
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการบริหารจัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต (คณะกรรมการอำนวยการ) บางส่วน 

ครั้งที่ 1 / 2565 
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 13.30 น. 

ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 
*************************************** 

ผู้มาประชุม  

๑. นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต  
๒. นายวุฒิชัย บำรุงรักษ์ ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต 
๓. นางปิยะพร โยธี แทน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
๔. นางนันทนา ตันติวิท แทน นายกเทศมนตรีนครภูเก็ต 
๕. นายทนงศักดิ์ พินจอหอ แทน นายกเทศมนตรีเมืองกะทู้ 
๖. นางสาววริศรา ทรงยศ แทน นายกเทศมนตรีตำบลเชิงทะเล 
8. นางสาวสุนันทา ทัฬหกิจ  แทน นายกเทศมนตรีตำบลกะรน 
9. นายชัยทัต ชัยสุวรรณ แทน นายกเทศมนตรีตำบลเทพกระษัตรี 
10. นางสาวกานดา หมื่นจิตต์ แทน นายกเทศมนตรีตำบลรัษฎา 
11. นายอภิชัย มานะกิจ แทน นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต 
12. นางสาวรสิตา ระงับมาศ แทน นายกเทศมนตรีตำบลฉลอง 
13. นางสาวนฤมล ประดิษฐ์เสรี แทน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทร 
14. นางสาวมีนา ปะหนัน แทน นายกเทศมนตรีตำบลป่าคลอก 
15. นายณรงค์ สระโร แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกมลา  
16. นางพิมรัตน์ อนันต์พัทยาธนา แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล 
17. นายไกรเลิศ พันธ์ทิพย์  แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี 
18. นางสาวนรีกานต์ ช่อมณี แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว 
19. ส.ต.ต.เอกวิริยะ ชุมภู แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสาคู 
20. นางสาวทัตพิชา จันทรวงษ์ แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว 
21. นายเทวิน แสวงสิน ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 

ผู้ไม่มาประชุม 
 1. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต 
 2. นายกเทศมนตรีเมืองป่าตอง 
 3. นายกเทศมนตรีตำบลราไวย์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
 ๑. นายจิรายุ นิรันดร์วิโรจน ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 
 2. นายสุทัศน์ นิยมไทย ปศุสัตว์อำเภอเมืองภูเก็ต  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 
 3. นายสุเพียบ ศรีรัตนประพันธ์ ปศุสัตว์อำเภอกะทู้  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 
 4. นายชนมาธย์ วัลยะเพ็ชร์ เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 
 5. นายตะวัน โชติวรนานนท ์ ผู้จัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 
 6. นายเกรียงไกร แก้วชื่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
 7. นางสาวขวัญใจ เจียมบุตร องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี  
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 8. นางสาววิภาวรรณ รักแก้ว เทศบาลตำบลป่าคลอก 
 9. นางสาวสุชาดา หมื่นโพธิ์  เทศบาลตำบลวิชิต 

เริ่มการประชุม 13.30 น.  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 ประธาน  1.1 ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต (นายณรงค์ วุ่นซิ้ว) ติดราชการจึงได้มอบหมายให้ผม 

(นายพิเชษฐ์ ปาณะพงศ)์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานในที่ประชุม 
1.2 สืบเนื่องปัญหาที่ เกิดขึ้นช่วงเข้าสู่หน้าร้อน สุนัขจรจัดในบ้านพักพิงฯมี

ค่อนข้างมาก การดำเนินงานของปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ ไม่ว่าเป็น
เรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า การดูแลสุนัขจรจัดที่ไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาล
หรือตัวเมือง อาจจะก่อเหตุกัดนักท่องเที่ยว ส่งผลให้เสื่อมเสียชื่อเสียงจังหวัดภูเก็ต 
ผมได้แวะเยี่ยมบ้านพักพิงสุนัขฯ โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่มีเจ้าหน้าที่จาก
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตได้ตามเข้าในช่วงหลัง พบว่า ในบ้านพักพิงฯ มีสุนัข 
หลายประเภททั้งสุขภาพดีและไม่สบาย ทางปศุสัตว์มีวิธีการดูแลหรืออนุบาลสัตว์อยู่
แล้ว สุนัขจรจัดในบ้านพักพิงฯมาจากเทศบาล/อบต. หากพบสุนัขจรจัดป่วยก็จะดูแล
รักษาตาม พรบ.การทารุณกรรม สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ.2557  มี
กฎหมายคุ้มครองระบุอย่างชัดเจนซึ่งเราไม่สามารถกำจัดพวกเขาได้ จำเป็นต้องดูแล
จนสิ้นอายุไขของสุนัขไปเอง ส่งผลให้เป็นภาระแก่พวกเราที่ต้องสนับสนุนการดูแล
เทศบาล/อบต. ต้องมีส่วนในการสนับสนุนเงินอุดหนุนทั้งที่เป็น เงินสด และรับ
บริจาค  

บ้านพักพิงสุนัขฯได้ทำทะเบียนคุมการบริจาคอาหาร ส่วนเงินบริจาคจะโอน
ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยสาขาภูเก็ต หมายเลขบัญชี 805-0-84926-0 ชื่อบัญชี
บ้านพักพิงสุนัขจรจัด มูลนิธิภูเก็ตพัฒนายั่งยืน โดยมูลนิธินี้จะรับเงินบริจาคพัฒนา
จังหวัดภูเก็ตทุกเรื่อง เช่น ศาลหลักเมือง ก็อยู่ในมูลนิธินี้ โดยแยกบัญชีออกมา การ
บริจาค ตอนนี้มีเงินสะสมอยู่  ประมาณสามแสนกว่าบาท มีคณะกรรมการอยู่ 2 
คณะ คือ  

1) คณะกรรมการดูแลบัญชีการบริจาคเงินบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต 
มูลนิธิภูเก็ตพัฒนายั่งยืน มี คลังจังหวัดภูเก็ต ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต และ หน.สนง.
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภู เก็ต เป็นกรรมการ มีหน้าที่ ควบคุม 
ตรวจสอบ เงินบริจาคบัญชี บ้านพักพิงสุนัขจรจัด มูลนิธิภูเก็ตพัฒนายั่งยืน และ 
ควบคุมการรับ–จ่ายเงินบริจาคบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต มูลนิธิภูเก็ตพัฒนายั่งยืน 

2) คณะกรรมการเปิดตู้นิรภัยตู้รับบริจาค บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต มูลนิธิ
ภูเก็ตพัฒนายั่งยืน มีคณะกรรมการทั้งสิ้น 13 คน โดยต้องมีกรรมการอย่างน้อย 3 
คน ในการเปิดตู้นิรภัยแต่ละครั้ง 
2.1) นายนันทศักดิ ์บุนนาค กรรมการมูลนิธิภูเก็ตพัฒนายั่งยืน 
2.2) ว่าที่ ร.ต.สมภพ ก้อนแก้ว กรรมการมูลนิธิภูเก็ตพัฒนายั่งยืน 
2.3) นายแนบ สินทอง กรรมการมูลนิธิภูเก็ตพัฒนายั่งยืน 
2.4) นายสมนึก วิจิตสรัตน์ กรรมการมูลนิธิภูเก็ตพัฒนายั่งยืน 
2.5) นายวรวุฒิ ทรงยศ กรรมการมูลนิธิภูเก็ตพัฒนายั่งยืน 
2.6) นางนงนุช อรุณรัตน์ กรรมการมูลนิธิภูเก็ตพัฒนายั่งยืน 
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2.7) นางสาวเสาวนีย์ รัตนดลิก ณ ภูเก็ต กรรมการมูลนิธิภูเก็ตพัฒนายั่งยืน 
2.8) นายจำเริญ แซ่ตัน กรรมการมูลนิธิภูเก็ตพัฒนายั่งยืน 
2.9) นางวราภรณ์ จิตตานนท ์กรรมการมูลนิธิภูเก็ตพัฒนายั่งยืน 
2.10) นายณชัย เขมนิพัทธิ์ กรรมการมูลนิธิภูเก็ตพัฒนายั่งยืน 
2.11) นายชัยอนันท ์สุทธิกุล กรรมการมูลนิธิภูเก็ตพัฒนายั่งยืน 
2.12) นางกรองจิต แซ่เอ้ีย นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักงานคลังจังหวัดภูเก็ต
2.13) นางสาวสนธยา สงสิงห์ นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ภูเก็ต 
มีหน้าที่ 1) เปิดตู้นิรภัย ตู้รับบริจาค นับเงินนำส่งเข้าบัญชีบ้านพักพิงสุนัขจรจัด 
มูลนิธิภูเก็ตพัฒนายั่งยืน โดยมอบให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ภูเก็ต นำเงินเข้าบัญชี ทำบัญชีสรุปยอดรับ – จ่าย รายเดือนรายงานคณะกรรมการ
ดูแลบัญชีการบริจาคเงินบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
ประธาน   ขอเชิญทางปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ซ่ึงเป็น กรรมการและเลขานุการคณะกรรม 

การบริหารจัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต (คณะกรรมการอำนวยการ) รายงาน 
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต      รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 

เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต มีทั้งสิ้นจำนวน 9 
หน้า ซึ่งได้ส่งไปแล้วตามเลขหนังสือ จังหวัดภูเก็ต ที่ ภก 0008/ว574 ลงวันที่ 
22  มกราคม  2564  หรือสามารถดาว โหลดได้ที่ เว็บ ไซด์  http://pvlo-
hkt.dld.go.th/ หัวข้อรายงานการประชุม สรุปมติการประชุมฯ มีประเด็นสำคัญ
ดังนี้ 
ประเด็นที่ 1 บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากสวนป่า

บางขนุน ภายใต้โครงการภูเก็ต ปลอดสุนัขจรจัด โดยรับสุนัขจรจัดจากทุกพ้ืนที่ใน
จังหวัดภูเก็ตมาไว้ที่นี่ โดยกรมป่าไม้อนุญาตให้ใช้พ้ืนที่ตรงนี้ 30 ปี ซึ่งจะหมดอายุใน
ปี 2577 โดยรับเงินอุดหนุนจาก อปท. และมอบหมายให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ภูเก็ตเป็นผู้บริหารจัดการ  
ประเด็นที่ 2 ถามความสมัครใจว่าจะมีท้องถิ่นไหนจักไปสร้างบ้านพักพิงเอง มติที่
ประชุมก็ไม่มีท้องถิ่นไหนประสงค์จะรับไปดูแลเอง  
ประเด็นที่ 3 หลักเกณฑ์การอุดหนุน  
ประเด็นที่ 4 ขอย้อนมติการประชุมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม  2562 ณ ห้องประชุม
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง 18 แห่งเข้าร่วม
ประชุม มีมติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ดำเนินการบ้านพักพิงสุนัขจร
จัดภู เก็ต และทางองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทั้ ง 18 แห่ งเป็นผู้สนับสนุน
งบประมาณ และให้ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตอำนวยความสะดวกในการ
สนับสนุนวิชาการและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในบ้านพักพิงสุนัขจรจัด ทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตได้มีหนังสือกลับมา 4 ประเด็น คือ 
1) เนื่องจากป่าไม้ไม่ได้มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ทำให้ไม่สามารถ
ดำเนินการได้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตได้หารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

http://pvlo-hkt.dld.go.th/
http://pvlo-hkt.dld.go.th/
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และทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้หารือกับกรมป่าไม้ ความว่าให้ทางองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขอใช้พื้นที่กับกรมป่าไม้ ได้เลย 
2) การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายตาม ข้อ 5 ได้หรือไม่ ตอบคือ หลังจากส่งมอบให้ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต สามารถดำเนินการได้ 
3) เทศบาล/ตำบล ยังต้องอุดหนุนงบอุดหนุนให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
หรือไม่ ตอบคือไม่จำเป็นต้องอุดหนุนได้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
สามารถตั้งงบประมาณเองได้ 
4) เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ไม่มีบุคลากรจักดูแล ตอบคือ ทาง
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตสามารถขอปรับพนักงานเพื่อนำมาดูแลตรงนี้ได้ 
5) แมวจรจัดที่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็วและไม่มีพ้ืนที่ร้องรับ ก็สามารถขอใช้พ้ืนที่ตรง
นี้สร้างเป็นบ้านพักพิงแมวได้ โดยตอนนี้ทางสำนักงานปสุสัตว์จังหวัดภูเก็ตได้นำกรง
ขนาด 4*4 ไปสำรองวางไว้ที่บ้านพักพิงไว้แก้ปัญกาแมวที่เป็นปัญหาจริงๆ โดย
หลังจากผ่าตัดทำหมันเสร็จก็จะนำไปฝากไว้ที่มูลนิธิเพ่ือสุนัขในซอย เป็นการ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า 

ประธาน  ที่ประชุมตรวจสอบแล้ว รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา 
มติที่ประชุม    รับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพื่อทราบ 
  3.1 รายงานผลการดำเนินงานบ้านพักพิงสุนัขจรจัดในปีงบประมาณ 2564 

ประธาน  ขอเชิญฝ่ายเลขารายงานการดำเนินงานบ้านพักพิงสุนัขจรจัด 
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต   รายงานผลการดำเนินงานบ้านพักพิงในปีงบประมาณ 2565  
  ได้รับเงินอุดหนุน จากเทศบาล/อบต รวม 17 แห่ง เป็นเงิน 1,576,980 บาท  

- ค่าซ่อมแซมยานพาหนะ ฯ   19,974 บาท 
- ค่าจ้างเหมาบริการ   968,780 บาท 
- ค่าวัสดุก่อสร้าง    4,700 บาท 
- ค่าวัสดุการเกษตร   503,325.78 บาท 
- ค่าไฟฟ้า    72,6240.62 บาท 
- ค่าอินเตอร์เน็ต    7,575 บาท 
รวม 1,576,980 บาท 
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ประธาน  เทศบาลไหนไม่อุดหนุน  
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต เทศบาลเมืองป่าตองให้เหตุผลว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิดทำให้มีเงิน 

ไม่เพียงพอในการอุดหนุน  
มติที่ประชุม   รับทราบ  
   3.2 การจัดการบา้นพักพงิสุนขัจรจัดภเูก็ตและประชากรสุนขั 
ประธาน    ขอเชิญฝ่ายเลขารายงาน 
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ขอเชิญผู้จัดการบ้านพักพิงรายงานการจัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภเูก็ตและ

ประชากรสุนัข 
ผู้จัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต  ตอนนี้บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต มีพ้ืนที ่4,241 ตารางเมตร คิด

เป็น 4 ตารางเมตร / ตัว ตามแนวการจัดสวัสดิภาพสัตว์ สามารถบรรจุสุนัข 
ได้ 1,060 ตัว ขณะนี้มีสุนัข 844 ตัว ข้อมูล 31 มกราคม 2565 การคัด
กรองของเทศบาล/อบต. ทำให้มีสุนัขเข้ามาในบ้านพักพิงน้อยลง ขั้นตอน
การนำเข้าของสุนัขจรจัดแต่ละท้องถิ่น  
1) หลังจากรับสุนัขจากท้องถิ่นแล้ว จะมีการคัดกรองและทำสัญลักษณ์ว่า
เป็นตัวผู้หรือตัวเมีย เข้ามาวันไหน จาก เทศบาล/อบต.ไหน  
2) สุนัขหากยังไม่ทำหมันก็จะมีการทำหมัน ทำวัคซีนและกักโรคดูอาการ 
14 วัน สว่นตัวไหนที่ทำหมันแล้ว ทำวัคซีนและกักโรค 14 วันเช่นกัน 
3) หลังจาก 14 วันแล้วก็จะแยกเข้าคอกใหญ่  
ซึ่งหลังจากเข้าคอกใหญ่แล้วเราก็ไม่สามารถจะตามได้แล้วว่าตัวไหนเป็นของ
เทศบาลไหน จากตัวเลขนี้เป็นตัวเลขเฉลี่ยการนำสุนัขเข้าและออก  

ปัญหาการคัดกรองสุนัขที่เข้ามาในบ้านพักพิง แบ่งเป็น 2 ลักษณะ
ใหญ่ๆ คือสุนัขจรจัดที่สร้างปัญหาในพื้นที่สาธารณะที่ทางเทศบาล/อบต 
นำเข้า 

ประเภทที่ 1 คือสุนัขท่ีมีเจ้าของที่ไม่สามารถเลี้ยงดูได้ โดยจะโทร
โดยตรงมาที่บ้านพักพิงสุนัขฯ ซึ่งเข้าใจว่าเราจะรับโดยตรง แต่ทางเราได้
แนะนำไปว่าต้องผ่านทางท้องถิ่น เพราะมันมีค่าเลี้ยงดูให้ทางท้องถิ่นเป็นผู้
พิจารณาเองว่าอนุญาตให้นำเขา้หรือไม ่ 

ประเภทที่ 2 คอกเลี้ยงสุนัขไม่เพียงพอ คอกแยกสุนัขของเราตอนนี้
มีเพียง 11 คอก ตอนนี้คือมีสุนัขอยู่แล้วจำนวน 9 คอก เป็นสุนัขดุมาก เช่น 
บางแก้ว  
ตอนนี้บ้านพักพิงได้สร้างมาเป็นระยะเวลานานแล้ว อยู่ในพ้ืนที่สวนป่าบาง
ขนุนด้วย ก็เกิดความชำรุด สุนัขชุดที่นำจับโดยการยิงยาสลบ ที่มาจาก
เทศบาล/อบต.ชุดนี้ก็จะตื่นกลัวมากจะกัดกรงสุนัขเพ่ือที่จะหนีออกไปด้าน
นอกซึ่ง ปัญหาที่พบคือหลังจากท่ีเขาหนีออกไปด้านนอกสุนัขตัวไหนที่ยัง
ไม่ได้ทำมันก็จะไปเกิดด้านนอก เป็นปัญหากับชาวบ้านรอบข้าง  

ประธาน   บางส่วนต้องจัดหาคอกสุนัขเพ่ิมเติม ปกติทางท้องถิ่นที่นำสุนัขมา
ฝากเลี้ยงที่มีอายุ ต้องเลี้ยงไปเรื่อย ๆ ที่เราคิดค่าใช้จ่ายตัวละ 13 บาทต่อ
วัน จากสถิติยอดปีที่แล้วนำเข้ามา 80 ตัว ในปีนี้ก็ยังต้องเลี้ยงต่อ ซึ่งเขายัง
ไม่ตายและยังสะสมข้ึน มีที่เลี้ยงไม่ไหวนำเข้าบ้างไหม 
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ผู้จัดการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต มีครับแต่ไม่ได้รับไว้ แต่จะแนะนำให้ประสานไปทางท้องถิ่นเป็นผู้
พิจารณานำส่ง  

ประธาน    ทำถูกต้องแล้วทางเทศบาล/ตำบลท้องถิ่นจะได้ทราบยอดนำเข้าด้วย 
มติที่ประชุม  รับทราบ 

3.3 ประมาณการค่าใช้จ่ายการเลี้ยงดูสุนัขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำ
สุนัขเข้าบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต ในปีงบประมาณ 2565 

ประธาน ขอเชิญฝ่ายเลขารายงาน  
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต   สรุปค่าใช้จ่ายโครงการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2562-

2565 (ไตรมาสที่ 1) 

 
จริงๆแล้วค่าใช้จ่ายของสุนัขแต่ละตัว 13 บาท /ตัว/ต่อวัน แต่ก็มีค่าใช้จ่ายอื่นที่เป็น
ค่าสถานสาธารณูปโภค ตกท่ีอยู่ที่ 1,365 บาทต่อตัว อาหาร 4,000 ต่อตัว เฉลี่ย
อยู่ที่ 6,098 บาท /ตัว/ปี จริงๆเป็นค่าใช้จ่ายที่ท่านต้องอุดหนุนเข้ามา ก่อนหน้านี้
อาหารแทบจะไม่ต้องซื้อแต่เนื่องจากสถานการณ์ covid เมื่อปี 2563 อาหารอยู่ที่ 
108 เปอร์เซ็นต์ ในปีงบประมาณ 2564 มีคนบริจาคน้อยมาก เกือบจะเป็นศูนย์
เลยก็ว่าได้ ซึ่งจากท่ีดูอาหารที่อยู่ในโกดังคาดว่า 2-3 วันก็น่าจะหมดแล้ว ในปี 
2565 ซึ่งผ่านมาแล้ว 2-3 เดือนแทบจะไม่มีการบริจาคเลย คาดว่าจำเป็นต้องมีการ
จัดซ้ือ  

 
มติทีป่ระชุม  รับทราบ 
 3.4 การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า 
ประธาน   ขอเชิญฝ่ายเลขารายงานผลการดำเนินงาน 
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ให้ทางฝ่ายหัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงาน 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  (นายวงศพัทธ์ จันไชยยศ) โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ 

สุนัขบ้าเป็นโครงการตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ 
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตได้
ดำเนินการการเฝ้าระวังโรค ขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยดำเนินงานได้วางแผน
ร่วมกันระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
จังหวัดภูเก็ต สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต และสำนักงานประชาสัมพันธ์
จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีแผนการดำเนินงานคือ 
1) การทำวัคซีนทำหมันในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงกันยายน 2565 
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2) บูรณาการลงพ้ืนที่ฉีดวัคซีน และทำหมันสุนัขแมว ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต 18 แห่ง  
3) ร่วมกับมูลนิธิสุนัขในซอย Soi Dog และมูลนิธิต่างๆในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ตการทำ
วัคซีนในบ้านพักพิงและในพ้ืนที่สาธารณะเพ่ือการแพทย์ป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคพิษสุนัขบ้า 

 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต เตรียมวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

เนื่องจากงบประมาณจะลงไปที่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ประธาน ตอนนี้ได้จัดซื้อวัคซีนเรื่องวัคซีนครบทุกท้องถิ่นหรือยัง มีวัคซีนพอไหม 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  (นายวงศพัทธ์ จันไชยยศ) ก่อนหน้านี้เราไม่มีปัญหาเรื่องการจัดซื้อวัคซีน 

เลยเนื่องจากท้องถิ่น เป็นผู้จัดซื้อทั้งหมด แต่ว่าปัญหาเนื่องจากการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อโควิค–19 สายการบินได้หยุดหมด แตต่อนนี้เพิ่งเริ่มกระจายกันลงมาแล้ว 

ประธาน เป็นทั่วประเทศใช่ไหม เพราะว่ากุมภาพันธ์นี้เราต้องขับเคลื่อนโครงการฯให้ทาง
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตรายงานว่าที่ผ่านไดด้ำเนินการอะไร ที่ไหนไปบ้างแล้ว  

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  (นายวงศพัทธ์ จันไชยยศ) ก่อนที่เราจะรณรงค์ได้จัดอบรมอาสาปศุสัตว์ที่
ดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าประจำท้องถิ่นแต่ละท้องถิ่นเมื่อวันที่ 21 
ธันวาคม 2564 ที่เทศบาลเมืองกะทู้ มีจำนวนผู้เข้าอบรมจำนวน 43 ราย และใน
ภูเก็ตไม่มี เราเจอโรคพิษสุนัขบ้าเมื่อปี 2562 จำนวน 1 ตัวที่เทศบาลตำบลฉลอง 
ได้ดำเนินการควบคุมโรคโดยฉีดวัคซีนรัศมี 5 กิโลเมตร ในสัตว์และเฝ้าระวังอาการ 
ซึ่งตอนนี้ก็ครบ 3 ปี  

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4    เรื่องเพื่อพิจารณา 
 4.1 เร่งรัดงบอุดหนุนโครงการบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ต ปีงบประมาณ 2564 
        ของ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นทั้ง 18 แห่ง 

ประธาน   ขอเชิญท่านท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตรายงาน 
ท้องถิ่นจังหวัด  ได้มีการสำรวจเงินอุดหนุนขององกรณ์ปกครองส่วนเนื่องถิ่นที่ อุดหนุนให้กับ

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต จำนวน 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2563 จนถึง
ปัจจุบันงบประมาณ 2565 ไม่รวมองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมี เทศบาล/
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อบต. ที่อุดหนุนให้เป็นส่วนมาก แต่จะมีเทศบาล/อบต ที่ไม่อุดหนุนให้ เช่นป่าตอง 

 
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต เทศบาลเมืองป่ าตองมีสุนัขนำเข้ามาฝากเลี้ยง ที่ ผ่านมาได้ อุดหนุน

งบประมาณมาต่อเนื่อง แต่จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 ทำ
ให้มีเงินไม่เพียงพอในการอุดหนุนในปี2564 

ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต จะทำหนังสือเน้นย้ำเรื่องนี้อีกครั้ง  
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต รายจ่ายประจำที่ใช้อยู่ทุกเดือน ทั้งปีเฉลี่ยจะใช้ประมาณ 1,500,000 จะ

เป็นในส่วนของค่าจ้าง ค่าน้ำค่าไฟ ค่าวัสดุการเกษตร ค่าซ่อมคอก ซึ่งเป็น
รายจ่ายประจำ หากนำเงินไปซื้ออาหารจะมีเงินไม่พอจ่ายค่าจ้างพนักงงาน 

มติทีป่ระชุม    รับทราบ 
  4.2 เตรียมการส่งมอบภารกิจศูนย์พักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตให้องค์การบริหารส่วน   

  จังหวัดภูเก็ต ร่วมสนับสนุนค่าใช้จ่ายเป็นรายปี 
ประธาน    ขอเชิญฝ่ายเลขา 
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต  ขอหารือในปี 2565 หากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตจะส่งมอบ

บ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตให้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตรับไป
บริหารพลางก่อนเหมือนที่เคยมอบให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตก่อน
หน้านี้ และได้รับหนังสือตอบกลับว่า สรุปได้คือ 
1) ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มี
ภาระกิจตามหนา้ที่หลักและหน้าที่การถ่ายโอนเป็นจำนวนมาก  
2) หากจะให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ขึ้นทะเบียนสถานสงเคราะห์
บ้านพักพิงสุนัจรจัดภูเก็ตเพ่ือเข้าไปดำเนินการสถานสงเคราะห์และกระจาย
อำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาตรา 46 และให้มีอำนาจหน้าที่
จัดสวัสดิภาพสัตว์ตามระเบียบกฎหมาย อาจดำเนินการกับหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้องเช่น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต ซึ่งมีความพร้อมและมีความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และจัดสวัสดิภาพสัตว์และมี
อุปกรณ์เครื่องมือดูแลรักษาสัตว์  
3) หน่วยงานอื่นตามที่เห็นสมควร 
4) สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จะพิจารณาให้การสนับสุนงบ
ประมาณ เป็นค่าดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องกรณี เทศบาลหรือ
องค์การบริหารส่วนตำบลมีงบประมาณไม่เพียงพอ โดยจะพิจารณาให้การ
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อุดหนุนตามการร้องขอตามความจำเป็นและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ว่า
ด้วยเงินอุดหนุนองค์กรปกครองจากระเบียบกฎหมายในประเด็นที่หารือและ
ข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้น องคก์ารบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต จึงยังไม่อาจรับ
มอบทรัพย์สิน สิ่งปลูกสร้างและสิ่งของบ้านพักพิงสุนัขจรจัดภูเก็ตในขณะนี้
ได ้

ประธาน  ทำไมไม่เอามาแจ้งหลังจากที่ทาง องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ตอบ
ป ฏิ เส ธม า  ขอสอบ ถามท าง ท้ อ งถิ่ น จั งห วั ดภู เก็ ต ระ เบี ยบ ขอ ง
กระทรวงมหาดไทยหน้าที่ที่ต้องดูแลบ้านพักพิงสุนัขจรจัด 

ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ระเบียบว่าด้วยการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปี 
2562ได้มีการตราขึ้นเพ่ือให้เทศบาล/อบต จัดสวัสดิภาพสัตว์ตามความ
จำเป็นและปลอดภัยซึ่งเราสามารถตั้งงบประมาณในการจ่ายตามข้อ 6 คือ 
ค่าใช้จ่ายในการกักสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ค่าก่อสร้างสถาน
สงเคราะห์สัตว์ ค่าอาหาร ค่าเวชภัณฑ์ เป็นต้น ค่าตรวจวินิฉัย คืออำนาจ
หน้าที่ทางท้องถิ่นให้ อบจ ดำเนินการ แต่สามารถร้องขอให้ องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการจัดตั้งสถานสงเคราะห์สัตว์ได้ ต้องมีการร้องทุก
ที่และมีมติให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ดำเนินการจัดตั้งสถานที่พัก
พิงสุนัข ที่สวนป่าบางขนุน องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตไม่มีพร้อมเลย
ไม่ได้รับ ระบบการดูแลเดิมอาจดูแลโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต โดย
ให้ อปท.ตั้งงบประมาณอุดหนุนในทุกปีการดำเนินการตามระเบียบว่าด้วยฯ 
ท้องถิ่นทุกแห่งกำหนดค่าใช้จ่ายในแผนทุกปี ให้สำนักงานปศุสัตว์ปศุสัตว์
จังหวัดภูเก็ตดูแล ต่อเนื่องมาและในปี 2562 เมื่อระเบียบนี้ออกมาจึงมี
แนวคิดจะให้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต เป็นผู้ดูแล แต่ติดขัดในเรื่อง
พ้ืนที ่

ประธาน    ขอเชิญผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต 
(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต (นางปิยะพร โยธี) ประเด็นการใช้พ้ืนที่หลังจากท่ีประชุมเดือน

พฤศจิกายน 2563 วันที่ 1 เมษายน 2564 ได้มีหนังสือหารือไปที่ยัง
ท้องถิ่นจังหวัดตามประเด็นที่เป็นรายละเอียดที่ท่านปศุสัตว์กล่าวถึง ตอนนี้
ยังไม่ได้รับหนังสือตอบกลับไปท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต  

ประธาน  ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ตกลับไปดูเรื่องนี้ ท่านปศุสัตว์ตอนนี้ถ้าจะให้ปศุสัตว์ดูแล
บ้านพกัพิงสุนัขฯต่อไป จะดูแลได้ไหม ติดปัญหาไหม 

ปศุสัตวจ์ังหวัดภูเก็ต   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตสามารถบริหารจัดการได ้แต่ที่นำเสนอทาง
เราไม่มีงบประมาณในการดำเนินการทุกวันนี้แขวนกับงบอุดหนุนจาก
ท้องถิ่นซึ่งมันไม่มั่นคงว่าจะได้หรือไม่ได้ ที่ผ่านมาสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด
ภูเก็ตเขียนโครงการของบอุดหนุนส่งไปในทุกป ีเพ่ือขอรับเงินโดยอ้างอิงจาก
จำนวนสุนัขที่ทาง อปท นำเข้า คูณด้วยค่าอาหารตามทีก่รมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นไดก้ำหนดอัตราคำาอาหารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยคำใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. ๒๕๖๒ ประมาณการส่งไปให้ทุกท้องถิ่น ที่ผ่านมาได้งบประมาณ
กลับมาไม่ครบตามที่ขอ  

(แทน) นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ระเบียบกระทรวงมหาดไทยการจัดสวัสดิภาพสัตว์ 2562  
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