สํานักงานปศุสตั ว์เขต 1-9
มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1 ศกษา
1.
ศึกษา วเคราะห
วิเคราะห์ และวจย
และวิจัย เพื
เพอพฒนางานดานสุ
่อพัฒนางานด้านสขภาพสั
ขภาพสตวและสุ
ตว์และสขอนามั
ขอนามยสตว
ยสัตว์ การควบคุ
การควบคมม การป้
การปองกน
องกัน การบาบดโรคสตว
การบําบัดโรคสัตว์ การชนสู
การชันสตรโรคสั
ตรโรคสตว
ตว์
และระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์
2. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนางานด้านมาตรฐาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับการปศุสัตว์
3. ศกษา
ศึกษา วเคราะห
วิเคราะห์ วจย
วิจัย และถายทอดเทคโนโลย
และถ่ายทอดเทคโนโลยี เพอพฒนางานดานการผลตสตว
เพื่อพัฒนางานด้านการผลิตสัตว์ อาหารสตว
อาหารสัตว์ สุสขภาพสั
ขภาพสตว
ตว์ และสุ
และสขอนามั
ขอนามยสตว
ยสัตว์
4. จัดทําแผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน และการบูรณาการแผนด้านการปศุสัตว์ในระดับเขตและระดับจังหวัด
5. ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้คําปรึกษา แนะนํา และกํากับการดําเนินงานของสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
โรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่
ฎ
าด้วยการบํารุุงพันธุุ์สัตว์ กฎหมายว่
ฎ
าด้วยการควบคุุมคุุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่
ฎ
าด้วยสถานพยาบาลสัตว์
กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
6. เป็นศูนย์การศึกษาเกี่ยวกับการตรวจวินิจฉัยโรคสัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ และการให้บริการสุขภาพสัตว์
7. เป็นศูนย์ให้บริการข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศด้านการปศุสัตว์และเศรษฐกิจการปศุสัตว์
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นทีเ่ กี่ยวข้องหรือที่ได้รบั มอบหมาย
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ฝ่ายบริหารทั่วไป
1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงาน
ธุรการ
2) ดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ งานด้ า นการเงิ น การ
บัญ
ั ชีี วัสั ดุ ครุภัณฑ์์
3) ดําเนินการบริหารงานบุคคลทั่วไป และการ
ติดต่อประสานงาน

ส่วนยุุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสุ ัตว์

ส่วนสุขภาพสัตว์

1) ศึกษา วิเคราะห์นโยบายยุทธศาสตร์ด้านการ
ปศุ สั ต ว์ และจั ด ทํ า แผนยุ ท ธศาสตร์ แผนงาน
โครงการและงบประมาณด้านการพัฒนาปศุสัตว์
ใ
ในเขตพื
น้ื ทีรี่ ับผิดิ ชอบ
2) ศึกษา วิเคราะห์ เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการ
เขตเศรษฐกิจด้านปศุสัตว์ (Zoning) ที่เหมาะสม
ในพื้นที่รับผิดชอบ
3) จััดทํําสถิิติข้อมูล และสารสนเทศด้้านการ ปปศุ
สัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
4) จั ด ทํ า แผนบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลและ
แผนพัฒนาบุคลากรในเขตพื้นที่
5)) ติิ ดตาม และประเมิ
ป ิน ผลการปฏิ
ป ิบั ติ ง านตาม
แผนงานโครงการ
6) เป็น ศูนย์บ ริ หารจัดการภัยพิบัติด้า นปศุสัตว์
ในพื้นที่เขตปศุสัตว์

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านสุขภาพสัตว์ การ
ควบคุมป้องกันและบําบัดโรคสัตว์
2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รูปแบบวิธีการพัฒนา
และกํําหนดเทคโนโลยี
โ โ ีที่เหมาะสมในการพั
ใ
ัฒนา
สุขภาพสัตว์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
3) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําแผนการปฏิบัติงานด้าน
สุ ข ภาพสั ต ว์ ก ารควบคุ ม ป้ อ งกั น และบํ า บั ด โรค
สััตว์์ รวมทั้ังควบคุมการดํําเนิินงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์ โรค
พิษสุนัขบ้า และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ
4)) เป็ป็นศูนย์์ระบาดวิิทยาในพื
ใ นื้ ทีรี่ ับผิดิ ชอบ
5) ให้คําปรึกษาแนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านสุขภาพสัตว์ทั้งภาครัฐและเอกชน
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ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 1-9

1) ศึกษา วิเคราะห์ จัดทําแผนการปฏิบัติงาน
ด้านสุขอนามัยสินค้าจากการปศุสัตว์รวมทั้งการ
ตรวจรับ รอง และควบคุม การดํา เนิน งานตาม
กฎหมายและมาตรฐานเกี่ ย วกั บ การควบคมม
กฎหมายและมาตรฐานเกยวกบการควบคุ
คุ ณ ภาพอาหารสั ต ว์ ยาสั ต ว์ สิ น ค้ า ปศุ สั ต ว์
สิ่งแวดล้อมจากการปศุสัตว์ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้อง
2) ศกษา
ศึ ก ษา วเคราะห
วิ เ คราะห์ วจย
วิ จั ย ด้ดานการพฒนา
า นการพั ฒ นา
มาตรฐานการผลิต การตรวจสอบคุณภาพสินค้า
และส่ ง เสริ ม คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มเกี่ ย วกั บ การ
ปศุสัตว์
3) ใหคาปรกษา
ให้ คํ า ปรึ ก ษา แนะนา
แนะนํ า และถ่
และถายทอด
า ยทอด
เทคโนโลยี ด้ า นการตรวจรั บ รองและควบคุ ม
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประยุกต์เกี่ยวกับระบบการ
ผลิตและระบบเศรษฐกิจการปศุสัตว์ที่เหมาะสมใน
พื้นที่ที่รับผิดชอบ
2) ดาเนนการถายทอดเทคโนโลย
ดํ า เนิ น การถ่ า ยทอดเทคโนโลยี สาธต
สาธิ ต และให้
และให
คํ า ปรึ ก ษา แนะนํ า ระบบการผลิ ต และระบบ
เศรษฐกิจการปศุสัตว์ ทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ
3) ศกษา
ศึกษา วิวเคราะห
เคราะห์ วจย
วิจัย พัพฒนาเกษตรกรในพนทท
ฒนาเกษตรกรในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยประยุกต์ พัฒนาเทคโนโลยี
การผลิ ต ปศุ สั ต ว์ ที่ เ หมาะสมทั้ ง ด้ า นธุ ร กิ จ ปศุ สั ต ว์
และการปศุสัตว์ เพื่อการยังชีพในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
รวมถึ ง การบู ร ณาการองค์ ความรู้ กั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง
2) ดําเนินการสาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน การ
ปศุสัตว์ที่เหมาะสม
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ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ (8 ศูนย์)
1) ตรวจวินิจฉัย วิเคราะห์ ทดสอบและชันสูตรโรคสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
2) ตรวจสอบคุ
ตรวจสอบคณภาพสิ
ณภาพสนคาปศุ
นค้าปศสัสตวและมาตรฐานสุ
ตว์และมาตรฐานสขภาพสิ
ขภาพสงแวดลอมในพนทท
่งแวดล้อมในพื้นที่ที่
รับผิดชอบ
3) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์และสุขอนามัย
สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์
4) สํารวจ เฝ้าระวัง สอบสวนภาวะโรคระบาดและติดตามผล เพื่อสนับสนุนการ
ตรวจวินิจฉัย วิเคราะห์ ทดสอบและชันสูตรโรคสัตว์
5) อบรม เผยแพร่วิชาการรวมถึงให้คําแนะนําและแก้ปัญหาสุขภาพสัตว์
6) วิเคราะห์และรายงานภาวะโรคต่างๆ ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
7) เป็นศูนย์ข้อมูลและเครือข่ายข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์ประจําภูมิภาค
8) ปฏิ
ป ิบัติงานอืน่ื ตามทีไี่ ด้้รับมอบหมายและงานตามนโยบายของรั
โ
ัฐ แก้้ไขปัปัญหาใน
ใ
พื้นที่ที่รับผิดชอบ
9) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
หรือที่ได้รับมอบหมาย

งานบริหารทั่วไป
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
1) บรหารจดการภายในองคกรดานธุ
บริหารจัดการภายในองค์กรด้านธรการ
รการ การเงน
การเงิน พัพสดุ
สด งาน
ช่างและยานพาหนะเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานและให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการด้วยระบบที่เป็น
มาตรฐานสากล
2) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายและงานนโยบายของรัฐ

กลุ่มระบาดวิทยาและสารสนเทศ
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
1) สํารวจ เฝ้าระวัง สอบสวนภาวะโรคระบาดและติดตามผล ให้คําแนะนําเพื่อแก้ไขปัญหา แจ้งเตือนโรคที่เกิดขึ้นในพื้นที่เพื่อสนับสนุน
การตรวจวินิจฉัย วิเคราะห์ ทดสอบและชันสูตรโรคสัตว์และมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์เป็นศูนย์ข้อมูลด้านสุขภาพสัตว์และมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ประจําภูมิภาค
2) เป็นศูนย์ข้อมูลทางระบาดวิทยาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์และมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ในพื้นที่
3) วเคราะหขอมู
วิเคราะห์ข้อมลล สรุ
สรปผล
ปผล รายงาน แจงเตอนภาวะโรคและปญหาตางๆดานมาตรฐานสนคาปศุ
แจ้งเตือนภาวะโรคและปัญหาต่างๆด้านมาตรฐานสินค้าปศสัสตวและสุ
ตว์และสขอนามั
ขอนามยสงแวดลอมดานการ
ยสิ่งแวดล้อมด้านการ
ปศุสัตว์ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ
4) พัฒนาเครือข่าย เชื่อมโยงข้อมูลการรายงานผลภายในองค์กรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกับผู้ใช้บริการภายนอกได้สะดวก
รวดเร็ว
5) ศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์รวมถึงการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้
6) จดทาและพฒนาระบบคุ
จัดทําแล พัฒนาร บบคณภาพห้
ณภาพหองปฏบตการและระบบงานบรหารใหไดมาตรฐานในระดบสากลอยางตอเนอง
องปฏิบัติการแล ร บบงานบริหารให้ได้มาตรฐานในร ดับสากลอย่างต่อเนื่อง
7) เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดฝึกอบรม และเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านระบาดวิทยา สุขภาพสัตว์ และมาตรฐาน
สินค้าปศุสัตว์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ จัดนิทรรศการและกิจกรรมของหน่วยงานผ่านสื่อต่างๆ

กลุ่มชันสูตรโรคสัตว์
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
1) ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ ด้านการชันสููตรโรคระบาดสัตว์ โรคสัตว์ต่างๆๆ
โรคติดต่อระหว่างคนและสัตว์ โรคอุบัติใหม่ โรคอุบัติซ้ําทางห้องปฏิบัติการพยาธิ
วิ ท ยา ไวรั ส วิ ท ยา อิ ม มู น และซี รั ม วิ ท ยา พิ ษ วิ ท ยาและชี ว เคมี ปรสิ ต วิ ท ยา
แบคทีเรียและเชื้อรา และชีวโมเลกุลด้วยวิธีที่เป็นมาตรฐานสากล
2) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย พัฒนาวิชาการ องค์ความรู้และนวัตกรรมด้านการชันสูตร
โรคสัตว์ทางพยาธิวิทยา ไวรสวทยา
โรคสตวทางพยาธวทยา
ไวรัสวิทยา อมมู
อิมมนและซี
นและซรมวทยา
รัมวิทยา พษวทยาและชวเคม
พิษวิทยาและชีวเคมี
ปรสิตวิทยา แบคทีเรียและเชื้อราและชีวโมเลกุล
3) ให้คําแนะนําและแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพสัตว์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

กลุ่มตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
1) ตรวจสอบ ศึกษา วิเคราะห์ ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์และสุขอนามัย
สิ่ งแวดล้ อมด้านการปศุสัตว์ ด้ว ยวิธี ที่ เ ป็ นมาตรฐานสากล ประกอบด้ ว ย
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารตรวจสารเร่ ง เนื้ อ แดง ตรวจคุ ณ ภาพน้ํ า นม จุ ล ชี ว วิ ท ยา
สิ่งแวดล้อมการปศุสัตว์ และตรวจวิเคราะห์สารตกค้างในอาหารสัตว์
2) ศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ จั ย พั ฒ นาวิ ช าการ องค์ ค วามรู้ แ ละนวั ต กรรมด้ า น
มาตรฐานสินค้าปศสัสตตวและสุ
มาตรฐานสนคาปศุ
ว์และสขอนามั
ขอนามยสงแวดลอมดานการปศุ
ยสิ่งแวดล้อมด้านการปศสัสตว
ตว์ รวมถง
รวมถึง
การพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้
3)ให้คําแนะนําเพื่อแก้ไขปัญหาด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์และสุขอนามัย
สิ่งแวดล้อมด้านการปศุสัตว์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

แผนภูมิการแบ่งงานและอัตรากําลังของส่วนราชการในกรมปศุสตั ว์
ขรก. - 427
พรก. - 538
ลจป. - 122

สํานักงานปศุสตั ว์เขต 1-9
ปศุสัตว์เขต (อํานวยการ สูง) - 9
ฝ่ายบริหารทั่วไป

ขรก. -30

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

ขรก. -36

ส่วนสุขภาพสัตว์

ขรก. - 52

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

ขรก. - 53

พรก. - 25

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชพ) - 9

พรก. - 18

นายสัตวแพทย์ (ชพ) -9

พรก. - 68

นายสัตวแพทย์ (ชพ) - 9

พรก. - 36

ลจป. - 43
นักั จัดั การงานทััว่ ไป
ไ (ชก)
นักจัดการงานทั่วไป (ปก/ชก)
นักวิชาการเงินและบัญชี (ชก/ปก)
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)
จพง.การเงินและบัญชี (ปง/ชง)

ลจป. - 0

ลจป. - 0

-3
-9
-2
-9
-7

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ชพ)
-5
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปก/ชก) - 13
นักทรัพยากรบุคคล (ปก/ชก)
-9

นายสัตวแพทย์ (ปก/ชก/ชพ)
สัตวแพทย์ (ปง/ชง)

- 27
- 16

ลจป. - 0
นายสัตวแพทย์ (ปก/ชก/ชพ)
สัตวแพทย์ (ปง/ชง)
เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปง/ชง)

- 32
- 11
-1

ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ขรก. -50

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 1-9

ขรก. -56

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 8 ศูนย์

ขรก. - 141

นักวิชาการสัตวบาล (ชพ)
สัตวแพทย์ (อว)

พรก. - 42

นักวิชาการสัตวบาล (ชพ)
นักวิชาการสัตวบาล (ชก)

พรก. – 99

ผชช.ด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ - 4
นายสัตวแพทย์ (ชช)
-3
นายสัตั วแพทย์์ (ชพ)
( )
-1

พรก. - 250

-7
-2

ลจป. - 0

นักวิชาการสัตวบาล (ปก/ชก/ชพ)
นักวิชาการสัตวบาล (ปก/ชก)
สัตวแพทย์ (อว)
เจ้าพนักงานสัตวบาล (อว)
เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปง/ชง)

ระดับ

สูง

จํานวน

9

- 14
-8
-1
-2
- 16

นักวิชาการสัตวบาล (ปก/ชก)
เจ้าพนักงานสัตวบาล (อว)
เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปง/ชง)
นายช่างเครื่องกล (ปง/ชง)
นายชางเครองกล
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)
จพง.การเงินและบัญชี (ปง/ชง)

-8
-1

ลจป - 56
ลจป.

เชี่ยวชาญ ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพิเศษ ชํานาญการ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ
7

48

158

4

นายสัตวแพทย์ (ปก/ชก/ชพ)
นายสัตวแพทย์ (ปก/ชก)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปก/ชก/ชพ)
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ปก/ชก)
นกวทยาศาสตรการแพทย
สัตวแพทย์ (อว)
สตวแพทย์ (ปง/ชง)
นายช่างเทคนิค (ปง/ชง)
ุ
((ปง/ชง)
/ )
เจ้าพนักงานธรการ

- 15
-2
- 13
-6
- 10
-1

73

ลจป. - 23

- 47
-1
- 38
- 16
-2
- 12
-3
- 14

อาวุโส

ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน

รวม

9

119

427

