
แบบ ผ.02

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดท่ี 2 การยกระดับสังคมให้เป็นเมืองน่าอยู่   และยุทธศาสตร์ท่ี 4 การเสริมสร้างความม่ันคงทุกมิติเพ่ือปกป้องสถาบันหลักของชาติและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในเขตจังหวัด ท่ี 5 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ท่ี 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

ท่ี โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ผลลัพธ์ท่ีคาดว่า หน่วยงาน
(ผลผลิตของโครงการ) ๒๕๖๑ ๒๕๖๒ ๒๕๖๓ ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ (KPI) จะได้รับ รับผิดชอบหลัก

(บาท) (บาท) (บาท) (บาท) (บาท)
1 โครงการเฝ้าระวังความ 1เพ่ือรณรงค์ ส่งเสริมความรู้ - ตรวจวิเคราะห์สารปนเป้ือน 60,000 60,000 60,000 60,000 60,000  - ผู้สัมผัสอาหาร ร้านอาหารแผง กองสาธารณสุข

ปลอดภัยร้านอาหารและ ด้านอาหารปลอดภัยแก่ ในอาหาร ในตลาดสด ผ่านการอบรม ลอยมีความ
พัฒนามาตรฐาน ผู้สัมผัสอาหารในร้านอาหาร - ตรวจวิเคราะห์น ้ามันทอดซ ้า หลักสูตรผู้สัมผัส ปลอดภัยในการ
ร้านอาหารแผงลอย และแผงลอยจ้าหน่าย ในร้านอาหารและแผงลอย ในเขตเทศบาล อาหาร อย่างน้อย ขายอาหาร 

อาหารในเขตเทศบาล ในเขตเทศบาล ร้อยละ 80 ผู้บริโภคอาหาร
ต้าบลพิมาย  2 เพ่ือให้สามารถน้าความรู้ไปใช้  - ผู้ประกอบการ มีความม่ันใจและ

ในการปฏิบัติงานและปรับเปล่ียน  ผ่านการอบรม ปลอดภัยในการ
พฤติกรรม ในการปรุง- หลักสูตร บริโภคอาหารท่ีซื อ

ประกอบอาหารได้ถูกต้อง ผู้ประกอบการ
3 เพ่ือให้ร้านอาหาร แผงลอย อย่างน้อย
จ้าหน่ายอาหาร ลดการใช้โฟม ร้อยละ 90
และพลาสติกบรรจุอาหาร  -ร้อยละ 80 
4  พัฒนาสถานท่ีจ้าหน่ายอาหาร ของร้านท่ีตรวจ
เพ่ือรองรับกฎกระทรวง สุขลักษณะ ไม่พบส่ิงปนเป้ือน

ของสถานท่ีจ้าหน่ายอาหาร ท่ีมือและภาชนะ
พ.ศ. 2561  

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถ่ิน (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)

เทศบาลต าบลพิมาย  อ าเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา

    แผนงานการพาณิชย์
งบประมาณและท่ีมา
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2 โครงการสัตว์ปลอดโรค ๑.เพ่ือสนองพระปณิธานชอง สุนัขและแมวได้รับการฉีดวัคซีน   50,000 50,000 50,000 สุนัขและแมวได้ 1.สนองพระ กองสาธารณสุข
คนปลอดภัย สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 รับการฉีดวัคซีน ปณิธานของ

จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ ไม่น้อยกว่า สมเด็จพระเจ้า
อัครราชกุมารี ร้อยละ 90 ลูกยาเธอจุฬา

2.เพ่ือส้ารวจขึ นทะเบียน  ภรณ์วลัยลักษณ์
สุนัขและแมวในเขต  อัครราชกุมารี
3.เพ่ือป้องกันและควบคุม  2.ลดอัตราเส่ียง
โรคพิษสุนัขบ้า  ในการเกิดโรค
4.เพ่ือให้สุนัขและแมวท่ีมี  พิษสุนัขบ้า
และไม่มีเจ้าของได้รับการ  3.สามารถป้องกัน

ฉีดวัคซีนป้องกัน  และควบคุมโรค
โรคพิษสุนัขบ้า  พิษสุนัขบ้า
 

3 โครงการรณรงค์ฉีดวัคซีน  -ลดโรคติดต่อจากสัตว์  -จัดกิจกรรมรณรงค์และฉีดวัคซีน 50,000 50,000 ร้อยละ 80 ประชาชนมีความ กองสาธารณสุข
ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า สู่คน สุนัขและแมวในเขตเทศบาล ของสุนัขและแมว ปลอดภัยจากโรค

 ได้รับการฉีดวัคซีน พิษสุนัขบ้า
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4 โครงการท้าหมันสุนัข 1.เพ่ือลดจ้านวนสุนัข สุนัขและแมวทั งเพศผู้และเพศ   50,000 50,000 50,000 สุนัขและแมว 1.เพ่ือลดจ้านวน กองสาธารณสุข
และแมว และแมว เมียได้รับการท้าหมันไม่น้อย  ทั งเพศผู้และ สุนัขและแมว

2.เพ่ือลดจ้านวนการ กว่าร้อยละ 10 ต่อปี เพศเมียได้รับการ 2.เพ่ือลดจ้านวน
ทอดทิ งสุนัขและแมวในท่ี ท้าหมันไม่น้อย การทอดทิ งสุนัข
สาธารณะ กว่าร้อยละ และแมวในท่ี
 10 ต่อปี สาธารณะ
   

5 โครงการควบคุมการฆ่า เพ่ือควบคุมการฆ่าสัตว์และ จัดท้าทะเบียน  ตรวจสอบการ 50,000 50,000 50,000  -ร้อยละ 100  -การฆ่าสัตว์และ กองสาธารณสุข
สัตว์และจ้าหน่ายเนื อสัตว์ จ้าหน่ายเนื อสัตว์ให้เป็นไป ลักลอบฆ่าสัตว์ และจ้าหน่าย ของผู้ประกอบ จ้าหน่ายเนื อสัตว์

ตามระเบียบกฎหมาย เนื อสัตว์ การฆ่าสัตว์หรือ ถูกต้องตาม
จ้าหน่ายเนื อ ระเบียบกฎหมาย
สัตว์ได้รับการขึ น  -ประชาชนมี
ทะเบียน ความปลอดภัย
 -การตรวจควบ ในการบริโภค
คุมการลักลอบ เนื อสัตว์
ฆ่าสัตว์

110,000 110,000 210,000 210,000 210,000 
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