
ที่ กิจกรรม พื้นที่ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ
กอนเกิดภัย

1 จัดเตรียมบุคลากร กําหนดผูรับผิดชอบ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ก.พ.- มี.ค. 2561
และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการฯ
กอนเกิดภัยฯ, ระหวางเกิดภัยฯ และหลัง
เกิดภัยฯ

2 ประชาสัมพันธโครงการ ทุกอําเภอ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัย  สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ก.ย. 2560. - ก.ค. 2561
และแจงเตือนภัย สํานักงานปศุสัตวอําเภอ

3 การวิเคราหพื้นที่เสี่ยง อําเภอขาณุวรลักษบุรี สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ก.พ. 2561. - ก.ค. 2561
  ตําบลสลกบาตร หมูที่1,2,3,4,5,6,7 สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
  ตําบลวังชะพลู หมูที่ 1,4,5,7,9,10,12,17,18,19
  ตําบลบอถํ้า หมูที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,16,17,18 
  ตําบลเกาะตาล หมูที่ 1,2,3,4,5,6,7,8
  ตําบลแสนตอ หมูที่ 1,2,3,4,5,6,7
  ตําบลวังหามแห หมูที่ 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12
  ตําบลโคงไผ หมูที่ 1,5
  ตําบลดอนแตง หมูที่ 1,3,4,5,6

อําเภอทรายทองวัฒนา
  ตําบลทุงทราย หมูที่ 1,2,4,5,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16,17
  ตําบลทุงทอง หมูที่ 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
  ตําบลถาวรวัฒนา หมูที่ 1,2,3,4,5,7,9,10

อําเภอคลองขลุง
  ตําบลวังแขม หมูที่ 2,4,5,7,8,9,10,11,12,14,15

อําเภอบึงสามัคคี 
  ตําบลเทพนิมิตร หมูที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9
  ตําบลบึงสามัคคี หมูที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
  ตําบลวังชะโอน หมูที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14
  ตําบลระหาน หมูที่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

4 การปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกร ทุกอําเภอ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัย  สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
ผูเลี้ยงสัตว สํานักงานปศุสัตวอําเภอ

แผนปองกันและชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดานปศุสัตว ป 2561
ประเภทภัย ภัยแลง

หนวยงานสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร



5 สํารองสเบียงสัตว ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว
สุโขทัย

ขณะเกิดภัย
6 การติดตามชวยเหลือพื้นที่ประสบภัย พื้นที่ประสบภัย สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

สํานักงานปศุสัตวอําเภอ

หลังเกิดภัย
7 การสํารวจความเสียหาย พื้นที่ประสบภัย สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

และใหการชวยเหลือ สํานักงานปศุสัตวอําเภอ



ที่ กิจกรรม พื้นที่ ผูรับผิดชอบ ระยะเวลาดําเนินการ
กอนเกิดภัย

1 จัดเตรียมบุคลากร กําหนดผูรับผิดชอบ สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ก.ย. 2560. - ต.ค. 2560
และแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการฯ
กอนเกิดภัยฯ, ระหวางเกิดภัยฯ และหลัง
เกิดภัยฯ

2 ประชาสัมพันธโครงการ ทุกอําเภอ โดยเฉพาะพื้นที่เส่ียงภัย  สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ก.ย. 2560. - ต.ค. 2560
และแจงเตือนภัย สํานักงานปศุสัตวอําเภอ

3 การวิเคราหพ้ืนท่ีเสี่ยง อําเภอขาณุวรลักษบุรี สํานักงานปศุสัตวจังหวัด ก.ย. 2560. - ต.ค. 2560
  ตําบลสลกบาตร หมูที่ 5,6 สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
  ตําบลวังชะพลู หมูท่ี 2,4,10,13,15,17
  ตําบลบอถ้ํา หมูท่ี 4,6,8
  ตําบลเกาะตาล หมูท่ี 4,6,7,8
  ตําบลแสนตอ หมูที่ 1,4,6
  ตําบลวังหามแห หมูที่ 4,5,8,12
  ตําบลโคงไผ หมูท่ี 1,5,10
  ตําบลดอนแตง หมูท่ี 1,2
  ตําบลปาพุทรา หมูท่ี 1,2,5,6,7,9,11,13,14
  ตําบลปางมะคา หมูท่ี 1,4,5,7,8,9,10,15,17,20,24
  ตําบลยางสูง หมูท่ี 2,4

อําเภอไทรงาม
  ตําบลหนองไมกอง หมูที่ 1,5,7
  ตําบลหนองแมแตง หมูท่ี 7

อําเภอคลองขลุง
  ตําบลทามะเขือ หมูท่ี 3,4,5,6
  ตําบลวังแขม หมูท่ี 10

อําเภอบึงสามัคคี 
  ตําบลเทพนิมิตร หมูท่ี 1,2,3,4,5,6,7,8,9
  ตําบลบึงสามัคคี หมูท่ี 1,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12
  ตําบลวังชะโอน หมูท่ี 1,2,3,5,6,8,9,10,11,12,13,14
  ตําบลระหาน หมูท่ี 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

อําเภอพรานกระตาย 
  ตําบลพรานกระตาย หมูท่ี 9,13
  ตําบลถ้ํากระตายทอง หมูท่ี 2,9,10,14
  ตําบลทาไม หมูท่ี 1,5,6,11
  ตําบลหวยยั้ง หมูท่ี 5,8,9

แผนปองกันและชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินดานปศุสัตว ป 2561
ประเภทภัย ภัยแลง

หนวยงานสํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร



  ตําบลเขาคีริส หมูที่ 1,6

อําเภอเมืองกําแพงเพชร
  ตําบลวังทอง หมูท่ี 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18
  ตําบลอางทอง หมูที่ 1,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
  ตําบลไตรตรึงษ หมูท่ี 3,5,9,10,11,12,13,15
  ตําบลทาขุนราม หมูท่ี 7,12
  ตําบลนครชุม หมูท่ี 1,6,9,10,11,12
  ตําบลสระแกว หมูท่ี 1,2,3,4,5,6,7,9,11
  ตําบลลานดอกไม หมูที่ 5,7,9
  ตําบลคลองแมลาย หมูที่ 4,5,6,7,8,9
  ตําบลทรงธรรม หมูท่ี 4,5,6,7,8,9
  ตําบลนาบอคํา หมูท่ี 1-22
  ตําบลนิคมทุงโพธิ์ทะเล หมูที่ 6,8,9,12,13,15

อําเภอโกสัมพีนคร
  ตําบลโกสัมพี หมูที่ 8,12,13,18,23

4 การปรับปรุงฐานขอมูลเกษตรกร ทุกอําเภอ โดยเฉพาะพื้นที่เส่ียงภัย  สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
ผูเลี้ยงสัตว สํานักงานปศุสัตวอําเภอ

5 สํารองสเบียงสัตว ศูนยวิจัยและพัฒนา
อาหารสัตวสุโขทัย

ขณะเกิดภัย
6 การติดตามชวยเหลือพื้นท่ีประสบภัย พื้นที่ประสบภัย สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเปนการดําเนินการแกไข ขณะที่ไดรับขาว

สํานักงานปศุสัตวอําเภอการเกิดภัยพิบัติ มากกวา 70 รายในพ้ืนท่ี

หลังเกิดภัย
7 การสํารวจความเสียหาย พื้นที่ประสบภัย สํานักงานปศุสัตวจังหวัด

และใหการชวยเหลือ สํานักงานปศุสัตวอําเภอ




