
คู่มือการรายงานศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร (ปศุสัตว)์ 
 

ที ่ การด าเนินการ วิธีปฏิบัติ 
๑    การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร 

๑.๑ ด้านการเกษตร (ปศุสัตว์) ในห้วข้อ ๑.๑ ด้านการเกษตร (ปศุสัตว์) ข้อ ๑.๑.๑ การจัดตั้งศูนย์บริการฯ ให้รวมทุกศูนย์ (จังหวัด/อ าเภอ) และให้คงอยู่อย่างน้ัน 
ทุกสัปดาห์ ข้อ ๑.๑.๒ ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านปศุสัตว์ และ ข้อ ๑.๑.๓ แจ้งเตือนภัยโรคสัตว์ ให้ผลการด าเนินการเป็นจ านวน 
ครั้ง จากการเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ เมื่อยังเผยแพร่อยู่ การรายงานผลการด าเนินการให้คงอยู่อย่างน้ัน หากการเผยแพร่สิ้นสุด 
ลง ให้ตัดออก รายงานแบบน้ีทุกสัปดาห์ไป ส่วน ข้อ ๑.๑.๔ แจกเอกสารความรู้ฯ และ ข้อ ๑.๑.๕ อบรมหรือให้ค าแนะน าฯ  
ให้รายงานเป็นสัปดาห์ ไม่สะสมในสัปดาห์ต่อไป (หากไม่มีผลการด าเนินการให้ใส่เครื่องหมาย -ไม่มี- ในช่องผลการด าเนินการ) 

๑.๑.๑ จัดตั้งศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร (ปศุสัตว์)  
๑.๑.๒ ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านปศุสัตว์  
๑.๑.๓ แจ้งเตือนภัยโรคสัตว์ 
๑.๑.๔ แจกเอกสารความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร   
๑.๑.๕ อบรมหรือให้ค าแนะน าการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร  
๑.๒ ด้านการตลาด ในหัวข้อ ๑.๒ ด้านการตลาด ข้อ ๑.๒.๑ ประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด โปรดระบุเรื่องที่เกี่ยวข้อง และให้ผล 

การด าเนินการเป็นจ านวนครั้ง จากการเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ เมื่อยังเผยแพร่อยู่ การรายงานผลการด าเนินการให้คงอยู่อย่าง 
นั้น หากการเผยแพร่สิ้นสุด ให้ตัดออก รายงานแบบน้ีทุกสัปดาห์ไป (หากไม่มีผลการด าเนินการให้ใส่เครื่องหมาย -ไม่มี- ในช่องผล
การด าเนินการ) 

๑.๒.๑ ประชาสัมพันธ์งานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตลาด 
       เรื่อง.................................................. 
       เรื่อง.................................................. 
๑.๓ ด้านปัจจัยการผลิต  ในหัวข้อ ๑.๓ ด้านปัจจัยการผลิต ข้อ ๑.๓.๑ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารปัจจัยการผลิตฯ ให้ผลการด าเนินการเป็นจ านวนราย  

ผ่านการอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ให้รายงานเป็นสัปดาห์ ไม่สะสมในสัปดาห์ต่อไป (หากไม่มีผลการด าเนินการให้ใส่เครื่องหมาย 
-ไม่มี-  ในช่องผลการด าเนินการ) 

๑.๓.๑ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารปัจจัยการผลิต เช่น หญ้า พันธุ์สัตว์ 
อาหารสัตว ์
๑.๔ ด้านมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐ ในหัวข้อ ๑.๔ ด้านมาตรการช่วยเหลือฯ ข้อ ๑.๔.๑ ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการฯ ให้ผลการด าเนินการเป็นจ านวนครั้ง จากการ 

เผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ เมื่อยังเผยแพร่อยู่ การรายงานผลการด าเนินการให้คงอยู่อย่างน้ัน หากการเผยแพร่สิ้นสุด ให้ตัดออก 
รายงานแบบน้ีทุกสัปดาห์ไป ส่วน ข้อ ๑.๔.๒ ซ้อมแผนการให้ความช่วยเหลือฯ ให้ ๒๙ จังหวัด ที่ระบุให้รายงานว่าซ้อมที่ไหน 
เมื่อไหร่ ให้การรายงานคงอยู่อย่างน้ันทุกสัปดาห์ ส่วนจังหวัดที่ไม่ได้ระบุ ให้ใส่เครื่องหมาย -ไม่มี-  ในช่องผลการด าเนินการ 

๑.๔.๑ ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการประชาชนด้านการเกษตร (ปศุสัตว์)  
๑.๔.๒ ซ้อมแผนการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ  

๒ การให้บริการช่วยเหลือ 
๒.๑ ด้านการเกษตร (ปศุสัตว์) ในหัวข้อ ๒.๑ ด้านการเกษตร (ปศุสัตว์) ข้อ ๒.๑.๑ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ เมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นได้ด าเนินการ

ช่วยเหลือเกษตรกรกี่ราย สัตว์ก่ีตัว ให้รายงานเป็นสัปดาห์ ไม่สะสมในสัปดาห์ต่อไป ส่วน ข้อ ๒.๑.๒ การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง 
หมายถึงเมื่อตั้งศูนย์บริการฯ แล้ว มีเกษตรกรมาใช้บริการกี่ราย สัตว์กี่ตัว ให้รายงานเป็นสัปดาห์ ไม่สะสมในสัปดาห์ต่อไป (หากไม่
มีผลการด าเนินการให้ใส่เครื่องหมาย -ไม่มี- ในช่องผลการด าเนินการ) 

๒.๑.๑ ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัต ิ   
๒.๑.๒ การดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยง 

๒.๒ ด้านการตลาด 
๒.๒.๑ สนับสนุนการจ าหน่ายผลิตผลด้านปศุสัตว ์

ในหัวข้อ ๒.๒ ด้านการตลาด ข้อ ๒.๒.๑ สนับสนุนการจ าหน่ายผลิตผลด้านปศุสัตว์ – ออกงานจ าหน่ายผลิตผลปศุสัตว์เคลื่อนที่ 
ให้รายงานเป็นจ านวนครั้ง ให้รายงานเป็นสัปดาห์ ไม่สะสมในสัปดาห์ต่อไป - จ าหน่ายผลิตผลด้านปศุสัตว์ ณ ที่ตั้ง ให้ผลการ
ด าเนินการเป็นจ านวนแห่ง เมื่อยังจ าหน่ายอยู่ การรายงานผลการด าเนินการให้คงอยู่อย่างน้ันทุกสัปดาห์ หากเลิกจ าหน่าย ให้ตัด 
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         - ออกงานจ าหน่ายผลิตผลปศุสัตว์เคลื่อนที ่ ออก รายงานแบบน้ีทุกสัปดาห์ไป (หากไม่มีผลการด าเนินการให้ใส่เครื่องหมาย -ไม่มี- ในช่องผลการด าเนินการ) 

        - จ าหน่ายผลิตผลด้านปศุสัตว์ ณ ที่ตั้ง 
๒.๓ ด้านปัจจัยการผลิต ในหัวข้อ ๒.๓ ด้านปัจจัยการผลิต ข้อ ๒.๓.๑ ช่วยเหลือพืชอาหารสัตว์ รายงานเป็นจ านวน กิโลกรัม ให้รายงานเป็นสัปดาห์ ไม่

สะสมในสัปดาห์ต่อไป ข้อ ๒.๓.๒ สนับสนุนพันธุ์สัตว์ให้แก่เกษตรกร ในช่วงสัปดาห์มีการช่วยเหลือพันธุ์สัตว์แก่เกษตรกรกี่ราย 
สัตว์กี่ตัว ให้รายงานเป็นสัปดาห์ ไม่สะสมในสัปดาห์ต่อไป (หากไม่มีผลการด าเนินการให้ใส่เครื่องหมาย -ไม่มี- ในช่องผลการ
ด าเนินการ) 

๒.๓.๑ ช่วยเหลือพืชอาหารสัตว์  
๒.๓.๒ สนับสนุนพันธุ์สัตว์ให้แก่เกษตรกร  

๒.๔ ด้านมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรของภาครัฐ 
๒.๔.๑ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเงิน............. 

ในหัวข้อ ๒.๔ ด้านมาตรการช่วยเหลือฯ ข้อ ๒.๔.๑ การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติเป็นเงิน........... ให้ ๒๔ จังหวัดที่ระบุ
ไปแล้ว ระบุจ านวนเงิน และในช่องผลการด าเนินการให้ระบุว่าโอนเงินให้เกษตรกรแล้วก่ีราย เป็นเงินเท่าไหร่ เกษตรกรที่ยังไม่ได้
รับเงินกี่ราย เป็นเงินเท่าไหร่ ระบุด้วยว่าท าไมถึงโอนเงินให้เกษตรกรไม่ได้ในช่องปัญหาอุปสรรค ในช่องการแก้ไขปัญหา ให้ระบุ
แก้ไขปัญหาอย่างไร เมื่อช่วยเหลือเกษตรกรหมดแล้ว ให้รายงานผลการด าเนินการไว้อยู่อย่างนั้น ไม่ต้องตัดออก ส่วนจังหวัดที่ไม่ได้
ระบุ ให้ใส่เครื่องหมาย -ไม่มี-  ในช่องผลการด าเนินการ 
         สว่นข้อ ๒.๔.๒ ประสบภัยพิบัติ..........(ชนิดภัย) เมื่อวันท่ี.......เดือน.......พ.ศ........ ให้ระบุชนิดภัยที่ประสบ วันท่ี/เดือน/พ.ศ. 
และในช่องผลการด าเนินการให้ระบุพ้ืนท่ีเสียหาย (ไม่ใช่ผลกระทบ) ......อ าเภอ........ต าบล.........หมู่บ้าน เกษตรกรได้รับความ
เสียหาย.........ราย สัตว์ตายหรือสูญหาย..........ตัว เป็น..........ตัว เป็น..........ตัว เป็น.............ตัว แปลงหญ้า............ไร่   และอยู่ใน
ขั้นตอนการช่วยเหลืออย่างไร...................ให้รายงานผลการด าเนินการไว้อยู่อย่างนั้น ปรับเปลี่ยนแต่ขั้นตอนการช่วยเหลือ เช่น อยู่
ระหว่าง ปศุสัตว์อ าเภอตรวจสอบความเสียหาย หรือ ก.ช.ภ.อ. จะพิจารณาในวันท่ี.....จนถึง ผ่านการพิจารณาของ ก.ช.ภ.จ. แล้ว 
เมื่อเกิดภัยคร้ังใหม่ให้เพ่ิมช่องการรายงานใหม่ไปเร่ือย ๆ ส่วนจังหวัดที่ไม่ได้รับความเสียหาย ให้ใส่เครื่องหมาย   -ไม่มี-  ในช่อง
ผลการด าเนินการ 

๒.๔.๒ ประสบภัยพิบัติ..........(ชนิดภัย) เมื่อวันท่ี.......เดือน.......พ.ศ........ 
(หมายถึง ความเสียหาย ไม่ใช่ผลกระทบ) 

๓ การร้องเรียนขอความช่วยเหลือ ในหัวข้อ ๓ การร้องเรียนขอความช่วยเหลือ ในช่องผลการด าเนินการให้ระบุเรื่องที่ถูกร้องเรียนว่ามีอะไรบ้าง ในช่องปัญหา
อุปสรรค พบปัญหาอุปสรรคอย่างไร และในช่องการแก้ไขปัญหา มีการแก้ปัญหาอย่างไรและปัญหานั้นสิ้นสุดแล้วหรือยัง (หากไม่มี
ผลการด าเนินการให้ใส่เครื่องหมาย -ไม่มี- ในช่องผลการด าเนินการ) 

๔ การแจ้งเตือนการเฝ้าระวังภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นแก่เกษตรกร 
๔.๑ แจ้งเฝ้าระวังอุทกภัยที่จะมาถึงในช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม 
๒๕๕๗ 

ในหัวข้อ ๔.๑ แจ้งเฝ้าระวังอุทกภัยฯ ให้ผลการด าเนินการเป็นจ านวนครั้ง จากการเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ เมื่อยังเผยแพร่อยู่ 
การรายงานผลการด าเนินการให้คงอยู่อย่างน้ัน หากการเผยแพร่สิ้นสุดลง ให้ตัดออก รายงานแบบน้ีทุกสัปดาห์ไป ส่วนการแจ้ง
เตือนภัยโรคสัตว์ให้ใส่ผลการด าเนินการช่อง ๑.๑.๓ แจ้งเตือนภัยโรคสัตว์ (หากไม่มีผลการด าเนินการให้ใส่เครื่องหมาย -ไม่มี- ใน
ช่องผลการด าเนินการ) 
 
 



ที ่ การด าเนินการ วิธีปฏิบัติ 

๕ การช่วยเหลือด้านอื่น ๆ 

๕.๑ การให้บริการประชาชนเคลื่อนที่ ในข้อ ๕.๑ การให้บริการประชาชนเคลื่อนที ่(หมายถึง การออกพื้นที)่ – ให้ค าปรึกษาเกษตรกรด้านการเลี้ยงสัตว์ ให้รายงานว่ากี่
ราย – แจกเอกสารความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร ให้รายงานว่ากี่ราย – รักษาสัตว์ ให้รายงานว่ากี่ตัว – ท าหมันสุนัข-แมว 
ให้รายงานว่ากี่ตัว ในข้อ ๕.๑ ทั้งหมด ให้รายงานเป็นสัปดาห์ ไม่สะสมในสัปดาห์ต่อไป (หากไม่มีผลการด าเนินการให้ใส่
เครื่องหมาย -ไม่มี- ในช่องผลการด าเนินการ) 

      - ให้ค าปรึกษาเกษตรกรด้านการเลี้ยงสัตว ์
- แจกเอกสารความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร 

      - รักษาสัตว์ 
      - ท าหมันสุนัข-แมว 
๕.๒ ออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ให้แก่เกษตรกร  ในข้อ ๕.๒ ออกใบอนุญาตเคลื่อนฯ ให้รายงานเป็นราย และให้รายงานเป็นสัปดาห์ ไม่สะสมในสัปดาห์ต่อไป (หากไม่มีผลการ

ด าเนินการให้ใส่เครื่องหมาย -ไม่มี- ในช่องผลการด าเนินการ) 
๕.๓ การขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ในข้อ ๕.๓ การขึ้นทะเบียนฯ ให้รายงานเป็นราย และให้รายงานเป็นสัปดาห์ ไม่สะสมในสัปดาห์ต่อไป (หากไม่มีผลการด าเนินการ

ให้ใส่เครื่องหมาย -ไม่มี- ในช่องผลการด าเนินการ) 
๕.๔ อื่น ๆ ในข้อ ๕.๔ อื่น ๆ ให้ระบุเรื่องในช่องการด าเนินการ ส่วนในช่องผลการด าเนินการให้ระบุเป็นราย และให้รายงานเป็นสัปดาห์ ไม่

สะสมในสัปดาห์ต่อไป (หากไม่มีผลการด าเนินการให้ใส่เครื่องหมาย -ไม่มี- ในช่องผลการด าเนินการ) 
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