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การปฏิบัติงานต่างลักษณะงานของสํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ กรมปศุสัตว ์
 

กลุ่ม/ฝ่าย หน้าทีค่วามรับผิดชอบ ลกัษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตัิงาน 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการทั่วไป 
2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ 
การบริหารงานบุคคล งานติดต่อประสานงาน และงานสถิติ
ข้อมูล 
3) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน งบประมาณ และ
เร่งรัดติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานัก 

1. งานบริหารทั่วไป งานสารบรรณ งานธุรการ งานงบประมาณ 
งานการเงิน การบัญชีและพัสดุ งานบุคคล 
และกฎหมายหรือกฎระเ บียบต่ างๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุ 
 

 

2. กลุ่มวิจัยและพฒันาโคนม 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดแนวนโยบาย แผนงานวิจัย 
ประสานงานวิจัย การปรับปรุงพันธุกรรมและการจัดการ
ฟาร์มโคนมของประเทศร่วมกับหน่วยงานในสังกัด รวมทั้ง
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
2) ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์ของหน่วยงานใน
สังกัดและเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ให้
เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม การจัดทํามาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ 
ที่ดี (Good Animal Husbandry Practice) พัฒนาระบบ 
รูปแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีในการตรวจรับรองมาตรฐาน 
ปศุสัตว์อินทรีย์ 
3) ติดตามประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาอุปสรรคใน
การดําเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดทิศทางและ
บริหารงานวิจัยโคนมของสํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ พัฒนา
ระบบสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโคนม 
เพื่อให้บริการแก่นักวิชาการและผู้สนใจ ตลอดจนให้
คําปรึกษาด้านการวิจัยโคนมแก่หน่วยงานสังกัด 
4) ประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการทั้ งในและ
ต่างประเทศ 
5) ปฏิบัตงิานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย 

2. งานวิจัยและพัฒนาพันธุ์โคนม ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัยการปรับปรุงสายพันธุ์โคนม 
รวมถึงระบบการจัดการฟาร์มโคนมของ
ประเทศ 

กฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์ สัตว์และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
โคนม สัตว์ต้นพันธุ์ (GGP/GP) เทคโนโลยี
ปรั บปรุ ง และขยายพั น ธุ์ ชั้ น สู ง  ระบบ
มาตรฐานฟาร์ม ระบบมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์
ที่ดี (Good Animal Husbandry Practice) 
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กลุ่ม/ฝ่าย หน้าทีค่วามรับผิดชอบ ลกัษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตัิงาน 

3. ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม  
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาสัตว์ต้นพันธุ์ (GGP/GP) ที่
ให้ผลผลิตสูง เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศ โดยเน้น
การใช้เทคโนโลยีปรับปรุงและขยายพันธุ์ชั้นสูง รวมทั้งวิจัย
วิทยาศาสตร์พื้นฐาน เ พื่อเ พิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุง
พันธุกรรมสัตว์ต้นพันธุ์ของประเทศ 
2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดการ
ฟาร์มให้มีประสิทธิภาพเพื่อการผลิตสัตว์ต้นพันธุ์ (GPP/GP) ที่มี
คุณภาพมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ตาม
มาตรฐานฟาร์มและมาตรฐาน (Good Animal Husbandry 
Practice) 
3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะของ
พันธุกรรมสัตว์ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อการรับรอง
และคุ้มครองพันธุ์ 
4) ศึกษา วิจัยการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นกําเนิด 
พัฒนาพันธุ์สัตว์เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งพันธุกรรมอย่างยั่งยืน 
5) ศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการใน
การตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์และมาตรฐานปศุสัตว์
อื่นๆ 
6) ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตโคนมพันธุ์ดี (Seed Hub) และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
โคนมพันธุ์ดี (Regional Dairy Cattle Training) ของภูมิภาค
อาเซียน 
7) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์สัตว์และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
8) ร่วมในการกําหนดแนวนโยบายและแผนงานวิจัยเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาพันธุ์และการจัดการฟาร์มของประเทศร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
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กลุ่ม/ฝ่าย หน้าทีค่วามรับผิดชอบ ลกัษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตัิงาน 

4. กลุ่มวิจัยและพฒันา 
โคเนื้อ 

1) ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดแนวนโยบาย แผนงานวิจัย 
ประสานงานวิจัย การปรับปรุงพันธุกรรมและการจัดการ
ฟาร์มโคเนื้อของประเทศร่วมกับหน่วยงานในสังกัด รวมทั้ง
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
2) ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์ของหน่วยงานใน
สังกัดและเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ให้
เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม การจัดทํามาตรฐานการเลี้ยง
สัตว์ที่ดี (Good Animal Husbandry Practice)พัฒนา
ระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีในการตรวจรับรอง
มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ 
3) ติดตามประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาอุปสรรคใน
การดําเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดทิศทางและ
บริหารงานวิจัยโคเนื้อของสํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ พัฒนา
ระบบสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโคเนื้อ เพื่อ
ให้บริการแก่นักวิชาการ และผู้สนใจ ตลอดจนให้คําปรึกษา
ด้านการวิจัยโคเนื้อแก่หน่วยงานสังกัด 
4) ประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการทั้ งในและ
ต่างประเทศ 
5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย 

3. งานวิจัยและพัฒนาพันธุ์โคเนื้อ ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัยการปรับปรุงสายพันธุ์โคเนื้อ 
รวมถึงระบบการจัดการฟาร์มโคเนื้อของ
ประเทศ 

กฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์ สัตว์และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
โคเนื้อ สัตว์ต้นพันธุ์ (GGP/GP) เทคโนโลยี
ป รั บปรุ ง และขยายพั น ธุ์ ชั้ น สู ง  ระบบ
มาตรฐานฟาร์ม ระบบมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์
ที่ดี (Good Animal Husbandry Practice) 

5. ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ  
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาสัตว์ต้นพันธุ์ (GGP/GP) 
ที่ให้ผลผลิตสูง เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศ 
โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีปรับปรุงและขยายพันธุ์ชั้นสูง 
รวมทั้งวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปรับปรุงพันธุกรรมสัตว์ต้นพันธุ์ของประเทศ 
2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการ
จัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพเพื่อการผลิตสัตว์ต้นพันธุ์
(GPP/GP) ที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและ 
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กลุ่ม/ฝ่าย หน้าทีค่วามรับผิดชอบ ลกัษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตัิงาน 

 สิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานฟาร์มและมาตรฐาน (Good 
Animal Husbandry Practice) 
3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะ
ของพันธุกรรมสัตว์ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อการ
รับรองและคุ้มครองพันธุ์ 
4) ศึกษา วิจัยการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทั้งในถิ่นและนอกถิ่น
กําเนิด พัฒนาพันธุ์สัตว์เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งพันธุกรรม
อย่างยั่งยืน 
5) ศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ
ในการตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์และมาตรฐาน
ปศุสัตว์อื่นๆ 
6) ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลาง
การผลิตโคเนื้อพันธุ์ดี (Seed Hub) และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตโคเนื้อ พันธุ์ดี (Regional Beef Cattle Training) 
ของภูมิภาคอาเซียน 
7) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์สัตว์และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
8) ร่วมในการกําหนดแนวนโยบายและแผนงานวิจัยเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาพันธุ์และการจัดการฟาร์มของประเทศ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย  

  

6. กลุ่มวิจัยและพฒันากระบือ 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดแนวนโยบาย แผนงานวิจัย 
ประสานงานวิจัย การปรับปรุงพันธุกรรมและการจัดการ
ฟาร์มกระบือของประเทศร่วมกับหน่วยงานในสังกัด รวมทั้ง
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
2) ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์ของหน่วยงานใน
สังกัดและเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ให้ 

4. งานวิจัยและพัฒนาพันธุ์กระบือ ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัยการปรับปรุงสายพันธุ์กระบือ 
รวมถึงระบบการจัดการฟาร์มกระบือของ
ประเทศ 

กฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์ สัตว์และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
กระบือ สัตว์ต้นพันธุ์ (GGP/GP) เทคโนโลยี
ป รั บปรุ ง และขยายพั น ธุ์ ชั้ น สู ง  ระบบ
มาตรฐานฟาร์ม ระบบมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์
ที่ดี (Good Animal Husbandry Practice) 
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กลุ่ม/ฝ่าย หน้าทีค่วามรับผิดชอบ ลกัษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตัิงาน 

 เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม การจัดทํามาตรฐานการเลี้ยงสัตว์
ที่ดี (Good Animal Husbandry Practice) พัฒนาระบบ 
รูปแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีในการตรวจรับรองมาตรฐาน  
ปศุสัตว์อินทรีย์ 
3) ติดตามประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาอุปสรรคใน
การดําเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดทิศทางและ
บริหารงานวิจัยกระบือของสํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ พัฒนา
ระบบสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านกระบือเพื่อ
ให้บริการแก่นักวิชาการ และผู้สนใจ ตลอดจนให้คําปรึกษา
ด้านการวิจัยกระบือแก่หน่วยงานสังกัด 
4) ประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการทั้ งในและ
ต่างประเทศ 
5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย 

  

7. ศูนย์วิจัยและพัฒนา 
กระบือ 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาสัตว์ต้นพันธุ์ (GGP/GP) 
ที่ให้ผลผลิตสูง เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศ 
โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีปรับปรุงและขยายพันธุ์ชั้นสูง 
รวมทั้งวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปรับปรุงพันธุกรรมสัตว์ต้นพันธุ์ของประเทศ 
2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการ
จัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพเพื่อการผลิตสัตว์ต้นพันธุ์ 
(GPP/GP) ที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานฟาร์มและมาตรฐาน (Good 
Animal Husbandry Practice) 
3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะ
ของพันธุกรรมสัตว์ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อการ
รับรองและคุ้มครองพันธุ์ 
 

  



แบบฟอร์ม 4 
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กลุ่ม/ฝ่าย หน้าทีค่วามรับผิดชอบ ลกัษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตัิงาน 

 4) ศึกษา วิจัยการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทั้งในถิ่นและนอกถิ่น
กําเนิด พัฒนาพันธุ์สัตว์เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งพันธุกรรม
อย่างยั่งยืน 
5) ศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ
ในการตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์และมาตรฐาน
ปศุสัตว์อื่นๆ 
6) ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลาง
การผลิตกระบือพันธุ์ดี (Seed Hub) และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตกระบือพันธุ์ดี (Regional Buffalo 
Training) ของภูมิภาคอาเซียน 
7) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์สัตว์และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
8) ร่วมในการกําหนดแนวนโยบายและแผนงานวิจัยเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาพันธุ์และการจัดการฟาร์มของประเทศ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย  

  

8. กลุ่มวิจัยและพฒันาสัตว์ปีก 1) ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดแนวนโยบาย แผนงานวิจัย 
ประสานงานวิจัย การปรับปรุงพันธุกรรมและการจัดการ
ฟาร์มสัตว์ปีกของประเทศร่วมกับหน่วยงานในสังกัด รวมทั้ง
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
2) ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์ของหน่วยงานใน
สังกัดและเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ให้
เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม การจัดทํามาตรฐานการเลี้ยงสัตว์
ที่ดี (Good Animal Husbandry Practice) พัฒนาระบบ 
รูปแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีในการตรวจรับรองมาตรฐาน 
ปศุสัตว์อินทรีย์ 
3) ติดตามประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาอุปสรรคใน 

5. งานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สัตว์ปีก ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัยการปรับปรุงสายพันธุ์สัตว์ปีก 
รวมถึงระบบการจัดการฟาร์มสัตว์ปีกของ
ประเทศ 

กฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์ สัตว์และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
สัตว์ปีก สัตว์ต้นพันธุ์ (GGP/GP) เทคโนโลยี
ป รั บปรุ ง และขยายพั น ธุ์ ชั้ น สู ง  ระบบ
มาตรฐานฟาร์ม ระบบมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์
ที่ดี (Good Animal Husbandry Practice) 



แบบฟอร์ม 4 
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กลุ่ม/ฝ่าย หน้าทีค่วามรับผิดชอบ ลกัษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตัิงาน 

  
 

การดําเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดทิศทางและ
บริหารงานวิจัยสัตว์ปีกของสํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ พัฒนา
ระบบสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสัตว์ปีกเพื่อให้
บริการแก่นักวิชาการ และผู้สนใจ ตลอดจนให้คําปรึกษา
ด้านการวิจัยสัตว์ปีกแก่หน่วยงานสังกัด 
4) ประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการทั้ งในและ
ต่างประเทศ 
5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย 

  

9. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาสัตว์ต้นพันธุ์ (GGP/GP) 
ที่ให้ผลผลิตสูง เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศ 
โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีปรับปรุงและขยายพันธุ์ชั้นสูง 
รวมทั้งวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปรับปรุงพันธุกรรมสัตว์ต้นพันธุ์ของประเทศ 
2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการ
จัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพเพื่อการผลิตสัตว์ต้นพันธุ์ 
(GPP/GP) ที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานฟาร์มและมาตรฐาน (Good 
Animal Husbandry Practice) 
3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะ
ของพันธุกรรมสัตว์ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อการ
รับรองและคุ้มครองพันธุ์ 
4) ศึกษา วิจัยการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทั้งในถิ่นและนอกถิ่น
กําเนิด พัฒนาพันธุ์สัตว์เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งพันธุกรรม
อย่างยั่งยืน 
5) ศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ
ในการตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์และมาตรฐาน
ปศุสัตว์อื่นๆ 
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กลุ่ม/ฝ่าย หน้าทีค่วามรับผิดชอบ ลกัษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตัิงาน 

6) ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลาง
การผลิตสัตว์ปีกพันธุ์ดี (Seed Hub) และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ปีกพันธุ์ดี (Regional Poultry 
Training) ของภูมิภาคอาเซียน 
7) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์สัตว์และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
8) ร่วมในการกําหนดแนวนโยบายและแผนงานวิจัยเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาพันธุ์และการจัดการฟาร์มของประเทศ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย  

10.  กลุ่มวิจัยและพฒันาสุกร 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดแนวนโยบาย แผนงานวิจัย ประสาน
งานวิจัย การปรับปรุงพันธุกรรมและการจัดการฟาร์มสุกรของ
ประเทศร่วมกับหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง  
2) ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์ของหน่วยงานในสังกัด
และเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานฟาร์ม การจัดทํามาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ที่ดี (Good 
Animal Husbandry Practice) พัฒนาระบบ รูปแบบ 
หลักเกณฑ์ และวิธีในการตรวจรับรองมาตรฐาน  ปศุสัตว์
อินทรีย์ 
3) ติดตามประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการ
ดําเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดทิศทางและบริหาร
งานวิจัยสุกรของสํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ พัฒนาระบบสารสนเทศ
และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุกรเพื่อให้บริการแก่นักวิชาการ 
และผู้สนใจ ตลอดจนให้คําปรึกษาด้านการวิจัยสุกรแก่หน่วยงาน
สังกัด 
4) ประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศ 
5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย 

6. งานวิจัยและพัฒนาพันธุ์สุกร ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัยการปรับปรุงสายพันธุ์ สุกร 
รวมถึ งระบบการจัดการฟาร์มสุกรของ
ประเทศ 

กฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์ สัตว์และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
สุกร สัตว์ต้นพันธุ์ (GGP/GP) เทคโนโลยี
ป รั บปรุ ง และขยายพั น ธุ์ ชั้ น สู ง  ระบบ
มาตรฐานฟาร์ม ระบบมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์
ที่ดี (Good Animal Husbandry Practice) 
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กลุ่ม/ฝ่าย หน้าทีค่วามรับผิดชอบ ลกัษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตัิงาน 

11. ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร  
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาสัตว์ต้นพันธุ์ (GGP/GP) 
ที่ให้ผลผลิตสูง เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศ 
โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีปรับปรุงและขยายพันธุ์ชั้นสูง 
รวมทั้งวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปรับปรุงพันธุกรรมสัตว์ต้นพันธุ์ของประเทศ 
2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการ
จัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพเพื่อการผลิตสัตว์ต้นพันธุ์ 
(GPP/GP) ที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและ
สิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานฟาร์มและมาตรฐาน (Good 
Animal Husbandry Practice) 

3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะ
ของพันธุกรรมสัตว์ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อการ
รับรองและคุ้มครองพันธุ์ 
4) ศึกษา วิจัยการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทั้งในถิ่นและนอกถิ่น
กําเนิด พัฒนาพันธุ์สัตว์เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งพันธุกรรม
อย่างยั่งยืน 
5) ศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ
ในการตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์และมาตรฐาน
ปศุสัตว์อื่นๆ 
6) ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตสุกรพันธุ์ดี (Seed Hub) และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต
สุกรพันธุ์ดี (Regional Swine Training) ของภูมิภาคอาเซียน 
7) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์สัตว์และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
8) ร่วมในการกําหนดแนวนโยบายและแผนงานวิจัยเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาพันธุ์และการจัดการฟาร์มของประเทศร่วมกับ
หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
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กลุ่ม/ฝ่าย หน้าทีค่วามรับผิดชอบ ลกัษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตัิงาน 

12. กลุ่มวิจัยและพฒันาแพะ
แกะ 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดแนวนโยบาย แผนงานวิจัย 
ประสานงานวิจัย การปรับปรุงพันธุกรรมและการจัดการ
ฟาร์มแพะแกะของประเทศร่วมกับหน่วยงานในสังกัด 
รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง  
2) ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์ของหน่วยงานใน
สังกัดและเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ให้
เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม การจัดทํามาตรฐานการเลี้ยงสัตว์
ที่ดี (Good Animal Husbandry Practice) พัฒนาระบบ 
รูปแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีในการตรวจรับรองมาตรฐาน  
ปศุสัตว์อินทรีย์ 
3) ติดตามประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาอุปสรรคใน
การดําเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดทิศทางและ
บริหารงานวิจัยแพะแกะของสํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ พัฒนา
ระบบสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านแพะแกะ เพื่อ
ให้บริการแก่นักวิชาการ และผู้สนใจ ตลอดจนให้คําปรึกษา
ด้านการวิจัยแพะแกะแก่หน่วยงานสังกัด 
4) ประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการทั้ งในและ
ต่างประเทศ 
5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย 

7. งานวิจัยและพัฒนาพันธุ์แพะแกะ 
ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยการปรับปรุงสายพันธุ์
แพะแกะ รวมถึงระบบการจัดการฟาร์มแพะ
แกะของประเทศ 

กฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์ สัตว์และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
แพะแกะ สัตว์ต้นพันธุ์ (GGP/GP) เทคโนโลยี
ป รั บปรุ ง และขยายพั น ธุ์ ชั้ น สู ง  ระบบ
มาตรฐานฟาร์ม ระบบมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์
ที่ดี (Good Animal Husbandry Practice) 

13. ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะ
แกะ   
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาสัตว์ต้นพันธุ์ (GGP/GP) 
ที่ให้ผลผลิตสูง เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศ 
โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีปรับปรุงและขยายพันธุ์ชั้นสูง 
รวมทั้งวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
ปรับปรุงพันธุกรรมสัตว์ต้นพันธุ์ของประเทศ 
2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการ
จัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพเพื่อการผลิตสัตว์ต้นพันธุ์ 
(GPP/GP) ที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและ
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กลุ่ม/ฝ่าย หน้าทีค่วามรับผิดชอบ ลกัษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตัิงาน 

สิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานฟาร์มและมาตรฐาน (Good 
Animal Husbandry Practice) 
3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะ
ของพันธุกรรมสัตว์ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อการ
รับรองและคุ้มครองพันธุ์ 
4) ศึกษา วิจัยการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทั้งในถิ่นและนอกถิ่น
กําเนิด พัฒนาพันธุ์สัตว์เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งพันธุกรรม
อย่างยั่งยืน 
5) ศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการ
ในการตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์และมาตรฐาน
ปศุสัตว์อื่นๆ 
6) ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลาง
การผลิตแพะแกะพันธุ์ดี (Seed Hub) และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตแพะแกะพันธุ์ดี (Regional Goat and 
Sheep,  Training) ของภูมิภาคอาเซียน 
7) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์สัตว์และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
8) ร่วมในการกําหนดแนวนโยบายและแผนงานวิจัยเพื่อ
ปรับปรุงพัฒนาพันธุ์และการจัดการฟาร์มของประเทศ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย  

14. กลุ่มวิจัยและพฒันา
ความหลากหลายทางชวีภาพ 
 

1) ศึกษา วิจัย อนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์ของประเทศไทย
2)ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมความหลากหลายทางพันธุกรรม
สัตว์ของประเทศไทยและของเอเชีย ส่งเสริมความร่วมมือใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์ของประเทศต่างๆ ใน
เอเชีย 
3) ศึกษา วิจัย ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์ที่เหมาะสมและ

8. งานวิจัยและพัฒนาความหลากหลาย
ทางพันธุกรรมสัตว์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย 
และอนุรักษ์ ความหลากหลายทางพันธุกรรม
สัตว์ของประเทศและในเอเซีย 

กฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์ สัตว์และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
ความหลากหลายทางพันธุกรรมสัตว์ของ
ประเทศไทยและของเอเชีย ระเบียบและ
กฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและการแบ่งปัน
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ท รั พ ย า ก ร พั น ธุ ก ร ร ม
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กลุ่ม/ฝ่าย หน้าทีค่วามรับผิดชอบ ลกัษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตัิงาน 

สามารถปรับตัวภายใต้การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคปศุสัตว์ การจัดการมูลสัตว์เพื่อ
เป็นพลังงานและปุ๋ย 
4) พัฒนาระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและการ
แบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมภายในประเทศ
และความร่วมมือระหว่างประเทศภายในภาคพื้นเอเชีย 
5) เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ สังคม และ
วัฒนธรรมของความหลากหลายทางพันธุกรรมสัตว์ภายใน
และระหว่างเผ่าพันธุ์ของประเทศไทยและของเอเชีย 
6) ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์ 
และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาคปศุสัตว์ของภูมิภาค
เอเซีย 
7) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย 

ภายในประเทศและความร่วมมือระหว่าง
ประเทศภายในภาคพื้นเอเชีย และระบบการ
จัดการความรู้ 

15. กลุ่มพัฒนาระบบการ
ผลิตและการรับรองพันธุ์สัตว ์
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดยุทธศาสตร์ และแผนการผลิต
ปศุสัตว์  เพื่อกระจายสัตว์พันธุ์ดี ผ่านฟาร์มเครือข่าย
เกษตรกรให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ 
2) วิจัย และพัฒนาระบบฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี การขึ้น
ทะเบียนและรับรองพันธุ์สัตว์ 
3) กํากับและตดิตาม ดูแล ใหค้ําแนะนําเพื่อพัฒนาระบบ
การเลี้ยงสัตวข์องฟาร์มเครือขา่ยปรับปรงุพันธุ์และ
ขยายพันธุ์ เครอืข่ายใช้ประโยชน์พันธุกรรมและเทคโนโลยี 
และเครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตวพ์ื้นเมืองให้เป็นไปตาม
มาตรฐานฟาร์มและมาตรฐานทีด่ีการปฏิบัตกิารผลิตสัตว์ 
Good Animal Husbandry Practice (GAHP) 
4) สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ และถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์ 
5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย 

9. งานพัฒนาระบบการผลิตและการรับรอง
พันธุ์สัตว์ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนา
ระบบการผลิตปศุสัตว์และการรับรองพันธุ์
สัตว์ เพื่อกระจายสัตว์พันธุ์ดี พัฒนาระบบ
ฟาร์มเครือข่าย และพัฒนาระบบการเลี้ยง
สัตว์ของฟาร์มเครือข่าย   

กฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์ สัตว์และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
การจัดทําแผนงานโครงการวิจัย ระบบฟาร์ม 
เครือข่าย มาตรฐานฟาร์มและมาตรฐานการ
เลี้ยงสัตว์ที่ดี (Good Animal Husbandry 
Practice) การสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีการ
ผลิตปศุสัตว์ 
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กลุ่ม/ฝ่าย หน้าทีค่วามรับผิดชอบ ลกัษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตัิงาน 

16. กลุ่มวิจัยและพฒันา
ระบบฐานข้อมลูการปรับปรุง
พันธุ์สัตว ์
 

1) ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้านการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อ
ประเมินคุณค่าทางพันธุกรรมสัตว์ของประเทศร่วมกันทั้ง
ภาครัฐและเอกชน 
2) ศึกษาและพัฒนาระบบการเชื่อมโยงการใช้ทรัพยากร
พันธุกรรมปศุสัตว์ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ของประเทศ 
3) เป็นศูนย์กลางในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศ
ทางวิชาการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกและปรับปรุง
พันธุ์ ปศุสัตว์ของประเทศ 
4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย 

10. ง า น จั ดทํ า ร ะบบฐ าน ข้ อ มู ล ก า ร
ปรับปรุงพันธุ์สัตว์  

ระบบฐานข้อมูล การพัฒนาระบบข้อมูล
สารสนเทศ การเชื่อมโยงข้อมูล 

17.  กลุ่มวิจัยและพฒันา
สุขภาพสัตว ์
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านสุขภาพสัตว์ การควบคุมและ
ป้องกันโรค ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์ และ  
การพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม 
2) กํากับ ดูแล ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานด้านสุขภาพ
สัตว์ของหน่วยงานในสังกัดสํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
3) ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ในด้านสุขภาพสัตว์ของหน่วยงานในสังกัดสํานักพัฒนาพันธุ์
สัตว์ และการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม 
4)  ดํา เนินการตามกฎหมายว่าด้ วยโรคระบาดสัตว์ 
การควบคุม การบําบัดโรคสัตว์ 
5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย 

11. งานด้านสุขภาพสัตว์ การควบคุมและ
ป้องกันโรค ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพ
สัตว์ และการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตาม
มาตรฐานฟาร์ม 

กฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ การควบคุม 
ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์ การวินิจฉัยและ
ชันสูตรโรคสัตว์ การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค
สัตว์ การรักษาพยาบาลสัตว์ และระบาด
วิทยาทางสัตวแพทย์ 
 

18.  ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์
สัตว์ (29 ศูนย์) 

1) ศึกษา วิจัย ทดสอบพันธุ์สัตว์ที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ 
(PS) ที่ ให้ผลผลิตสูง เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของ
ประเทศ และกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้เกษตรกร เครือข่ายและ
เกษตรกรทั่วไป 
2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์
พันธุ์ดี (PS) การจัดการฟาร์ม เพื่อการผลิตสัตว์ที่เหมาะสม

12. งานวิจัยทดสอบพนัธุ์สัตว์ ศึกษา วิจัย 
ทดสอบพันธุ์ สัตว์ที่ ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ 
(PS) พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์พันธุ์ดี 
(PS) การจัดการฟาร์ม เพื่อการผลิตสัตว์ที่
เหมาะสมแต่ละท้องถิ่น และกระจายสัตว์
พันธุ์ดีให้เกษตรกร เครือข่ายและเกษตรกร

ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์
สัตว์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
การทดสอบพันธุ์สัตว์ เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
พันธุ์ดี (PS) สัตว์พื้นเมือง สัตว์หายากและ
สัตว์ใกล้สูญพันธุ์ 
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กลุ่ม/ฝ่าย หน้าทีค่วามรับผิดชอบ ลกัษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตัิงาน 

แต่ละท้องถิ่ น  มี คุณภาพ  ปลอดภัยต่อ ผู้บริ โภคและ
สิ่งแวดล้อม วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ 
และวิธีการในการตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ 
3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะ
ของพันธุกรรมสัตว ์คุณลักษณะประจําพันธุ์ และรับรองพันธุ์
สัตว ์เพื่อการรับรองและคุ้มครองพันธุ์สัตว์ 
4) อนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์พื้นเมือง สัตว์หายากและสัตว์ใกล้
สูญพันธุ์ของประเทศ ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นกําเนิดเดิม เพื่อ
รักษาพันธุกรรมและพัฒนาให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
อย่างยั่งยืน 
5) ติดตาม กํากับ ดูแลให้คําแนะนํา การเลี้ยงสัตว์ของฟาร์ม
เครือข่ายปรับปรุงพันธุ์ เครือข่ายผลิตสัตว์พันธุ์ดีและ
เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กําหนด 
6) ให้บริการทางวิชาการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตสัตว์พันธุ์ดี การผลิตปศุสัตว์อินทรีย์แก่เกษตรกร
และผู้เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
7) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์สัตว์และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง 
8) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

ทั่วไป อนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์พื้นเมือง สัตว์หา
ยากและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศในพืน้ที่
รับผิดชอบ  
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