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การปฏิบัติงานต่างลักษณะงานของสํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสตัว์ กรมปศุสตัว ์
 

กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงาน
ธุรการทั่วไป 
2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี 
วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล การติดต่อ
ประสานงาน และงานสถิติข้อมูล 
3)  ดํา เ นินการเ กี่ยวกับการจัดทําแผนงาน 
งบประมาณ และเร่งรัด ติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสํานัก 

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

 
 

2. กลุ่มบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการ 
 

1)  จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ที่ ใ ช้ ในกระบวนการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
2) บริหารจัดการตัวอย่างสินค้าปศุสัตว์ที่ส่ง
ตรวจสอบคุณภาพที่สํานักฯ 
3) ควบคุม ดูแล บํารุงรักษา เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และระบบสาธารณูปโภคที่ เ กี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน 
4) บริหารจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ วิทยาศาสตร์และ
ของเสียจากห้องปฏิบัติการ 
5) ประสานงานกับหน่วยงานและห้องปฏิบัติการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์อื่นๆ ภายในกรม
ปศุสัตว์ 

2. งานบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ 
เกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์  การจัดการตัวอย่างสินค้า
ปศุสัตว์ที่ส่งตรวจ การจัดหาและจัดการ
วัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ และ
ของเสียจากห้องปฏิ บั ติการ  รวม ทั้ง
เ ค รื่ อ ง มื อ  อุ ป ก ร ณ์  แ ล ะ ร ะ บ บ
สาธารณูปโภค  

กระบวนการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์   
ระบบห้องปฏิบัติการ 
กฎ ระเบียบและแนวทางปฏิบัติเ กี่ยวกับ
งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างและการ
พัสดุ 

3. กลุ่มพัฒนาระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการ 
 

1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย เกี่ยวกับระบบคุณภาพ
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
2) ดําเนินการให้มีการจัดทําระบบคุณภาพ  

3. ง า น พั ฒ น า ร ะ บ บ คุ ณ ภ า พ
ห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์ ดําเนินการให้มีการจัดทําระบบ

การตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  ระบบ
คุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

ห้องปฏิบัติการทุกกลุ่ม ให้ได้รับการรับรองตาม
มาตรฐานสากล พร้อมทั้งติดตามดูแลการรักษา
ระบบคุณภาพให้ดําเนินไปอย่างต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพ 
3) ดําเนินการเกี่ยวกับการทดสอบประสิทธิภาพ
ห้องปฏิบัติการ การสอบเทียบเครื่องมือและ
อุปกรณ์วิทยาศาสตร์  ซึ่งรวมถึงการจัดเตรียม
ตัวอย่างทดสอบ ตัวอย่างอ้างอิง วัสดุอ้างอิง 
รับรอง 
4) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ   

คุณภาพห้องปฏิบัติการทุกกลุ่ม ทดสอบ
ประสิทธิภาพห้องปฏิบัติการ การสอบ
เทียบเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร ์
พร้อมทั้ ง ติดตามดูแลการรักษาระบบ
คุณภาพ รวมถึงการจัดเตรียมตัวอย่าง
ทดสอบ  ตัวอย่าง อ้าง อิง  วัส ดุ อ้าง อิง 
รับรอง 
 

4. กลุ่มรับรอง
ห้องปฏิบัติการ 
 

1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับระบบ
การรับรองคุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ การ
ตรวจประเมิน การตรวจสอบ ควบคุม กํากับ 
ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
2) จัดทําหลักเกณฑ์เงื่อนไขการถ่ายโอนงานด้าน
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน
ห้องปฏิบัติการหรือหลักเกณฑ์เงื่อนไขอื่นๆ ให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
3) จัดทําวิธีการตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ 
การตรวจสอบ ควบคุม กํากับ ห้องปฏิบัติการ
ทดสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
4) ตรวจประเมินห้องปฏิบัติการ ประเมินผล ให้
การรับรองห้องปฏิบัติการ ตรวจติดตาม และ
จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบ 

4. งานตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการ  การตรวจ
ประเมิน การตรวจสอบ ควบคุม กํากับ 
ห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพสินค้าปศุ
สัตว์ 

หลักเกณฑ์เงื่อนไขการตรวจสอบและรับรอง
คุณภาพมาตรฐานห้องปฏิบัติการ  
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

5 )  ป ฏิ บั ติ ง านร่ วม กับหรื อส นับส นุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 
6) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านระบบการตรวจประเมินและรับรองคุณภาพ
มาตรฐานห้องปฏิบัติการทดสอบคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์ 

5. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพ
ยาสัตว์และวัตถุอันตราย
ด้านการปศุสัตว์ 
 

1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา  
เทคโนโลยีเกี่ยวกับการตรวจสอบยาสัตว์ วัตถุ
อันตรายด้านการปศุสัตว์ และเชื้อดื้อยา 
2) ดําเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ คุณภาพ  
ประสิทธิผล ความปลอดภัยของยาสัตว์ 
3) ตรวจสอบคุณภาพและประสิทธิภาพของวัตถุ
อันตรายด้านการปศุสัตว์ 
4) ตรวจสอบเชื้อดื้อยา 
5) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจสอบ  
ยาสัตว์ วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ และเชื้อดื้อยา 
6) เป็นศูนย์ข้อมูลเกี่ยวกับยาสัตว์ วัตถุอันตราย
ด้านการปศุสัตว์ และเชื้อดื้อยา 
7) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยี 
เกี่ยวกับการตรวจสอบยาสัตว์ วัตถุอันตรายด้าน
การปศุสัตว์ และเชื้อดื้อยา 
8 )  ป ฏิ บั ติ ง านร่ วม กับหรื อส นับส นุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่
ได้รับมอบหมาย 

5. งานตรวจสอบคุณภาพยาสัตว์และ
วัตถุ อันตรายด้านการปศุสัตว์ เกี่ยวกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบยา
สัตว์ วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ และ
เชื้อดื้อยา ดําเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์ 
คุณภาพ ประสิทธิภาพประสิทธิผล ความ
ปลอดภัยของยาสัตว์และของวัตถุอันตราย
ด้านการปศุสัตว์ 
 

ยาสัตว์ วัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ และเชื้อ
ดื้อยา ห้องปฏิบัติการอ้างอิง 
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

6. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพ
อาหารสัตว์ 
 

1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 
และระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ 
2) ดําเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพ  
ประสิทธิผล ความปลอดภัยของอาหารสัตว์ 
3) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการ ตรวจสอบ
คุณภาพอาหารสัตว์ 
4) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 

6. งานตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์  
ศึกษา วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ และระบาด
วิทยาทางห้องปฏิบัติการ ดําเนินการ
ตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพ ประสิทธิผล 
ความปลอดภัยของอาหารสัตว์ 

การตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ การระบาด
วิทยาทางห้องปฏิบัติการ 

7. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพ
เนื้อสัตว์และผลผลิตจาก
สัตว์ 
 

1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา  
เทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ และ
ระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ 
2) ดําเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพ  
ประสิทธิผล ความปลอดภัยของเนื้อสัตว์ และ
ผลผลิตจากสัตว์ 
3) ให้คําปรึกษา แนะนํา ถ่ายทอด ให้ความรู้
เทคโนโลยีด้านการตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
เนื้อสัตว์และผลผลิตจากสัตว์ 
4) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงด้านการตรวจ
อาหารแห่งอาเซียนด้านสารตกค้างยาสัตว์ เป็น
แม่ ข่ า ย เ ชื่ อม โยงห้ อ งป ฏิ บั ติ ก าร ด้ านการ
ตรวจสอบสารตกค้างยาสัตว์ของประเทศสมาชิก
อาเซียน 
5) เป็นห้องปฏิบัติการอ้างอิงระดับชาติด้านการ
ตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์ และผลผลิตจากสัตว์

7. งานตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และ
ผลผลิตจากสัตว์ ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ 
วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการตรวจสอบ
คุณภาพเนื้อสัตว์ และระบาดวิทยาทาง
ห้องปฏิบัติการ ดําเนินการตรวจสอบ 
วิเคราะห์คุณภาพ ประสิทธิผล ความ
ปลอดภัยของเนื้อสัตว์ และผลผลิตจาก
สัตว์ 
 

การตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตว์และผลผลิต 
จากสัตว์ การระบาดวิทยาทางห้องปฏิบัติการ 
 



แบบฟอร์ม 4 
 

 - 49 -

กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

คุณภาพเนื้อสัตว์ และผลผลิตจากสัตว์ 
6) จัดให้บริการการทดสอบความชํานาญ เป็น
แหล่ งส นับสนุนข้อมูล  คํ าแนะนํ า ด้านสาร
มาตรฐาน วิธีทดสอบ รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
7) ให้บริการการวิเคราะห์ในกรณีเกิดกรณีโต้แย้ง
และดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของประเทศสมาชิก 

8. กลุ่มตรวจสอบคุณภาพ
นมและผลิตภัณฑ์นม 
 

1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา  
เทคโนโลยีการตรวจสอบคุณภาพน้ํานมและ  
ผลิ ต ภัณฑ์นม  เ พื่ อ เ พิ่ มประสิ ท ธิภาพการ
ตรวจสอบคุณภาพน้ํานมและผลิตภัณฑ์นม  
2) ดําเนินการตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพ ด้าน
กายภาพ จุลชีววิทยา เคมีสารตกค้าง และสาร
ปนเปื้อนของน้ํานมและผลิตภัณฑ์นม เพื่อความ
ปลอดภัยของผู้บริโภค 
3) จัดทํามาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ํานม
และผลิตภัณฑ์นม เพื่อให้ได้รับการรับรองและ
เป็นไปตามมาตรฐานสากล ทั้ง นี้เ พื่อให้เป็น
ห้องปฏิบัติการอ้างอิงและดําเนินการให้เครือข่าย
ห้องปฏิบัติการน้ํานมของหน่วยราชการกรม  
ปศุสัตว์มีมาตรฐานทัดเทียมกัน 
4) รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลด้านคุณภาพน้ํานม
และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผลการตรวจวิเคราะห์
น้ํานมและผลิตภัณฑ์นม สู่ระบบฐานข้อมูลโคนม
ของกรมปศุสัตว์ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุง
การผลิตและพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน 

8. ง านต รวจสอบคุณภาพนมและ
ผลิตภัณฑ์นม วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
ก า ร ต ร ว จ ส อบคุ ณภ าพ น้ํ า น ม แ ล ะ
ผลิต ภัณฑ์นม  ดํ า เ นินการตรวจสอบ 
วิ เคราะห์คุณภาพ  ด้านกายภาพ  จุล
ชีววิทยา เคมีสารตกค้าง และสารปนเปื้อน
ของน้ํ านมและผลิ ต ภัณฑ์นม  จั ดทํ า
มาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพน้ํานม
และผลิตภัณฑ์นม  

 

การตรวจสอบคุณภาพน้ํานมและผลิตภัณฑ์
นม  ระบบห้องปฏิบัติการ 
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายเพื่อ
สนับสนุนให้การดําเนินงานของสํานักตรวจสอบ
คุณภาพสินค้ าปศุ สั ต ว์และกรมปศุสั ต ว์ ใน
ภาพรวมประสบความสําเร็จตามแผนงานและ
เป้าหมายที่กําหนดไว้ 

9. กลุ่มสารสนเทศและ
ข้อมูล 
 

1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยข้อมูลสถิติด้าน
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และระบบฐานข้อมูล
เทคโนโล ยีสารสนเทศที่ เ กี่ ยวข้ อ ง กับการ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
2) เป็นศูนย์รวบรวมเก็บรักษาฐานข้อมูล และ
เชื่อมโยงข้อมูลการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์
ของสํานักฯ ให้สอดคล้องกับการตรวจสอบ
ย้อนกลับได้ในระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 
3) บริหารจัดการบํารุงรักษา กํากับดูแลและ  
ให้คําปรึกษาเรื่องระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้ าปศุ สั ต ว์ 
ระบบงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ให้ทันสมัย และ
มีความพร้อมใช้งานตามความต้องการ  
4) จัดทํารายงานผลวิเคราะห์ตัวอย่างสินค้า  
ปศุสัตว์  
5) ประสานงานหน่วยงานที่ เ กี่ยวข้องด้าน
คุณภาพและความปลอดภัยสินค้าปศุสัตว์ ยาสัตว์
และวั ตถุ อันตราย ด้านการปศุสั ต ว์ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย 

9. ง านสา รสน เทศและข้ อ มู ล ด้ า น
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัยข้อมูลสถิติด้านคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
และระบบฐานข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ เ กี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ของสํานัก  
 

ฐานข้อมูลการตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์
ของสํานัก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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