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ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ครั้งที่  8 / 2564   ประจ าเดือน  สิงหาคม 2564   วันที่   30  สิงหาคม 2564 เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร 
ผู้มาประชุม 

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

3. นายทวีป แสนจ าลา หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป  

4. นายพิทักษ์  เผ่าผา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ  
5. นายอพิมล  ตานุชนม์ ปศุสัตว์อ าเภอเลิงนกทา  
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. นายประสพชัย แก้วค าภา นายสัตวแพทย์ช านาญการ  
15. นางสาววันเพ็ญ มณีมูล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
16. นายวิษณุรักษ์ ศรีมันตะ สัตวแพทย์ช านาญงาน  
17. นายไพรรี ไกยะรัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน  

18. นายปัญญา มูลสาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ ด่านกักกันสัตว์ยโสธร  

2. นายไพฑูรย์  ป้องสนาม ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร แทน 

ผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวพัชรียา โพธิ์ชัยเลิศ นักจัดการงานทั่วไป ลาป่วย 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร   
วาระก่อนประชุม      รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ นายประสพชัย แก้วค าภา ต าแหน่ง นายสัตวแพทย์
ช านาญการ 
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มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                   .   
ระเบียบวาระท่ี 1    เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 1. เรื่อง โควิด-19 ในจังหวัดยโสธร ผู้ว่าราชการฯ ยังคงเป็นห่วงเนื่องจากสถานการณ์การของการ   
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธรยังคงเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆและอาจจะมีคลั สเตอร์ใหม่เกิดขึ้น ขอให้
ประชาชนทุกคนดูแลตนเองและเน้นปฏิบัติตามมาตรการอยู่เสมอ เช่น เว้นระยะห่าง ใส่แมสก์  ล้างมือบ่อยๆ 
ไม่รวมกลุ่ม เป็นต้น 
 2. การฉีดวัคซีนในจังหวัดยโสธร เป้าหมายคือร้อยละ 70 ของประชาชนทั้งหมดในพ้ืนที่ และตอนนี้
จัดท าการฉีดวัคซีนไปได้ร้อยละ 23 ซึ่งยังไม่ถึงครึ่งของเป้าที่ตั้งไว้ เพราะฉะนั้นประชาชนหรือเจ้าหน้าที่ท่านใด
พร้อมทั้งคน  ในครอบครัวที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไปที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ขอให้ไปรับการฉีดวัคซีนด้วย 
 3. ปัจจุบันนี้ คลัสเตอร์พ้ืนที่ล่าสุดของจังหวัดยโสธร คือ ห้างสรรพสินค้าเทสโก้โลตัส ซึ่งทางห้างฯ  
และจังหวัดได้มีการตรวจโควิด-19 ให้แก่พนักงานทุกคนแล้ว และจัดให้มีพนักงานคนใหม่มาท าหน้าที่แทน
พนักงานคนเก่าท่ีติดเชื้อไป ขอให้ทางจังหวัดประชาสัมพันธ์ด้วย 
 4. ITA ประเมินความโปร่งใสในการท างาน จังหวัดยโสธรได้คะแนน 96.29 คะแนน ติด Top 10     
ในภาคอีสาน ซึ่งจังหวัดที่ได้อันดับที่ 1 คือ จังหวัดบึงกาฬ มีคะแนน 99 คะแนน และกรมปศุสัตว์ได้คะแนน 
91.81 คะแนน 
 5. การจัดงานสังสรรค์ สามารถจัดงานได้แต่ต้องท าตามมาตรการ ซึ่งจังหวัดยโสธรเป็นพ้ืนที ่          
สีแดง การจ ากัดควบคุมจ านวนคนได้สูงสุด 20 คน สามารถขยายจ านวนเป็น 50 คน ไปจนถึงวันที่            
14 กันยายน 2564 
 6. จังหวัดสะอาด จังหวัดยโสธรได้รับคัดเลือกให้เป็นจังหวัดสะอาด ซึ่งมี 4 จังหวัดที่ได้ท าการเข้าร่วม         
การประกวด คือ 1. จังหวัดยโสธร 2. จังหวัดศรีสะเกษ 3. จังหวัดอุบลราชธานี และ 4. จังหวัดอุดรธานี 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                   .   
ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 7/2564 ประจ าเดือน กรกฎาคม  
                      วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 
มติที่ประชุม             รับรอง                                                                                        . 
ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องติดตามผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา 

มติที่ประชุม                      -                                                                                       . 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพื่อทราบ 
  4.1 ฝ่ายบริหารทั่วไป  

 4.1.1 รายงานผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 
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4.1.2 กิจกรรม 5 ส  :  เวลา 14.00 น.  วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 

มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                   .   
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4.2 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 4.2.1 การด าเนินงานโครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชด าริ 

 
4.2.1 โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
- เงินอุดหนุนเกษตรกร ศูนย์ละ 5,300 บาท  
-ปศุสัตว์อ าเภอ/เจ้าหน้าที่อ าเภอเซ็นต์รับเช็คเงินสดแทนเกษตรกรและน าส่งให้เกษตรกร

พร้อมติดตามผลการด าเนินงานของศูนย์เครือข่าย ศพก. ด้านปศุสัตว์ 
  4.2.3 อาสาปศุสัตว์ที่ขอรับการประกันอุบัติเหตุ ปี 2565 
   เป้าหมาย   1. อ าเภอเมืองยโสธร อาสาปศุสัตว์จ านวน 3 คน 
   2. อ าเภอค าเขื่อนแก้ว อาสาปศุสัตว์จ านวน 3 คน ส่งแล้ว 
   3. อ าเภอมหาชนะชัย อาสาปศุสัตว์จ านวน 3 คน 
   4. อ าเภอกุดชุม อาสาปศุสัตว์จ านวน 3 คน 
   5. อ าเภอเลิงนกทา อาสาปศุสัตว์จ านวน 3 คน 
   6. อ าเภอไทยเจริญ อาสาปศุสัตว์จ านวน 2 คน 
   7. อ าเภอป่าติ้ว อาสาปศุสัตว์จ านวน 2 คน 
   8. อ าเภอทรายมูล อาสาปศุสัตว์จ านวน 1 คน 
   9. อ าเภอค้อวัง อาสาปศุสัตว์จ านวน 1 คน 
รายงานตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  ส่งภายใน 10 กันยายน 2564 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                   .   

4.3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร  

มติที่ประชุม .....................-............................................................................................................................  

4.4 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
  4.4.1 รายงานการตรวจสัตว์ก่อนและหลังฆ่า รายงาน รน. 

อ ำเภอ เป้ำหมำย(ตัว) ผลกำรด ำเนินงำน %

เมืองยโสธร 50 25 50.0

กุดชุม 50 42 84.0

มหำชนะชัย 50 26 52.0

ค ำเข่ือนแก้ว 30 34 113.3

ป่ำต้ิว 30 16 53.3

ค้อวัง 30 20 66.7

เลงินกทำ 30 15 50.0

ไทยเจริญ 30 28 93.3

ทรำยมูล 15 9 60.0

รวม 315 215 68.3
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  ขอให้อ าเภอก าชับพนักงานตรวจโรคสัตว์ ให้รายงานการตรวจโรคสัตว์ก่อน/หลังฆ่า และ รน. 
โดยส่งเข้า สพส. ด้วยตนเอง หรือให้ส่ง กพค. ก่อนวันที่ 5 ของเดือนถัดไป 
  4.4.2 การแจ้งโรงฆ่าสัตว์ที่หยุดประกอบกิจการชั่วคราว 
  จากสถานการณ์การระบาดของโรคในสัตว์ มีผลให้โรงฆ่าสัตว์บางโรงหยุดประกอบกิจการ
ชั่วคราว กพค. จึงขอให้ทุกอ าเภอแจ้งผู้ประกอบการ บันทึกแจ้ง อปท. เพ่ือให้ทาง อปท.งดออกใบรับแจ้ง     
การฆ่าสัตว์ ทั้งนี้ข้อมูลดังกล่าว กพค. จะได้แจ้ง สพส. เพ่ือตัดยอดการเก็บตัวอย่างเนื้อสัตว์ ในปีงบประมาณ 
2565 ต่อไป 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                   .   

4.5 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์   
  4.5.1 แจ้งรายงานผลการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดด้านนโยบาย กรมปศุสัตว์ ประจ าปี
งบประมาณ 2564  
  ขอให้กลุ่ม/ฝ่าย ตรวจสอบข้อมูลที่ท าได้ในแต่ละกิจกรรมว่าถูกต้องหรือไม่ หากไม่ถูกต้อง 
ขอให้ประสานกองส านักและกองแผนงานเพ่ือท าการแก้ไข และขอให้จัดเตรียมข้อมูล เหตุผล ประกอบค า
ชี้แจงถึงสาเหตุแห่งความผิดปกติเหล่านั้นไว้ส าหรับอุทธรณ์ในโอกาสต่อไป เอกสารได้ส าเนาให้กลุ่มฝ่ายแล้ว  
  4.5.2 แจ้งส่งมอบปัจจัยการผลิตโครงการ 1 ต าบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่  
 มีแผนส่งมอบปัจจัยการผลิต ดังต่อไปนี้ 
  - วันที่ 9 กันยายน 2564 อ าเภอค าเขื่อนแก้ว ประกอบด้วยต าบล กู่จาน ทุ่งมน นาแก นาค า 
เหล่าไฮ และอ าเภอป่าติ้ว ต าบล โพธิ์ไทร 
  - วันที่ 10 กันยายน 2564  อ าเภอเมืองยโสธร ประกอบด้วยต าบล ขั้นไดใหญ่ ทุ่งแต้        
นาสะไมย์ สิงห์ หนองเรือ  
  - วันที่  13 กันยายน 2564 อ าเภอทรายมูล ต าบลดู่ลาด  อ าเภอกุดชุม ต าบลกุดชุม      
อ าเภอไทยเจริญ ต าบลส้มผ่อ  
  - วันที่ 14 กันยายน 2564 อ าเภอเลิงนกทา ประกอบด้วยต าบลกุดแห่  สวาท สามแยก 
สามัคคี ห้องแซง 
  ทั้งนี้ กลุ่มจะแจ้งรายชื่อเกษตรกรทางกลุ่มไลน์ให้อ าเภอในล าดับต่อไป 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                   .   

 

 

4.6 ด่านกักกันสัตว์ยโสธร 
  4.6.1 มาตรการส าหรับเจ้าของตลาดนัดโค-กระบือ (ด้านปศุสัตว์) 
  - ต้องจัดท าทะเบียนผู้ค้าสัตว์ ผู้ขนส่งสัตว์ ทะเบียนรถยนต์ที่เข้ามาค้าขายในตลาดนัด 
  - ก าหนดช่องทางเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะทางประตูเดียวเท่านั้น มีรั้วแข็งแรง
ล้อมรอบป้องกันโค-กระบือเข้าและออกได้ 
  - หน้าประตูทางเข้า-ออก จัดให้มีการพ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรคที่ตัวสัตว์และยานพาหนะ 
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  - จัดให้มีซองบังคับสัตว์เพ่ือตรวจสอบโรค 
  - จัดให้มีคอกพักสัตว์ป่วย หากพบสัตว์ป่วยให้แยกเข้าคอกพักสัตว์ป่วยและแจ้งปศุสัตว์อ าเภอโดยเร็ว 
  - จัดให้มีการพ่นยาก าจัดแมลงและน้ ายาฆ่าเชื้อโรคบริเวณคอกสัตว์ทั้งก่อนและหลังการเปิดตลาดนัด 
  4.6.2 มาตรการส าหรับผู้น าสัตว์มาขาย 
  - มีใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ในการน าสัตว์เข้าตลาดนัด 
  - ใบอนุญาตค้าสัตว์ 
  - มีใบรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยจากปศุสัตว์อ าเภอต้นทาง โดยสัตว์
ต้องผ่านการฉีดวัคซีนมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 วัน แต่ไม่เกิน 120 วัน 
  - ไม่น าสัตว์ที่มีรอยโรคระบาด เช่น มีแผลที่ปาก ไรกีบ มีรอยตุ่มนูน แผลตกสะเก็ดบริเวณ
แผงคอ ท้อง ขาและข้างล าตัว 
  4.6.3 มาตรการส าหรับผู้ซ้ือสัตว์ 
  - ติดต่อขอใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์จากปศุสัตว์ต้นทาง ก่อนน าสัตว์ออกจากตลาดนัด 
  - น าสัตว์ที่ซื้อไปราดหลังด้วยยาฆ่าแมลงชนิดราดหลัง พ่นน้ ายาฆ่าเชื้อโรคที่สัตว์และ
ยานพาหนะก่อนน าสัตว์ออกจากตลาดนัด 
  - หากน าสัตว์เข้าโรงฆ่าสัตว์ ให้แสดงส าเนาใบอนุญาตของโรงฆ่าสัตว์ 
  - หากน าสัตว์ไปเลี้ยงให้แสดงรูปถ่ายสถานที่เลี้ยงที่มีมุ้งหรือมีมาตรการป้องกันแมลง 
มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                   .   

4.7 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
  4.7.1 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร 
  ตามหนังสือจังหวัดยโสธร ด่วนที่สุด ที่ ยส 0017/12520 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 จังหวัด
ยโสธรได้รับแจ้งจากส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 
เห็นชอบอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินส ารองจ่าย เพื่อกรณี
ฉุกเฉินหรือจ าเป็นเพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรและโรคระบาดร้ายแรงในสุกรหรือหมูป่า 
  ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จึงขอให้ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด าเนินการ ดังนี้ 
   1. เร่งรัดด าเนินการตรวจสอบและท าลายสุกรและหมูป่าที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคฯ                
   2. บูรณาการป้องกันการน าเข้าหรือลักลอบน าเข้าสุกรและหมูป่า หรือวัตถุดิบ
อาหารสัตว์ ที่มาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคฯ ดังกล่าวอย่างเข้มงวด  
   3. เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคฯ และโรคระบาดร้ายแรงใน
สุกร หรือหมูป่าที่ถูกต้องให้แก่เกษตรกรอย่างทั่วถึง 
  4.7.2 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคปากและเท้าเปื่อย 
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  4.7.3 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคลัมปี สกิน 
  เรื่อง  ขอหารือแนวทางการปฏิบัติงานในการจัดซื้อและเคลื่อนย้ายโค – กระบือ ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคลัมปี สกินในโค – กระบือ 
  ข้อที่ 1  การซื้อขายโค – กระบือ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร สามารถท าได้ 
  ข้อที่ 2 การเคลื่อนย้ายโค – กระบือ ในพ้ืนที่จังหวัดยโสธร เขตอ าเภอเดียวกันหรือนอกเขต
อ าเภอ และนอกเขตจังหวัด สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยขอความเห็นชอบจากปศุสัตว์จังหวัดก่อนออกใบอนุญาต
เคลื่อนย้าย โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
   (1) โค – กระบือ ทุกตัวสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ 
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   (2) กักเพ่ือสังเกตอาการตามนิยามของกรมปศุสัตว์เป็นเวลา 28 วัน ที่ฟาร์มต้นทาง 
และมีการรับรองการกัก 
   (3) ฟาร์มปลายทางมีระบบการจัดการแมลงพาหะ พ่นยาฆ่าแมลงรอบฟาร์ม ติดตั้งมุ้ง
รอบคอกสัตว์และมีคอกกักแยกต่างหากพร้อมติดตั้งมุ้งเพ่ือกักโค-กระบือที่น าเข้ามาใหม่ก่อนเข้าร่วมฝูงเป็นเวลา 
28 วัน 
  ข้อที่ 3 มีดังต่อไปนี้ 
  3.1 การตรวจรับรองโรคแท้งติดต่อสามารถตรวจได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย  
  3.2 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมียและโรคลัมปี สกิน     
ไม่มีค่าใช้จ่ายโดยกรมปศุสัตว์แจ้งการจัดสรรวัคซีนโรคลัมปี สกิน และจะได้รับวัคซีนประมาณเดือนกันยายน 
2564   
  3.3 การท าเครื่องหมายประจ าตัวสัตว์ (ติดเบอร์หู) เจ้าของสามารถสั่งซื้อเบอร์หูได้โดยตรงจาก
ผู้ผลิตผ่านระบบ e - movement ของกรมปศุสัตว์ และการออกบัตรประจ าตัวสัตว์ไม่มีค่าใช้จ่าย   

จัดสรรอาสาลัมปี สกิน 

อ าเภอ ต าบล หมู่บ้าน เดิม เป้ารวม ส่งเพิ่ม 

1. เมืองยโสธร 17 190 18 23 5 

2. กุดชุม 9 128 9 14 5 

3. ค าเข่ือนแก้ว 13 115 113 14 1 

4. ป่าติ้ว 5 57 5 6 1 

5. มหาชนะชัย 10 103 10 12 2 

6. เลิงนกทา 10 145 10 15 5 

7. ทรายมูล 5 54 5 6 1 

8. ค้อวัง 4 45 4 4 0 

9. ไทยเจริญ 5 48 5 6 1 

รวม 78 885 79 100 21 
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  4.7.4 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
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 โครงการประกวดรางวัล Thailand Rabies Awards 2020 ภายใต้ โครงการสัตว์ปลอดโรค           
คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน 
วรขัตติยราชน ผลคัดเลือกจากคณะท างานกลั่นกรองผลงานระดับจังหวัด ดังนี้ 
  1. ผลงานการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าระดับชนะเลิศ  ได้แก่  
   - เทศบาลต าบลเดิด อ าเภอเมืองยโสธร จ.ยโสธร  
   - องค์การบริหารส่วนต าบลโพธิ์ไทร อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร    
  2. ระดับชมเชย ได้แก่ 
   - เทศบาลต าบลค้อวัง อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 
     - เทศบาลต าบลป่าติ้ว อ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 
     - เทศบาลต าบลนาเวียง อ.ทรายมูล จ.ยโสธร 
     - เทศบาลต าบลฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 
    - เทศบาลต าบลค าเขื่อนแก้ว อ.ค าเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร 
    - องค์การบริหารส่วนต าบลคูเมือง อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 
   -  องค์การบริหารส่วนต าบลฟ้าห่วน อ.ค้อวัง จ.ยโสธร 
  4.7.5 สถานการณ์และการป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดนก 

โครงการรณรงค์ท าวัคซีนป้องกันโรคในไก่พ้ืนเมือง ครั้งที่ 4/2564 
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 เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์/พนักงานราชการกิจกรรมการป้องกันแก้ไขและเตรียมความพร้อมรับปัญหาโรค
ไข้หวัดนก/ปศุสัตว์ต าบล/อาสาพัฒนาปศุสัตว์/เจ้าพนักงานสัตวบาล/เครือข่ายเฝ้าระวังโรค ด าเนินการร่วมกับ
เกษตรกรในการท าวัคซีนป้องกันโรคในไก่พ้ืนเมืองในพ้ืนที่เสี่ยงและพ้ืนที่ไม่เสี่ยง            

ที ่ อ าเภอ วัคซีน ND+IB  ราชด าริ 
รวมจ่าย
ND+IB  

พ้ืนที่เสี่ยง(อ าเภอ) พ้ืนที่เสี่ยง(ต าบล) 

1 เลิงนกทา 24,700 300 25,000 กุดชุม โนนเปือย 
2 ไทยเจริญ 19,000   19,000 กุดชุม ก าแมด 
3 กุดชุม 25,000   25,000 กุดชุม นาโส่ 
4 ทรายมูล 20,000   20,000 ค าเข่ือนแก้ว กุดกุง 
5 เมืองยโสธร 25,700   25,700 ค าเข่ือนแก้ว กู่จาน 
6 ป่าติ้ว 20,000   20,000 มหาชนะชัย ผือฮี 
7 ค าเข่ือนแก้ว 25,000   25,000 มหาชนะชัย หัวเมือง 
8 มหาชนะชัย 25,000   25,000 ค้อวัง กุดน้ าใส 
9 ค้อวัง 19,000   19,000 

  รวม 203,400 300 203,700 
  

   
  4.7.6 กิจกรรมทดสอบโรคบรูเซลโลซิส 
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มติที่ประชุม              รับทราบ                                                                                   .   

ระเบียบวาระท่ี 5    เรื่องเพ่ือพิจารณา    
มติที่ประชุม ................................................................................................................................................. 
ระเบียบวาระท่ี 6    เรื่องอ่ืนๆ                  
มติที่ประชุม       ................................................................................................................................................  

เลิกประชุมเวลา 16.30 น .   
 
                                                            ลงชื่อ                                ผู้พิมพ์รายงานการประชุม 
                                                                     (นางสาววันเพ็ญ มณีมูล) 
                   เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

        ลงชื่อ                               ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                                  (นายทวีป แสนจ าลา) 

         เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 

 


