แบบฟอร์
มทีม่ ที2่ 1
แบบฟอร์

การปฏิบัติงานต่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์
ต่างหน่วยงาน หมายถึง ชื่อของกระทรวง กรม หรือส่วนราชการ ตามที่ปรากฏในกฎหมายหรือกฎที่แบ่งส่วนราชการนั้น ต่างกัน โดยจะต้องมีหน้าที่ความรับผิดชอบและ
ลักษณะงานที่ปฏิบัติของหน่วยงานต่างกันด้วย
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์
พ.ศ. 2557
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2549
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานเลขานุการกรม สํานักงานเลขานุการกรม
กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง
กองความร่วมมือด้าน
การปศุสัตว์ระหว่าง
ประเทศ
กองแผนงาน
กองส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์
ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการ
สื่อสาร
สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ

กองคลัง

กองคลัง
-

พ.ศ. 2545
กลุ่มตรวจสอบภายใน
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
สํานักงานเลขานุการกรม
กองการเจ้าหน้าที่
กองคลัง

-

-

กองแผนงาน
กองแผนงาน
สํ า นั ก ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ สํานักพัฒนาการปศุสัตว์
พัฒนาการปศุสัตว์
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

กองแผนงาน
สํานักพัฒนาการปศุสัตว์
และถ่ายทอดเทคโนโลยี

ศูนย์สารสนเทศ

ศูนย์สารสนเทศ

ศูนย์สารสนเทศ

สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ

สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ

สถาบันสุขภาพสัตว์
แห่งชาติ

๑

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2537
กลุ่มตรวจสอบภายใน
สํานักงานเลขานุการกรม
- กองการเจ้าหน้าที่
- กองฝึกอบรม (ฝ่ายฝึกอบรมข้าราชการ)
กองคลัง
กองแผนงาน
- กองส่งเสริมการปศุสัตว์
- กองฝึกอบรม (ฝ่ายฝึกอบรมเกษตรกร,
ฝ่ายแผนงานและพัฒนาการฝึกอบรม)
- กองแผนงาน (ฝ่ายโครงการพิเศษ)
กองแผนงาน (ฝ่ายประมวลผลและสถิติ)
- สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
- กองผลิตชีวภัณฑ์ (ศูนย์อ้างอิงโรคปากและ
เท้าเปื่อย, ศูนย์โรคพิษสุนัขบ้า (กลุ่มงานวิจัย
และวินิจฉัยโรค))

ลําดับ
11
12

13

14
15
16

พ.ศ. 2557
สํานักกฎหมาย

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2549
สํานักกฎหมาย
กองนิติการ

พ.ศ. 2545
กองนิติการ

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2537
สํานักงานเลขานุการกรม (ฝ่ายนิติการ)

สํานักควบคุมป้องกันและ สํานักควบคุมป้องกันและ สํานักควบคุมป้องกันและ สํานักควบคุมป้องกันและ - กองควบคุมโรคระบาด
บําบัดโรคสัตว์
บําบัดโรคสัตว์
บําบัดโรคสัตว์
บําบัดโรคสัตว์
- กองสัตวรักษ์
- สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
(กลุ่มงานระบาดวิทยา)
- กองผลิตชีวภัณฑ์ (ศูนย์โรคพิษสุนัขบ้า
(กลุ่มงานผลิตวัคซิน)
- สํานักงานปศุสัตว์เขต (ด่านกักกันสัตว์)
สํานักตรวจสอบคุณภาพ สํานักตรวจสอบคุณภาพ สํานักตรวจสอบคุณภาพ สํานักตรวจสอบคุณภาพ - กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (กลุม่ งาน
สินค้าปศุสัตว์
สินค้าปศุสัตว์
สินค้าปศุสัตว์
สินค้าปศุสัตว์
วิเคราะห์คุณภาพสัตว์ )
- กองสัตวแพทย์สาธารณสุข (ฝ่ายตรวจ
วิเคราะห์, ฝ่ายสุขศาสตร์น้ํานมและผลิตภัณฑ์,
ฝ่ายโรคสัตว์ติดคน)
- กองผลิตชีวภัณฑ์ (ศูนย์ควบคุมคุณภาพ
ชีวภัณฑ์)
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์ กองผลิตชีวภัณฑ์
สัตว์
สัตว์
สัตว์
สัตว์
สํานักเทคโนโลยีชีวภาพ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพ สํานักเทคโนโลยีชีวภาพ - กองผสมเทียม
การผลิตปศุสัตว์
การผลิตปศุสัตว์
การผลิตปศุสัตว์
การผลิตปศุสัตว์
- สํานักงานปศุสัตว์เขต (ศูนย์วิจัยการผสมเทียม)
สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์

สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์

กองบํารุงพันธุ์สัตว์

๒

กองบํารุงพันธุ์สัตว์

- กองบํารุงพันธุ์สัตว์
- สํานักงานปศุสัตว์เขต (ศูนย์วิจัยและบํารุง
พันธุ์สัตว์, สถานีบํารุงพันธุ์สัตว์)

พ.ศ. 2557
สํานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2549
สํานักพัฒนาระบบและ สํานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้า รับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์
ปศุสัตว์

สํานักงานปศุสัตว์เขต
๑-๙
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์

สํานักงานปศุสัตว์เขต
๑-๙
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์

20

สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร

สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่
กรุงเทพมหานคร

21

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด

ลําดับ
17

18
19

(สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ)

22

สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ

-

พ.ศ. 2545
สํานักพัฒนาระบบและ
รับรองมาตรฐานสินค้า
ปศุสัตว์

สํานักสุขศาสตร์สัตว์และ สํานักสุขศาสตร์สัตว์และ
สุขอนามัยที่ ๑ - ๙
สุขอนามัยที่ ๑ - ๙
กองอาหารสัตว์
กองอาหารสัตว์
-

-

พระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการ
กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2537
- กองสัตวแพทย์สาธารณสุข (ฝ่ายตรวจสอบ
และควบคุมคุณภาพ)
- กองควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ (ฝ่าย
ทะเบียนและมาตรฐานอาหารสัตว์ , ฝ่าย
สารวัตรอาหารสัตว์ 1-4)
สํานักงานปศุสัตว์เขต
- กองอาหารสัตว์
- สํานักงานปศุสัตว์เขต (ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์,
สถานีอาหารสัตว์)
- สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
- สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ
(เฉพาะกรุงเทพมหานคร)
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด

(สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ)

-

-

๓

สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ

