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แผนป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  ด้านปศุสตัว ์
ของส านักงานปศุสัตวจ์ังหวัดพิจิตร 

 

หลักการและเหตุผล 
ภัยพิบัติด้านการเกษตรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ โดยเฉพาะอุทกภัย มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น 

เรื่อย ๆ  เช่นในปี  2554  ที่ผ่านมา  เนื่องจากสภาวะการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ  และการกระท าของ
มนุษย์  ก่อให้เกิดความเสียหาย  ท าให้สัตว์ป่วย  ตาย  สูญหาย  สุขภาพอ่อนแอ  ผลผลิตลดลง  ซึ่งกระทบต่อ
เกษตรกรโดยตรง  และส่งผลต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเช่นกัน 

การจัดท าแผนป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  ด้านปศุสัตว์  จึงเป็น
ปฏิบัติการเชิงรุกในการป้องกันและลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น  และสามารถช่วยเหลือบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว  โปร่งใสและเป็นธรรม   ทั้งสนับสนุนให้เกษตรกรมีส่วน
ร่วมในการท าแผนป้องกันภัยเบื้องต้น  เพ่ือสร้างส านึกและความรับผิดชอบ  ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืน
ต่อไป 
วัตถุประสงค ์ 

1. เป็นแนวทางและคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติของ
เจ้าหน้าที ่(Prevention) 

2. เป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือช่วยลดความสูญเสียทางด้านปศุสัตว์จากภัยพิบัติ 
(Preparation) 

3. เป็นแผนการรับมือ  การเผชิญเหตุและบัญชาการเหตุการณ์เพ่ือป้องและบรรเทาสาธารณ
ภัย (Response) 

4. เพ่ือให้การช่วยเหลือและฟ้ืนฟูเยียวยาผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว  โปร่งใสและเป็นธรรม 
(Recovery) 

การด าเนินงาน  
1. การด าเนินการก่อนเกิดภัย 

เพ่ือเป็นการเตรียมพร้อมในการป้องกันและลดความสูญเสียด้านปศุสัตว์จ าเป็นให้มีการ
ส ารวจและจัดเตรียมสิ่งต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 

1.1  การจัดเตรียมบุคลากร 
1.2  การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ และยานพาหนะ 
1.3  การจัดเตรียมสถานที่อพยพ  จุดอพยพ  เส้นทางอพยพและพาหนะในการอพยพสัตว์ 

 สู่ที่ปลอดภัย  
1.4  การเตรียมพ้ืนที่ระดมและจัดสรรเสบียงสัตว์ 
1.5  การเตรียมความพร้อมให้ภาคประชาชน  ชุมชนเฝ้าระวังก่อนเกิดภัย 

 
1.1 การจัดเตรียมบุคลากร 

1.1.1  จัดตั้ งศูนย์ อ านวยการให้ ความช่ วย เหลือผู้ ป ระสบภั ยพิบั ติ ด้ านปศุสั ตว์   
จังหวัดพิจิตร  (กลุ่มยุทธศาสตรฯ)  ก าหนดผู้รับผิดชอบตามภารกิจ 

1.จัดท าข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย 
2.จัดท าแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัย 
3.จัดท าแผนการอพยพสัตว์ 
4.ซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

. 
./1.1.2 การจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจฯ 
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1.1.2 การจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
 หน่วยประชาสัมพันธ์  (ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ ฯ ,ทุกกลุ่มงาน ฯ) 
     มีภารกิจประชาสัมพันธ์แนะน าให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เตรียมป้องกันภัยโดยการส ารอง

เสบียงสัตว์ เวชภัณฑ์ การน าสัตว์ไปท าวัคซีนล่วงหน้า เพ่ือเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับสัตว์ 
จัดเตรียมสถานที่อพยพสัตว์สู่ที่ปลอดภัย การชะลอน าสัตว์เข้าเลี้ยงหรือการจ าหน่ายสัตว์ก่อนฤดูที่มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดภัย  รวมทั้งให้ความรู้กับเกษตรกรในการส ารองเสบียงสัตว์ เช่นการท าหญ้าแห้ง หญ้าหมัก 
ฟางปรุงแต่ง หรือวิธีการใช้วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรอ่ืนๆ มาใช้ในการเลี้ยงสัตว์ อีกทั้งส่งเสริมให้เกษตรกร
เลี้ยงสัตว์ร่วมกับการเกษตรอ่ืนๆ ในลักษณะเกษตรผสมผสาน แทนเกษตรเชิงเดี่ยว 

 หน่วยอพยพสัตว์  (ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ ฯ ,ทุกกลุ่มงาน ฯ,ทุก อปท.ที่เกี่ยวข้อง) 
     มีภารกิจในการช่วยอพยพสัตว์ สู่ที่ปลอดภัยโดยต้องเตรียมยานพาหนะหรือประสานขอรับ

การสนับสนุนยานพาหนะจากหน่วยงานอื่นๆ 
 หน่วยให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพสัตว์และรักษาสัตว์ป่วย  (ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอฯ

ทุกกลุ่มงาน ฯ) 
     มีภารกิจในการให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพสัตว์ ตลอดจนการดูแลรักษาสัตว์ป่วยหรือ

บาดเจ็บจากการเคลื่อนย้าย หรือ สัตว์ซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยนั้นๆ 
     1.1.3 การเตรียมความพร้อมให้กับบุคลากร   
 กลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ  จัดประชุมบุคลากรทุกกลุ่มงานตามภารกิจ เพ่ือชี้แจงและมอบหมาย

หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติเมื่อเกิดภัยพิบัติพร้อมทั้งแนะน าหรืออบรมให้ความรู้ที่ควรทราบตามความเหมาะสม 
 กลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ  การจัดซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเพ่ือทดสอบความพร้อม

ของเจ้าหน้าที ่
     เพ่ือให้เกิดความพร้อมในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และทุกคนเข้าใจบทบาทของตัวเอง  

จึงจัดซ้อมแผนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยขึ้นในพ้ืนที่  โดยให้ปฏิบัติเหมือนเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนจริงในทุกข้ันตอน  
ตั้งแต่การได้รับแจ้งเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยา  หรือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จนกระทั่งมีภัย
เกิดขึ้นและมีการระดมก าลังอย่างเต็มรูปแบบ  การจัดแบบจ าลองการเกิดภัยพิบัตินี้มีจุดประสงค์เพ่ือศึกษา
ปัญหาและอุปสรรคของการปฏิบัติงานการช่วยเหลือผู้ประสบภัยตามแผนที่ก าหนดไว้  เพ่ือปรั บปรุงให้
เจ้าหน้าที่สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด  โดยใช้เวลาสั้นที่สุดและสูญเสียน้อยที่สุด 

1.2 การเตรียมวัสดุ  อุปกรณ์  และยานพาหนะส าหรับด าเนินงาน 
เพ่ือให้การด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เกิดประสิทธิภาพสูงสุด สามารถด าเนินการได้

ทันทีเม่ือเกิดภัยผู้รับผิดชอบในระดับจังหวัดควรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ และยานพาหนะส าหรับด าเนินงานดังนี้ 
1.2.1 การเตรียมวัสดุ อุปกรณ์  (กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ฯ) 

จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ที่เกี่ยวกับการดูแลและรักษาสัตว์ป่วย ต้องมีบัญชี แจ้งรายละเอียด 
ชนิด จ านวน และสถานที่เก็บ ซึ่งพร้อมใช้งานได้ทันที ซึ่งประกอบด้วย 

 หลอดและเข็มฉีดยา ส าหรับใช้ฉีดวัคซีน ป้องกันโรค และรักษาสัตว์ป่วย 
 ยาปฏิชีวนะและยารักษาแผล และวัสดุที่ใช้ส าหรับรักษาแผลสด 
 วัคซีนส าหรับป้องกันโรค 
 วัสดุส าหรับเก็บตัวอย่าง เช่น ชุดเจาะเลือดและเก็บซีรั่ม 
 น้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
 ที่ใส่น้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
 รองเท้าบูท 
 แบบรายงานต่างๆ ที่ด าเนินการ 
 

../ 1.2.2 การจัดเตรียมยานพาหนะ 
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1.2.2 การจัดเตรียมยานพาหนะ  (ฝ่ายบริหารทั่วไป) 
จัดเตรียมยานพาหนะส าหรับใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เช่น  การอพยพสัตว์ กาขนส่ง

เสบียงสัตว์ เป็นต้น เพ่ือให้มีความพร้อม โดยระบุผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน มีการวางแผนการใช้ยานพาหนะ  
มีบัญชีก าหนดผู้รับผิดชอบ พนักงานประจ ารถ หมายเลขทะเบียน และสังกัดหน่วยงาน รถทุกคันจะต้องมีการ
บ ารุงรักษาอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สามารถใช้ได้ทันที และแจ้งแผนการใช้งานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบด้วย 

1.3 การจัดเตรียมสถานที่อพยพ  จุดอพยพ  เส้นทางอพยพและพาหนะส าหรับการอพยพสัตว์สู่ที่
ปลอดภัย  (ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ ฯ ,ทุกกลุ่มงาน ฯ,ทุก อปท.ที่เกี่ยวข้อง) 

ในพ้ืนที่เสี่ยงภัย  มีการอพยพสัตว์สู่ที่ปลอดภัยที่อยู่ใกล้เคียง และมีการจัดสร้างสถานที่
ถาวรส าหรับอพยพสัตว์เมื่อเกิดภัย โดยประสานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องงบประมาณ และการ
ก่อสร้าง  และมีการแจ้งเตือนเกษตรกรไม่ให้น าสัตว์เข้ามาเลี้ยงในพ้ืนที่ดังกล่าวในฤดูเสี่ยงภัย โดยมี  

- สถานที่อพยพสัตว์สาธารณะเป็นของทางราชการ...........เอกสารแนบที่  5..................................... 
- สถานที่อพยพสัตว์เช่าหรือขอใช้ของเอกชน....................เอกสารแนบที่  5..................................... 

1.4 การจัดเตรียมพื้นที่ระดมและจัดสรรเสบียงสัตว์(ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ ฯ ,กลุ่มพัฒนา
คุณภาพสินค้า ฯ,ทุก อปท.ที่เกี่ยวข้อง) 

1. ประสานงานกับศูนยว์ิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ให้มีหน้าที่เตรียมเสบียงอาหาร
สัตว์  ส าหรับชว่ยเหลือสัตว์ของผู้ประสบภัยอย่างพอเพียงกับจ านวนสัตว์..........เอกสารแนบที่  4.......... 

2. ประชาสัมพันธ์และรณรงค์ให้เกษตรกรมีการจัดเตรียมและจัดเก็บเสบียงอาหารสัตว์ไว้
ใช้ขณะเกิดภัยอย่างพอเพียงกับจ านวนสัตว์   

3. ต้ังผู้ประสานงาน ที่ติดต่อได้สะดวก และรายงานสต็อกเสบียงสัตว์ 
3.1 ระดับอ าเภอเพ่ือรายงานให้จังหวัดทราบ คือ  
  (นาย/นาง/น.ส)..................เอกสารแนบที ่ 2............โทร.................................... 

3.2  ระดับต าบล เพื่อรายงานให้อ าเภอทราบ คือ 
(นาย/นาง/น.ส)......................เอกสารแนบที ่ 3..............โทร..................................
รับผิดชอบพื้นท่ี.............................................................................. ....................... 

1.5 การเตรียมความพร้อมให้ภาคประชาชน  ชุมชนเฝ้าระวังก่อนเกิดภัย(ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ 
ฯ ,กลุ่มยุทธศาสตร์ ฯ,ทุก อปท.ที่เกี่ยวข้อง) 

1.5.1 การจัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์  ประชากรสัตว์  แปลงหญ้าอาหารสัตว์  เป็น
รายครัวเรือน และแหล่งเลี้ยงสัตว์สาธารณะ โดยข้อมูลเป็นปัจจุบัน และแจ้งข้อมูลให้ท้องถิ่น เช่น อบต. และ
ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีประจ าต าบลทราบแล้ว ทั้งนี้เพื่อความสะดวกในการวางแผนช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยและ
การส ารวจความเสียหายหลังจากภัยสงบ 

1.5.2 การส ารวจพ้ืนที่เสี่ยงภัย โดยประสานกับที่ท าการปกครองอ าเภอ, อบต., กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย, กรมพัฒนาที่ดิน, กรมชลประทาน หรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ใน
การแจ้งเตือนภัย……ตามเอกสารแนบที่  6............. 
2. การด าเนินการขณะเกิดภัย 

ขณะเกิดภัย ปศุสัตว์อ าเภอ มีการติดตามการรายงานพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยา
ตลอดเวลา รวมทั้งการประสานกับหน่วยงาน เช่น ที่ท าการปกครองอ าเภอ, อบต.,กรมป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย และติดตามรายงานสถานการณ์น้ า โดยประสานกับชลประทานจังหวัด หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือทราบสถานการณ์ของภัยที่เกิดขึ้น และเม่ือมีภัยเกิดข้ึนต้องเร่งด าเนินการ  ดังนี้ 

 
 

../2.1  ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือน 
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2.1 ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนภัยกับเกษตรกร(ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ ฯ,กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยี ฯ ,ทุก อปท.ที่เกี่ยวข้อง) 

เพ่ือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ หาวิธีการป้องกันและแก้ไขเพ่ือลดความสูญเสียให้น้อยที่สุด   
เช่น  การเตรียมอพยพสัตว์ การเตรียมเสบียงสัตว์  การจับสัตว์ขายก่อนเกิดภัย   โดยมีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
ระดับต าบลทุกต าบล 

2.2 การอพยพเคลื่อนย้ายสัตว์ไปสู่ที่ปลอดภัย  (ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ ฯ,ทุกกลุ่ม ฯ ,ทุก 
อปท.ที่เกี่ยวข้อง) 

 ให้ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบด าเนินการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ในการอพยพเคลื่อนย้ายสัตว์สู่ที่
ปลอดภัย โดยประสานกับท้องถิ่น หรือหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพ้ืนที่ เพ่ือลดความเสียหายที่เกิดขึ้นและ
อพยพสัตว์ไปไว้ ณ.สถานที่ ที่จัดเตรียมไว้ ดังนี้ 

 
- สัตว์ในพ้ืนที่ หมู่ที่..................เอกสารแนบที่  5.............................อ าเภอ.....................จดั

ให้อพยพสัตว์ไปไว้ ณ...............................................หมู่ที่............ต าบล....................อ าเภอ.................... 
2.3 ให้ค าแนะน าการดูแลสุขภาพสัตว์และรักษาสัตว์ป่วย (ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ ฯ,กลุ่ม

พัฒนาสุขภาพสัตว์) 
ให้เจ้าหน้าที่ ที่เป็นผู้รับผิดชอบเข้าไปดูแล และให้ค าแนะน าด้านสุขภาพสัตว์และรักษาสัตว์

ป่วยหรือสัตว์ที่บาดเจ็บจากการเคลื่อนย้าย และหากมีโรคระบาดเกิดขึ้น จะต้องเร่งท าการป้องกัน รวมทั้งเก็บ
ตัวอย่าง เพ่ือตรวจวินิจฉัยและหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรคโดยเร็วที่สุด 

2.4  การสนับสนุนเสบียงสัตว์ในกรณีที่คลาดแคลน  (ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ ฯ,กลุ่ม
พัฒนาคุณภาพสินค้า ฯ,สถานีพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร,จัดคลังเสบียงสัตว์,ทุก อปท.ที่เกี่ยวข้อง) 

 - ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ประสานงานในการขนย้ายและสนับสนุนเสบียงสัตว์ หรืออาจ
ประสานกับหน่วยราชการในท้องที่เพ่ือให้ความช่วยเหลือในการขนส่งเสบียงสัตว์หรือหากไม่สามารถขอความ
ช่วยเหลือจากหน่วยงานอ่ืนๆได้ให้ใช้วิธีจ้างเหมาบริการในการขนส่ง ในกรณีที่เป็นสุกรหรือสัตว์ปีก  มีการ
สนับสนุนอาหารส าเร็จรูปตามความจ าเป็น  โดยใช้เงินทดรองราชการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และประกาศกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์เรื่องหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.2556 โดยมี 

- ผู้ประสานงานระดับจังหวัด คือ  
1.นายเพ่ิมพร  ฉายเพ่ิมศักดิ์.....................ต าแหน่ง........ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร...............................

หมายเลขโทรศัพท์...085 – 6609857......รายละเอียดแนบที่  1.................................. ................ 
2.นายสิ ริ วุฒิ   บ างโพธิ์ ท อง ......................... .ต าแหน่ ง ...หั วหน้ ากลุ่ ม ยุ ท ธ ศาสตร์  ฯ ... 

             หมายเลขโทรศัพท์...093 – 3549969..........................................................................................  
- ผู้ประสานงานระดับอ าเภอ คือ  

(นาย/นาง/น.ส.).......รายละเอียดแนบที่..2..............................โทร........................................................ 
- ผู้ประสานงานระดับต าบล คือ 

(นาย/นาง/น.ส.)........รายละเอียดแนบที่..3..................................รับผิดชอบต าบล............................... 
2.5  การให้ความช่วยเหลือขณะเกิดภัยโดยใช้เงินทดรองราชการ    (ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

, ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ)  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอขอใช้งบประมาณจากที่ท าการปกครองอ าเภอ  (วงเงิน
ทดรองตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรจัดสรรให้)  ซึ่งมอบให้นายอ าเภอเบิกจ่ายได้จากที่ท าการปกครอง
จังหวัด  เป็นการป้องกันและช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพ่ือช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556  และประกาศกระทรวง 

../เกษตรกรและสหกรณ์ 
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เกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตร
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ.2556  ด้านปศุสัตว์  หลังจากการเบิกจ่ายแล้วให้รีบด าเนินการส่งเอกสาร
โอนล้างเงินทดรองราชการที่ใช้ไปให้กับหน่วยงานของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เพ่ือด าเนินการขอ
งบประมาณมาทดแทนจากส านักงบประมาณต่อไป 

 
3 .การปฏิบัติหลังภัยสงบ 

หลังจากท่ีภัยสงบลงแล้ว มีการด าเนินการดังนี้ 
3.1 ส ารวจความเสียหายที่เกิดขึ้น และช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติ  (ปศุสัตว์อ าเภอ

ทุกอ าเภอ ฯ,กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน  ตามระเบียบ ฯ  และหลักเกณฑ์ฯ  โดยใช้
เงินทดรองในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  หรือขอรับการสนับสนุนจากงบกลาง  โดยช่วยเหลือเป็นเงินใน
ล าดับแรก  แก่ผู้ประสบภัยพิบัติที่ขึ้นทะเบียนกับส านักงานปศุสัตว์อ าเภอผู้ก ากับดูแลก่อนเกิดภัยเท่านั้น  ตาม
ความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงแต่ไม่เกินหลักเกณฑ์  วิธีการ  เงื่อนไข  และอัตราที่ก าหนด  และให้การชดเชย
ความเสียหายให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน หลังเกิดภัย 

3.2 ฟ้ืนฟูด้านพืชอาหารสัตว์  (ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ ฯ,กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยี ฯ,สถานี
พัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร,ทุก อปท.ที่เกี่ยวข้อง)โดยอบรมหรือให้ความรู้ด้านเทคโนโลยีอาหารสัตว์,แนะน า
ชนิดพืชอาหารสัตว์ที่เหมาะสม และประสานกับสถานีวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตรในการฟ้ืนฟูพืชอาหาร
สัตว์ 

3.3 ช่วยเหลือฟ้ืนฟูอาชีพเกษตรกร  (ปศุสัตว์อ าเภอทุกอ าเภอ ฯ,กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ)โดย
ส ารวจ  ประเมินและวิเคราะห์ความต้องการของเกษตรกรแต่ละพ้ืนที่  ที่จะฟ้ืนฟูอาชีพการเลี้ยงสัตว์  พร้อม
เขียนโครงการของบประมาณจากส่วนท้องถิ่นหรืองบพัฒนาจังหวัดส าหรับฟื้นฟูอาชีพเกษตรกร 
 



 6 
แผนผังการเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัตดิ้านปศุสัตว์ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร 

ประจ าปี  2561/2562 
                                       อุทกภัย                                          ภัยแล้ง 

 
กิจกรรม 

เป้าหมาย พื้นที่
เป้าหมาย 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
หน่วยงานรับผดิชอบ จ านวน หน่วยนับ ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 

มค กพ มีค เมษ พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 

ก่อนเกิดภัย (การป้องกัน 
Prevention) 
1.การเตรยีมความพร้อม 
- จัดประชุมบุคลากรทุกกลุ่มงาน/อ าเภอตาม
ภารกิจ 

 
12 

 
อ าเภอ 

 
ทุกอ าเภอ 

         
 

     
ปศุสัตว์จังหวัด 

2. การวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงภยัและการจัดท า
ฐานข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรในพืน้ท่ีเสี่ยง 
- ข้อมูลพื้นที่เสี่ยง 
- ข้อมูลครัวเรือนเกษตรกร  

 
 

12 
34,510 

 
 

อ าเภอ 
ครัวเรือน 

 
 

ทุกอ าเภอ 

         
 
 

     
 

ปศุสัตว์จังหวัด 

ก่อนเกิดภัย (เตรียมความพร้อม 
Preparation) 
3. การเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือ
เกษตรกรผู้ประสบภัย 
- จัดเตรยีมบุคลากรและยานพาหนะ 
- จัดเตรยีมเสบียงสตัว์และเวชภัณฑ์ 
- จัดเตรยีมสถานท่ีอพยพสัตว ์
- การเฝ้าระวังดูแลสุขภาพสัตว ์

 
 

12 
12 
12 
12 

 
 

อ าเภอ 
อ าเภอ 
อ าเภอ 
อ าเภอ 

 
 

ทุกอ าเภอ 
ทุกอ าเภอ 

             ปศุสัตว์อ าเภอ/
จังหวัด 

 

4. การเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัย 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสารและแจ้งเตือน
ภัย 

 
12 

 

 
ครั้ง 

 
ทุกอ าเภอ 

 
 

              
ปศุสัตว์อ าเภอ/

จังหวัด 
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กิจกรรม 

เป้าหมาย พื้นที่
เป้าหมาย 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
หน่วยงานรับผดิชอบ จ านวน หน่วยนับ ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 

มค กพ มีค เมษ พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 

5. การพัฒนาเครือข่ายเกษตรกรอาสา 
- สร้างเครือข่ายเกษตรกร/เครือขา่ย อปท. 
- จัดท าฐานข้อมูลเครือข่ายเกษตรกรอาสา 
- สัมมนาเครือข่ายเกษตรกรอาสาประจ าป ี

 
1 

12 
1 

 
คน/หมู่บ้าน 

อ าเภอ 
ครั้ง 

 
ทุกอ าเภอ 
ทุกอ าเภอ 
ทุกอ าเภอ 

              
ปศุสัตว์อ าเภอ 
ปศุสัตว์อ าเภอ 
ปศุสัตว์อ าเภอ/

จังหวัด 

ขณะเกิดภัย (การเผชิญหน้า 
Response) 
6. การแจ้งเตือนและประชาสัมพนัธ์ 
- ประชาสัมพันธ์ข้อมูลขา่วสารและแจ้งเตือน
ภัย 

 
 

12 
 

 
 

ครั้ง 

 
 

พื้นที่เกิด
ภัย/อ าเภอ
ใกล้เคียง 

              
 

ปศุสัตว์อ าเภอ/
จังหวัด 

7. การส ารวจความเสียหายและการ
ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย 
- ส ารวจความเสียหายเบื้องต้น 
- การให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น 
- เสนอขอรับการช่วยเหลือเงินทดรอง
ราชการ โดยผ่าน ก.ช.ภ.อ./ก.ช.ภ.จ.    

 
 

 
 

อ าเภอ 
ราย 
ราย 

 
 

อ าเภอที่
เกิดภัย 

              
 

ปศุสัตว์อ าเภอ 
ปศุสัตว์อ าเภอ 
ปศุสัตว์อ าเภอ/

จังหวัด 
 

8. การตดิตามและรายงาน 
- ติดตามและเร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรที่
ประสบภัย 
- รายงานสถานการณ์ภยัพิบัต ิ
- รายงานอื่นๆ 

 
ทุก

สัปดาห ์
 

 
ครั้ง 

 
ครั้ง 
ครั้ง 

 
อ าเภอที่
เกิดภัย 

 

              
ปศุสัตว์อ าเภอ/

จังหวัด 
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กิจกรรม 

เป้าหมาย พื้นที่
เป้าหมาย 

 
งบประมาณ 

ระยะเวลาด าเนินการ  
หน่วยงานรับผดิชอบ จ านวน จ านวน ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 

มค กพ มีค เมษ พค มิย กค สค กย ตค พย ธค 

หลังเกิดภัย (การฟื้นฟู Recovery) 
9. การประชาสมัพันธ์ข่าวสารด้านการ
ช่วยเหลือเกษตรกร 
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10. การส ารวจความเสียหายและการ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัย 
- ส ารวจความเสียหายและประเมนิมูลค่า
ความเสยีหาย 
- เสนอขอรับการช่วยเหลือเงินทดรอง
ราชการ/เงินงบกลาง โดยผ่าน ก.ช.ภ.อ./
ก.ช.ภ.จ. 
- การฟื้นฟูอาชีพและพื้นท่ีการเกษตรกรที่
ประสบภัย 

 
 

 
 

อ าเภอ 
 

ราย 
 
 

ราย 
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11. การติดตามและรายงาน 
- ติดตามและเร่งรัดการช่วยเหลือเกษตรกรที่
ประสบภัย 
- รายงานสรุปผลการประชุมคณะกรรมการ
ศูนย์ฯ 
- รายงานผลการแจ้งเตือนภัยและ
ประชาสมัพันธ์ 
- รายงานความก้าวหน้าการด าเนนิการให้
ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย 
- รายงานอื่นๆ 

 
 
 
 
 

 
ครั้ง 

 
ครั้ง 

 
ครั้ง 

 
ครั้ง 
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