คำสั่งสำนักงำนปศุสัตว์เขต ๖
ที่ /๒๕61
เรื่อง กำรจัดตั้งศูนย์อำนวยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนปศุสัตว์
-------------------------------------ตำมที่กรมปศุสัตว์ได้มีคำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ ๖๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง กำรจัดตั้ง ศู นย์อำนวยกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนปศุสัตว์ ลงวันที่ ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นกำรอำนวยกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบหรือประสบภัยพิบัติมีควำมครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น นั้น
ดังนั้ น เพื่ อให้ กำรด ำเนินงำนช่วยเหลือภั ยพิบั ติด้ำนปศุ สัตว์ เป็ นไปด้ วยควำมเรียบร้อ ย
มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลต่ อ ประชำชนผู้ ที่ ไ ด้ รับ ผลกระทบจำกปั ญ หำภั ย พิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ ำงแท้ จ ริ ง
สำนักงำน ปศุสัตว์เขต ๖ จึงออกคำสั่งไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ยกเลิกคำสั่งสำนักงำนปศุสัตว์เขต ๖ ที่ 57/๒๕๖๐ เรื่องกำรจัดตั้งศูนย์อำนวยกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนปศุสัตว์ ลงวันที่ 4 พฤศจิกำยน ๒๕๖๐
ข้อ ๒ จัดตั้งศูนย์กำรป้องกันและแก้ไขปั ญ หำภัยพิ บัติด้ำนปศุสัตว์ (ศปส.) ที่สำนักงำน
ปศุสัตว์เขต ๖ หมำยเลขโทรศัพท์ ๐-๕๕๙๘-๓๖๔๑ หมำยเลขโทรสำร ๐-๕๕๙๘-๓๖๔๒ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
rg06_phs@dld.go.th โดยมีปศุสัตว์เขต ๖ เป็นผู้อำนวยกำรศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนปศุสัตว์
ข้ อ ๓ ศู น ย์ อ ำนวยกำรป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หำภั ย พิ บั ติ ด้ ำ นปศุ สั ต ว์ มี อ ำนำจหน้ ำ ที่
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ น ศู น ย์ อ ำนวยกำร สั่ ง กำร และประสำนงำนกำรปฏิ บั ติ ง ำนของหน่ ว ยงำน
ที่เกี่ยวข้องในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนปศุสัตว์ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ
(๒) เฝ้ำระวัง ติดตำม วิเครำะห์ ประเมินสถำนกำรณ์ และแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชำชน
(๓) สื่ อ สำร ประชำสั ม พั น ธ์ สร้ำ งกำรรั บ รู้ เกี่ ย วกั บ สถำนกำรณ์ ภั ย พิ บั ติ ด้ ำนปศุ สั ต ว์
แนวทำงป้องกันและลดผลกระทบจำกภัยพิบัติ
ข้ อ ๔ ศู น ย์ อ ำนวยกำรป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หำภั ย พิ บั ติ ด้ ำ นปศุ สั ต ว์ ประกอบด้ ว ย
ส่วนต่ำงๆ ดังนี้
1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศู น ย์ป้ อ งกั น และแก้ ไขปั ญ หำภั ยพิ บั ติ ด้ ำนปศุสั ต ว์ สำนั ก งำนปศุ สัต ว์เขต ๖
ประกอบด้วย
๑.๑
1.2
1.3
1.4

ปศุสัตว์เขต
ผู้อำนวยกำรส่วนส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์
ผู้อำนวยกำรส่วนสุขภำพสัตว์
ผู้อำนวยกำรส่วนมำตรฐำนกำรปศุสัตว์

ประธำนคณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
คณะทำงำน
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คณะทำงำน
๑.๖ ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ในพื้นที่สำนักงำนปศุสัตว์เขต คณะทำงำน
๑.๗ หัวหน้ำด่ำนกักกันสัตว์ในพื้นที่สำนักงำนปศุสัตว์เขต
คณะทำงำน
๑.๘ ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนือ (ตอนล่ำง) จ.พิษณุโลก คณะทำงำน
๑.๙ ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพพิษณุโลก
คณะทำงำน
1.10 นำงวิไลพร ฤกษ์สง่ำ นักวิชำกำรสัตวบำลชำนำญกำรพิเศษ
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
1.๑1 นำยอำนันท์ เทพทอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
1.๑2 นำงสำวพิชชำภรณ์ รักผกำวงศ์ นักวิชำกำรสัตวบำล
คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
๒. บทบำท หน้ำที่
๒.๑. อำนวยกำร สนับสนุน ประสำนหน่ วยงำนที่เกี่ยวข้องในกำรป้องกันและแก้ไ ขปัญ หำภั ยพิบั ติ
ด้ำนปศุสัตว์
๒.๒. กำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเชิงบูรณำกำร ในกำรแก้ไขปัญ หำและให้ควำมช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกภัยพิบัติ
๒.๓. ประสำนข้อมูล วิเครำะห์สถำนกำรณ์ ประเมินควำมต้องกำรและควำมจำเป็นในกำรสนับสนุน
ทรัพยำกรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนปศุสัตว์
๒.๔. ติดตำม และกำกับดูแล กำรดำเนินงำนคณะทำงำนส่วนปฏิบัติกำร เสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำและสรุปผลกำรปฏิบัติงำน รำยงำนต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ทรำบอย่ำงต่อเนื่อง
๓. ชุดเฉพำะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนปศุสัตว์ สำนักงำนปศุสัตว์เขต ๖ ประกอบด้วย
ชุดที่ ๑ รับผิดชอบในพื้นที่ พิจิตร กำแพงเพชร ตำก
๑. ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่
หัวหน้ำชุดคณะทำงำน
๒. ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์พิจิตร
คณะทำงำน
๓. ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์สุโขทัย
คณะทำงำน
๔. ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์ตำก
คณะทำงำน
๕. ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนือ (ตอนล่ำง) จ.พิษณุโลก คณะทำงำน
6. ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพพิษณุโลก คณะทำงำน
7. หัวหน้ำด่ำนกักกันสัตว์พิจิตร
คณะทำงำน
8. หัวหน้ำด่ำนกักกันสัตว์ตำก
คณะทำงำน
9. หัวหน้ำด่ำนกักกันสัตว์กำแพงเพชร
คณะทำงำน
10. ผู้อำนวยกำรส่วนส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
11. นำงอรไท สุรฤทธิพงศ์ นักวิชำกำรสัตวบำลชำนำญกำร คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร

/ชุดที่ ๒ รับผิดชอบในพื้นที่…

-3ชุดที่ ๒ รับผิดชอบในพื้นที่ เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก
๑. ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่
หัวหน้ำชุดคณะทำงำน
๒. ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์เพชรบูรณ์
คณะทำงำน
๓. ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก
คณะทำงำน
๔. ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนือ (ตอนล่ำง) จ.พิษณุโลก คณะทำงำน
5. ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพพิษณุโลก คณะทำงำน
6. หัวหน้ำด่ำนกักกันสัตว์พิษณุโลก
คณะทำงำน
7. หัวหน้ำด่ำนกักกันสัตว์เพชรบูรณ์
คณะทำงำน
8. ผู้อำนวยกำรส่วนสุขภำพสัตว์
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
9. นำยดำรงศักดิ์ ทำทอง
นำยสัตวแพทย์ชำนำญกำร คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ชุดที่ ๓ รับผิดชอบในพื้นที่ นครสวรรค์ อุทัยธำนี
๑. ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่
หัวหน้ำชุดคณะทำงำน
2. ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์พิจิตร
คณะทำงำน
๓. ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์
คณะทำงำน
๔. ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรปศุสัตว์เขตที่ ๖
คณะทำงำน
๕. ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนือ (ตอนล่ำง) จ.พิษณุโลก คณะทำงำน
6. ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพพิษณุโลก คณะทำงำน
7. หัวหน้ำด่ำนกักกันสัตว์นครสวรรค์
คณะทำงำน
8. ผู้อำนวยกำรส่วนยุทธศำสตร์และสำรสนเทศกำรปศุสัตว์
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
9. นำยอำนันท์ เทพทอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนชำนำญกำร คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
ชุดที่ ๔ รับผิดชอบในพื้นที่ สุโขทัย อุตรดิตถ์
๑. ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่
หัวหน้ำชุดคณะทำงำน
๒. ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนือตอนล่ำง คณะทำงำน
๓. ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์สุโขทัย
คณะทำงำน
๔. ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพพิษณุโลก คณะทำงำน
๕. ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนือ (ตอนล่ำง) จ.พิษณุโลก คณะทำงำน
6. ผู้อำนวยกำรศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพพิษณุโลก คณะทำงำน
7. หัวหน้ำด่ำนกักกันสัตว์อุตรดิตถ์
คณะทำงำน
8. ผู้อำนวยกำรส่วนมำตรฐำนกำรปศุสัตว์
คณะทำงำนและเลขำนุกำร
9. นำยประเสริฐศักดิ์ ตันสมบูรณ์ สัตวแพทย์ชำนำญงำน คณะทำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร
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๓.๑. ติดตำม วิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรเกิดภัยพิบัติ และประสำนแจ้งให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง
ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต เตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันและให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ
๓.๒. รับแจ้งรำยงำนสถำนกำรณ์ภัยพิบัติ ได้แก่ กำรรำยงำนผลกระทบ ควำมเสียหำยกำรขอรับ
ควำมช่วยเหลือ และกำรให้ควำมช่วยเหลือเฉพำะหน้ำ จำกสำนักงำนปศุสัตว์จัง หวัด หรื อหน่วยงำนภำยใน
กรมปศุสัตว์ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต
๓.๓. สนับสนุนชุดปฏิบัติกำร และประสำนให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเคลื่อนย้ำยสัตว์กำรดูแล
สุขภำพสัตว์ กำรสนับสนุนเสบียงสัตว์ ยำนพำหนะ และอื่นๆ จำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ปศุสัตว์เขต
๓.๔. สรุปผลปฏิ บัติ งำน รำยงำนสถำนกำรณ์ และกำรให้ควำมช่ วยเหลื อผู้ป ระสบภั ยพิ บัติแ ก่
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและคณะท ำงำนป้ อ งกั น และแก้ ไ ขปั ญ หำภั ย พิ บั ติ ด้ ำนปศุ สั ต ว์ ระดั บ เขตและ
กรมปศุสัตว์ อย่ำงต่อเนื่อง
๓.๕. ประชำสั ม พั น ธ์ สร้ ำ งกำรรั บ รู้ เ กี่ ย วกั บ สถำนกำรณ์ ภั ย พิ บั ติ แนวทำงป้ อ งกั น และ
ลดผลกระทบจำกภัยพิบัติในพื้นที่ปศุสัตว์เขต
๓.๖ ปฏิบัติหน้ำที่อื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

มีนำคม พ.ศ.2561
(นำยพนม มีศิริพันธุ์)
ปศุสัตว์เขต ๖

