
    

โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ 
โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  

และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง ประจ าปีงบประมาณ ๒๕63 
เทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี  

....................................................................... 

๑. หลักการและเหตุผล 

โรคติด เชื้ อ ไวรัส โคโรน่ า  2019  (COVID-19) ซึ่ งย่ อมาจาก “Coronavirus Disease 2019”         
เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส ที่ระบาดเมื่อปี 2545 ท าให้เกิดโรคทางเดินหายใจอักเสบเฉียบพลันปอดอักเสบและ   
มีภาวะแทรกซ้อน พบแหล่งก าเนิดจากเมืองอู่ฮ่ัน ทลฑลหูเป่ย ประเทศจีน จากที่มีผู้ป่วยมีอาการคล้ายปอดอักเสบ
และไข้หวัดใหญ่เป็นจ านวนมาก จึงมีการเก็บตัวอย่างของคนไข้เหล่านี้ไปถอดรหัสพันธุกรรมและได้พบว่าเป็นเชื้อไวรัส
สายพันธุ์ใหม่ในชื่อ ไวรัสโคโรนา ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่ 7 ที่ถูกค้นพบ เป็นตระกูลเดียวกับโรคซาร์ส (MERS) ข้อมูลตั้งแต่
วันที่ 30 ธันวาคม 2562-วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 ทางจีนรายงานผู้ป่วยทั่วโลกจากทั้งหมด 27 ประเทศ และ   
2 เขตบริหารพิเศษ จ านวนทั้งสิ้น 69,284 ราย เสียชีวิต 1,670 ราย และมีหลักฐานการติดต่อจากคนสู่คน พบ
ผู้ป่วยยืนยันในผู้ที่ไม่มีประวัติการเดินทางไปประเทศจีนแต่มีประวัติใกล้ชิดกับผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่ระบาดของโรค 
ในประเทศไทย  ณ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563 พบผู้ป่วยเข้าเกณฑ์ต้องเผ้าระวังทั้งสิ้น 837 ราย พบผู้ป่วยติดเชื้อ
ยังคงรับไว้ในโรงพยาบาล 134 ราย อนุญาตให้กลับบ้านแล้ว 692 ราย และอยู่ระหว่างสังเกตอาการที่แผนกผู้ป่วย
นอกและที่บ้าน 11 ราย เป็นผู้ป่วยติดเชื้อ ยืนยันสะสม 34 (หายป่วยและแพทย์อนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาล 15 
ราย อยู่ระหว่างการรักษาพยาบาล 19 ราย และเป็นผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง 2 ราย 

ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มาตรา 50 (4) เทศบาลมีอ านาจ
หน้าที่ในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ มาตรา 54 (7) จัดท ากิจการ ซึ่งจ าเป็นเพ่ือการสาธารณสุข มาตรา 56(3) 
กิจการอย่างอ่ืนซึ่งจ าเป็นเพ่ือการสาธารณสุข ประกอบกับ พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 (19) เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล และเมืองพัทยา       
มีอ านาจหน้าที่ในการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล ดังนั้ นเพ่ือเป็นการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) แก่ประชาชนมิให้เสี่ยงต่อการสัมผัสโรค มาตรการในการ
ป้องกันตนเองที่ส าคัญประการหนึ่ง คือ การสวมหน้ากากอนามัย และเพ่ือให้ประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงหน้ากาก
อนามัยเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ไม่เฉพาะโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เท่านั้น รวมถึง
โรคระบาดหรือโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เทศบาลต าบลตกพรม จึงจัดท า “โครงการป้องกันและระงับ
โรคติดต่อ โดยการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการ
จัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง” แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลตกพรม ผู้น าชุมชน อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ โดยมุ่งหวังว่าทุกครัวเรือนสามารถจัดท าหน้ากาก
อนามัยไว้ใช้เองและสมาชิกในครัวเรือนมีหน้ากากอนามัยไว้ป้องกันโรคต่อไป 
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2. วัตถุประสงคข์องการด าเนินงาน   
  2.1 เพ่ือสร้างทีมวิทยากร หรือทีมครู ก. จัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันโรคอุบัติใหม่ 

2.2 เพ่ือเป็นการเผยแพร่การจัดท าหน้ากากอนามัยในพ้ืนที่เทศบาลต าบลตกพรม 
  2.3 เพ่ือส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนสามารถป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง 
  2.4 เพ่ือลดภาระค่าใช้จ่ายของราชการให้แก่ประชาชน ในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID - 19) 
  2.5 เพ่ือสร้างความตระหนักให้แก่ประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID - 19) 
 
3. เป้าหมาย 

  บุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลตกพรม ผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน กลุ่มสตรี 
จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ ในพื้นที่เทศบาลต าบลตกพรม 

4. ระยะเวลาด าเนินงาน/สถานที่ด าเนินงาน  

วันที่ 13  มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลตกพรม อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
 
5. วิธีด าเนินการ 

5.1 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดท าโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติต่อนายกเทศมนตรีต าบลตกพรม 
5.2 ด าเนินการจัดอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) และ

การจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง 
5.3 ติดตามและเมินผลผู้เข้าร่วมโครงการ ฯ 
 

6. งบประมาณ 
 ตั้งจ่ายรายการใหม่ งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ครั้งที่ 7/2563 

แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบด าเนินงาน หมวดค่าใช้สอย ประเภทรายจ่าย
เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน ๆ  โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยการ
อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดท าหน้ากาก
อนามัยเพ่ือการป้องกันตนเอง เป็นเงิน 5,795 บาท (ห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบห้าบาทถ้วน) 

8. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
  งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลตกพรม 
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9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
  9.1 มีทีมวิทยากร หรือ ทีมครู ก. จาก “โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยการอบรมเชิง
ปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพ่ือ
การป้องกันตนเอง” ซึ่งประกอบด้วยบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลตกพรม ผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน กลุ่มสตรี จิตอาสา และประชาชนที่สนใจ 
  9.2 ทีมวิทยาการ หรือ ทีมครู ก. มีความรู้และทักษะในการจัดท าหน้ากากอนามัยไว้ใช้เองใน
ครัวเรือน และสามารถถ่ายองค์ความรู้ ตลอดจนสามารถสอนวิธีการจัดท าหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนที่สนใจ 
  9.3 ประชาชนเกิดความตระหนักและสามารถป้องกันโรคระบาดโดยเริ่มจากตนเอง 
  9.4 ประชาชน หน่วยงานต่าง ๆ ตระหนักและเห็นความส าคัญร่วมกันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส      
โคโรนา 2019 (COVID - 19)  

9.5 เกิดการประสานงาน และความร่วมมือที่ดีต่อกันในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 
 

 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เสนอโครงการ 

    (นางชุธิฎา  ปีเจริญ) 
                                               นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

      ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
 

 

(ลงชื่อ)....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ  

            (นายอรรถพล   เวชโอสถ) 
     หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลตกพรม 

 

 

(ลงชื่อ)............................... .....................ผู้เห็นชอบโครงการ  

         (นายกระจ่าง  กิจจานุกิจวัฒนา) 
            ปลัดเทศบาลต าบลตกพรม 
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(ลงชื่อ)....................................................ผู้เห็นชอบโครงการ 

        (นายสุรพงษ์  บ ารุงวงษ์) 
           รองนายกเทศมนตรีต าบลตกพรม 

 

 

 

(ลงชื่อ)..................................................ผู้อนุมัติโครงการ 

   (นายสุนทร  สันติมิตร) 
                                                   นายกเทศมนตรีต าบลตกพรม 

  



รายละเอียดค่าใช้จ่าย 
โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ 

ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดท าหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง 
 

ที ่ รายการ จ านวนเงิน (บาท) หมายเหตุ 

1. ค่าวิทยากร 2 คน ๆ ละ 1 ชั่วโมง ๆ ละ 600 บาท 1,200  

2. ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น ผ้า เข็ม ด้าย ยางยืด เข็มหมุด  2,345  

3.  ค่าอาหารว่าง-เครื่องดื่ม จ านวน 60 คน ๆ ละ 25 บาท 1,500  

4 ป้ายโครงการ ไวนิล ขนาด 1.50x3.00 เมตร 750  

 รวมทั้งสิ้น 5,795  

 

 

(ลงชื่อ)............. ....................................... 

    (นางชุธิฎา  ปีเจริญ) 
                                                 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

      ปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้างานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม    
 


