
 

 
  

   
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 

เรื่อง  ก าหนดการฉีดวัคซีนตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 
------------------------------- 

 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ จะด าเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการฉีด
วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สุนัขและแมว ประจ าปี พ.ศ. ๒๕64 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้สุนัข – แมว ได้รับ
การฉีดวัคซีนป้องโรคพิษสุนัขบ้าจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และให้มีการด าเนินการอย่างต่อเนื่องทุกๆ ปี  
เพ่ือลดอัตราการเกิดโรคในสัตว์และจ านวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า โดยองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
จะด าเนินฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงของประชาชนและสัตว์จรที่ไม่มีเจ้าของในเขตพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 19 เมษายน 2564 ก าหนดการตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศ 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
   ประกาศ ณ วันที่  27   เดือน  มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 
 (นายบุญธรรม  นพรัตน์) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ก าหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเกตุ  อ าเภอโคกส าโรง  จังหวัดลพบุรี 
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม – 19 เมษายน  2564 

ที ่ วัน เดือน ปี 
 

สถานที ่ ปศุสัตว์อาสาท้องถิ่น/ 
ผู้รับผิดชอบงาน 

 

หมายเหตุ 

1 30 มีนาคม 2564 
 

หมู่ 1 1. นายบาหยัน  จินดาเนตร 
2. นายสงกรานต์  ก าแซง 

 

2 31 มีนาคม 2564 หมู่ 1 1. นายบาหยัน  จินดาเนตร 
2. นายสงกรานต์  ก าแซง 

 

3 1 เมษายน 2564 หมู่ 2 1. นายบาหยัน  จินดาเนตร 
2. นายสงกรานต์  ก าแซง 

 

4 2 เมษายน 2564 หมู่ 3 1. นายบาหยัน  จินดาเนตร 
2. นายสงกรานต์  ก าแซง 

 

5 3 เมษายน 2564 หมู่ 3 1. นายบาหยัน  จินดาเนตร 
2. นายสงกรานต์  ก าแซง 

 

6 4 เมษายน 2564 หมู่ 4 1. นายบาหยัน  จินดาเนตร 
2. นายสงกรานต์  ก าแซง 

 

7 5 เมษายน 2564 หมู่ 5 1. นายบาหยัน  จินดาเนตร 
2. นายสงกรานต์  ก าแซง 

 

8 6 เมษายน 2564 หมู่ 6 1. นายบาหยัน  จินดาเนตร 
2. นายสงกรานต์  ก าแซง 

 

9 7 เมษายน 2564 หมู่ 7 1. นายบาหยัน  จินดาเนตร 
2. นายสงกรานต์  ก าแซง 

 

10 8 เมษายน 2564 หมู่ 7 1. นายบาหยัน  จินดาเนตร 
2. นายสงกรานต์  ก าแซง 

 

11 9 เมษายน 2564 หมู่ 8 1. นายบาหยัน  จินดาเนตร 
2. นายสงกรานต์  ก าแซง 

 

12 10 เมษายน 2564 หมู่ 8 1. นายบาหยัน  จินดาเนตร 
2. นายสงกรานต์  ก าแซง 

 

13 11 เมษายน 2564 หมู่ 8 1. นายบาหยัน  จินดาเนตร 
2. นายสงกรานต์  ก าแซง 

 

14 12 เมษายน 2564 หมู่ 9 1. นายบาหยัน  จินดาเนตร 
2. นายสงกรานต์  ก าแซง 

 

15 13 เมษายน 2564 หมู่ 9 1. นายบาหยัน  จินดาเนตร 
2. นายสงกรานต์  ก าแซง 

 

16 14 เมษายน 2564 หมู่ 9 1. นายบาหยัน  จินดาเนตร 
2. นายสงกรานต์  ก าแซง 

 



 

ที ่ วัน เดือน ปี 
 

สถานที ่ ปศุสัตว์อาสาท้องถิ่น/ 
ผู้รับผิดชอบงาน 

 

หมายเหตุ 

17 15 เมษายน 2564 หมู่ 9 1. นายบาหยัน  จินดาเนตร 
2. นายสงกรานต์  ก าแซง 

 

18 16 เมษายน 2564 หมู่ 9 1. นายบาหยัน  จินดาเนตร 
2. นายสงกรานต์  ก าแซง 

 

19 17 เมษายน 2564 
 

หมู่ 9 1. นายบาหยัน  จินดาเนตร 
2. นายสงกรานต์  ก าแซง 

 

20 18 เมษายน 2564 
 

หมู่ 10 1. นายบาหยัน  จินดาเนตร 
2. นายสงกรานต์  ก าแซง 

 

21 19 เมษายน 2564 
 

หมู่ 10 1. นายบาหยัน  จินดาเนตร 
2. นายสงกรานต์  ก าแซง 

 

 
 


