
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
โครงการปีงบประมาณ ๒๕๕7 

แผนพัฒนาสามปี พ.ศ. ๒๕๕7-๒๕๕9  หน้า ๕-57 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม 
แนวทางการพัฒนา รณรงค์ป้องกันปัญหายาเสพติด  โรคติดต่อ  โรคระบาด  และโรคเอดส์ 

๑.  ชื่อโครงการ    
 โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  ประจ าปี  2557 
๒.  หลักการเหตุผล 
 โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนที่มีอันตรายร้ายแรงถึงชีวิต เป็นปัญหาทางสาธารณสุขท าให้คนและสัตว์ป่วยและ
ต้องเสียชีวิตด้วยความทุกข์ทรมานทุกราย โดยในแต่ละปีจะมีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าทั่วโลกปีละกว่า ๕๕,๐๐๐ ราย ในประเทศ
ไทยหน่วยงานที่เก่ียวข้อง ได้แก่ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ก รุงเทพมหานคร และสภากาชาดไทย ได้ด าเนินการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่าง
ต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตามก็ยังพบผู้เสียชีวิตจากโรคนี้อยู่ จ านวนไม่น้อย   ท าให้รัฐต้องเสียงบประมาณในการควบคุมโรคทั้งในคนและ
สัตว์มากกว่า ๑,๐๐๐ ล้านบาทต่อปี ซึ่งยังไม่นับค่าความเสียหายอื่นอี กมากมาย เหตุผลเนื่องจากการฉีดวั คซีนป้องกันโรคครอบคลุม
ไม่ถึงร้อยละ ๘๐ ของจ านวนสัตว์ทั้งหมด  ทั้งยังพบว่าการปล่อยสุนัขในที่สาธารณะเป็นเหตุให้จ านวนประชากรสุนัขจรจัดมีจ านวน
มากข้ึน ซึ่งเป็นพาหะที่ส าคัญของโรคพิษสุนัขบ้า อีกทั้งองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ(OIE) และองค์การอนามัยโลก (WHO) 
ได้ก าหนดเป้าหมายร่วมกันที่จะท าให้ทุกประเทศก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปีพ .ศ.๒๕๖๓   ดังนั้น การที่ประเทศไทยจะ
สามารถด าเนินการส าเร็จตามเป้าหมายดังกล่าวได้ ก็โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่เก่ียวข้องรวมทั้งประชาชนทุกคน ต้องร่ว มกัน
ด าเนินภารกิจทั้งในส่วนของการรณรงค์ ป้องกัน และการให้ความรู้ในโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  ในฐานะหน่วยงานเก่ียวข้อง ตระหนักถึงความส าคัญของปัญหาดังกล่าว ดังนั้น เพื่อร่วม
ขับเคลื่อนแผนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ก าจัด โรคพิษสุนัขบ้าของกรมควบคุมโรคและกรมปศุสัตว์ ในการจะท าให้ประเทศไทย
บรรลุเป้าหมายของการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี พ .ศ. ๒๕๖๓  จึงได้จัดท าโครงการรณรงค์ป้ องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
ประจ าปี ๒๕๕7 ขึ้น 
๓.  วัตถุประสงค ์
 ๓.๑  เพื่อให้สุนัข แมว หรือสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง 
 ๓.๒  เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า  สามารถลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค 
                   พิษสุนัขบ้าในคนและแหล่งชุมชนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ 
 ๓.๓  เพื่อฝึกอบรมและทบทวนการปฏิบัติงานของอาสาสมัครฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
  ๓.๔  เพื่อส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าส่งเสริมบทบาทของ 
                   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
4.  เป้าหมาย 
 4.1  จัดฝึกอบรมโครงการรณรงค์ป้ องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจ าปี 2557  ให้แก่อาสาสมัครฯ จ านวน  12  คน  และ  
         สมาชิก อปพร.อบต.ควนธานี  จ านวน  2 คน 
 4.2  ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ต าบลควนธานี 
๕.  รายละเอียดกิจกรรม 
 ๕.๑  จัดฝึกอบรมอาสาสมัครฯและสมาชิก อปพร.อบต.ควนธานีฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  
 ๕.๒  ด าเนินการออกฉีดวัคซีนตามหมู่บ้านโดยอาสาสมัครฯ  
 ๕.๓  อาสาสมัครฯรายงานสรุปผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
๖.  วิธีด าเนินการ 

๖.๑  จัดประชุมหารือร่วมกับผู้น าชุมชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อก าหนดแนวทางในการด าเนินการ 
๖.๒  จัดท าโครงการเสนอขออนุมัตินายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
๖.๓  ด าเนินการตามโครงการ 
๖.๕  ติดตามและประเมินผลโครงการ 

๗.  ผู้รับผิดชอบโครงการ 
 ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนธาน ี
 
 



             -๒- 
๘.  งบประมาณ 
 งบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๕7  หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและ
วัสดุ  ค่าใช้สอย  ประเภทรายจ่ายเก่ียวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวด อื่น รายการโครงการรณรงค์
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้  26,๐๐๐  บาท  ประกอบด้วย 
 8.๑ ค่าตอบแทนวิทยากร  จ านวนชั่วโมงละ 600 บาท   เป็นเงิน     1,8๐๐   บาท 
 8.2 ค่าอาหารว่าง  ( 1 มื้อๆละ ๒5 บาท)    เป็นเงิน                400   บาท 
 8.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ คู่มือ เอกสารในการฝึกอบรม   เป็นเงิน               50๐   บาท 

8.4 ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนขับ้า จ านวน ๕6๕ โด้สๆ ละ ๓๐ บาท เป็นเงิน           ๑๖,9๕๐   บาท 
 8.5 ค่ายาคุมก าเนิด จ านวน ๑95  โด๊สๆ ละ ๑๐ บาท   เป็นเงิน              ๑,95๐   บาท 
 8.6 ค่าอุปกรณ์การฉีด จ านวน ๓๐๐ ชุดๆ ละ ๕ บาท   เป็นเงิน             ๑,๕๐๐   บาท 
 8.7 ค่าตอบแทนอาสาสมัครฉีดวัคซีนแก่ สุนัข  แมวจรจัด  เป็นเงิน              1,0๐๐   บาท 
       (ตัวละ  ๒๐  บาท) 
 8.8 ค่าพาหนะของผู้เข้าร่วมอบรม (คนละ ๕๐ บาท)   เป็นเงิน                ๗๐๐   บาท 
 8.9 ค่าใช้จ่ายอื่น       เป็นเงิน               1,20๐   บาท 
      รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น             เป็นเงิน     26,๐๐๐  บาท 
 หมายเหตุ  : ทุกรายการสามารถถัวเฉลี่ยจ่ายได ้

(ส าหรับ สุนัข แมวที่มีเจ้าของ  เจ้าของสัตว์เป็นผู้จ่ายค่าฉีดวัคซีนด้วยตนเอง ตัวละ ๒๐ บาท) 
๙.  สถานที่ด าเนินการ 

หมู่ที่  ๑  -  หมู่ที่  ๖  ต าบลควนธาน ี อ าเภอกันตัง จังหวัดตรัง 
๑๐.  ระยะเวลาด าเนินการ 
 เดือนมีนาคม-เมษายน  พ.ศ. ๒๕๕7 
๑๑.  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๑๑.๑  ท าให้สุนัข แมว หรือสัตว์ที่เป็นพาหะของโรคพิษสุนัขบ้า ได้รับการฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่อง 
 ๑๑.๒  ท าให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า  สามารถลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค 
                      พิษสุนัขบ้าในคนและแหล่งชุมชนเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันโรคในพื้นที่ 
 ๑๑.๓  อาสาสมัครป้องกันโรคฯ ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่มีความรู้ความเข้าใจในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าที่ถูกต้อง   
 ๑๑.๔  ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการร่วมป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า 
๑๒.  การติดตามและการประเมินผล 
 พิจารณาจากการไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ด าเนินการ และไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบองค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี 
      (ลงชื่อ)                                    ผู้เขียนโครงการ 
                (นางสาวดรุณี   จิตมนต)์ 
          เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 
 

      (ลงชื่อ)              ผู้เสนอโครงการ 
                   (นางยุพเยา  นวลนิ่ม) 
                            หัวหน้าส านักงานปลัดฯ 
 

      (ลงชื่อ)              ผู้เห็นชอบโครงการ 
                             (นายเจตพล    ศรมณ)ี 
          ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลควนธาน ี
 

      (ลงชื่อ)              ผู้อนุมัติโครงการ 
                  (นายนิวัฒน์   ชลธาร) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลควนธาน ี  
 
 
 



 
 
 

ก าหนดการโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจ าปี 2557 
องค์การบริหารส่วนต าบลควนธานี  อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 

------------------------------------- 
 
วันที่  11  เมษายน  2557 
  
 เวลา  08.00 น. - 09.00 น.   -   ลงทะเบียน 
 
 เวลา  09.00 น. – 10.30 น.   -   ฝึกอบรมภาคทฤษฎี 
 
 เวลา  10.30 น. – 12.00 น.   -   ฝึกอบรมภาคปฏิบัติ 
 
       -   สรุปการฝึกอบรมและมอบหนังสือส าคัญ 
 
       -   ปิดการฝึกอบรม 
  

 

--------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ   บริการอาหารว่างระหว่างการอบรมเวลา 10.00 น. - 10.15 น. 


