปลายทางเข้าพื นที่ 
2. เร่งด าเนินการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 
3. เร่งปรับปรุงระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของฟาร์ม 
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     1.2 สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
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2.กิจกรรมป้องกันควบคุม ไข้หวัดนก 
                 2.1  โครงการเฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในไก่ไข่เชิงรุกแบบบูรณาการของประเทศไทย ครั งที่ ๓/
๒๕๖๒ 
                 - ด าเนินการระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน – ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เครือข่ายเฝ้าระวังโรคเข้า
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี ยงไก่ไข่ทุกฟาร์มและสอบถามอาการไก่ไข่ในระยะเวลา ๓๐ วันที่ผ่านมา ว่ามีไก่ป่วย
ตายผิดปกติหรือไม่ หากพบว่ามีไก่ไข่ป่วยตายผิดปกติหรือสงสัยว่าเป็นโรคไข้หวัดนกให้แจ้งปศุสัตว์อ าเภอ
ด าเนินการต่อไป 
        ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการเก็บตัวอย่าง oropharyngeal swab จ านวน ๒ หลอด
ตัวอย่าง/ฟาร์ม (ไก่ไข่ ๕ ตัว/๑ หลอดตัวอย่าง) ของฟาร์มไก่ไข่(GFM) โดยมีเป้าหมายดังนี  อ.ค าเขื่อนแก้ว ๕ 
ฟาร์ม , อ.ป่าติ ว ๒ ฟาร์ม , อ.กุดชุม ๓ ฟาร์ม ส่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัด วันที ่๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
                 2.2 โครงการรณรงค์ท าความสะอาดและท าลายเชื อโรคไข้หวัดนกในพื นที่เสี่ยง ครั งที่ ๓/๒๕๖๒ 
                  -  ด าเนินโครงการระหว่างวันที่ ๑ เมษายน – ๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ ให้แต่ละอ าเภอจัดท า
แผนปฏิบัติงานโครงการฯ ส่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  
                  - เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมายลงพื นที่ปฏิบัติงานฉีดพ่นน  ายาฆ่าเชื อโรคร่วมกับเครือข่ายปศุสัตว์
หมู่บ้าน เช่น อาสาปศุสัตว์ อาสาสาธารณสุข ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น  

       - รายงานผลการปฏิบัติงานโครงการฯ ให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ทราบภายใน    วันที่ 
๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทาง Email: yst_anihealth@hotmail.com 
                - จัดท าแบบสอบถามส าหรับเจ้าหน้าที่ทุกคนและเกษตรกร จ านวน ๑๐ ราย ส่งส านักงานปศุสัตว์
จังหวัดยโสธร ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

3. งานผสมเทียม 
                   3.1 ผลการปฏิบัติงาน 
          - รายงานการปฏิบัติงานด้านการผสมเทียมประจ าเดือน เมษายน 2562 ผสมเทียมโคเนื อ
ทั งหมด 5,983 ตัว จากเป้าหมาย 6,500 ตัว คิดเป็นร้อยละ 92.04 ลูกเกิดโคเนื อ ทั งหมด 4,795 ตัว จาก
เป้าหมาย 3,900 ตัว คิดเป็นร้อยละ 122.94  
        ผสมเทียมกระบือทั งหมด 950 ตัว จากเป้าหมาย 1,300 ตัว คิดเป็นร้อยละ 73.07 ลูกเกิด
กระบือ ทั งหมด 685 ตัว จากเป้าหมาย 2,340 ตัว คิดเป็นร้อยละ 29.27 
                    3.2  โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
           - การปฏิบัติงานเหนี่ยวน าการเป็นสัดด าเนินการไปแล้ว จ านวน 238 ราย โคเนื อ จ านวน 204 
ตัว โคเนื อเป็นสัด ทั งหมด 173 ตัวและท าการผสมเทียมโคเนื อไปแล้ว 173 ตัว  

4. กิจกรรมควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า  
    สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด  

                - วันที่ 1มกราคม - 23 เมษายน  2562  พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 3 ครั ง 3 จุด 2 ต าบล 
ในพื นที่ 2 อ าเภอ ดังนี  อ าเภอกุดชุม 1 ครั ง 1 จุด 1  (ต าบลโนนเปือย ) อ าเภอไทยเจริญ 2 ครั ง 2 จุด  2 ต าบล  
(ต าบลไทยเจริญ ต าบลน  าค า)   
ข้อมูลสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้า  
              - จ านวนสุนัข 3 ตัว  เพศผู้ 2 ตัว เพศเมีย 1  ตัว ไม่เคยฉีดวัคซีน 3 ตัว เป็นสุนัขมีเจ้าของ 1 ตัว ไม่
มีเจ้าของ 2 ตัว 

mailto:yst_anihealth@hotmail.com
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              สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระดับประเทศ  
              - รายงานผลบวกโรคพิษสุนัขบ้าระดับประเทศสิบอันดับ คือ  สุรินทร์ 18 ตัวอย่าง  สงขลา 16 
ตัวอย่าง นครศรีธรรมราช 11 ตัวอย่าง  สุราษฏร์ธานี 10  ตัวอย่าง กระบี่ 9 ตัวอย่าง  ชลบุรี 8 ตัวอย่าง 
กาฬสินธุ์ 7  ตัวอย่าง  ร้อยเอ็ด 6  ตัวอย่าง  เพชรบุรี 6  ตัวอย่าง อ านาจเจริญ 6 ตัวอย่าง 
4.1  โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพ่ือรับรองพื นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปี ๖๒(ส่งหัวสุนัข-แมว) 
 

อ าเภอ 
จ านวน 
อปท. รายช่ือ อปท. 

เมืองยโสธร 3 อบต.หนองเป็ด อบต.ทุ่งแต้ 
อบต.

หนองคู 
        

มหาชนะชัย 8 ทต.ฟ้าหยาด อบต.ฟ้าหยาด อบต.ม่วง 

อบต.
โนน
ทราย 

อบต.
บากเรือ 

อบต.บึง
แก 

อบต.คู
เมือง 

อบต.
ผือฮี 

  
  

ค าเข่ือนแก้ว 11 ทต.ค าเข่ือนแก้ว อบต.ลุมพุก 
 อบต.นา

ค า  
 อบต.
ทุ่งมน  

 อบต.
โพนทัน  

 อบต.
ย่อ  

อบต.กู่
จาน 

อบต.
กุดกุง 

อบต.
แคน
น้อย 

อบต.
สง

เปือย 

อบต.
เหล่า
ใฮ 

กุดชุม 1 อบต.กุดชุม                     

เลิงนกทา 9 ทต.เลิงนกทา ทต.ห้องแซง 
 ทต.สาม

แยก  
 ทต.
สามัคคี  

 ทต.กุด
เชียงหมี  

 ทต.กุด
แห่  

ทต.
สวาท 

อบต.
สาม
แยก 

อบต.
สร้าง
มิ่ง     

ทรายมูล 2 อบต.ทรายมูล อบต.ดู่ลาด                   

ป่าติ ว 2 ทต.ป่าติ ว อบต.ศรีฐาน                   

ค้อวัง 5 ทต.ค้อวัง อบต.ค้อวัง 
 อบต.น  า

อ้อม  

 อบต.
ฟ้าห่
วน  

 อบต.
กุดน  าใส              

ไทยเจริญ 2 อบต.ส้มผ่อ อบต.ค าไผ่                   

รวม 43                       
 

 
 (ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒) ส่งแล้ว ๓๓ อปท.คิดเป็น  ๗๖ %) 
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  4.2 เป้าการท าหมันสุนัข-แมวประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๓,๕๖๐ ตัว) 
 

อ าเภอ เป้าหมาย 
สุนัข แมว 

ผลงานรวม % 
ผู้ เมีย ผู้ เมีย 

เมืองยโสธร 1,100 147 366 112 253 878 79.82 

ค าเขื่อนแก้ว 450 47 72 21 49 189 42.00 

มหาชนะชัย 500 19 58 8 22 107 21.4 
กุดชุม 600 34 62 18 46 160 26.67 

เลิงนกทา 240 52 132 22 52 258 107.50 

ทรายมูล 200 15 100 7 41 163    81.50  

ป่าติ้ว 200 18 53 16 49 136    68.00  

ไทยเจริญ 130 12 42 6 40 100 76.92 

ค้อวัง 140 52 86 14 59 211 150.71 

รวม 3,560 396 971 224 611 2,202 61.85 
 
สรุปยอดท าหมัน สุนัข-แมว รายอ าเภอประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ( ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒) 
   
มติที่ประชุม เห็นชอบ 
  
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ 

-  ไม่มี  - 
มติที่ประชุม รับทราบ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


