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ค าน า 

 
  รายสรุปผลการด าเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  กรมพระศรี
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

 โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือให้สุนัข และแมวได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัข
บ้า ครอบคลุมทั้ง 12 หมู่บ้านในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด และเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน       
มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องรับผิดชอบ 

รายสรุปผลการด าเนินงานโครงการฯ จัดท าข้ันเพื่อเป็นข้อมูลการด าเนินงานโดยมีการสรุปผล
การด าเนินงานทั้งหมด เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ให้แก่องค์กรอ่ืน หรือประชาชน ได้ทราบข้อมูลข่าวสารการ
ด าเนินงาน 

และโอกาสนี้ เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  ใคร่ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดท า
โครงการครั้งนี้ทุกท่าน ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี 
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บทน า 

  เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย  จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 
เจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี (งวดที่ 1) 
  ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่จะก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายใน 
ปี พ.ศ. 2563  เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด จึงได้จัดท าโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรค      
พิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช
กุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหนังสืออ าเภอ     
กันทรลักษ์ ด่วนที่สุด ที่ ศก 0023.7/ว178 ลงวันที่ 13 มกราคม 2563 และหนังสืออ าเภอกันทรลักษ์   
ด่วนที่สุด ที่ ศก 0023.7/ว 2363 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 เรื่อง การนโยบายการฉีดวัคซีนป้องกันโรค     
พิษสุนัขบ้าส าหรับสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ขึ้น โดยเน้นกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
การประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการส่งเสริมให้ประชาชนเลี้ยงสุนัข และแมว อย่างถูกวิธี  
มีความรับผิดชอบเพื่อลดความเสี่ยงของการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ 

วตัถปุระสงค์ 
1. เพ่ือให้สุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ครอบคลุมทั้ง 12 หมู่บ้านในเขต

เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด 
2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า และการดูแล

สัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องและรับผิดชอบ 
3. เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษ

สุนัขบ้า และการปฏิบัติตนเมื่อถูกสุนัขกัด และการปฏิบัติตนหลังจากถูกสุนัขกัด 

กลุม่เป้าหมาย 
ควบคุมโรคด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข และแมว จ านวน 12 หมู่บ้าน

ในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด จ านวน 1,663 ตัว 

ผลที่ไดจ้ากโครงการ 
1. ไม่มีสุนัขเสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า และสุนัขได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า   
2. ประชาชนมีความเข้าใจ  และให้ความส าคัญในการป้องกันโรคในสัตว์และคนสามารถดูแล

สัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธีและให้ความส าคัญในการน าสัตว์ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และไม่ปล่อยสัตว์เลี้ยง
ให้เป็นสัตว์จรจัด 

3. ไม่มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 
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รายงานสรปุผลการด าเนนิงาน 
 

1. โครงการ “โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธานศาสตราจารย์  
ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์  อัครราชกุมารี กรมพระศรี     
สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” 

2. ผูร้บัผดิชอบโครงการ 
ส านักปลัด เทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด  อ าเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

3. งบประมาณ 
งบประมาณจากเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัข

บ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น 54,879.-บาท  

3. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่  20 - 21  พฤษภาคม  พ.ศ. 2563 

4. กลุ่มเปา้หมาย 
ควบคุมโรคด้วยการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัข และแมว จ านวน 12 หมู่บ้าน

ในเขตเทศบาลต าบลหนองหญ้าลาด จ านวน 1,663 ตัว 

5. วธิดี าเนนิงาน 
1. ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์และโรค

สัตว์ติดต่อสู่คนฯ จัดโดยส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ กับส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด ศรีสะเกษ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ 

2. ประชาสัมพันธ์โครงการฯ พร้อมให้ความรู้แก่ประชาชนในพ้ืนที่ โดยใช้หอกระจายข่าว 
และเสียงตามสายในหมู่บ้าน ให้ประชาชนน าสุนัข และ แมว มารับการฉีดวัคซีนตามวัน เวลา สถานที่            
ที่ก าหนด 

3. จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์เพ่ือใช้ในโครงการฯ       
จ านวนทัง้สิ้น 1,663 โด๊ส และบริการฉีด แล้วร้อยละ 100 จ านวน 12 หมู่บ้าน  

6. สรปุปญัหาและอปุสรรค 
1. ประชาชนส่วนหนึ่งยังคงมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้อง ทั้งในส่วนของหน้าที่ของผู้เลี้ยงสัตว์ 

และหลังสัมผัสเชื้อควรด าเนินการอย่างไร 
2. ประชาชนในพื้นท่ียังขาดความรู้ความเข้าหากจ าเป็นต้องบังคับใช้กฎหมาย 
3. การจัดการสุนัขจรจัดยังไม่ครอบคลุมเนื่องจากมีบุคลากรในระดับพ้ืนที่ไม่เพียงพอกับ

ขนาดพ้ืนที ่
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7. แนวทางแก้ไข 
1. ต้องเพ่ิมความรอบรู้ด้านโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมถึงระดับครัวเรือน การประชาสัมพันธ์ 

องค์ความรู้ที่ถูกต้องตรงกันในพื้นที่ 
2. ด าเนินการประชาสัมพันธ์เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย และน าไปสู่

มาตรการทางสังคมในระดับพ้ืนที่ 
3. ด า เนินการพัฒนาบุคลากรเ พ่ิมในส่วนของการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ า             

เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานในพื้นที ่

ภาพกจิกรรม 
 

 

จัดวัคซีน จ านวน 1,663 โดส๊ ส่งมอบแก่เจ้าหน้าลงพื้นที่ 12 หมู่บ้าน เพ่ือฉีดวัคซีนแก่สุนัข และแมว  
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ภาพกจิกรรม 
เจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนให้กับสุนัข และแมว 
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ภาพกจิกรรม 
เจ้าหน้าที่ฉีดวัคซีนให้กับสุนัข และแมว 
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