
แบบฟอร์ม 4 
 

 - 93 -

การปฏิบัติงานต่างลักษณะงานของสํานักงานปศุสัตวพ์ื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมปศุสตัว ์
 

กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการ
ทั่วไป 
2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี 
งบประมาณ วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล 
และงานติดต่อประสานงานทั่วไป 

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

 

2. กลุ่มยุทธศาสตร์และ
สารสนเทศการปศุสัตว์ 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์จัดทําแผนยุทธศาสตร์/โครงการ/
แผนงานและงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์ ให้
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และศักยภาพการ  
ปศุสัตว์ในพื้นที่ 
2) จัดทํา ปรับปรุงฐานข้อมูล และสารสนเทศด้าน
การปศุสัตว์ให้ครอบคลุม ครบถ้วน ทั้งในระดับ
จังหวัด อําเภอ ท้องถิ่น และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ข่าวสารด้านการปศุสัตว์อย่างทั่วถึง 
3) สนับสนุนการปฏิบัติงานตามโครงการ แผนงานใน
พื้นที่ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเกษตรกรและ
ประชาชนในการพัฒนาปศุสัตว์ 
4) ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ 
ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
สามารถบริการประชาชนในการให้คําปรึกษา 
แนะนํา และช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติด้านปศุสัตว์ 
5) ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ บูรณา
การงานตามยุทธศาสตร์เพื่อให้เกิดความร่วมมือและ

2. งานด้านยุทธศาสตร์การปศุสัตว์ 
ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์/
โครงการ/แผนงานและงบประมาณ
ด้านการพัฒนาปศุสัตว์ของสํานักงาน
ปศุสัตว์ และจัดทําข้อมูลสารสนเทศ
ด้านการปศุ สั ต ว์ ในระ ดับจั งห วัด 
อําเภอ ท้องถิ่น 

การจัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ 
งบประมาณ การบูรณาการ แผนยุทธศาสตร์
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมปศุสัตว์ 
จังหวัด กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในพื้นที่ 
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

เป็นข้อมูลในการพิจารณาจัดทํานโยบาย/โครงการ/
แผนงาน ต่อไป 
6) การปฏิบัติงานเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าระหว่าง
ประ เทศ  (FTA) ใ ห้ กั บ เ กษตรกร เ พื่ อลดกา ร  
เสียเปรียบทางการค้า 
7) ดําเนินการตามนโยบายเร่งด่วน และปฏิบัติงาน
อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 

1) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมาย ว่าด้วย
โรคพิษสุนัขบ้า และกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับ
มอบอํานาจ 
2) ดําเนินการจัดทําแผนและปฏิบัติงานทางวิชาการ
ด้านสุขศาสตร์สัตว์ ด้านวิทยาการสืบพันธุ์ การ
รักษาพยาบาลสัตว์ที่ซับซ้อน และการชันสูตรทาง
ห้องปฏิบัติการ รวมทั้งสนับสนุนทางวิชาการแก่ 
สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 
3) ศึกษา  วิ เคราะห์  วิจัยพัฒนาและถ่ายทอด  
เทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์  

3. ง านด้ า นสุ ข ภ าพสั ต ว์  ศึ กษ า 
วิเคราะห์ วิจัยพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์ ดําเนินงาน
ควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ 
งานระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 

- กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่า
ด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วย
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. กลุ่มพัฒนาคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์ 
 

1) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ ยาสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ และ
กฎหมายอื่นตามที่ได้รับมอบอํานาจ 
2) ดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตาม
มาตรฐานฟาร์ม หลักสวัสดิภาพสัตว์และพัฒนา

4. งานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ ดําเนินการตรวจสอบ 
รับรอง ควบคุมและพัฒนามาตรฐาน
ฟาร์มและสินค้าปศุสัตว์ในเขตพื้นที่

- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหาร
สัตว์ ยาสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุม
การฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ กฎหมาย
ว่าด้วยอาหาร กฎหมายว่าด้วยวัตถุอันตราย 
และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมาย
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ตรวจสอบติดตามรักษา
มาตรฐานฟาร์มที่ผ่านการรับรอง ควบคุมและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านมาตรฐานฟาร์มและ
สินค้าปศุสัตว์แก่สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 
3) ศึกษา  วิ เคราะห์  วิจัยพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์   

รับผิดชอบ 
 
 

อื่นตามที่ได้รับมอบอํานาจ 
- ระบบมาตรฐานฟาร์ม ระบบการผลิตสินค้า
ปศุสัตว์ การตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
สินค้าปศุสัตว์  ระบบประกันคุณภาพสินค้า
ปศุสัตว์ หลักสวัสดิภาพสัตว์ 

 
5. กลุ่มส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์  
 

1) ศึกษา  วิ เคราะห์  วิจัยพัฒนาและประยุกต์
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ แนวทาง การ
แก้ไขปัญหาการผลิตสัตว์ให้เหมาะสมที่จะนําไป
ปฏิบัติในพื้นที่  
2) วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่ จัดระบบเขตเศรษฐกิจ
ด้านการผลิตปศุสัตว์ ระบบการตลาดปศุสัตว์ จัดตั้ง
ศูนย์ข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ประยุกต์ 
3) กําหนดกลยุทธ์ มาตรการ แผนและแนวทาง  การ
ปฏิบัติงานถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ เหมาะสมไปสู่
เกษตรกร กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย และองค์กรที่
เกี่ยวข้อง และให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับระบบ
การพัฒนาปศุสัตว์ 
4) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์
สัตว์ การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ และกฎหมาย
อื่นๆที่เกี่ยวข้อง 
5) ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามโครงการ แผนงาน/งบประมาณ (กํากับ ดูแล
งาน/โครงการตามพระราชดําริ และโครงการพิเศษ) 
 

5. งานด้านส่งเสริมและพัฒนาการ  
ปศุสัตว์   ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยพัฒนา
และประยุกต์เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
ให้เหมาะสมที่จะนําไปปฏิบัติในพื้นที่ 
ดําเนินการส่งเสริมอาชีพด้านการปศุ
สั ต ว์ แ ล ะ ถ่ า ย ท อด เ ท ค โ น โ ล ยี ที่
เหมาะสมกับเศรษฐกิจด้านการปศุสัตว์
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ และสนับสนุน
งานโครงการในพระราชดําริและ
โครงการพิเศษ 

- 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  
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 1-
14 

1)  ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ 
กฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่าย
เนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่ เ กี่ยวข้องในพื้นที่ที่
รับผิดชอบบางส่วนของกรุงเทพมหานครตามคําสั่ง
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
2) ดําเนินการเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การผสมเทียม 
สุขอนามัยและสิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ในพื้นที่ที่
รับผิดชอบบางส่วนของกรุงเทพมหานครตามคําสั่ง
อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
3) ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านปศุสัตว์ 
4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
จากผู้บังคับบัญชา 

6. งานด้านสุขภาพสัตว์ ดําเนินงาน
พัฒนาและส่งเสริมสุขภาพสัตว์ งาน
ป้องกันและควบคุมโรคสัต ว์  งาน
บริการสุขภาพสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ 

- กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วย
สถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 
และกฎหมายที่ได้รับมอบหมายให้เป็นพนักงาน
เจ้าหน้าที่นายทะเบียนหรือสารวัตร  
- การควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์ การ
วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
โรคสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ และระบาดวิทยา
ทางสัตวแพทย์ 

7. งานด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
ดําเนินงานควบคุม ตรวจสอบ รับรอง
คุณภาพและมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ 
และส่งเสริมงานสิ่งแวดล้อมด้านการ
ปศุสัตว์ในพื้นที่รับผิดชอบ 
 
 

- กฎหมายว่าด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ ยา
สัตว์ กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และ
จําหน่ายเนื้อสัตว์ กฎหมายว่าด้วยอาหาร กฎหมายว่า
ด้วยวัตถุอันตราย และกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ และกฎหมาย
อื่นตามที่ได้รับมอบอํานาจ 
- ระบบมาตรฐานฟาร์ม ระบบการผลิตสินค้าปศุสัตว์ 
การตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
ระบบประกันคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ หลักสวัสดิภาพ
สัตว์

8. งานด้านส่งเสริมและพัฒนาการ 
ปศุสัต ว์    ดํา เ นินงานพัฒนาและ
ส่งเสริมอาชีพ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้ า นก า รปศุ สั ต ว์ ที่ เ ห ม า ะสม กับ
เศรษฐกิจด้านการปศุสัตว์ ในเขตพื้นที่
รับผิดชอบ งานให้บริการงานผสม
เทียม และสนับสนุนงานโครงการใน
พระราชดําริและโครงการพิเศษในเขต
พื้นที่รับผิดชอบ 

- กฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์สัตว์ กฎหมายว่าด้วย
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์  
- การผลิตสัตว์ การเลี้ยงสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์สัตว์ 
การผสมเทียม การอนุรักษ์สัตว์พันธุ์พื้นเมือง ความ
หลากหลายทางชีวภาพ ผลิตภัณฑ์สัตว์ พืชอาหาร
สัตว์ สิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การพัฒนาการปศุสัตว์ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง กลุ่มเกษตรกร การวิเคราะห์ศักยภาพของ
พื้นที่ การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์  
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