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การปฏิบัติงานต่างลักษณะงานของสํานักพัฒนาระบบและรบัรองมาตรฐานสินค้าปศสุัตว์ กรมปศสุัตว ์
 

กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ-ทีใ่ช้ในการปฏบิตัิงาน 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการ
ทั่วไป 
2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ 
ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล และการติดต่อ
ประสานงาน  
3 )  ดํ า เ นิ นก า ร เ กี่ ย ว กั บก า รจั ดทํ า แผน ง าน 
งบประมาณ และเร่งรัดติดตาม ประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสํานัก  

1.งานบริหารทั่วไป ง า น ส า ร บ ร ร ณ  ง า น ธุ ร ก า ร  ง า น
งบประมาณ งานการเงิน การบัญชีและ
พัส ดุ  งานบุคคล  และกฎหมายหรื อ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและการพัสดุ 

 
 

2. กลุ่มมาตรฐานด้านการ
ปศุสัตว์ 
 

1)  ศึกษา  ค้นคว้า  วิ เคราะห์  วิจัยและพัฒนา
มาตรฐานการผลิ ตและสินค้ าปศุ สั ต ว์  ฟาร์ ม  
ปศุสัตว์ โรงฆ่าสัตว์ สิ่งแวดล้อมปศุสัตว์ และ
กระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
2) ให้คําปรึกษา แนะนํา พิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติด้านสินค้า  
ปศุสัตว์ที่จะใช้บังคับเป็นมาตรฐานระหว่างประเทศ 
3) ประสานงานองค์กรระหว่างประเทศ หรือองค์กร
ที่เกี่ยวข้องด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสินค้าระหว่างประเทศ 

2. งานมาตรฐานการปศุสัตว์  ศึกษา 
วิ เคราะห์  วิจั ยและพัฒนามาตรฐาน  
การผลิตและสินค้าปศุสัตว์ ฟาร์มปศุสัตว์  
โรงฆ่าสัต ว์  สิ่ งแวดล้อมปศุสัต ว์  และ
กระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
ก า ร ฆ่ า สั ต ว์ แ ล ะ จํ า ห น่ า ย เ นื้ อ สั ต ว์ 
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายเฉพาะด้าน
การปศุสัตว์  
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติ 
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 

3. กลุ่มรับรองด้านการ   
ปศุสัตว์ 
 

1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบ
การรับรองด้านการผลิตปศุสัตว์ 
2) ดําเนินการระบบประกันคุณภาพ เพื่อกํากับดูแล
โรงงานผลิตสินค้าปศุสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตรฐาน            

3. งานรับรองการผลิตปศุสัตว์ ศึกษา  
วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบการรับรอง
ด้านการผลิตปศุสัตว์ ดําเนินการกํากับ
ดูแลมาตรฐานระบบกันคุณภาพของ
โรงงานผลิตสินค้าปศุสัตว์ ฟาร์มเลี้ยงสัตว์

- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
ก า ร ฆ่ า สั ต ว์ แ ล ะ จํ า ห น่ า ย เ นื้ อ สั ต ว์ 
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายเฉพาะด้าน
การปศุสัตว์  
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ-ทีใ่ช้ในการปฏบิตัิงาน 

3) จัดทํา Risk Analysis สินค้าปศุสัตว์ ผลิตภัณฑ์ ที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตและการนําเข้าสินค้าปศุสัตว์ 
4) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการรับรองการผลิตปศุสัตว์ 
 

และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
 

- ระบบการรับรองและระบบประกัน
คุณภาพด้านการผลิตปศุสัตว์ มาตรฐาน
โรงงาน มาตรฐานฟาร์ม 

4. กลุ่มตรวจสอบมาตรฐาน
ด้านการปศุสัตว์ 
 

1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบ
การตรวจสอบมาตรฐานด้านการผลิตปศุสัตว์ 
2) ดําเนินการตรวจสอบ กํากับ ดูแล ติดตามให้
ผู้ประกอบการผลิต ผู้เลี้ยงสัตว์ ผู้ส่งออกสินค้า  
ปศุสัตว์ ดําเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานและ
กฎหมายที่กําหนด 
3) ดําเนินการออกใบรับรองสุขอนามัย (Health 
Certificate) สําหรับสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก
ตามที่ได้รับมอบหมายตามกฎหมาย  
4) ให้คําปรึกษา แนะนําและถา่ยทอดเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
การตรวจสอบมาตรฐานด้านการผลิตปศุสัตว์ 
 

4. งานตรวจสอบมาตรฐานการผลิต  
ปศุสัตว์  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนา
ระบบการตรวจสอบมาตรฐานด้านการ
ผลิตปศุสัตว์ กํากับตรวจสอบมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ของผู้ประกอบการผลิต 
ผู้ เ ลี้ ย ง สั ต ว์ และผู้ ส่ ง ออก  และออก
ใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) 
สําหรับสินค้าปศุสัตว์เพื่อการส่งออก 

- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
ก า ร ฆ่ า สั ต ว์ แ ล ะ จํ า ห น่ า ย เ นื้ อ สั ต ว์ 
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายเฉพาะด้าน
การปศุสัตว์  
- ระบบการตรวจสอบมาตรฐานด้านการ
ผลิต      ปศุสัตว์ มาตรฐานการส่งออก
สินค้าปศุสัตว์ 

5. กลุ่มมาตรฐาน
สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ 
 

1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาด้าน
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ 
2) ดําเนินการเกี่ยวกับการกํากับ ดูแลสิ่งแวดล้อม
ด้านการปศุสัตว์ตามมาตรฐานและกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
3) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ 
 

5. งานมาตรฐานสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์  
ศึกษา วิ เคราะห์ วิจัยและพัฒนาด้าน
มาตรฐานสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ กํากับ
ดูแลสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ 

- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์  
- มาตรฐานสิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ 
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ-ทีใ่ช้ในการปฏบิตัิงาน 

6. กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์
ภายในประเทศ 
 

1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบและ
มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์และกระบวนการฆ่าสัตว์ให้ได้
สินค้าที่มีคุณภาพ ความปลอดภัยตามาตรฐานสากล 
2) ควบคุม กํากับ ดูแลโรงฆ่าสัตว์และการฆ่าสัตว์ 
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าและจําหน่าย
เนื้อสัตว์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
3) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านโรงฆ่าสัตว์ รวมถึงกระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

6. งานมาตรฐานโรงฆ่ าสัต ว์  ศึกษา 
วิ เคราะห์  วิจัยและพัฒนาระบบและ
มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์และกระบวนการฆ่า
สัตว์เ พื่อให้สินค้ามีคุณภาพและความ
ปลอดภัย ควบคุมกํากับโรงฆ่าสัตว์และ 
การฆ่าสตัว์ 

- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าและ
จํ าห น่ าย เ นื้ อสั ต ว์  และกฎระ เ บี ยบ 
ข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติเกี่ยวกับโรงฆ่าสัตว์  
- มาตรฐานโรงฆ่าสัตว์ 

7. กลุ่มพัฒนาสินค้า     
ปศุสัตว์ฮาลาล 
 

1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบ
มาตรฐานการผลิตสินค้าปศุสัตว์ และกระบวนการ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักฮาลาล 
2) ดําเนินการให้คําปรึกษา แนะนํา พิจารณาข้อ
หารือเกี่ยวกับกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ
รับรองและมาตรฐานฮาลาล 
3) ส่งเสริม สนับสนุน ตรวจสอบเพื่อการรับรอง  
ฮาลาลในสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปร่วมกับ
องค์กรศาสนาอิสลาม 
4) ให้คําปรึกษา แนะนํา พิจารณาข้อหารือเกี่ยวกับ
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติด้านฮาลาล  
ในด้านการผลิตสินค้าปศุสัตว์ 

7. งานมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ฮาลาล 
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบ
มาตรฐานด้านการผลิตสินค้าปศุสัตว์และ
กระบวนการที่เกี่ยวข้องตามหลักฮาลาล 
ร่วมกับองค์กรศาสนาอิสลามตรวจสอบ 
รับรองมาตรฐานฮาลาลในสินค้าปศุสัตว์
และผลิตภัณฑ์แปรรูป 

- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
ก า ร ฆ่ า สั ต ว์ แ ล ะ จํ า ห น่ า ย เ นื้ อ สั ต ว์ 
กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตรายเฉพาะด้าน
การปศุสัตว์   
- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับหรือข้อปฏิบัติ
ด้านฮาลาลในด้านการผลิตสินค้าปศุสัตว์ 
 

8. กลุ่มบริหารจัดการ
ข้อมูลด้านมาตรฐานการ  
ปศุสัตว์ 

1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบ
เฝ้าระวังและข้อมูลสารสนเทศด้านมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์ 
2) เป็นศูนย์ข้อมูลระบบรับรองและกํากับคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 

8. งานสารสนเทศการเฝ้าระวังด้าน
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  ศึกษาวิเคราะห์ 
วิจัยและพัฒนาระบบเฝ้าระวังและข้อมูล
สารสนเทศด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
ดําเนินการเฝ้าระวังจัดทําระบบเตือนภัย

- ระบบเฝ้าระวัง ระบบเตือนภัย และ
ระบบสอบย้อนด้านมาตรฐานสินค้าปศุ
สัตว์ 
- ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3) ดําเนินการเฝ้าระวังจัดทําระบบเตือนภัยในด้าน
ความปลอดภัยและสุขอนามัยของสินค้าปศุสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
4) ดําเนินการในระบบสอบย้อน เพื่อทวนสอบผล
การควบคุมคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์ที่
เกี่ยวข้อง 
 

ในด้านความปลอดภัยและสุขอนามัย และ
ระบบสอบย้อนเ พื่อทวนสอบผลการ
ควบคุมคุณภาพของสินค้าปศุสัตว์และ
ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 

9. กลุ่มควบคุมอาหารและ
ยาสัตว์ 

1) ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบ
การตรวจสอบรับรองด้านมาตรฐานการผลิตอาหาร
สัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ 
2) ควบคุม กํากับ ดูแล การผลิต การใช้ การนําเข้า การ
ส่งออก และการขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุ
อันตรายด้านการปศุสัตว์ ตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  ยาสัต ว์  และวัตถุ
อันตรายด้านการปศุสัตว์ รวมถึงกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
3) ดําเนินการระบบประกันคุณภาพ เพื่อกํากับดูแล
ผู้ประกอบการผลิต ผู้นําเข้า ผู้ส่งออกหรือผู้ขาย
อาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุ อันตรายด้านการ  
ปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่ เกี่ยวข้องให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน 
4) ให้คําปรึกษา แนะนําและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
มาตรฐานการผลิตอาหารสัตว์  ยาสัตว์ และวัตถุ
อันตรายด้านการปศุสัตว์ 
 

9. งานมาตรฐานอาหารสัตว์และยาสัตว์  
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาระบบการ
ตรวจสอบรับรองด้านมาตรฐานการผลิต
อาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุอันตรายด้าน
การปศุสัตว์ ดําเนินการควบคุม กํากับ ดูแล 
การผลิต การใช้ การนําเข้า การส่งออก การ
ขาย  และระบบประกันคุณภาพของ
ผู้ประกอบการผลิต ผู้นําเข้า ผู้ส่งออกหรือ
ผู้ขายอาหารสัตว์ ยาสัตว์ วัตถุอันตราย
ด้านการปศุสัตว์ และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 

- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย
เฉพาะด้านการปศุสัตว์ กฎหมายว่าด้วยยา
เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับยาสัตว์  
- มาตรฐานอาหารสัตว์ ยาสัตว์ และวัตถุ
อันตรายด้านการปศุสัตว์ 
- ระบบประกันคุณภาพ 
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