
รายงานการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่ 5 / 2562 

ประจ าเดือน พฤษภาคม  2562 วันที่   28  พฤษภาคม  2562 เวลา 08.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 

มาประชุม 

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ร่วมเข้า
ประชุม 

ไม่สามารถร่วม
เข้าประชุม 

1. นายปัญญา  มูลค ากาเจริญ   ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร /  
2.  นางจุฑามาศ  สมไชย หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ /  
3.  นายณฐรัช ประวาสุข หวัหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ /  

4.   นายสุรชัย สีน  าค า              หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมฯ  ไปราชการ 

5.   นายพิทักษ์  เผ่าผา  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ /  
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 /  
18.   นายพงศกร พนาจันทร์        สัตวแพทย์ช านาญงาน            ไปราชการ 
19.   นายนณฑภัช อาจนาฝาย      สัตวแพทย์ช านาญงาน /  
20.   นายสุรศักดิ์ มณีปกรณ์         สัตวแพทย์ช านาญงาน /  
21.   นายธนุส ธนะวิโรจน ์          สัตวแพทย์ช านาญงาน /  
22.   นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ สัตวแพทย์ช านาญงาน /  
23.   นายนพดล ตานุชนต์ สัตวแพทย์ช านาญงาน  ไปราชการ 
24.  นายกมล มุละสีวะ พนักงานทั่วไป บ 1  ไปราชการ 
25.   นางจิราภรณ์ ป้องสนาม   เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  /  
26.   นายชินกร ศรีเกษตร   เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน  /  



27. นายทวีป  แสนจ าลา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน                                             /  

28 นายภัทรพงษ์ มาตขาว        เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  ไปราชการ 
29. นายสุพศิน ยงย้อย              เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน /  
30. นายไพรรี  ไกยะรัตน์  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน /  
32. นายปัญญา มูลสาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ /  
33. นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลศิ   นักจัดการงานทั่วไป  /  
34. นางสาวณัฎฐ์ธวรรณ วงษเ์จริญ   นักวิชาการสัตวบาล /  
35. นายอัมพร เกษตรสิงห์     เจ้าพนักงานสัตวบาล  /  
36. นายเชี่ยวชาญ ค าภู เจ้าพนักงานสัตวบาล  ไปราชการ 
37. นายจรัญ จันทวี    เจ้าพนักงานสัตวบาล  /  
38. นายวรินทร์  ลาวัลย ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล /  
39. นายนิติ สุดบนิจ เจ้าพนักงานสัตวบาล /  
40. นายเมธัส สุค าภา เจ้าพนักงานสัตวบาล /  
41. นายสฤษดิ์ ขจรสมบัติ  เจ้าพนักงานสัตวบาล   ไปราชการ 
42. นายบรรพต เมืองคง เจ้าพนักงานสัตวบาล /  
43. นายอุทัย คุณารักษ์ จ้าพนักงานสัตวบาล /  

44. นางสาวณัฐฐิการต์ อาทิตย์   เจ้าพนักงานสัตวบาล /  
45. นายสราวุฒิ สายหอม เจ้าพนักงานสัตวบาล  /  
46. นายสมชาย ยางเดี่ยว พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล  /  
47.ว่าที่ร้อยตรี อเทพตยา สุวรรณเพชร เจ้าพนักงานสัตวบาล  /  
48. นายอดุลย์ พันธ์ศรี เจ้าพนักงานสัตวบาล /  
49. นางสาวศิริรัตน์ ศรีวิเศษ จ้างเหมาบริการงานด้านสัตวบาล /  
50. นางสาวรจนา แสงพล จ้างเหมา /  
51. นางอุไร โพธิ์ชัยเลิศ พนักงานธุรการ ส 3 /  
52. นางสุวิมล ทองน้อย พนักงานพิมพ์ ส 4 /  
53. นายจิรเดช ตะนุมาตร พนักงานขับรถยนต์ ส 1 /  
54. นายพรภิรมย์ ปทุมวัน     พนักงานการเกษตร ส 2  /  
55. สมศักดิ์ เพชรทอง ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช 1 /  
1. นายด ารงศักดิ์ หงษ์ทะนี  ผู้อ านวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร /  

2. นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ          หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร /  

3. นางอินทิพร บุญอยู่ เจ้าพนักงานสัตวบาล ศูนย์วิจัยการผสมเทียมฯ /  

 



เริ่มประชุม  เวลา 08.30 น  

ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ  
1. นมโรงเรียน ในส่วนของจังหวัดยโสธร มีการติดตามผลการส่งนมโรงเรียนตามโครงการ 
   อาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจ าปีการศึกษา 2562 ครบ 100% 
2. มหกรรมปศุสัตว์แห่งชาติประจ าปี 2562 Thailand Livestock expo 2019. ไดจ้ัดขึ น 
   ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 – 2 มิถุนายน 2562  ตั งแต่เวลา 09.00 - 21.00 น.  
   ณ กรมปศุสัตว์ พญาไท กรุงเทพมหานคร 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งที่ 4 /2562 ประจ าเดือน เมษายน  2562 
                         วันที่  28  เมษายน 2562  
มติที่ประชุม รับรอง 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั งที่ผ่านมา  

-  ไม่มี    - 
มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพ่ือทราบ 
                    4.1.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร 

1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธรส่งมอบเมล็ดพันธุ์หญ้ารูซี่ จ านวน 200 กิโลกรัม  
   โครงการหมู่บ้านหลักถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์  โดยให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
   มหาชนะชัยน าไปสนับสนุนเกษตรกรที่ผ่านการฝึกอบ  
2. ก าหนดสนับสนุนท่อนพันธุ์ เมล็ดพืชอาหารสัตว์ โครงการปรับเปลี่ยนพื นที่ปลูกพืช 
   อาหารสัตว์  ในวันที่  10 มิถุนายน 2562 ณ ส านักงานปศสุัตว์อ าเภอที่เข้าร่วมโครงการ 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.2. ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 

   1. ความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับมือโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศไทย 

 



 

มติที่ประชุม รับทราบ 
4.3. ฝ่ายบริหารทั่วไป 

    1. ผลการเบิกจ่ายเงินประมาณ ประจ าเดือน พฤษภาคม 2562  
     ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร       
     ได้รับเงินทั งสิ น   12,496,929.00 บาท 

                 เบิกจ่ายสะสม  7,583,132.36 บาท  คิดเป็น 60.68% 
                 รวมใช้จ่ายเงินงบประมาณ 7,583,132.36 บาท  คดิเป็น 60.68%  
มติที่ประชุม  รับทราบ 



  4.4. กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
                        1. แจ้งแผนการติดตามประเมินผลการด าเนินงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ 
                           (ด้านปศุสัตว์) ปี 2561 ส านักงานปศุสัตว์เขต 3  

ที ่ วันที่ อ าเภอ เวลา หมายเหตุ 
1 29  พ.ค. 62 เมืองยโสธร 08.30 น.-12.00 น. 7  ราย 

ค าเข่ือนแก้ว 13.30 น.-16.30 น. 7  ราย 
2 30 พ.ค. 62 ทรายมูล 08.30 น.-12.00 น. 10  ราย 

กุดชุม 13.30 น.-16.30 น. 7  ราย 
3 31 พ.ค. 62 ป่าติ้ว 08.30 น.- 10.30 น. 6  ราย 

ไทยเจริญ 11.00 น.- 14.00 น. 6  ราย 
เลิงนกทา 14.30 น.- 16.30 น. 7  ราย 

                       2. รายงานข้อมูลทะเบียนเกษตรเกษตรผู้เลี ยงสัตว์ ประจ าวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 

        
 
 
 
 
 
 



4.5. กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
     1. โครงการปรับเปลี่ยนพื นที่ ยืนยันเกษตรกรปลูกพืชอาหารสัตว์ 

 
   2. คัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น โครงการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น(อาชีพเลี ยงสัตว์) และ  
      สถาบันเกษตรกรดีเด่น  (กลุ่มเกษตรกรผู้เลี ยงสัตว์) 
      ขอให้แต่ละกลุ่มสายส่งผลคัดเลือกให้จังหวัดทราบ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 
  3. รายงานความก้าวหน้าโครงการธนาคารโค กระบือ 

 
   4. การจ่ายเงินอุดหนุนพ่อพันธุ์กระบือ 
       ให้อ าเภอที่ยังไม่ส่งหลักฐานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนพ่อพันธุ์กระบือโครงการอนุรักษ์

และพัฒนาการผลิตกระบือ ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 



  5. การจัดท าข้อมูล ตัวชี วัดปศุสัตว์จังหวัด ร้อยละความส าเร็จจัดท าฐานข้อมูลปลูกพืช    
      อาหารสัตว์ของเกษตรกร 
      ทุกอ าเภอกรอกรายละเอียดฐานข้อมูลปลูกพืชอาหารสัตว์ของเกษตรกรให้ครบถ้วน 

และส่งข้อมูลให้ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 
   6. แผนตรวจ ประเมินเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี 

 
มติที่ประชุม รับทราบ 
                    4.6. กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์    
              1. การงดการฆ่าสัตว์ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระราชินี 

     - จากการที่วันที่ 3 มิถุนายน เป็นวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของสมเด็จพระราชินี และจาก
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฉบับดังกล่าวก าหนดให้วันเฉลิมพระชนม์พรรษาของสมเด็จพระ
ราชีนีต้องงดท าหารฆ่าสัตว์ สพส.ขอชี้แจงเพ่ิมเติมว่าประกาศกระทรวงเกษตรฯ ฉบับดังกล่าวมีการ
กล่าวถึงพระนามของสมเด็จพระราชินีไม่เหมือนกัน แต่ขอให้เข้าใจเจตนารมณ์ของกฎหมายเป็นหลัก 
โดยที่เจตนารมณ์ของกฎหมายต้องการให้งดท าการฆ่าสัตว์ในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาของในหลวง
และพระราชินีเพ่ือถวายเป็นพระราชกุศล ดังนั้น หากพิจารณาจากประกาศกระทรวงเกษตรฯ แล้ว 
ต้องงดท าการฆ่าสัตว์ในวันที่ 28/7 และ 3/6 ของทุกปี ส่วนในวันที่ 12/8 หากจะท าการฆ่าสัตว์ก็
ไม่มีกฎหมายห้าม แต่หากจะงดท าการฆ่าสัตว์ก็ถือเป็นเรื่องดีดีที่ผู้ประกอบการสามารถท าได้เพ่ือถวาย
เป็นพระราชกุศลให้พระราชินีในรัชกาลที่ 9 

     2. การเฝ้าระวังและควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในโรงฆ่าสัตว์  
      - การการตรวจสอบสุกร ก่อนและหลังการฆ่า หากพนักงานตรวจโรคสัตว์พบอาการหรือ  
          รอยโรคตามนิยามของโรค ASF ให้ด าเนินการสั่งกักสุกรที่มีชีวิตทั้งหมด และส่วนซากสุกรให้งดการ 
          รับรองอนุญาตให้จ าหน่าย 
     - แจ้งสัตวแพทย์ท้องที่ (ปศอ) ด าเนินการตามมาตรการของกรมปศุสัตว์ 
มติที่ประชุม รับทราบ 
   



4.7. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
  พยากรณ์พื้นที่เสี่ยงเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย 

1.1  สถานการณ์โรคปากและเท้าเปื่อย 

 

จังหวัดยโสธรเป็นพื นที่ความเสี่ยงต่ าต่อการเกิดโรคปากและเท้าเปื่อย ให้ด าเนินการดังนี  
1.1.1. เข้มงวดการแจ้งและตรวจรับสัตว์ปลายทางเข้าพื นที่ 
1.1.2. เร่งด าเนินการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุม 
1.1.3. เร่งปรับปรุงระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของฟาร์ม 

 



 
1.2 สถานการณ์โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 

 
 

 



 
 

 

 



  2.ไข้หวัดนก 
             2.1 โครงการรณรงค์ท าวัคซีนป้องกันโรคในไก่พื นเมือง ครั งที่3/2562 
  ด าเนินการระหว่างวันที่ 1 – 30 มิถุนายน 2562 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพิจารณาก าหนดพื นที่ในการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับจ านวนเป้าหมายการท าวัคซีนที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะวัคซีนป้องกันโรคนิวคาสเซิลชนิดรวม
วัคซีนหลอดลมอักเสบติดต่อ 

ยอดจัดสรรวัคซีนสัตว์ปีก 

 
   เป้าหมายพื นที่ให้ด าเนินการท าวัคซีนในสัตว์ปีก ของเกษตรกรในพื นที่ต่อไป 

2.1.1. พื นที่ที่มีสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติในช่วงระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา 
2.1.2. พื นที่รัศมี 1 กิโลเมตร รอบฟาร์มมาตรฐานไก่เนื อ 

 2.1.3. พื นที่ฟาร์มเกษตรกรที่มีการปรับระบบการป้องกันโรคในไก่พื นเมือง/ไก่ชน 
 2.1.4. พื นที่โรงเรียนในโครงการตามพระราชด าริและชุมชนรอบโครงการตามพระราชด าริ 
          2.1.5. พื นที่อ่ืนๆ ที่เป็นพื นที่เสี่ยงตามที่ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอก าหนด 
             ให้ปศุสัตว์อ าเภอซักซ้อมการด าเนินงานกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมจัดท าแผนการปฏิบัติงานให้
ครอบคลุมตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 
              ให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการรวบรวมผลการด าเนินงานในท้องที่  (แบบฟอร์ม ฉว.1)เป็น
ไฟล์ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ส่งส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภายในวันที่ 24 มิถุนายน 2562 

 

 

จ ำนวน

รำย

วัคซีน

(โดส้)

จ ำนวน

รำย

วัคซีน

(โดส้)

1 เลงินกทำ 2300 200 2500 32,000 300 32,300 1,800

2 ไทยเจริญ 2000 2000 22,000 22,000 1,400

3 กุดชุม 2500 2500 32,000 32,000 1,800

4 ทรำยมูล 2000 2000 20,000 20,000 1,600

5 เมืองยโสธร 2600 2600 32,000 32,000 2,000

6 ปำ่ติว้ 2000 2000 22,000 22,000 1,600

7 ค ำเขื่อนแก้ว 2400 2400 30,500 30,500 2,000

8 มหำชนะชัย 2400 2400 30,600 30,600 2,000

9 ค้อวัง 1800 1800 22,000 22,000 1,400

20000 200 20200 243,100 300 243,400 15,600

DPรำชด ำริ
รวมจำ่ย

ND+IB

รวม

ที่ อ ำเภอ รำชด ำริ
วัคซีน

อหวิำต์
สตัว์ปกี

วัคซีนอหวิำต์

สตัว์ปกี ส ำหรับ
ไก่ไข่อินทรีย์

รวม

จำ่ยอหิ
วำต์

สตัว์ปกี

วัคซีน ND+IB

 ส ำหรับไก่
พ้ืนเมืองปรับ
ระบบ(โดส้)

วัคซีน ND+IB 

ส ำหรับไก่ไข่
อินทรีย์



3.  กิจกรรมเฝ้าระวังโรคแซลโมเนลลาในฟาร์มที่ได้รับการรับรองการปฏิบัติทาง 

     การเกษตรที่ดีส าหรับฟาร์มสัตว์ปีก ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 
  ส านักงานปศุสัตว์ก าหนดด าเนินการในระหว่าง วันที่ ๙ เมษายน – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

โดยมีรายละเอียดการด าเนินงานที่ส าคัญดังนี  
๑. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการเก็บตัวอย่าง ตามจ านวนพื นที่และจ านวนเป้าหมาย

ส าหรับตรวจเชื อแซลโมเนลลาในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ โดยเก็บฟาร์มละ ๑ โรงเรือน สุ่มโรงเรือนด้วย
วิธีการสุ่มหาตัวอย่าง เก็บโรงเรือนละ ๑ ตัวอย่าง  

๒. ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามปัจจัยเสี่ยงของการเกิด
โรคแซลโมเนลลาในฟาร์มฯ พร้อมตัวอย่าง boot swabs สง่ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร โดยวันก าหนด
ส่งตัวอย่างจะแจ้งให้ทราบภายหลัง 

 4. งานผสมเทียม 
4.1 กิจกรรมพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 

 - แจ้งผลการปฏิบัติงานด้านการผสมเทียม ๒๕๖๒  
 ผลการปฏิบัติงานด้านการผสมเทียม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ด าเนินงานผสมเทียมโคเนื อ  
จ านวน  ๖,๘๘๓ ตัว คิดเป็นรอ้ยละ ๑๐๕.๘๙ ลูกเกิด จ านวน ๕,๔๗๔ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๑๔๐.๓๕ ผสมเทียม
กระบือ จ านวน ๑,๐๕๐ ตัว คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๗๖  ลูกเกิด จ านวน ๗๗๒ ตัว คิดเป็นรอ้ยละ ๓๒.๙๙  

 5. โรคพิษสุนัขบ้า  
      สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระดับจังหวัด  
     - วันที่ 1มกราคม - 23 เมษายน  2562  พบการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า จ านวน 3 ครั ง 3 จุด 2 ต าบล ใน
พื 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 ไม่มี
เจ้าของ 2 ตัว 
    สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าระดับประเทศ  
          - รายงานผลบวกโรคพิษสุนัขบ้าระดับประเทศสิบอันดับ คือ  สงขลา 24 ตัวอย่าง สุรินทร์ 20 
ตัวอย่าง  นครศรีธรรมราช 14 ตัวอย่าง  สุราษฏร์ธานี 11  ตัวอย่าง กระบี่ 9 ตัวอย่าง  กาฬสินธุ์ 8 ตัวอย่าง  
ชลบุรี 8 ตัวอย่าง ร้อยเอ็ด 6  ตัวอย่าง  ศรีสะเกษ 6  ตัวอย่าง เพชรบุรี 6 ตัวอย่าง4.2 

 

 

 

 

 



5.1 โครงการเฝ้าระวังเชิงรุกเพื่อรับรองพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าปี ๖๒(ส่งหัวสุนัข-แมว) 
 -  ให้ส่งเป็นโครงการเฝ้าระวังเชิงรุกฯเฉพาะพ้ืนที่ระดับ A  

 

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 ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ส่งแล้ว ๓๔ อปท.คิดเป็น  ๗๙ % 

 5.2 เป้าการท าหมันสุนัข-แมวประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๓,๕๖๐ ตัว) 

อ าเภอ เป้าหมาย 
สุนัข แมว 

ผลงานรวม % 
ผู้ เมีย ผู้ เมีย 

เมืองยโสธร 1,100 194 465 127 301 1087 98.82 
ค าเขื่อนแก้ว 450 54 99 28 67 248 55.11 
มหาชนะชัย 500 35 95 15 31 176 35.20 

กุดชุม 600 51 115 26 82 274 45.67 
เลิงนกทา 250 60 187 30 73 350 140.00 
ทรายมูล 200 33 137 14 54 238 119.00 
ป่าติ้ว 200 32 80 21 77 210 105.00 

ไทยเจริญ 130 12 42 6 40 100 76.92 
ค้อวัง 130 52 86 14 59 211 162.31 
รวม 3,560 523 1,306 281 784 2,894 81.29 

 



มติที่ประชุม รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา 
       - 
มติที่ประชุม .............................................................. 
  
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ 
                  - 
มติที่ประชุม .............................................................. 
 
 
 
 


