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แผนป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ด้านปศุสตั ว์
ของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
หลักการและเหตุผล
ภัยพิ บั ติ ด้านการเกษตรที่ เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอุทกภัย มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
เรื่อย ๆ เช่นในปี 2554 ที่ผ่านมา เนื่องจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ และการกระทาของ
มนุษย์ ก่อให้เกิดความเสียหาย ทาให้สัตว์ป่วย ตาย สูญหาย สุขภาพอ่อนแอ ผลผลิตลดลง ซึ่งกระทบต่อ
เกษตรกรโดยตรง และส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเช่นกัน
การจัดทาแผนป้ องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณี ฉุกเฉิน ด้านปศุสัตว์ จึงเป็น
ปฏิบัติการเชิงรุกในการป้องกัน และลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น และสามารถช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรม ทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรมีส่วน
ร่วมในการทาแผนป้องกันภัยเบื้องต้น เพื่อสร้างสานึกและความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
ต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เป็ น แนวทางและคู่มือการปฏิบัติงานเพื่ อป้องกันและช่วยเหลื อผู้ประสบภัยพิบั ติของ
เจ้าหน้าที่ (Prevention)
2. เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มเพื่ อ ช่ ว ยลดความสู ญ เสี ย ทางด้ า นปศุ สั ต ว์ จ ากภั ย พิ บั ติ
(Preparation)
3. เป็นแผนการรับมือ การเผชิญเหตุและบัญชาการเหตุการณ์เพื่อป้องและบรรเทาสาธารณ
ภัย (Response)
4. เพื่อให้การช่วยเหลือและฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใสและเป็นธรรม
(Recovery)
การดาเนินงาน
1. การดาเนินการก่อนเกิดภัย
เพื่ อเป็ น การเตรีย มพร้อมในการป้องกันและลดความสู ญ เสียด้านปศุสั ตว์จาเป็น ให้ มีการ
สารวจและจัดเตรียมสิ่งต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1.1 การจัดเตรียมบุคลากร
1.2 การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และยานพาหนะ
1.3 การจัดเตรียมสถานที่อพยพ จุดอพยพ เส้นทางอพยพและพาหนะในการอพยพสัตว์
สู่ที่ปลอดภัย
1.4 การเตรียมพื้นที่ระดมและจัดสรรเสบียงสัตว์
1.5 การเตรียมความพร้อมให้ภาคประชาชน ชุมชนเฝ้าระวังก่อนเกิดภัย
1.1 การจัดเตรียมบุคลากร
1.1.1 จั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ านวยการให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป ระสบภั ย พิ บั ติ ด้ า นปศุ สั ต ว์
จังหวัดพิจิตร (กลุ่มยุทธศาสตรฯ) กาหนดผู้รับผิดชอบตามภารกิจ
1.จัดทาข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่เสี่ยงภัย
2.จัดทาแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย
3.จัดทาแผนการอพยพสัตว์
4.ซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
.
./1.1.2 การจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจฯ
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1.1.2 การจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัย
 หน่วยประชาสัมพันธ์ (ปศุสัตว์อาเภอทุกอาเภอ ฯ ,ทุกกลุ่มงาน ฯ)
มีภารกิจประชาสัมพันธ์แนะนาให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เตรียมป้องกันภัยโดยการสารอง
เสบี ย งสั ต ว์ เวชภั ณ ฑ์ การน าสั ต ว์ ไปท าวัค ซี น ล่ ว งหน้ า เพื่ อ เป็ น การเสริม สร้า งภู มิ คุ้ ม กั น โรคให้ กั บ สั ต ว์
จัดเตรียมสถานที่อพยพสัตว์สู่ที่ปลอดภัย การชะลอนาสัตว์เข้าเลี้ยงหรือการจาหน่ายสัตว์ก่อนฤดูที่มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดภัย รวมทั้งให้ความรู้กับเกษตรกรในการสารองเสบียงสัตว์ เช่นการทาหญ้าแห้ง หญ้าหมัก
ฟางปรุงแต่ง หรือวิธีการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอื่นๆ มาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งส่งเสริมให้เกษตรกร
เลี้ยงสัตว์ร่วมกับการเกษตรอื่นๆ ในลักษณะเกษตรผสมผสาน แทนเกษตรเชิงเดี่ยว
 หน่วยอพยพสัตว์ (ปศุสัตว์อาเภอทุกอาเภอ ฯ ,ทุกกลุ่มงาน ฯ,ทุก อปท.ที่เกี่ยวข้อง)
มีภารกิจในการช่วยอพยพสัตว์ สู่ที่ปลอดภัยโดยต้องเตรียมยานพาหนะหรือประสานขอรับ
การสนับสนุนยานพาหนะจากหน่วยงานอื่นๆ
 หน่วยให้คาแนะนาการดูแลสุขภาพสัตว์และรักษาสัตว์ป่วย (ปศุสัตว์อาเภอทุกอาเภอฯ
ทุกกลุ่มงาน ฯ)
มีภารกิจในการให้คาแนะนาการดูแลสุขภาพสัตว์ ตลอดจนการดูแลรักษาสัตว์ป่วยหรือ
บาดเจ็บจากการเคลื่อนย้าย หรือ สัตว์ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยนั้นๆ
1.1.3 การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร
 กลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ จัดประชุมบุคลากรทุกกลุ่มงานตามภารกิจ เพื่อชี้แจงและมอบหมาย
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติพร้อมทั้งแนะนาหรืออบรมให้ความรู้ที่ควรทราบตามความเหมาะสม
 กลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ การจัดซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ ประสบภัยเพื่อทดสอบความพร้อม
ของเจ้าหน้าที่
เพื่อให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และทุกคนเข้าใจบทบาทของตัวเอง
จึงจัดซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้นในพื้นที่ โดยให้ปฏิบัติเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การได้รับแจ้งเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยา หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จนกระทั่งมีภัย
เกิดขึ้นและมีการระดมกาลังอย่างเต็มรูปแบบ การจัดแบบจาลองการเกิดภัยพิบัตินี้มี จุดประสงค์เพื่อศึกษา
ปั ญ หาและอุป สรรคของการปฏิบั ติงานการช่ว ยเหลื อผู้ ป ระสบภั ยตามแผนที่ กาหนดไว้ เพื่ อปรั บ ปรุงให้
เจ้าหน้าที่สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยใช้เวลาสั้นที่สุดและสูญเสียน้อยที่สุด
1.2 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และยานพาหนะสาหรับดาเนินงาน
เพื่อให้การดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถดาเนินการได้
ทันทีเมื่อเกิดภัยผู้รับผิดชอบในระดับจังหวัดควรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และยานพาหนะสาหรับดาเนินงานดังนี้
1.2.1 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ฯ)
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการดูแลและรักษาสัตว์ป่วย ต้องมีบัญชี แจ้งรายละเอียด
ชนิด จานวน และสถานที่เก็บ ซึ่งพร้อมใช้งานได้ทันที ซึ่งประกอบด้วย
 หลอดและเข็มฉีดยา สาหรับใช้ฉีดวัคซีน ป้องกันโรค และรักษาสัตว์ป่วย
 ยาปฏิชีวนะและยารักษาแผล และวัสดุที่ใช้สาหรับรักษาแผลสด
 วัคซีนสาหรับป้องกันโรค
 วัสดุสาหรับเก็บตัวอย่าง เช่น ชุดเจาะเลือดและเก็บซีรั่ม
 น้ายาฆ่าเชื้อโรค
 ที่ใส่น้ายาฆ่าเชื้อโรค
 รองเท้าบูท
 แบบรายงานต่างๆ ที่ดาเนินการ
../ 1.2.2 การจัดเตรียมยานพาหนะ
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1.2.2 การจัดเตรียมยานพาหนะ (ฝ่ายบริหารทั่วไป)
จัดเตรียมยานพาหนะสาหรับใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น การอพยพสัตว์ กาขนส่ง
เสบียงสัตว์ เป็นต้น เพื่อให้มีความพร้อม โดยระบุผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการวางแผนการใช้ยานพาหนะ
มีบัญชีกาหนดผู้รับผิดชอบ พนักงานประจารถ หมายเลขทะเบียน และสังกัดหน่วยงาน รถทุกคันจะต้องมีการ
บารุงรักษาอย่างสม่าเสมอ เพื่อให้สามารถใช้ได้ทันที และแจ้งแผนการใช้งานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย
1.3 การจัดเตรียมสถานที่อพยพ จุดอพยพ เส้นทางอพยพและพาหนะสาหรับการอพยพสัตว์สู่ที่
ปลอดภัย (ปศุสัตว์อาเภอทุกอาเภอ ฯ ,ทุกกลุ่มงาน ฯ,ทุก อปท.ที่เกี่ยวข้อง)
ในพื้นที่เสี่ยงภัย มีการอพยพสัตว์สู่ที่ปลอดภัยที่อยู่ใกล้เคียง และมีการจัดสร้างสถานที่
ถาวรสาหรับอพยพสัตว์เมื่อเกิดภัย โดยประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องงบประมาณ และการ
ก่อสร้าง และมีการแจ้งเตือนเกษตรกรไม่ให้นาสัตว์เข้ามาเลี้ยงในพื้นที่ดังกล่าวในฤดูเสี่ยงภัย โดยมี
- สถานที่อพยพสัตว์สาธารณะเป็นของทางราชการ...........เอกสารแนบที่ 5.....................................
- สถานที่อพยพสัตว์เช่าหรือขอใช้ของเอกชน....................เอกสารแนบที่ 5.....................................
1.4 การจั ด เตรี ย มพื้ น ที่ ร ะดมและจัด สรรเสบี ย งสั ต ว์ (ปศุ สั ต ว์ อาเภอทุ กอ าเภอ ฯ ,กลุ่ ม พั ฒ นา
คุณภาพสินค้า ฯ,ทุก อปท.ที่เกี่ยวข้อง)
1. ประสานงานกับศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ให้มีหน้าที่เตรียมเสบียงอาหาร
สัตว์ สาหรับช่วยเหลือสัตว์ของผู้ประสบภัยอย่างพอเพียงกับจานวนสัตว์..........เอกสารแนบที่ 4..........
2. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมีการจัดเตรียมและจัดเก็บเสบียงอาหารสัตว์ไว้
ใช้ขณะเกิดภัยอย่างพอเพียงกับจานวนสัตว์
3. ตัง้ ผู้ประสานงาน ที่ติดต่อได้สะดวก และรายงานสต็อกเสบียงสัตว์
3.1 ระดับอาเภอเพื่อรายงานให้จังหวัดทราบ คือ
(นาย/นาง/น.ส)..................เอกสารแนบที่ 2............โทร....................................
3.2 ระดับตาบล เพื่อรายงานให้อาเภอทราบ คือ
(นาย/นาง/น.ส)......................เอกสารแนบที่ 3..............โทร..................................
รับผิดชอบพื้นที่.....................................................................................................
1.5 การเตรียมความพร้อมให้ภาคประชาชน ชุมชนเฝ้าระวังก่อนเกิดภัย(ปศุสัตว์อาเภอทุกอาเภอ
ฯ ,กลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ,ทุก อปท.ที่เกี่ยวข้อง)
1.5.1 การจัดทาฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประชากรสัตว์ แปลงหญ้าอาหารสัตว์ เป็น
รายครัวเรือน และแหล่งเลี้ยงสัตว์สาธารณะ โดยข้อมูลเป็นปัจจุบัน และแจ้งข้อมูลให้ท้องถิ่น เช่น อบต. และ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจาตาบลทราบแล้ว ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการวางแผนช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยและ
การสารวจความเสียหายหลังจากภัยสงบ
1.5.2 การสารวจพื้นที่เสี่ยงภัย โดยประสานกับที่ทาการปกครองอาเภอ, อบต., กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, กรมพัฒนาที่ดิน, กรมชลประทาน หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ใน
การแจ้งเตือนภัย……ตามเอกสารแนบที่ 6.............
2. การดาเนินการขณะเกิดภัย
ขณะเกิดภัย ปศุสัตว์อาเภอ มีการติดตามการรายงานพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
ตลอดเวลา รวมทั้งการประสานกับหน่วยงาน เช่น ที่ทาการปกครองอาเภอ, อบต.,กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และติดตามรายงานสถานการณ์น้า โดยประสานกับชลประทานจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อทราบสถานการณ์ของภัยที่เกิดขึ้น และเมื่อมีภัยเกิดขึ้นต้องเร่งดาเนินการ ดังนี้
../2.1 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน
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2.1 ประชาสัมพั น ธ์ แจ้งเตื อนภั ยกับ เกษตรกร(ปศุสั ตว์อาเภอทุ กอาเภอ ฯ,กลุ่ม พั ฒ นา
เทคโนโลยี ฯ ,ทุก อปท.ที่เกี่ยวข้อง)
เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ หาวิธีการป้องกันและแก้ไขเพื่อลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด
เช่น การเตรียมอพยพสัตว์ การเตรียมเสบียงสัตว์ การจับสัตว์ขายก่อนเกิดภัย โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ระดับตาบลทุกตาบล
2.2 การอพยพเคลื่อนย้ายสัตว์ไปสู่ที่ปลอดภัย (ปศุสัตว์อาเภอทุกอาเภอ ฯ,ทุกกลุ่ม ฯ ,ทุก
อปท.ที่เกี่ยวข้อง)
ให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบดาเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในการอพยพเคลื่อนย้ายสัตว์สู่ที่
ปลอดภัย โดยประสานกับท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้น และ
อพยพสัตว์ไปไว้ ณ.สถานที่ ที่จัดเตรียมไว้ ดังนี้
- สัตว์ในพื้นที่ หมู่ที่..................เอกสารแนบที่ 5.............................อาเภอ.....................จัด
ให้อพยพสัตว์ไปไว้ ณ...............................................หมู่ที่............ตาบล....................อาเภอ....................
2.3 ให้คาแนะนาการดูแลสุขภาพสัตว์และรักษาสัตว์ป่วย (ปศุสัตว์อาเภอทุกอาเภอ ฯ,กลุ่ม
พัฒนาสุขภาพสัตว์)
ให้เจ้าหน้าที่ ที่เป็นผู้รับผิดชอบเข้าไปดูแล และให้ คาแนะนาด้านสุขภาพสัตว์และรักษาสัตว์
ป่วยหรือสัตว์ที่บาดเจ็บจากการเคลื่อนย้าย และหากมีโรคระบาดเกิดขึ้น จะต้องเร่งทาการป้องกัน รวมทั้งเก็บ
ตัวอย่าง เพื่อตรวจวินิจฉัยและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโดยเร็วที่สุด
2.4 การสนับสนุนเสบียงสัตว์ ในกรณี ที่ค ลาดแคลน (ปศุสัตว์อาเภอทุกอาเภอ ฯ,กลุ่ม
พัฒนาคุณภาพสินค้า ฯ,สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร,จัดคลังเสบียงสัตว์,ทุก อปท.ที่เกี่ยวข้อง)
- สานักงานปศุสัตว์อาเภอ ประสานงานในการขนย้ายและสนับสนุน เสบียงสัตว์ หรืออาจ
ประสานกับหน่วยราชการในท้องที่เพื่อให้ความช่วยเหลือในการขนส่งเสบียงสัตว์ หรือหากไม่สามารถขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานอื่นๆได้ให้ใช้วิธีจ้างเหมาบริการในการขนส่ง ในกรณีที่เป็นสุกรหรือสัตว์ปีก มีการ
สนับสนุนอาหารสาเร็จรูปตามความจาเป็น โดยใช้เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 โดยมี
- ผู้ประสานงานระดับจังหวัด คือ
1.นายเพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์.....................ตาแหน่ง........ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร...............................
หมายเลขโทรศัพท์...085 – 6609857......รายละเอียดแนบที่ 1..................................................
2.นายสิ ริ วุ ฒิ บ างโพ ธิ์ ท อง..........................ต าแหน่ ง ...หั วห น้ า กลุ่ ม ยุ ท ธ ศาสตร์ ฯ...
หมายเลขโทรศัพท์...093 – 3549969..........................................................................................
- ผู้ประสานงานระดับอาเภอ คือ
(นาย/นาง/น.ส.).......รายละเอียดแนบที่..2..............................โทร........................................................
- ผู้ประสานงานระดับตาบล คือ
(นาย/นาง/น.ส.)........รายละเอียดแนบที่..3..................................รับผิดชอบตาบล...............................
2.5 การให้ความช่วยเหลือขณะเกิดภัยโดยใช้เงินทดรองราชการ (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
, ปศุสัตว์อาเภอทุกอาเภอ) สานักงานปศุสัตว์อาเภอขอใช้งบประมาณจากที่ทาการปกครองอาเภอ (วงเงิน
ทดรองตามที่ผู้ ว่าราชการจังหวัดพิจิ ตรจัดสรรให้ ) ซึ่งมอบให้นายอาเภอเบิกจ่ายได้จากที่ทาการปกครอง
จังหวัด เป็นการป้องกันและช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และประกาศกระทรวง
../เกษตรกรและสหกรณ์
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เกษตรและสหกรณ์ ว่าด้ ว ยหลั ก เกณฑ์ วิ ธีป ฏิ บั ติ ป ลี ก ย่ อยเกี่ ย วกั บ การให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ด้ านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556 ด้านปศุสัตว์ หลังจากการเบิกจ่ายแล้วให้รีบดาเนินการส่งเอกสาร
โอนล้างเงินทดรองราชการที่ใช้ไปให้กับหน่วยงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดาเนินการขอ
งบประมาณมาทดแทนจากสานักงบประมาณต่อไป
3 .การปฏิบัติหลังภัยสงบ
หลังจากที่ภัยสงบลงแล้ว มีการดาเนินการดังนี้
3.1 สารวจความเสียหายที่เกิดขึ้น และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ (ปศุสัตว์อาเภอ
ทุกอาเภอ ฯ,กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ตามระเบียบ ฯ และหลักเกณฑ์ฯ โดยใช้
เงินทดรองในอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือขอรับการสนับสนุนจากงบกลาง โดยช่วยเหลือเป็นเงินใน
ลาดับแรก แก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ขึ้นทะเบียนกับสานักงานปศุสัตว์อาเภอผู้กากับดูแลก่อนเกิดภัยเท่านั้น ตาม
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ ไม่เกินหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และอัตราที่กาหนด และให้การชดเชย
ความเสียหายให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน หลังเกิดภัย
3.2 ฟื้นฟูด้านพืชอาหารสัตว์ (ปศุสัตว์อาเภอทุกอาเภอ ฯ,กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี ฯ,สถานี
พัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร,ทุก อปท.ที่เกี่ยวข้อง)โดยอบรมหรือให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหารสัตว์ ,แนะนา
ชนิดพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสม และประสานกับสถานีวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตรในการฟื้นฟูพืชอาหาร
สัตว์
3.3 ช่วยเหลือฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร (ปศุสัตว์อาเภอทุกอาเภอ ฯ,กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)โดย
สารวจ ประเมินและวิเคราะห์ความต้องการของเกษตรกรแต่ละพื้นที่ ที่จะฟื้นฟูอาชีพการเลี้ยงสัตว์ พร้อม
เขียนโครงการของบประมาณจากส่วนท้องถิ่นหรืองบพัฒนาจังหวัดสาหรับฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร
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แผนผังการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตดิ ้านปศุสัตว์สานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
ประจาปี 2561/2562
อุทกภัย
ภัยแล้ง
เป้าหมาย

กิจกรรม

จานวน

หน่วยนับ

พื้นที่
เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ
งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2561
มค

ก่อนเกิดภัย (การป้องกัน
Prevention)

12

1.การเตรียมความพร้อม
- จัดประชุมบุคลากรทุกกลุ่มงาน/อาเภอตาม
ภารกิจ
2. การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภัยและการจัดทา
ฐานข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรในพืน้ ที่เสี่ยง
- ข้อมูลพื้นที่เสี่ยง
12
- ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร
34,510

ก่อนเกิดภัย (เตรียมความพร้อม
Preparation)
3. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัย
- จัดเตรียมบุคลากรและยานพาหนะ
- จัดเตรียมเสบียงสัตว์และเวชภัณฑ์
- จัดเตรียมสถานที่อพยพสัตว์
- การเฝ้าระวังดูแลสุขภาพสัตว์
4. การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือน
ภัย

กพ

มีค

เมษ พค

มิย

ปีงบประมาณ 2562

กค

สค

กย

ตค

พย

หน่วยงานรับผิดชอบ

ธค

อาเภอ

ทุกอาเภอ

ปศุสัตว์จังหวัด

อาเภอ
ครัวเรือน

ทุกอาเภอ

ปศุสัตว์จังหวัด
ปศุสัตว์อาเภอ/
จังหวัด

12
12
12
12

อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ
อาเภอ

ทุกอาเภอ
ทุกอาเภอ

12

ครั้ง

ทุกอาเภอ

ปศุสัตว์อาเภอ/
จังหวัด

7
เป้าหมาย

กิจกรรม

จานวน

หน่วยนับ

พื้นที่
เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2561
มค

5. การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรอาสา
- สร้างเครือข่ายเกษตรกร/เครือข่าย อปท.
- จัดทาฐานข้อมูลเครือข่ายเกษตรกรอาสา
- สัมมนาเครือข่ายเกษตรกรอาสาประจาปี

ขณะเกิดภัย (การเผชิญหน้า
Response)
6. การแจ้งเตือนและประชาสัมพันธ์
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือน
ภัย
7. การสารวจความเสียหายและการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย
- สารวจความเสียหายเบื้องต้น
- การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น
- เสนอขอรับการช่วยเหลือเงินทดรอง
ราชการ โดยผ่าน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ.
8. การติดตามและรายงาน
- ติดตามและเร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรที่
ประสบภัย
- รายงานสถานการณ์ภยั พิบัติ
- รายงานอื่นๆ

กพ

มีค

เมษ พค

มิย

ปีงบประมาณ 2562

กค

สค

กย

ตค

พย

หน่วยงานรับผิดชอบ

ธค

1
12
1

คน/หมู่บ้าน
อาเภอ
ครั้ง

ทุกอาเภอ
ทุกอาเภอ
ทุกอาเภอ

ปศุสัตว์อาเภอ
ปศุสัตว์อาเภอ
ปศุสัตว์อาเภอ/
จังหวัด

12

ครั้ง

พื้นที่เกิด
ภัย/อาเภอ
ใกล้เคียง

ปศุสัตว์อาเภอ/
จังหวัด

อาเภอ
ราย
ราย

อาเภอที่
เกิดภัย

ปศุสัตว์อาเภอ
ปศุสัตว์อาเภอ
ปศุสัตว์อาเภอ/
จังหวัด

ครั้ง

อาเภอที่
เกิดภัย

ปศุสัตว์อาเภอ/
จังหวัด

ทุก
สัปดาห์

ครั้ง
ครั้ง

8
เป้าหมาย

กิจกรรม

จานวน

จานวน

พื้นที่
เป้าหมาย

ระยะเวลาดาเนินการ

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2561
มค

หลังเกิดภัย (การฟื้นฟู Recovery)
9. การประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการ
ช่วยเหลือเกษตรกร
10. การสารวจความเสียหายและการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัย
- สารวจความเสียหายและประเมินมูลค่า
ความเสียหาย
- เสนอขอรับการช่วยเหลือเงินทดรอง
ราชการ/เงินงบกลาง โดยผ่าน ก.ช.ภ.อ./
ก.ช.ภ.จ.
- การฟื้นฟูอาชีพและพื้นที่การเกษตรกรที่
ประสบภัย
11. การติดตามและรายงาน
- ติดตามและเร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรที่
ประสบภัย
- รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ฯ
- รายงานผลการแจ้งเตือนภัยและ
ประชาสัมพันธ์
- รายงานความก้าวหน้าการดาเนินการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
- รายงานอื่นๆ
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