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การปฏิบัติงานต่างลักษณะงานของสํานักควบคมุ ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ กรมปศสุัตว ์
 

กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงาน
ธุรการทั่วไป 
2) ดําเนินการเกี่ยวกับงาน ด้านการเงิน การบัญชี 
วัสดุครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล งานติดต่อ
ประสานงาน และงานสถิติข้อมูล 
3)  ดํา เ นินการเ กี่ยวกับการจัดทําแผนงาน 
งบประมาณ และเร่งรัด ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสํานัก 

1.งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานธุรการ งานงบประมาณ 
งานการเงิน การบัญชีและพัสดุ งานบุคคล 
และกฎหมายห รือกฎระ เ บียบ ต่างๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ 

 
 

2. กลุ่มพัฒนาระบบสุขภาพ
สัตว์ 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับระบบการ
จัดการสุขภาพสัต ว์  เ พื่อ เ พิ่มคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการผลิตสัตว์ของประเทศ 
2) ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดทิศทางและ
แผนการพัฒนาระบบงานบริการทางสุขภาพสัตว์ 
และการพัฒนาสุขภาพสัตว์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการ
ผลิตปศุสัตว์  
3) ให้คําปรึกษา แนะนําและถ่ายทอดเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบสุขภาพสัตว์ 

2. งานวิจัยระบบการจัดการด้านสุขภาพ
สัตว์ การกําหนดทิศทางและแผนการ
พัฒนาระบบงานบริการทางสุขภาพสัตว์ 
และการพัฒนาสุขภาพสัตว์  เ พื่อเ พิ่ม
ศักยภาพการผลิตปศุสัตว์ของประเทศ  

กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่า
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า การควบคุม และป้องกัน
โรคสัต ว์  การ จัดทํ าแผนงาน  โครงการ 
งบประมาณ ระบบการจัดการและบริการทาง
สุขภาพสัตว์ 

3. กลุ่มระบาดวิทยาทาง
สัตวแพทย์ 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านระบาดวิทยาทาง  
สัตวแพทย์  
2) ดําเนินการกําหนดทิศทาง แผนการเฝ้าระวัง
โรคระบาดสัตว์และโรคติดต่ออุบัติใหม่ พัฒนา

3. งาน วิ จั ยด้ านระบาด วิทยาทาง  
สัตวแพทย์  การกํ าหนดทิศทางและ
แผนการเฝ้าระวังโรคระบาดสัตว์และ
โ ร ค ติ ด ต่ อ อุ บั ติ ใ หม่ ทั้ ง ภ า ย ใ น แล ะ

กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ การควบคุม 
และป้องกันโรคสัตว์ การระบาดวิทยาทาง
สั ต ว แ พ ท ย์  ร ะ บ บ ก า ร เ ฝ้ า ร ะ วั ง โ ร ค  
การวิเคราะห์ความเสี่ยงและการควบคุมโรค 
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
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ระบบงานและบุคลากรทางด้านระบาดวิทยา  
3) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาและบริหาร
จัดการระบบสารสนเทศเพื่อเฝ้าระวังสภาวะที่
เป็นภัยคุกคามสุขภาพสัตว์ 
4) วิเคราะห์ติดตามข้อมูลการระบบเฝ้าระวังโรค
ระบาดสัตว์ทั้งภายในและต่างประเทศ เพื่อการ
ตอบสนองต่อโรคอย่างทันท่วงที และนําเสนอ
ข้อมูลสถานการณ์ดังกล่าวให้ผู้เกี่ยวข้อง 
5 )  เ ป็นศูน ย์ ให้บริ การข้ อมู ลข่ าวสารและ
สารสนเทศด้านระบาดวิทยาและสุขภาพสัตว์ของ
ประเทศ 
6) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ ตามข้อตกลงความ
ร่วมมือขององค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่าง
ประเทศ (OIE) และองค์การอนามัยโรค (WHO) 

ต่ า งประ เทศ  พัฒนาระบบงานและ
บุคลากรทางด้านระบาดวิทยาการ พัฒนา
และบริหาร จัดการระบบสารสนเทศ  
เ พื่อเฝ้าระวังสภาวะที่ เ ป็นภัยคุกคาม
สุขภาพสัตว์ 
 

การจัดทําระบบข้อมูลสารสนเทศ ข้อตกลง
ความร่วมมือขององค์การโรคระบาดสัตว์
ระหว่างประเทศ (OIE) และองค์การอนามัย
โรค (WHO) 

4. กลุ่มบําบัดโรคสัตว์ 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยด้านการบําบัดรักษาโรค
สัตว์  
2) ดําเนินการกําหนดแผนงาน  และให้การ
สนับสนุนด้านระบบการวินิจฉัยและบําบัดโรค
สัตว์ของกรม 
3) ดําเนินการเกี่ยวกับสถานพยาบาลสัตว์  
4) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการบําบัดโรคสัตว์ 

4. งานวิจัยด้านบําบัดรักษาโรคสัตว์ 
งานสถานพยาบาลสัต ว์  การกําหนด
แผนงานด้านระบบการวินิจฉัยและบําบัด
โรคสัตว์ของกรม  

- กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วย
โรคพิษสุนัขบ้า  

- การบําบัดโรคสัตว์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
โรคสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์  

5. กลุ่มควบคุมป้องกันโรค
สัตว์กระเพาะเดี่ยว 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาด้านควบคุม  
ป้องกัน กําจัดโรคระบาดในสัตว์กระเพาะเดี่ยว 

5. งานควบคุม ป้องกันและกําจัดโรค
ระบาดในสัตว์กระเพาะเดี่ยว โรคติดต่อ

- กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง  
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

 โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เพื่อให้มาตรฐาน
การควบคุม  ป้องกัน  กําจัดโรคระบาดสัต ว์ 
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน มีประสิทธิภาพ  
2) ดําเนินการควบคุม ป้องกัน กําจัดโรคระบาดสัตว์ 
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ตามกฎหมายว่าด้วย
โรคระบาดสัตว์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
3) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การควบคุม  ป้องกัน  กําจัดโรคระบาดสัต ว์ 
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 
4) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการควบคุม
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  

ระหว่างสัตว์และคน - การควบคุม ป้องกันและกําจัดโรคระบาด
สัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ของ
สัตว์กระเพาะเดี่ยว 

6. กลุ่มควบคุมป้องกันโรค
สัตว์เคี้ยวเอื้อง 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาด้านควบคุม  
ป้องกัน กําจัดโรคระบาดในสัตว์เคี้ยวเ อื้อง 
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เพื่อให้มาตรฐาน
การควบคุม  ป้องกัน  กําจัดโรคระบาดสัต ว์ 
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน มีประสิทธิภาพ  
2) ดําเนินการควบคุม ป้องกัน กําจัดโรคระบาดสัตว์ 
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ตามกฎหมายว่าด้วย
โรคระบาดสัตว์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
3) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การควบคุม  ป้องกัน  กําจัดโรคระบาดสัต ว์ 
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน 
4) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการควบคุม

6. งานควบคุม ป้องกันและกําจัดโรค
ระบาดในสัตว์เคี้ยวเอื้อง โรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน 

- กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง  

- การควบคุม ป้องกันและกําจัดโรคระบาด
สัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ของ
สัตว์เคี้ยวเอื้อง 
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
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โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  
 

7. กลุ่มควบคุมป้องกันโรค
สัตว์ปีก 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาด้านควบคุม  
ป้องกัน กําจัดโรคระบาดในสัตว์ปีก โรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน เพื่อให้มาตรฐานการควบคุม 
ป้องกัน กําจัดโรคระบาดสัตว์ โรคติดต่อระหว่าง
สตัว์และคน มีประสิทธิภาพ  
2) ดําเนินการควบคุม ป้องกัน กําจัดโรคระบาดสัตว์ 
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ตามกฎหมายว่าด้วย
โรคระบาดสัตว์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
3) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การควบคุม ป้องกัน กําจัดโรคระบาดสัตว์ โรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน 
4) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการควบคุม
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน  

7. งานควบคุม ป้องกันและกําจัดโรค
ระบาดในสัตว์ปีก โรคติดต่อระหว่างสัตว์
และคน 

- กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์และกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้อง 

- การควบคุม ป้องกันและกําจัดโรคระบาด
สัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน ของ
สัตว์ปีก 

8. สถาบันวิจัยและบริการ
สุขภาพช้างแห่งชาติ 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านสุขภาพช้าง และ
วิชาการที่เกี่ยวข้องเพื่อการอนุรักษ์  
2) ดําเนินการให้บริการ บําบัดโรคช้าง  
3) กําหนดแผนงานและทิศทางการพัฒนา
สุขภาพช้างของประเทศ  
4) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านสุขภาพช้าง  
 
 

8. งานวิจัยสุขภาพของช้างเ พื่อการ
อนุรักษ์ ดําเนินการบําบัดรักษาโรคช้าง 
กําหนดแผนงานและทิศทางการพัฒนา
สุขภาพช้างของประเทศ   

- กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาลสัตว์  

- การควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์ 
การ วิ นิจฉัยและชันสูตรโรคสัต ว์  การ
รักษาพยาบาลสัตว์ ของช้าง 
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9. กลุ่มพัฒนาการจัดการ
สุขภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์ 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการทางสุขภาพสุขศาสตร์การผลิตสัต ว์  
ในระดับฟาร์ม  ฝูง  กลุ่มเกษตรกร  สหกรณ์  
ผู้เลี้ยงสัตว์ เพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพ
การผลิตในรายชนิดสัตว์  
2) กําหนดทิศทาง แผนงานและดําเนินการ
เกี่ยวกับการบริการทางสัตวแพทย์ในระบบการ
ผลิต การแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพ การป้องกัน 
และการบริหารจัดการสุขภาพสัตว์ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตรายชนิดสัตว์   
3) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
บูรณาการแก้ไขปัญหา พัฒนาศักยภาพการผลิต 
คุณภาพผลผลิต ลดรายจ่าย และเพิ่มรายได้ ให้
เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ได้
อย่างยั่งยืน  
4) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การบริหารจัดการทางสุขภาพสัตว์ ในระดับฟาร์ม 
ฝูง กลุ่ม สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ รายชนิดสัตว์ 

9. งานวิจัยการจัดการสุขภาพเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตสัตว์ ดําเนินการเกี่ยวกับบริหาร
จัดการทางสุขภาพสุขศาสตร์การผลิตสัตว์ 
ในระดับฟาร์ม ฝูง กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ 
ผู้ เ ลี้ ย ง สั ต ว์  เ พื่ อ เ พิ่ ม คุ ณภ าพแ ล ะ
ประสิทธิภาพการผลิตในรายชนิดสัตว์ 

การบริหารจัดการทางสุขภาพสัตว์ ในระดับ
ฟาร์ม ฝูง กลุ่ม สหกรณ์ผู้เลี้ยงสัตว์ รายชนิด
สัตว์ 

10. กลุม่ควบคุมเคลื่อนย้าย
และกักกัน  
 

1) ดําเนินการควบคุม เคลื่อนย้าย และกักกัน
สัตว์-ซากสัตว์ และกํากับดูแลด่านกักกันสัตว์
ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ 
2) ศึกษา วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) 
ต่อการเกิดโรคระบาดจากการเคลื่อนย้ายสัตว์-
ซากสัตว์ และสินค้าปศุสัตว์ ทั้งในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ  

10.งานควบคุม เคลื่อนย้ายและกักกัน
สั ต ว์ -ซ า ก สั ต ว์  แ ล ะ สิ น ค้ า ป ศุ สั ต ว์ 
ดํ า เ นิ น ก า ร บั ง คั บ ใ ช้ ก ฎหม า ยต าม
พระราชบัญญัติและกํากับดูแลด่านกักกัน
สัตว์ภายในประเทศและระหว่างประเทศ  

- กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ การบังคับใช้
กฎหมายตามพระราชบัญญัติที่มอบหมาย
ให้เป็นสารวัตรกรมปศุสัตว์ และมาตรฐาน 
ข้อตกลง กฎระเบียบ เงื่อนไขด้านสุขภาพ
สัตว์ระหว่างประเทศ การค้าสัตว์และซาก
สัตว์ระหว่างประเทศ  

- การควบคุม เคลื่อนย้ายและกักกันสัตว์-ซาก
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการควบคุม
เคลื่อนย้าย และกักกันสัตว์-ซากสัตว์  
4) ดํ า เ นิ น ก า ร บั ง คั บ ใ ช้ ก ฎ ห ม า ย ต า ม
พระราชบัญญัติ 
5) ประสานงานการควบคุม เคลื่อนย้าย กักกัน
สัตว์–ซากสัตว์ และสินค้าปศุสัตว์กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
6) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การควบคุม เคลื่อนย้าย และกักกันสัตว์-ซากสัตว์ 
และสินค้าปศุสัตว์  

สัตว์ และสินค้าปศุสัตว์ การระบาดวิทยา
ทางสัตวแพทย์ ระบบการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรค การวิเคราะห์ความเสี่ยง ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ E-service 

- ด่านกักกันสัตว์ ๕๔ ด่าน 
 

1) มีหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุมการเคลื่อนย้าย
สัตว์และซากสัตว์ตามพระราชบัญญัติโรคระบาด
สั ต ว์  พ .ศ .  2499  ซึ่ ง แ ก้ ไ ข เ พิ่ ม เ ติ ม โดย
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2542 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2552 เพื่อ 
-  ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์จาก
ท้องที่ห นึ่งไปอีกท้องที่ห นึ่ง อันเกิดจากการ
เคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในประเทศ และ
ระหว่างประเทศ 
-  ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาดสัตว์จาก
การนําเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ 
-  ป้องกันการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์และซาก
สัตว์ที่ไม่ได้ผ่านการตรวจกักตามระเบียบของกรม
ปศุสัตว์ หรือการลักลอบเคลื่อนย้ายสัตว์และซาก
สัตว์เข้า-ออกราชอาณาจักร ที่ไม่ผ่านขั้นตอนการ

11.งานด่านกักกันสัตว์ ดําเนินการบังคับ
ใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติในการ
ควบคุมการเคลื่อนย้าย และกักกันสัตว์-
ซ า ก สั ต ว์  แ ล ะ สิ น ค้ า ป ศุ สั ต ว์  ทั้ ง
ภายในประเทศ และระหว่างประเทศ 

- กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ การบังคับใช้
กฎหมายตามพระราชบัญญัติที่มอบหมาย
ให้เป็นสารวัตรกรมปศุสัตว์ การจับกุมและ
การดําเนินคดีกับผู้กระทําผิด และมาตรฐาน 
ข้อตกลง กฎระเบียบ เงื่อนไขด้านสุขภาพ
สัตว์ระหว่างประเทศ การค้าสัตว์และซาก
สัตว์ระหว่างประเทศ  

- การควบคุม เคลื่อนย้ายและกักกันสัตว์-ซาก
สัตว์ และสินค้าปศุสัตว์ การระบาดวิทยา
ทางสัตวแพทย์ ระบบการเฝ้าระวังและ
ป้องกันโรค การวิเคราะห์ความเสี่ยง ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศ E-service  เส้นทางการ
เคลื่อนย้ายสัต ว์ -ซากสัต ว์ใน พื้นที่ และ
ระหว่างพื้นที่  
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

ตรวจสอบโรคระบาด 
-  กักกันสัตว์และซากสัตว์ เพื่อดูอาการของโรค 
การเปลี่ยนแปลงทางซีรั่มวิทยา การทดสอบโรค
เพื่อให้แน่ใจว่าปลอดจากโรคระบาด 
-  ตรวจสอบรับรองสถานกักกันสัตว์-ซากสัตว์ ทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ 
2) ศึกษา วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) 
ต่อการเกิดโรคระบาดจากการเคลื่อนย้ายสัตว์
และซากสัตว์ รวมถึงสินค้าปศุสัตว์ ทั้งในประเทศ
และระหว่างประเทศ 
3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เกี่ยวกับการควบคุม
เคลื่อนย้าย และกักกันสัตว์-ซากสัตว์ 
4) ประสานงานการควบคุม เคลื่อนย้าย กักกัน
สัตว์–ซากสัตว์และสินค้าปศุสัตว์กับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
5) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การควบคุมเคลื่อนย้าย และกักกันสัตว์-ซากสัตว์ 
และสินค้าปศุสัตว์ 
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