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โครงการ ขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 

หน่วยงานรับผิดชอบ  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด...................... 
ชื่อ “โครงการบูรณาการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า” 

............................................. 
๑. หลักการและเหตุผล 

โรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรคติดต่อร้ายแรงในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด และเป็นโรคที่สามารถติดต่อสู่คน 
โดยเมื่อเป็นแล้วจะทำให้มีอาการทางประสาท โดยเฉพาะระบบประสาทส่วนกลาง เช่น คลุ้มคลั่ง ดุร้าย กลัวน้ำ ทุรน
ทุราย หรือมีอาการซึม เป็นต้น ผู้ป่วยมักคงสภาพอยู่ได้นานไม่เกิน ๑ สัปดาห์ และเสียชีวิตเนื่องจากเกิดอัมพาตของ
กล้ามเนื้อและระบบทางเดินหายใจทุกราย ซึ่งปัจจุบันยังไม่มียาชนิดใดรักษาให้หายขาดได้ แต่สามารถป้องกันได้  
โรคพิษสุนัขบ้าเป็นภัยร้ายใกล้ตัว ปัจจุบันประเทศไทยยังพบการติดเชื้อในสุนัข แมว และคนเสียชีวิตทุกปี โดยพบว่า
สุนัขและแมวที่ติดเชื้อเป็นพาหะนำโรคสู่คนที่สำคัญ โดยเฉพาะคนที่เลี้ยงสุนัขและแมว จากข้อมูลผู้เสียชีวิตด้วยโรค
พิษสุนัขบ้าพบว่าถูกสุนัขหรือแมวที่ไม่ได้รับวัคซีนกัด รวมถึงผู้ถูกกัดก็ไม่ได้ไปรับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ดังนั้น
การควบคุมประชากรสุนัขและแมว รวมถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมว จะเป็นการป้องกัน
การติดเชื้อและป่วยเป็นโรคที่ดีท่ีสุดในขณะนี้ 

  ตามที่ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม
พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยและสรรพชีวิต ทรงห่วงใยปัญหาโรคพิษ
สุนัขบ้าที่เป็นปัญหาสำคัญของชาติ และทรงมีพระประสงค์ให้โรคพิษสุนัขบ้าหมดไปจากประเทศไทย ทรงโปรดให้
ดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ในระยะต่อไปปีพ.ศ. 
๒๕๖๔-๒๕๖๘ (๕ปี) ตามเป้าประสงค์ท่ีจะไม่ให้คนและสัตว์เสียชีวิตด้วยโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน  

จากคำตอบกระทู้ถามที่ ๒๐๙ ร. ของ นายสฤษฏ์พงษ์  เกี่ยวข้อง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
กระบี่ พรรคภูมิใจไทย เรื่อง ปัญหาสุนัข แมว และลิง จรจัด ขาดหน่วยงานรับผิดชอบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ตอบปัญหาสุนัข แมว และลิงจรจัด ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามราชกิจจา
นุเบกษา หน้า ๒๑ และ ๒๒ เล่ม ๑๓๘ ตอนพิเศษ ๑๘๐ ง ลงวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ดังนี้ 

๑. ปัญหาสัตว์ถูกทอดทิ้งในที่สาธารณะ ส่วนใหญ่เกิดจากการกระทำของมนุษย์และปัญหาการ
ทอดทิ้งสัตว์มิได้เกิดเฉพาะสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของเท่านั้น แต่รวมถึงกรณีเจ้าของสัตว์ไม่เลี้ยงหรือไม่ได้จัดสวัสดิภาพให้แก่
สัตว์เลี้ยงอย่างเหมาะสม ย่อมถือเป็นการทอดทิ้งสัตว์ด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ประชาชนทั่วไปยังขาดความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับพฤติกรรมทางธรรมชาติและการแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดเมื่ออยู่รวมกันมักจะแพร่
พันธุ์และเป็นแหล่งรวมของเชื้อโรคมีการแพร่กระจายของโรคจากสัตว์สู่สัตว์และสัตว์สู่คน  สัตว์เหล่านี้หากไม่มีการ
ทำหมันถาวรจะมีการขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและมีการขยายที่อยู่อาศัยไปตามแหล่งอาหาร 

ปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสัตว์
ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าฯ 
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าใน
ท้องถิ่น เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคให้
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เป็นพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและกระตุ้นให้ประชาชนมีความรับผิดชอบในการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงของตนเอง  และสัตว์
จรจัด โดยมีการดำเนินการ ดังนี้ 

(๑) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ
ซึ่งอาศัยอยู่ในท้องถิ่น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามประกาศคณะกรรมการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือเป็นค่าการสำรวจสุนัขและแมวและค่าวัคซีนพร้อมอุปกรณ์ในการฉีด 
โดยจะต้องฉีดวัคซีนให้สุนัขและแมว จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ที่ได้มีการรายงานผลการสำรวจตามรอบ
ปีงบประมาณนั้น 

(๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว
ให้เหมาะสมกับสภาพการของพ้ืนที่ในชุมชน จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญจากสุนัขและ
แมว เพ่ือประโยชน์ในการรักษาสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพของประชาชน และสามารถป้องกัน
อันตรายจากโรคพิษสุนัขบ้าหรือโรคระบาดที่เกิดจากสุนัขและแมว ซึ่งในปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเพ่ือควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์แล้ว จำนวน ๖,๒๙๑ แห่ง คิดเป็นร้อยละ ๘๐ 

(๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถสนับสนุนงบประมาณในการลดจำนวนประชากรสัตว์  (การ
ทำหมัน) โดยตั้งงบประมาณไว้ในหมวดเงินอุดหนุน เพ่ือให้หน่วยงานปศุสัตว์จัดทำโครงการมาขอรับการสนับสนุน
งบประมาณฯ ทั้งนี้ ต้องดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(๔) การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนทุกช่องทางการสื่อสาร  เช่น เสียงตามสาย สื่อ
สิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ ป้ายโฆษณา แผ่นพับ หอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน รถประชาสัมพันธ์ เวทีประชาคมกิจกรรมการ
อบรมสัมมนาให้ความรู้ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และการประชุมประจำเดือนเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า และการนำสัตว์
เลี้ยงที่อยู่ในความรับผิดชอบไปรับวัคซีน รวมถึงการปฏิบัติตนเมื่อถูกสัตว์เลี้ยงกัด เป็นต้น    

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด............เป็นหน่วยงานที่มีบุคคลกรด้านการควบคุมปริมาณประชากรสัตว์ 
ด้วยวิธีการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว และให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ 
อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เป็นอย่างยิ่ง แต่ขาดงบประมาณด้านการจัดหาเวชภัณฑ์มา
ดำเนินการควบคุมประชากรสุนัขและแมวด้วยวิธีผ่าตัดทำหมัน จึงจัดทำโครงการ“โครงการบูรณาการสัตว์ปลอดโรค 
คนปลอดภัย ป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า” เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยร่วมบูรณาการ
การดำเนินงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๒. วัตถุประสงค์ 
๒.๑ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและร่วมบูรณาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการสัตว์

ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬา
ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

๒.๒ เพ่ือควบคุมและลดจำนวนประชากรสุนัขและแมวจรจัดในพ้ืนที่ 
๒.๓ เพ่ือควบคุมและป้องกันการเกิดโรคพิษสุนัขบ้า ในสัตว์และประชาชนในพ้ืนที่  

๓. เป้าหมายของโครงการ/ผลผลิต (Output) / ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
เป้าหมายของโครงการ : ควบคุมปริมาณสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผลผลิต (Output) : สุนัขและแมวจรจัดในพ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการผ่าตัดทำหมัน 

และจัดสวัสดิภาพสัตว์ 
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ตัวช้ีวัดเชิงปริมาณ :  
๑. จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมบูรณาการ  ......... แห่ง 
๒. จำนวนสุนัขและแมวจรจัด ได้รับการผ่าตัดทำหมันเฉลี่ย ๕๐ ตัว / ๑ อปท. 
๓. จำนวนสถานที่พักพิงสุนัข (นำร่อง) จังหวัดละ ๑ แห่ง  

๔. กิจกรรมหลักและแนวทางการดำเนินงาน  
๔.๑ กิจกรรมควบคุม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า 

๑) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดจำนวนเป้าหมายและพ้ืนที่ดำเนินการ และจัดสรรเงินอุดหนุน

ให้แก่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด............. เพ่ือจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์สำหรับดำเนินการควบคุมประชากรสุนัขและแมว
โดยการฉีดวัคซีนและตัดทำหมัน 

๓) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด.............. ดำเนินการจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ ตามจำนวนเป้าหมายและเงิน
อุดหนุนตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรให้ 

๔) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด............. จัดทำแผนการผ่าตัดทำหมันและสนับสนุนเจ้าหน้าที่/รถยนต์
ราชการ รวมถึงอุปกรณ์เครื่องมือผ่าตัดเพื่อดำเนินการควบคุมประชากรสุนัขและแมวด้วยวิธีผ่าตัดทำหมัน 

๕) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด............. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการออกให้บริการฉีด
วัคซีนและผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ตามแผนที่กำหนด 

๖) ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกรมปศุสัตว์ ทราบ 

๔.๒ กิจกรรมการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในสุนัขและแมวจรจัด 
๑) ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการฯร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยงดูและไม่เป็นที่รำคาญของชุมชน  
    เพ่ือดำเนินการสร้างโรงเรือนศูนย์พักพิงขนาดเล็กระดับตำบล (ขนาดไม่เกิน ๕๐ ตัว)  
๓) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สร้างโรงเรือนศูนย์พักพิงขนาดเล็ก และจัดสรรเงินอุดหนุนในการดูแล 
    สุนัขและแมวจรจัด (จ้างเหมาดูแลสุนัข ๑ คนๆละ ๗,๐๐๐ บาท/เดือน , ค่าอาหารสัตว์  
    วันละ ๐.๕ กก./ตัว/วัน)  

๕. ระยะเวลาดำเนินการ 
                  ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗ 
๖. พื้นที่ดำเนินการ 

ณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่จังหวัด.............ทีเ่ข้าร่วมโครงการฯ (สนับสนุนเงินอุดหนุน) 
๗. หน่วยงานรับผิดชอบโครงการ 

๗.๑ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด............. 
- หน่วยปฏิบัติงาน 

- กลุ่มสุขภาพสัตว์  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด...........  
- สำนักงานปศุสัตว์อำเภอในพ้ืนที่ 

- หน่วยประสานงาน/สนับสนุน 
- กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

๗.๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการและสนับสนุนเงินอุดหนุน 
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๘. งบประมาณ 
           ๘.๑ เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน...............บาท ดังนี้ 

๑) เงินอุดหนุนค่าวัสดุในการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว จำนวน......... แห่งๆละ ๓๐,๐๐๐ บาท (กรณี
องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประสงค์ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวจำนวน ๕๐ 
ตัว เฉลี่ย ๖๐๐ บาท/ตัว) รวมเป็นเงิน ................ บาท 

๒) เงินอุดหนุนค่าโรงเรือนศูนย์พักพิงสุนัข ขนาด ๕๐ ตัว จำนวน ๑ หลัง  เป็นเงิน..............บาท 
๓) เงินอุดหนุนค่าจ้างเหมาบริการคนงานดูแลศูนย์พักพิงสุนัข  
    จำนวน ๒ อัตราๆละ ๗,๐๐๐ บาท/เดือน*๑๒ เดือน เป็นเงิน..................บาท 
๔) เงินอุดหนุนค่าอาหารสุนัขและแมว จำนวน ๕๐ ตัว* ๐.๕ กก.* ๓๖๕ วัน เป็นเงิน.............บาท 

 ๘.๓ ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ สำหรับเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์/สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ออกพ้ืนที่
ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ........... แห่งๆละ ๔,๒๐๐ บาท (ค่าเบี้ยเลี้ยง/
ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ฯลฯ ) รวมเป็นเงิน .................. บาท  
๙. ผลลัพธ์ (Outcome)  ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 ๙.๑ อัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ มีแนวโน้มลดลงเมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา 
 ๙.๒ ประชากรสุนัขและแมวจรจัด มีจำนวนลดลงเมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมา 

๙.๓ ประชาชนมีความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
 ๙.๔ เกิดความร่วมมือขับเคลื่อนและเร่งรัดการกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่น 


