
แผนการเตรียมความพรอมใหการชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติดานปศุสัตว 

จากการเกิดวิกฤตจากภัยพิบัติตาง ๆ น้ัน  สงผลกระทบโดยตรงตอกิจการปศุสัตว   ซึ่งในแตละป 
จะมีความรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ  หากเกิดอยางปจจุบันทันดวน  จะเกิดความเสียหายเปนจํานวนมาก  โดยเฉพาะการเกิด
อุทกภัย  ภัยแลง ทําใหสัตวตายและสูญหาย  ขาดที่อยูอาศัย  ขาดแคลนอาหาร  ทําใหเกิดผลกระทบกับสัตวใหญ  
หรือสัตวที่หาอาหารตามธรรมชาติ  โค  กระบือ  แพะ แกะ  จะขาดแคลนอาหารเนื่องจาก  อาหารธรรมชาติจะเกดิ
ความเสียหาย  ซึ่งจะสงผลถึงสุขภาพของสัตว  จะทําใหออนแอ  และปวยเปนโรคตาง ๆ  ซึ่งอาจสงผลทางเศรษฐกิจ 

  ดังน้ัน   เพื่อเปนการจัดทําแผนการเตรียมความพรอมในการชวยเหลือผูประสบภัยดานปศุสัตว จึง
เปนการปฏิบัติการเชิงรุกในการปองกัน และลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้น รวมทั้งเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานของเจาหนาที่ และสงเสริมขีดความสามารถของเกษตรกรใหมีทักษะในการแกไขปญหา  และชวยเหลือตนเอง
เฉพาะหนา  อีกทั้งสนับสนุนใหเกษตรกรมีสวนรวมในการทําแผนปองกันภัยเบื้องตน  เพื่อสรางสํานึกและความ
รับผิดชอบ  ซ่ึงจะเปนการแกปญหาอยางย่ังยืนตอไป 

การดําเนินงาน 
1.  การดําเนินการกอนเกิดภัย 

  เพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการปองกันและลดความสูญเสียความสูญเสีย  ดานปศุสัตวจากภัย
พิบัตจิําเปนตองจัดเตรียมส่ิงตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

- การจัดเตรียมบุคลากร 
- การจัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณและยานพาหนะ 
- การจัดเตรียมสถานที่ถาวรสําหรับอพยพสัตวสูที่ปลอดภัย 
- การเตรียมเสบียงอาหาร 
- การเฝาระวังกอนเกิดภัย 
1.1  การเตรียมบุคลากร 
1.1.1.  หนวยประชาสัมพันธ 

  มีภารกิจในการประชาสัมพันธ  แนะนําใหเกษตรกรผูเลี้ยงสัตวเตรียมการปองกันภัยโดยการสํารอง
เสบียงอาหาร  เวชภัณฑ  การนําสัตวไปทําวัคซีนลวงหนา  เพื่อเปนการเสริมสรางภูมคิุมกันโรคใหกับสัตว  จัดเตรียม
สถานที่อพยพสัตวสูที่ปลอดภัย   การชะลอนําสัตวเขาเลี้ยงหรือการจําหนายสัตวกอนฤดูที่มีความเสี่ยง 

1.1.2  หนวยอพยพสัตว 
  มีภารกิจในการอพยพสัตวสูที่ปลอดภัย      โดยตองเตรียมพาหนะหรือประสานขอรับการสนับสนนุ
ยานพาหนะจากหนวยงานอื่น 
  1.1.3  หนวยใหคําแนะนําการดูแลสุขภาพสัตวและรักษาสัตวปวย 
  มีภารกิจในการใหคําแนะนําการดูและสุขภาพสัตว  ตลอดจนการดูแลรักษาสัตวปวย  หรือสัตวซึ่ง
ไดรับผลกระทบจากภัยนั้น ๆ    
  1.1.4  การเตรียมความพรอมใหกับบุคลากร 
  จัดประชุมบุคลากรทุกกลุมงานตามภารกิจ  เพื่อชี้แจงและมอบหมายหนาที่ที่ตองปฏิบัติ  เมือ่เกิด
ภัยพิบัติ 

1.2  การเตรียมวัสดุ  อุปกรณ  หรือยานพาหนะ  สําหรับดําเนินงาน 
  เพื่อใหการดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัย  เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  สามารถดําเนินการไดทันที
เมื่อเกิดภัย  ผูรับผิดชอบในระดับจังหวัดควรจัดเตรียมวัสดุอุปกรณและยานพาหนะสําหรับดําเนินการ  ดังน้ี 
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  1.2.1  การเตรียมวัสดุ  อุปกรณ 
  จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ  ที่เกี่ยวกับการดูแลและรักษาสัตวปวย  ซึ่งจะตองมีบัญชี  แจงรายละเอียด  
ชนดิ  จํานวน  และสถานที่เก็บ  ซึ่งพรอมใชงานไดทันที  ซ่ึงประกอบดวย หลอดและเข็มฉีดยา  สําหรับใชฉีดวัคซีน
ปองกันโรคและรักษาสัตวปวย 

- ยาปฏิชีวนะและยารักษาแผล  และวัสดุที่ใชสํารับรักษาแผลสด 
- วัคซีนสําหรับปองกันโรค 
- วัสดุสําหรับเก็บตัวอยาง  เชน  ชุดเจาะเลือดและเก็บซีรั่ม 
- น้ํายาฆาเชื้อโรค 
- รองเทาบูธ 
- แบบรายงานตาง ๆ ที่ดําเนินการ 
1.2.2  การจัดเตรียมยานพาหนะ 

 การจัดเตรียมยานพาหนะสําหรับใชในการชวยเหลือผูประสบภัย เชน การอพยพสัตว การขนสง 
เสบียงสัตว  เปนตน  เพื่อใหมีความพรอมโดยระบุผูรับผิดชอบใหชัดเจน  ควรมีการวางแผนการใชยานพาหนะ มี
บัญชีกําหนดผูรับผิดชอบ  พนักงานประจํารถ  หมายเลขทะเบียนรถ  และสังกัดหนวยงาน รถทุกคันจะตองมีการ
บํารุงรักษาอยูสม่ําเสมอ  เพื่อใหสามารถใชงานไดทันที  และแจงแผนการใชงานใหผูเกี่ยวของทราบดวย   

1.3  การจัดเตรียมสถานที่ถาวรสําหรับการอพยพสัตวสูที่ปลอดภัย   

  ในพื้นที่เสี่ยงภัย  หากไมมีสถานที่ธรรมชาติสําหรับอพยพสัตวสูที่ปลอดภัยที่อยูใกลเคียง  จะตองมี
การจัดสรางสถานที่ถาวรสําหรับอพยพสัตวเมื่อเกิดภัย  โดยใหประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ในเรื่อง
งบประมาณ  และการกอสราง   หรืออาจมีการแจงเตือนเกษตรกรไมใหนําสัตวเขามาเลี้ยงในพื้นที่ดังกลาว 

1.4  การจัดเตรียมเสบียงอาหาร 
โดยศูนย/สถานีและพัฒนาอาหารสัตวทั่วประเทศ  ซึ่งมีอยูจํานวน  29  แหง  จะมีหนาที่ในการ 

สะสมเสบียงอาหารสัตว    สําหรับชวยเหลือผูประสบอุทกภัย    ซึ่งจะตองมีการจัดทําบัญชีเสบยีงสัตวคงเหลือ  
พรอมทั้งระบุที่ตั้ง  ผูประสานงาน  และหมายเลขโทรศัพท  ที่ติดตอไดสะดวก  และจะตองรายงานสตอกเสบียงสัตว
ใหจังหวัดในพื้นที่ทราบดวย 

1.5  การเฝาระวังกอนเกิดภัย 
  1.5.1  การจัดทําฐานขอมูลประชากรสัตว  แปลงหญา  เปนรายครัวเรือน  และแหลงเลี้ยงสัตว
สาธารณะ  โดยขอมูลจะตองเปนปจจุบัน  และควรแจงขอมูลใหทองถิ่น  เชน  อบต. และศูนยถายทอดเทคโนโลยี
ประจําตําบลทราบดวย  ทั้งนี้  เพื่อความสะดวกในการวางแผนชวยเหลือเมื่อเกิดภัย  และการสํารวจความเสียหาย
หลักจากภัยสงบ 
  1.5.2 การสํารวจพื้นที่เสี่ยงภัย โดยใหประสานกับหนวยงานกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
กรมพัฒนาที่ดิน  กรมชลประทาน  หรือหนวยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ  เพื่อประโยชนในการแจงเตือน 

2.  การดําเนินการเมื่อเกิดภัย 
  ในขณะเกิดภัยพิบัติปศุสัตวจะตองติดตามการรายงานพยากรณอากาศ   ของกรมอุตุนิยมวิทยา
ตลอดเวลา     รวมทั้งการประสานกับหนวยงานของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย      และติดตามรายงาน
สภาพน้ําทา   โดยประสานงานกับชลประทานจังหวัดหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ   เพื่อทราบสถานการณของภัยที่ 
จะเกิดขึ้น  และเมื่อมีภัยเกิดขึ้นตองเรงดําเนินการ  ดังนี้ 
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  2.1  ประชาสัมพันธแจงเตือนภัยกับเกษตรกร 
  เพื่อเตรียมความพรอมรับสถานการณ  หาวิธีการปองกันและแกไขเพื่อลดความสูญเสียใหนอยที่สุด  
เชน  การเตรียมอพยพสัตว  การเตรียมเสบียงอาหาร  การจับสัตวขายกอนเกิดภัย 

2.2 การเตรียมอพยพเคลื่อนยายสัตว ไปสูที่ปลอดภัย 
ใหผูมีหนาที่รับผิดชอบ  ดําเนินการชวยเหลือผูประสบภัยในการอพยพเคลื่อนยายสัตว ไปสูที่ 

ปลอดภัย  โดยประสานกับทองถิ่น  หรือหนวยงานราชการตาง ๆ ในพื้นที่  เพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้น 
2.3  ใหคําแนะนําการดูและสุขภาพสัตวและรักษาสัตวปวย 
ใหเจาหนาที่ที่เปนผูรับผิดชอบเขาไปดูแล  และใหคําแนะนําดานสุขภาพสัตว  และรักษาสัตวปวย 

หรือสัตวที่บาดเจ็บจากการเคลื่อนยาย  และหากมีโรคระบาดเกิดขึ้น  ตองเรงทําการปองกันรวมทั้งเก็บตัวอยาง   
เพื่อตรวจวินิจฉัย  และหยุดยั้งการแพรระบาดของโรคโดยเร็วที่สุด 

2.4 การสนับสนุนเสบียงสัตวในกรณีที่ขาดแคลน 
โดยใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด  ประสานงานกับศูนย/สถานีวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว ในพื้นที่ 

ใกลเคียง  ซึ่งมีอยูทั่วประเทศ  จํานวน  29   แหง ทุกภูมิภาค  ในการขนยายและสนับสนุนเสบียงสัตว หรืออาจ 
ประสานงานกับหนวยราชการในทองถิ่น  เพื่อใหความชวยเหลือในการขนสงเสบียงสัตว  ซึ่งจะตองมีผูประสานงาน และ 
หมายเลขโทรศัพทดวย  หรือหากไมสามารถขอความชวยเหลือจากหนวยงานอื่น ๆ ได ใหใชวิธีจางหมาบริการในการ
ขนสง  ในกรณีที่เปนสุกรหรือสัตวปก  ใหสนับสนุนอาหารสําเร็จรูปตามความจําเปน  โดยใชเงินทดรองราชการ    
เพื่อชวยเหลือราษฎรผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน   และประกาศกรมปศุสัตว เรื่อง  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ
ปลีกยอยเกี่ยวกับการใหความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน 

2.5 การใหความชวยเหลือขณะเกิดภัยโดยใชเงินทดรองราชการ 
สํานักงานปศุสัตวสามารถเบิกจายไดจากที่ทาํการปกครองจังหวัด ซึ่งมีวงเงินอยู  50,000,000  บาท  

ตอภัย  ในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด  ซึ่งเปนการชวยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดรอนเฉพาะหนา   การเบิก
จายเงินใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการเพื่อชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  
พ.ศ.  2546  และประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ  วาดวยหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติปลีกยอยเกี่ยวกับการให
ความชวยเหลือผูประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  พ.ศ.  2556  หลังจากการเบิกจายแลวใหเรงดําเนินการโดยการลาง
ยืมเงินทดรองราชการที่ใชไป  โดยสงเอกสารใหกับหนวยงานของกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อดําเนินการ
ของงบประมาณมาทดแทน  จากสํานักงบประมาณตอไป 

3. การปฏิบัติหลังภัยสงบ 
หลังจากภัยสงบแลว      ตองมีการสํารวจความเสียหายที่เกิดขึ้นและชวยเหลือเกษตรกรผูประสบ 

ภัยพิบัติ  เปนการเบาเทาความเดือดรอน  และชวยชวยฟนฟูอาชีพ  โดยการชวยเหลือตามระเบียบฯ  และหลักเกณฑ  
โดยใชเงินทดรองในอํานาจของผูวาราชการจังหวัด  หรืออาจจะขอรับการสนับสนุนจากงบกลาง โดยชวยเหลือเปน
เงินสดตามนโยบายของรัฐบาล  ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง  แตไมเกินหลักเกณฑที่กําหนดโดยแนวทางการ
ชวยเหลือจะตองเปนไปตามมติคณะกรรมการปองและแกไขปญหาธรรมชาติ   กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
 
 
       สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอุตรดิตถ 
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