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ค าน า 

 
             รายงานสรุปผลการด าเนินงานโครงการฉบับนี้  จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน โครงการ 
รณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต าบลหาดนางแก้ว  ประจ าปีงบประมาณ 2563  โดยจัดขึ้น ในวันที่ 18 - 26  
พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ณ พ้ืนที่  ม.1 – 7  ต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี   เพ่ือน า
ผลที่ได้จากการรายงานไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการวางแผนพัฒนาการด าเนินงานต่อไป  
ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น ในโอกาสนี้  คณะผู้ประเมินขอขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินโครงการทุกท่าน  ที่ให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตามโครงการและรายงานผลการด าเนินงาน
โครงการท าให้การด าเนินงาน บรรลุผลตามเป้าหมายที่ก าหนดเป็นอย่างด ี
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บทสรุป 
 

          ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว  ได้ด าเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า    
ต าบลหาดนางแก้ว  ประจ าปีงบประมาณ 2563  เพ่ือรณรงค์สร้างจิตส านึกให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า  ให้เจ้าของสุนัขและแมวได้ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง  และป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัข
บ้าขึ้นในพ้ืนที่  ผลการประเมินการด าเนินงานโครงการฯ ดังกล่าว โดยใช้แบบประเมินผล จากความคิดเห็น
ของผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 100 คน และแบบส ารวจขึ้นทะเบียน  พร้อมทั้งแบบฟอร์มการรับบริการ     
ฉีดวัคซีนแก่สุนัขและแมวในพื้นท่ี  พบว่า  
          ผลส าเร็จของการด าเนินงานโครงการนี้โดย ภาพรวม อยู่ในระดับ ดีมาก   มีรายละเอียดดังนี้ 
          ข้อมูลทั่วไป 

1.งบประมาณที่ตั้งไว้ตามโครงการ  110,000  บาท  ใช้ไป  97,198  บาท  คิดเป็นร้อยละ 88.36
คงเหลือ 12,802 บาท   คิดเป็นร้อยละ  11.64 

 2. มีประชาชนในพ้ืนที่ เข้าร่วมโครงการจ านวนทั้งสิ้น  892 คน  และได้เข้ารับบริการฉีดวัคซีน      
สัตว์เลี้ยง (สุนัข และแมว)  จ านวน  821 คน  คิดเป็นร้อยละ 92.04  
  3. มีครัวเรือนร่วมโครงการ  892 หลังคาเรือน  คิดเป็นร้อยละ  63.81  (คิดจาก  1,398 หลังคาเรือน) 
 

           ตัวชี้วัด 

1. สุนัขและแมวที่ส ารวจ ปี 2563  จ านวน …2,354....ตัว  ได้รับการฉีดวัคซีน  จ านวน ....2,039... ตัว   
คิดเป็นร้อยละ ....86.62...... 

2. สุนัขและแมวทั้งหมดในพ้ืนที่ ส ารวจปี 2563  จ านวน ..2,354.. ตัว   ได้รับการส ารวจข้อมูล       
ปี 2563  เพ่ือขึ้นทะเบียนและมีฐานข้อมูล  จ านวน...2,354.....ตัว  คิดเป็นร้อยละ ...100....... ของจ านวนสุนัข
และแมวที่ส ารวจ ปี 2562 

3. ประชาชนในพื้นท่ี (จากการสุ่มตัวแทนผู้เข้าร่วมโครงการ)  จ านวน  100 คน  มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าผ่านเกณฑ์ 6 คะแนน  จ านวน  94 คน  คิดเป็นร้อยละ  94 

4. อบต.หาดนางแก้ว มีข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยวหรือปล่อยสุนัขและแมว  ประกาศใช้ได้
ทันภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  คิดเป็นร้อยละ ....100.......  

 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า  ผลสัมฤทธิ์ของโครงการในภาพรวมอยู่ในระดับคะแนน  95    ระดับ 5 ดีมาก 
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการด าเนินการครั้งต่อไป 

          1. ตวัแทนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 100  ต้องการให้จัดโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า    
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานผลการด าเนินงาน 
โครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต าบลหาดนางแก้ว  ประจ าปีงบประมาณ  2563 

 
ผู้รับผิดชอบโครงการ : ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว 
 
1. หลักการและเหตุผล 

 ด้วยประเทศไทยได้มีนโยบายที่จะก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้กมดไปภายในปี พ.ศ. 2563  ตามที่องค์การ
อนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (IOE) ได้ก าหนดเป้าหมายเอาไว้  โดยได้
ก าหนดกรอบแนวทางการท างานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ดังกล่าว  โดยมีการก าหนดหลักเกณฑ์เพ่ือขับเคลื่อนการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรค มีการลงนามในบันทึกความ
ร่วมมือการก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในส่วนกลางและการขยายผลไปตามส่วนภูมิภาค  รวมถึงการจัดกิจกรรม
รณรงค์อ่ืน ๆ ร่วมด้วย  ทั้งนี้โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดเชื้อของระบบประสาทส่วนกลางที่มีอันตรายร้ายแรงถึง
ชีวิต พบการเกิดในสัตว์เลือดอุ่นทุกชนิดทั้งสัตว์เลี้ยง และ สัตว์ป่า ซึ่งสามารถติดต่อมาสู่มนุษย์   ในประเทศ
ไทยมีพาหนะน าโรคที่ส าคัญคือ สุนัข รองลงมาคือ แมวซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีอย่างแพร่หลายทุกบ้าน  ด้วยโรค
พิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่สามารถป้องกันได้โดยการให้วัคซีนแก่สัตว์เลี้ยง  เพ่ือป้องกันพาหะที่จะน าเชื้อมาสู่เจ้าของ
และบุคคลอ่ืน ๆ  สถานการณ์การพบโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทยทั้งคนและสัตว์ ยังมีรายงานการพบโรค
อย่างต่อเนื่องโดยข้อมูลการเกิดโรคย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2560 -2562) ส านักระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค 
รายงานการพบโรคในคนจ านวน 14, 11 และ 18 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) ตามล าดับ  ส่วน
การพบโรคในสัตว์ ส านักควบคุมป้องกันและบ าบัดโรคสัตว์ กรมปศุสัตว์ รายงานการพบโรคพิษสุนัขบ้า 613, 
780 และ 1,469 ตัวอย่าง (ข้อมูล ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562) ตามล าดับ สัตว์พาหะน าโรคที่ส าคัญที่สุดใน
ประเทศไทยยังคงเป็นสุนัข  ดังนั้นจากสภาพปัญหาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหลายพ้ืนที่ยังด าเนินการได้ไม่ถึง
ร้อยละ 80 ของจ านวนสัตว์เลี้ยงทั้งหมด  อีกทั้งยังมีการปล่อยทิ้งสุนัขในสถานที่สาธารณะซึ่งเป็นสาเหตุท าให้มี
จ านวนสัตว์จรจัดเพ่ิมขึ้น และประชากรบางอย่างยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในการควบคุมป้องกันโรค
พิษสุนัขบ้า  ดังนั้นการฉีดวัคซีนให้ครอบคลุมจ านวนประชากรสัตว์ทั้งหมด ควบคู่ไปกับการประชาสัมพันธ์
ความรู้ประชาชนอย่างต่อเนื่องในรูปแบบของการด าเนินเชิงบูรณาจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปภายในปี พ.ศ. 2563 ภายใต้โครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง   
พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี  กรมพระศรีสวาง
ควัฒน  วรขัตติยราชนารี 
  ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 (แก้ไขเพ่ิมเติม ) มาตรา 67 
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนต าบล  อาจท ากิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนต าบล
ดังต่อไปนี้ (3) ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ประกอบกับพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขึ้นตอนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542  หมวดที่ 2 การก าหนดอ านาจและหน้าที่ในการ
จัดระบบ     บริการสาธารณะมาตรา 16 (19)   
  องค์การบริหารส่วนต าบลหาดนางแก้ว จึงจัดท าโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าต าบลหาดนาง
แก้ว ประจ าปีงบประมาณ 2563 (ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ) ขึ้น  เพ่ือให้มีการจัดท า
ข้อบัญญัติ เรื่อง  การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว  ส ารวจพร้อมข้ึนทะเบียนสุนัขและแมวในระบบที่
เป็นปัจจุบัน  และส่งเสริมให้ประชาชนในพ้ืนทีต่ระหนักถึงความส าคัญของโรคพิษสุนัขบ้า  มีจิตส านึกรับผิดชอบ
ต่อสุนัขและแมวที่เลี้ยงให้ได้รับการฉีดวัคซีนมากที่สุด  เพ่ือให้เกิดภูมิคุ้มกันต่อโรคพิษสุนัขบ้า  ซึ่งเป็นการลด
ความเสี่ยงของประชาชน  จากโรคพิษสุนัขบ้า  ท าให้เกิดผลดีต่อสุขภาพประชาชนในพ้ืนที่ต าบล  หาดนางแก้ว 
ทัง้สุขภาพกาย และสุขภาพจิต 
 



 2. วัตถุประสงค์ 
2.1  เพื่อจัดท าข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว 
2.2  เพื่อส ารวจและจัดท าข้อมูลสุนัขและแมว พร้อมรายงานการขึ้นทะเบียนในระบบ  
2.3  เพ่ือให้สุนัขและแมวในต าบลหาดนางแก้วได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 

        พร้อมป้องกันไม่ให้มีผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ 
2.4  เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และตระหนักถึง 
      ความส าคัญของโรคพิษสุนัขบ้า 

3.  เป้าหมาย 
 3.1 สุนัขและแมวที่มีอายุตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป  ที่ประชาชนเลี้ยงไว้ทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ      
ภายในต าบลหาดนางแก้ว  (อ้างอิงข้อมูล : จากส ารวจครั้งที่ 2  ปี พ.ศ. 2562  วันที่ 30 กรกฎาคม 2562  
จ านวน  2,200 ตัว)  

4. วิธีการด าเนินการ 
4.1  จัดท าโครงการเพ่ือขออนุมัติ 
4.2   ประสานขอความร่วมมือจากปศุสัตว์อ าเภอ สมาชิกสภาต าบลหาดนางแก้ว  โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลหาดนางแก้ว  ก านัน,ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม.  ในพ้ืนที่ต าบลหาดนางแก้ว  เพ่ือรับการ
สนับสนุนบุคลากรในการด าเนินงาน 

4.3  ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบและวางแผนการด าเนินงาน 
4.4  ส ารวจข้อมูลจ านวนสุนัขและแมว ในพ้ืนที่ต าบลหาดนางแก้ว 
4.5  จัดหาวัคซีน และอุปกรณ์/เวชภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในโครงการ 

 

4.6  จัดท าหนังสือประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในพ้ืนทราบ เพื่อให้น าสุนัขและแมวในการดูแล
ของตนเอง เข้าร่วมโครงการ 
          4.7  ประชาสัมพันธ์แผนการด าเนินงาน 

4.8  ด าเนินงานตามแผนที่วางไว้และจัดหน่วยให้บริการวัคซีน มีกิจกรรม เช่น 
 -แจกแผ่นพับประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 
 -ให้ความรู้แก่ประชาชนที่สนใจเป็นรายบุคคล ตามข้อสงสัยที่ต้องการทราบ 
 -รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ 
4.9  รายงานผลการด าเนินงานและสรุปผลโครงการการเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่นทราบ 

5.  ระยะเวลาในการด าเนินการ 
                   ระหว่างเดือนมีนาคม- กันยายน 2563  (ด าเนินโครงการเมื่อวันที่  17-26  พฤษภาคม  2563) 
 

8.  สถานที่ด าเนินการ 
  พ้ืนที่ หมู่ที่ 1-7  ต าบลหาดนางแก้ว  อ าเภอกบินทร์บุรี  จังหวัดปราจีนบุรี  
 

9.  งบประมาณ 
                  งบประมาณที่ตั้งไว้ตามโครงการ  110,000  บาท   
                                                  ใช้ไป    97,198 บาท   
                                               คงเหลือ   12,802 บาท 
 
 
 
 
 



10. การประเมินผลโครงการ 
           10.1  วัตถุประสงค์ของการประเมิน 
                   เพ่ือสรุปผลการด าเนินงานโครงการตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ 
           10.2  ขอบเขตของการประเมิน 
                   ประชากร ได้แก่ 1.ประชาชนในพื้นที่ต าบลหาดนางแก้ว ม.1–7  ที่เข้าร่วมโครงการ  จ านวน  
100 คน 
                                       2.ตัวแทนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ  892  หลังคาเรือน 
                                       3.สุนัขและแมวที่ได้ส ารวจข้อมูล ปี 2563  จ านวน  2,354  ตัว 
           10.3  วิธีด าเนินการ  ในการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานได้ด าเนินการดังนี้ 
                      10.3.1  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  เป็นสอบถามเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 
                      10.3.2  วิเคราะห์ข้อมูล  ในการวิเคราะห์ข้อมูลด าเนินการดังนี้ 
                                ตอนที่ 1  ข้อมูลสถานภาพทั่วไป 
                                ตอนที่ 2  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัข 
                                ตอนที่ 3  ความพึงพอใจในโครงการ 
                                ตอนที่ 4  ข้อเสนอแนะ 
                      10.3.3  การแปลความหมายข้อมูล แปลผลจากค่าเฉลี่ย  โดยใช้เกณฑ์ก าหนดค่าคะแนน
จากแบบสอบถาม  เป็น 5 ระดับ คือ 
                      ระดับท่ี   5   หมายถึง   มากที่สุด 
                      ระดับท่ี   4   หมายถึง   มาก 
                      ระดับท่ี   3   หมายถึง   ปานกลาง 
                      ระดับท่ี   2   หมายถึง   น้อย 
                      ระดับท่ี   1   หมายถึง   น้อยที่สุด 
                          ค่าเฉลี่ย                     4.51 – 5.00     อยู่ในระดับ  มากที่สุด 
                          ค่าเฉลี่ย                     3.51 – 4.50     อยู่ในระดับ  มาก 
                          ค่าเฉลี่ย                     2.51 – 3.50     อยู่ในระดับ  ปานกลาง 
                          ค่าเฉลี่ย                     1.51 – 2.50     อยู่ในระดับ  น้อย 
                          ค่าเฉลี่ย                     1.00 – 1.50     อยู่ในระดับ  น้อยที่สุด     
              10.4  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
                           10.4.1  การประเมินข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  รายละเอียดดังนี้ 

รายการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ 
               ชาย 
               หญิง 

 
38 
62 

 
38.00 
62.00 

อาย ุ
               ต่ ากว่า  25 ปี 
               25 – 35 ปี 
               51 ปี  ขึ้นไป 

 
8 
64 
28 

 
8.00 
64.00 
28.00 

            จากตารางที่  1  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ  62.00            
อายุระหว่าง 25-35 ปี  คิดเป็นร้อยละ  64.00 
 
 
 
 



          
                       10.4.2  ตอนที่  2  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า 
                                                                                                    N = 100  

ข้อที่ ตอบถูกต้อง 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ ตอบผิด 
(คน) 

คิดเป็นร้อยละ 

1 72 72.00 28 28.00 
2 68 68.00 32 32.00 
3 66 66.00 34 34.00 
4 75 75.00 25 25.00 
5 64 64.00 36 36.00 
6 78 78.00 22 22.00 
7 63 63.00 39 39.00 
8 77 77.00 23 23.00 
9 74 74.00 26 26.00 
10 86 86.00 14 14.00 

              
หมายเหตุ   จากแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจ  ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน  100  คน  สามารถท า
แบบทดสอบจ านวน 10 ข้อ  ผ่านเกณฑ์ 6 คะแนน  จ านวน  94  คน  คิดเป็นร้อยละ  94.00 
 
                  10.4.3  แบบประเมินความพึงพอใจโครงการ 
                         ตอนที่ 1  สภาพข้อมูลทั่วไป  เช่น 
                                     ตารางที่ 1  ร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
                                                                                                            
            ตอนที่  2  ระดับความพึงพอใจ/ความรู้/ความเข้าใจ/การน าไปปฏิบัติ                    N = 100 

ประเด็นความคิดเห็น 

ระดับความพึงพอใจ / ความรู้ความเข้าใจ / 
การน าความรู้ไปใช้ 

ค่าเฉลี่ย สรุปผล มาก
ที่สุด
5 

มาก 
 
4 

ปาน
กลาง 

3 

น้อย 
 
2 

น้อยที่สุด 
1 

ด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ   
1. มีการให้บริการฉีดวัคซีนแก่สุนัข 
อย่างสม่ าเสมอ 

82 12 6 0 0 4.76 มากที่สุด 

2. การให้บริการรวดเร็ว ทันเวลา 78 20 2 0 0 4.76 มากที่สุด 

3. มีการท าทะเบียนประวัติการฉีดวัคซีนป้องกัน
โรคพิษสุนัขบ้า 

80 12 8 0 0 4.72 มากที่สุด 

ด้านช่องทางการให้บริการ   
4. ช่องทางการติดต่อขอรับบริการมีความสะดวก 76 18 6 0 0 4.70 มากที่สุด 

5. มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายละเอียดของ
การให้บริการ 

80 12 8 0 0 4.72 มากที่สุด 

6. วันเวลาการให้บริการมีความสะดวก 74 16 10 0 0 4.64 มากท่ีสุด 

ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ   



7. เจ้าหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ 75 18 7 0 0 4.68 มากที่สุด 

8. เจ้าหน้าที่ตอบค าถามและให้ค าแนะน าที่เป็น
ประโยชน์ 

77 20 3 0 0 4.74 มากที่สุด 

9. เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความเต็มใจ 86 14 0 0 0 4.86 มากที่สุด 

10. เจ้าหน้าที่มีจ านวนเพียงพอในการบริการ 42 48 10 0 0 4.32 มาก 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก   
11. อุปกรณ์ในการฉีดวัคซีนมีคุณภาพดี 87 13 0 0 0 4.87 มากที่สุด 
12. วัสดุอุปกรณ์มีจ านวนเพียงพอ 86 14 0 0 0 4.86 มากที่สุด 

13. สถานที่ในการให้บริการมีความเหมาะสม 88 12 0 0 0 4.88 มากที่สุด 

สรุปผลโดยรวม 4.73 มากที่สุด 
 

            จากตารางที่ 2  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ได้แก่  
สถานที่ในการให้บริการมีความเหมาะสม  ซึ่งอยู่ในระดับ มากที่สุด ( X  = 4.88)  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ด าเนินโครงการ ฯ โดยภาพรวมเห็นว่ามีการด าเนินการอยู่ในระดับ มากที่สุด ( X  = 4.73)  และมีความพึง
พอใจคิดเป็นร้อยละ  94.60 
                           



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูปกิจกรรมโครงการ 
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