
 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลพลับพลา 
ท่ี  ๓๗ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง  กําหนดวัน  เวลาและสถานท่ีดําเนินการโครงการรณรงคฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  ประจําป  ๒๕๖๐ 
ภายใตโครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  ตามพระปณิธาน  ศาสตราจารย 

ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ  เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมาร ี  
………………………………………. 

  อาศัยความในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  และที่
แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒  มาตรา  ๖๗  (๓)  และความในพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบา  พ.ศ. 
๒๕๓๕  มาตรา  ๕,  ๖  และมาตรา  ๑๗  ประกอบกับหนังสือกรมปศุสัตว  ที่  กษ  ๐๖๐๔ / ๒๗๕๘๐  ลงวันที่  
๖  ตุลาคม  ๒๕๕๙  ไดประกาศกําหนดเขตทองที่ทําการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใหแกสัตวควบคุมโดยไม
เสียคาธรรมเนียม  จังหวัดนครราชสีมา  โดยองคการบริหารสวนตําบลพลับพลาไดจัดทําโครงการรณรงคฉีดวัคซีน
ปองกันโรคพิษสุนัขบา  ประจําป  ๒๕๖๐  ภายใตโครงการสัตวปลอดโรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบา  ตาม
พระปณิธาน  ศาสตราจารย  ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ  เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ  อัครราชกุมารี  ข้ึนเพื่อ
ปองกันปญหาโรคพิษสุนัขบาระบาดและเพื่อเปนการสรางภูมิคุมกันโรคใหแกสัตวเลี้ยง  น้ัน 

  จึงประกาศแจงใหผูเลี้ยงสุนัข - แมว  นําสุนัข - แมวท่ีมีอายุต้ังแต  ๒  เดือนขึ้นไปรับบริการ
ฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาโดยไมเสียคาธรรมเนียม  ระหวางวันท่ี  ๑๗  -  ๑๙  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  
ตามแผนการออกจุดบริการท่ีแนบทายประกาศน้ี 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  ๓  เดือน  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
      (ลงช่ือ)    สมบรูณ  แขดอน 
       (นายสมบูรณ  แขดอน) 
      นายกองคการบรหิารสวนตําบลพลบัพลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนการออกจุดบริการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา  ตามประกาศกรมปศุสัตว 
เรื่อง  กําหนดเขตทองท่ีทําการฉีดวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบาใหแกสัตวควบคุมโดยไมเสียคาธรรมเนียม 

องคการบริหารสวนตําบลพลับพลา  รวมกับ  สํานักงานปศุสัตวอําเภอโชคชัย 
วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 

ที ่ หมูที ่ หมูบาน สถานที ่ เวลา หมายเหตุ 
๑ หมูท่ี  ๑ บานพลับพลา ศาลาประชาคม  หมูท่ี  ๙ เวลา  ๐๙.๐๐  -  ๑๖.๐๐  น.  
๒ หมูท่ี  ๒ บานไทย ศาลาประชาคม  หมูท่ี  ๙ เวลา  ๐๙.๐๐  -  ๑๖.๐๐  น.  
๓ หมูท่ี  ๓ บานพลับพลา ศาลาประชาคม  หมูท่ี  ๙ เวลา  ๐๙.๐๐  -  ๑๖.๐๐  น.  
๔ หมูท่ี  ๔ บานโคงยาง ศาลาประชาคม  หมูท่ี  ๙ เวลา  ๐๙.๐๐  -  ๑๖.๐๐  น.  
๕ หมูท่ี  ๕ บานหนองยายเหล ศาลาประชาคม  หมูท่ี  ๙ เวลา  ๐๙.๐๐  -  ๑๖.๐๐  น.  
๖ หมูท่ี  ๙ บานปรางค ศาลาประชาคม  หมูท่ี  ๙ เวลา  ๐๙.๐๐  -  ๑๖.๐๐  น.  
๗ หมูท่ี  ๑๑ บานปรางค ศาลาประชาคม  หมูท่ี  ๙ เวลา  ๐๙.๐๐  -  ๑๖.๐๐  น.  

วันที่  ๑๘  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
ที ่ หมูที ่ หมูบาน สถานที ่ เวลา หมายเหตุ 
๘ หมูท่ี  ๘ บานเกาะ ศาลาประชาคม  หมูท่ี  ๘ เวลา  ๐๙.๐๐  -  ๑๒.๐๐  น.  
๙ หมูท่ี  ๑๗ บานบ ุ ศาลาประชาคม  หมูท่ี  ๘ เวลา  ๐๙.๐๐  -  ๑๒.๐๐  น.  

๑๐ หมูท่ี  ๑๐ บานบ ุ ศาลาประชาคม  หมูท่ี  ๘ เวลา  ๐๙.๐๐  -  ๑๒.๐๐  น.  
๑๑ หมูท่ี  ๑๒ บานกุดสวาย วัดกุดสวาย เวลา  ๑๓.๐๐  -  ๑๔.๐๐  น.  
๑๒ หมูท่ี  ๖ บานกอก วัดบานกอก เวลา  ๑๔.๐๐  -  ๑๕.๐๐  น.  
๑๓ หมูท่ี  ๗ บานประดากุด วัดประดากุด เวลา  ๑๕.๐๐  -  ๑๖.๐๐  น.  

วันที่  ๑๙  พฤษภาคม  ๒๕๖๐ 
ที ่ หมูที ่ หมูบาน สถานที ่ เวลา หมายเหตุ 

๑๔ หมูท่ี  ๑๘ บานบุยอ ศาลาประชาคม  หมูท่ี  ๑๘ เวลา  ๐๙.๐๐  -  ๑๐.๐๐  น.  
๑๕ หมูท่ี  ๑๕ บานคลองกลาง ศาลาประชาคม  หมูท่ี  ๑๕ เวลา  ๑๐.๐๐  -  ๑๑.๐๐  น.  
๑๖ หมูท่ี  ๑๓ บานทาตะเคียน ศาลาประชาคม  หมูท่ี  ๑๓ เวลา  ๑๑.๐๐  -  ๑๒.๐๐  น.  
๑๗ หมูท่ี  ๑๖ บานโนนแดง ศาลาประชาคม  หมูท่ี  ๑๖ เวลา  ๑๓.๐๐  -  ๑๔.๐๐  น.  
๑๘ หมูท่ี  ๑๔ บานคลองยาง ท่ีทําการผูใหญบาน เวลา  ๑๔.๐๐  -  ๑๕.๐๐  น.  

หมายเหต ุ ๑.  สามารถนําสัตวควบคุมไปรับบริการ  ณ  สถานทีแ่ละเวลาที่กําหนดไดตามความสะดวก 
  ๒.  เวลาและสถานที่อาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม 


