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การปฏิบัติงานต่างลักษณะงานของสํานักงานปศสุตัว์เขต ๑ - ๙ กรมปศุสตัว ์
 

กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และ  
งานธุรการ   
2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี 
วัสดุ ครุภัณฑ์ 
3) ดําเนินการบริหารงานบุคคลทั่วไป และ
การติดต่อประสานงาน 

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

 
 

2. ส่วนยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการปศุสัตว์ 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์ด้าน 
การปศุสัต ว์  และจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการและงบประมาณด้านการ
พัฒนาปศุสัตว์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ  
2) ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับระบบบริหาร
จัดการเขตเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ (Zoning)  
ที่เหมาะสมในพื้นที่รับผิดชอบ  
3) จัดทําสถิติข้อมูล และสารสนเทศด้านการ 
ปศุสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
4) จัดทําแผนบริหารทรัพยากรบุคคลและ
แผนพัฒนาบุคลากรในเขตพื้นที่ 
5) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามแผนงานโครงการ 
6) เ ป็นศูนย์บริหารจัดการภัยพิบั ติ ด้าน  
ปศุสัตว์ในพื้นที่เขตปศุสัตว์ 

2. ง า น ด้ า น ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร ป ศุ สั ต ว์ 
ดําเนินการเกี่ยวกับนโยบายยุทธศาสตร์ด้าน
การปศุสัต ว์  และจัดทําแผนยุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการและงบประมาณด้านการ
พัฒนาปศุสัตว์ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ นโยบายและยุทธศาสตร์ของกรม
ปศุสัตว์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
เขตเศรษฐกิจ ข้อมูลสารสนเทศ และการ
บริหารทรัพยากรบุคคล 

3. ส่วนสุขภาพสัตว์ 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านสุขภาพสัตว์  
การควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ 

3. งานด้านสุขภาพสัตว์ ดําเนินงานวิจัยและ
พัฒนาสุขภาพสัตว์และบําบัดโรคสัตว์ ควบคุม

- กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วย
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รูปแบบวิธีการ
พัฒนา  และกําหนดเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การพัฒนาสุขภาพสัตว์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 
3) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําแผนการปฏิบัติงาน
ด้านสุขภาพสัตว์ การควบคุมป้องกันและ
บําบัดโรคสัตว์ รวมทั้งควบคุมการดําเนินงาน
ต า ม กฎหมาย ว่ า ด้ ว ย โ รค ร ะบาดสั ต ว์ 
สถานพยาบาลสัตว์  โรคพิษสุ นัขบ้า และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
4) เป็นศูนย์ระบาดวิทยาในพื้นที่รับผิดชอบ 
5 )  ให้คํ าป รึกษาแนะนํา  และถ่ ายทอด
เทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์ทั้งภาครัฐ และ
เอกชน  

ป้องกันโรคระบาดสัตว์ โรคติดต่อระหว่างสัตว์
และคนและโรคอุบัติใหม่ กําหนดรูปแบบการ
พัฒนาเทคโนโลยีและแผนงานที่เหมาะสมใน
เขตพื้นที่รับผิดชอบ 

โรคพิษสุ นัข บ้า  และกฎหมายที่ ไ ด้ รับ
มอบหมายให้เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่นาย
ทะเบียนหรือสารวัตร  

- การควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์ 
การ วิ นิจฉัยและชันสูตรโรคสัต ว์  การ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง ภู มิ คุ้ ม กั น โ ร ค สั ต ว์  ก า ร
รักษาพยาบาลสัตว์ และระบาดวิทยาทาง
สัตวแพทย์ 

 

4. ส่วนมาตรฐานการปศุ
สัตว์ 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําแผนการปฏิบัติงาน
ด้านสุขอนามัยสินค้าจากการปศุสัตว์รวมทั้ง
การตรวจรับรอง และควบคุมการดําเนินงาน
ตามกฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์สินค้าปศุ
สัต ว์  สิ่ งแวดล้อมจากการปศุสั ต ว์  และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านการพัฒนา
มาตรฐานการผลิต การตรวจสอบคุณภาพ
สินค้า  และส่ง เสริมคุณภาพสิ่ งแวดล้อม
เกี่ยวกับการ ปศุสัตว์  
3) ให้คํ าปรึกษา  แนะนํา  และถ่ายทอด

4. งานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ดําเนิน
งานวิจัยและพัฒนามาตรฐานการผลิต การ
รับรองคุณภาพและมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
การควบคุมและตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ 
ยาสัตว์ สินค้าปศุสัตว์ สิ่งแวดล้อมจากการ 
ปศุสั ต ว์   กํ าหนด รูปแบบการถ่ ายทอด
เทคโนโลยีและแผนงานที่เหมาะสมในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 
 
 

- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว์ ยาสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ กฎหมาย
ว่าด้วยอาหาร กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมาย
อื่นตามที่ได้รับมอบอํานาจ 

- ระบบมาตรฐานฟาร์ม ระบบการผลิตสินค้า
ปศุสัตว์ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์  ระบบประกันคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์ หลักสวัสดิภาพสัตว์ 
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

เทคโนโลยีด้านการตรวจรับรองและควบคุม
คุณภาพสิ นค้ าปศุ สั ต ว์  ทั้ งภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน 

5. ส่วนส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์ 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประยุกต์เกี่ยวกับ
ระบบการผลิตและระบบเศรษฐกิจการปศุ
สัตว์ที่เหมาะสมในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
2) ดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยี สาธิต และ
ให้คําปรึกษา แนะนํา ระบบการผลิตและ
ระบบเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนในพื้นที่ที่รับผดิชอบ 
3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนาเกษตรกรใน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ 

5. งานด้านส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
ดําเนินงานวิจัยและพัฒนาการผลิตและการ
ส่งเสริมปศุสัตว์ที่เหมาะสมกับเศรษฐกิจด้าน
การปศุสัตว์ในเขตพื้นที่ ดําเนินการถ่ายทอด
เทคโนโลยี สาธิต และพัฒนาเกษตรกรในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 

- กฎหมาย ว่ า ด้ ว ยก า ร บํ า รุ ง พั น ธุ์ สั ต ว์ 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว์ และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 

- ด้านการผลิตสัต ว์  การเลี้ ยงสัต ว์  การ
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การผสมเทียม การ
อนุรักษ์สัตว์พันธุ์พื้นเมือง ความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์สัตว์ พืชอาหารสัตว์ 
สิ่ งแวดล้อมการปศุสัต ว์  การถ่ายทอด
เทคโนโลยีการพัฒนาการปศุสัตว์ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเกษตรกร 
การวิ เคราะห์ศักยภาพของพื้นที่  การ
ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์  

 
6.ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ
ปศุสัตว์ (๙ ศูนย์) 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประยุกต์ พัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ที่เหมาะสมทั้งด้าน
ธุรกิจปศุสัตว์และการปศุสัตว์เพื่อการยังชีพใน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ รวมถึงการบูรณาการองค์
ความรู้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
2) ดําเนินการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ด้านการปศุสัตว์ที่เหมาะสม 

6. งานถ่ายทอดเทคโนโลยีการปศุสัตว์ใน
พื้นที่ ดําเนินงานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและ
พัฒนาเทคโนโล ยี ด้านการผลิตปศุ สั ต ว์
ประยุกต์กับภูมิปัญญาพื้นบ้าน เ พื่อให้ได้
เทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ที่เหมาะสมกับ
พื้นที่ ใ น ระ ดับ เศรษฐ กิจพอ เ พีย ง  และ
ดํา เ นินการการสา ธิตและการถ่ ายทอด
เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 

เทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์ ปรัชญา
เศรษฐ กิจพอ เ พีย ง  เ กษตรทฤษ ฏี ใหม่ 
ทรัพยากรและองค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
ในการผลิตปศุสัตว์ การวิเคราะห์ศักยภาพ
ของพื้นที่ กระบวนการจัดการความรู้ 
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตว
แพทย์ (8 ศูนย์) 
 

1) ตรวจวินิจฉัย วิ เคราะห์ ทดสอบและ
ชันสูตรโรคสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 
2) ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และ
มาตรฐานสุขภาพสิ่ งแวดล้อมใน พื้นที่ที่
รับผิดชอบ 
3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ 
มาตรฐานสินค้ าปศุสั ต ว์และสุขอนามัย
สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ 
4) สํารวจ เฝ้าระวัง สอบสวนภาวะโรค
ระบาดและติดตามผล เพื่อสนับสนุนการตรวจ
วินิจฉัย วิเคราะห์ ทดสอบและชันสูตรโรค
สัตว์ 
5 )  อบรม  เ ผยแพร่ วิ ช ากา ร รวมถึ ง ใ ห้
คําแนะนําและแก้ปัญหาสุขภาพสัตว์ 
6) วิเคราะห์และรายงานภาวะโรคต่างๆ ใน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ 
7) เป็นศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลด้าน
สุขภาพสัตว์ประจําภูมิภาค 
8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายและ
งานตามนโยบายของรัฐ แก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ 
9) ปฏิบัติงานร่วมกับ หรือสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่
ได้รับมอบหมาย 

7. งานห้องปฏิบัติการวินิจฉัยและชันสูตร
โรคและห้องตรวจวิเคราะห์สินค้าปศุสัตว์  
ดําเนินงานสัตว์และโรคสัตว์ที่ติดต่อระหว่าง
สัตว์และคน การตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุ
สัตว์และมาตรฐานสุขภาพสิ่งแวดล้อม การ
เฝ้าระวัง สอบสวนภาวะโรคระบาดและ
ติดตามผล เ พื่อสนับสนุนการ  วิ เคราะห์
ชันสูตรโรคสตัว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 

- กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่า
ด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ กฎหมาย
ว่าด้วยอาหาร กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
- ระบบห้องปฏิ บั ติการ ชันสูตรโรคสัต ว์  
มาตรฐานสินค้ าปศุสั ต ว์และสุขอนามัย
สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ 
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