
 
 

ค ำส่ังส ำนักงำนปศุสัตว์เขต ๖ 
ท่ี      /๒๕61 

เรื่อง  กำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนปศุสัตว์ 
 -------------------------------------- 

 

                         ตำมท่ีกรมปศุสัตว์ได้มีค ำส่ังกรมปศุสัตว์ ท่ี ๖๑๙/๒๕๖๐ เรื่อง กำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนปศุสัตว์ ลงวันท่ี ๑๑ สิงหำคม ๒๕๖๐ เพื่อเป็นกำรอ ำนวยกำรให้ควำม
ช่วยเหลือแก่เกษตรกรท่ีได้รับผลกระทบหรือประสบภัยพิบัติมีควำมครอบคลุมมำกยิ่งขึ้น นั้น 
 ดังนั้นเพื่อให้กำรด ำเนินงำนช่วยเหลือภัยพิบัติด้ำนปศุสัตว์ เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย 
มีประสิทธิภำพและเกิดประสิทธิผลต่อประชำชนผู้ท่ีได้รับผลกระทบจำกปัญหำภัยพิบัติได้อย่ำงแท้จริง 
ส ำนักงำน ปศุสัตว์เขต ๖ จึงออกค ำส่ังไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑ ยกเลิกค ำส่ังส ำนักงำนปศุสัตว์เขต ๖ ท่ี 57/๒๕๖๐ เรื่องกำรจัดต้ังศูนย์อ ำนวยกำร
ป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนปศุสัตว์ ลงวันท่ี 4 พฤศจิกำยน ๒๕๖๐  
 ข้อ ๒ จัดต้ังศูนย์กำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนปศุสัตว์ (ศปส.) ท่ีส ำนักงำน 
ปศุสัตว์เขต ๖ หมำยเลขโทรศัพท์ ๐-๕๕๙๘-๓๖๔๑ หมำยเลขโทรสำร ๐-๕๕๙๘-๓๖๔๒ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ 
rg06_phs@dld.go.th  โดยมีปศุสัตว์เขต ๖ เป็นผู้อ ำนวยกำรศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนปศุสัตว์ 
 ข้อ ๓ ศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนปศุสัตว์ มีอ ำนำจหน้ำท่ี
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นศูนย์อ ำนวยกำร ส่ังกำร และประสำนงำนกำรปฏิบั ติงำนของหน่วยงำน 
ท่ีเกี่ยวข้องในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนปศุสัตว์ ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

(๒) เฝ้ำระวัง ติดตำม วิเครำะห์ ประเมินสถำนกำรณ์ และแจ้งเตือนภัยให้แก่ประชำชน 
(๓) ส่ือสำร ประชำสัมพันธ์ สร้ำงกำรรับรู้เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ภัยพิบัติด้ำนปศุสัตว์

แนวทำงป้องกันและลดผลกระทบจำกภัยพิบัติ 
 ข้อ ๔ ศูนย์อ ำนวยกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนปศุสัตว์ ประกอบด้วย 
ส่วนต่ำงๆ ดังนี้ 

1. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรศูนย์ป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนปศุสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต ๖ 
ประกอบด้วย 

๑.๑   ปศุสัตว์เขต  ประธำนคณะท ำงำน 
1.2   ผู้อ ำนวยกำรส่วนส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ คณะท ำงำน 
1.3   ผู้อ ำนวยกำรส่วนสุขภำพสัตว์ คณะท ำงำน 
1.4   ผู้อ ำนวยกำรส่วนมำตรฐำนกำรปศุสัตว์ คณะท ำงำน 
 

/๑.5   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์... 
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๑.๕   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยพัฒนำอำหำรสัตว์ในพื้นท่ีส ำนักงำนปศุสัตว์เขต  คณะท ำงำน 
๑.๖   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์ในพื้นท่ีส ำนักงำนปศุสัตว์เขต  คณะท ำงำน 
๑.๗   หัวหน้ำด่ำนกักกันสัตว์ในพื้นท่ีส ำนักงำนปศุสัตว์เขต คณะท ำงำน 
๑.๘   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนือ (ตอนล่ำง) จ.พิษณุโลก คณะท ำงำน
๑.๙   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพพิษณุโลก คณะท ำงำน 
1.10 นำงวิไลพร  ฤกษ์สง่ำ  นักวิชำกำรสัตวบำลช ำนำญกำรพิเศษ คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
1.๑1 นำยอำนันท์ เทพทอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
1.๑2 นำงสำวพิชชำภรณ์  รักผกำวงศ์     นักวิชำกำรสัตวบำล คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๒.   บทบำท หน้ำท่ี 
 ๒.๑. อ ำนวยกำร สนับสนุน ประสำนหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติ 
ด้ำนปศุสัตว์ 
 ๒.๒. ก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติงำนเชิงบูรณำกำร ในกำรแก้ไขปัญหำและให้ควำมช่วยเหลือผู้ได้รับ
ผลกระทบจำกภัยพิบัติ 
 ๒.๓. ประสำนข้อมูล วิเครำะห์สถำนกำรณ์ ประเมินควำมต้องกำรและควำมจ ำเป็นในกำรสนับสนุน
ทรัพยำกรในกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนปศุสัตว์  
 ๒.๔. ติดตำม และก ำกับดูแล กำรด ำเนินงำนคณะท ำงำนส่วนปฏิบัติกำร เสนอแนะแนวทำงกำรแก้ไข
ปัญหำและสรุปผลกำรปฏิบัติงำน รำยงำนต่ออธิบดีกรมปศุสัตว์ทรำบอย่ำงต่อเนื่อง 

๓.  ชุดเฉพำะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนปศุสัตว์  ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต ๖ ประกอบด้วย 
 
ชุดท่ี ๑ รับผิดชอบในพื้นท่ี  พิจิตร ก ำแพงเพชร ตำก 

 ๑.   ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นท่ี  หัวหน้ำชุดคณะท ำงำน 
 ๒.   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์พิจิตร คณะท ำงำน 
 ๓.   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์สุโขทัย คณะท ำงำน 
 ๔.   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์ตำก คณะท ำงำน 
 ๕.   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนือ (ตอนล่ำง) จ.พิษณุโลก คณะท ำงำน 
 6.   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพพิษณุโลก คณะท ำงำน 
 7.   หัวหน้ำด่ำนกักกันสัตว์พิจิตร คณะท ำงำน 
 8.   หัวหน้ำด่ำนกักกันสัตว์ตำก คณะท ำงำน 
 9.   หัวหน้ำด่ำนกักกันสัตว์ก ำแพงเพชร คณะท ำงำน 
 10. ผู้อ ำนวยกำรส่วนส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์ คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
 11. นำงอรไท  สุรฤทธิพงศ์  นักวิชำกำรสัตวบำลช ำนำญกำร   คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  
  
 
 
 

/ชุดท่ี ๒ รับผิดชอบในพื้นท่ี… 
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 ชุดท่ี ๒ รับผิดชอบในพื้นท่ี เพชรบูรณ์ และพิษณุโลก 
 ๑.   ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นท่ี  หัวหน้ำชุดคณะท ำงำน 
 ๒.   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์เพชรบูรณ์ คณะท ำงำน 
 ๓.   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก คณะท ำงำน 
 ๔.   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนือ (ตอนล่ำง) จ.พิษณุโลก คณะท ำงำน 
 5.   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพพิษณุโลก คณะท ำงำน 
 6.   หัวหน้ำด่ำนกักกันสัตว์พิษณุโลก คณะท ำงำน 
 7.   หัวหน้ำด่ำนกักกันสัตว์เพชรบูรณ์ คณะท ำงำน 
 8.   ผู้อ ำนวยกำรส่วนสุขภำพสัตว์                            คณะท ำงำนและเลขำนุกำร  
 9.   นำยด ำรงศักดิ์  ทำทอง       นำยสัตวแพทย์ช ำนำญกำร    คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   
 ชุดท่ี ๓ รับผิดชอบในพื้นท่ี นครสวรรค์ อุทัยธำนี 
 ๑.   ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นท่ี หัวหน้ำชุดคณะท ำงำน 
 2.   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์พิจิตร คณะท ำงำน 
 ๓.   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและบ ำรุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ คณะท ำงำน 
 ๔.   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรปศุสัตว์เขตท่ี ๖ คณะท ำงำน 
 ๕.   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนือ (ตอนล่ำง) จ.พิษณุโลก คณะท ำงำน 
 6.   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพพิษณุโลก คณะท ำงำน 
 7.   หัวหน้ำด่ำนกักกันสัตว์นครสวรรค์ คณะท ำงำน 
 8.   ผู้อ ำนวยกำรส่วนยุทธศำสตร์และสำรสนเทศกำรปศุสัตว์           คณะท ำงำนและเลขำนุกำร         
 9.  นำยอำนันท์ เทพทอง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผนช ำนำญกำร  คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  
 ชุดท่ี ๔ รับผิดชอบในพื้นท่ี สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
 ๑.   ปศุสัตว์จังหวัดในพื้นท่ี หัวหน้ำชุดคณะท ำงำน 
 ๒.   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนือตอนล่ำง คณะท ำงำน 
 ๓.   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำอำหำรสัตว์สุโขทัย คณะท ำงำน 
 ๔.   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพพิษณุโลก คณะท ำงำน 
 ๕.   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยและพัฒนำกำรสัตวแพทย์ภำคเหนือ (ตอนล่ำง) จ.พิษณุโลก คณะท ำงำน 
 6.   ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วิจัยกำรผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภำพพิษณุโลก คณะท ำงำน 
 7.   หัวหน้ำด่ำนกักกันสัตว์อุตรดิตถ์ คณะท ำงำน 
 8.   ผู้อ ำนวยกำรส่วนมำตรฐำนกำรปศุสัตว์                               คณะท ำงำนและเลขำนุกำร        
 9.  นำยประเสริฐศักดิ์  ตันสมบูรณ์   สัตวแพทย์ช ำนำญงำน    คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 
 
 
 
 

/ให้คณะท ำงำนกำรดังกล่ำวมีหน้ำท่ี... 
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ให้คณะท ำงำนกำรดังกล่ำวมีหน้ำท่ี  
 ๓.๑. ติดตำม วิเครำะห์สถำนกำรณ์กำรเกิดภัยพิบัติ และประสำนแจ้งให้หน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง 
ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต เตรียมควำมพร้อมในกำรป้องกันและให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 
 ๓.๒. รับแจ้งรำยงำนสถำนกำรณ์ภัยพิบัติ ได้แก่ กำรรำยงำนผลกระทบ ควำมเสียหำยกำรขอรับ
ควำมช่วยเหลือ และกำรให้ควำมช่วยเหลือเฉพำะหน้ำ จำกส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด หรือหน่วยงำนภำยใน      
กรมปศุสัตว์ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 
 ๓.๓. สนับสนุนชุดปฏิบัติกำร และประสำนให้ควำมช่วยเหลือด้ำนกำรเคล่ือนย้ำยสัตว์กำรดูแล
สุขภำพสัตว์ กำรสนับสนุนเสบียงสัตว์ ยำนพำหนะ และอื่นๆ จำกหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้อง ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต  
 ๓.๔. สรุปผลปฏิบัติงำน รำยงำนสถำนกำรณ์และกำรให้ควำมช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติแก่
คณะกรรมกำรอ ำนวยกำรและคณะท ำงำนป้องกันและแก้ไขปัญหำภัยพิบัติด้ำนปศุสัตว์  ระดับเขตและ 
กรมปศุสัตว์ อย่ำงต่อเนื่อง 
 ๓.๕. ประชำสัมพันธ์ สร้ำงกำรรับรู้ เกี่ยวกับสถำนกำรณ์ภัยพิบั ติ  แนวทำงป้องกันและ  
ลดผลกระทบจำกภัยพิบัติในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 
 ๓.๖ ปฏิบัติหน้ำท่ีอื่น ๆ ตำมท่ีได้รับมอบหมำย 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   ส่ัง  ณ  วันท่ี       มีนำคม  พ.ศ.2561 
 
 
   (นำยพนม มีศิริพันธุ์) 

                             ปศุสัตว์เขต ๖ 
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