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การปฏิบัติงานต่างลักษณะงานของสํานักพัฒนาอาหารสตัว์ กรมปศุสัตว ์
 

กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะที่ใชใ้นการปฏบิตังิาน 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณและงานธุรการ
ทั่วไป 
2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี วัสดุ
ค รุ ภัณ ฑ์  กา รบริ ห า ร ง าน บุคคล  กา ร ติ ด ต่ อ
ประสานงาน และงานสถิติข้อมูล 
3 )  ดํ า เ นิ นก า ร เ กี่ ย ว กั บก า รจั ดทํ า แผน ง าน 
งบประมาณ และเร่งรัดติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของสํานัก 
4) ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

1.  งานบริหารทั่วไป ง า น ส า ร บ ร ร ณ  ง า น ธุ ร ก า ร  ง า น
งบประมาณ งานการเงิน การบัญชีและ
พัส ดุ  งานบุคคล  และกฎหมายหรื อ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและการพัสดุ 

 
 

2. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการ
วิเคราะห์อาหารสัตว์ 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาวิชาการ ด้าน
การวิเคราะห์อาหารสัตว์ การประเมินคุณค่าทาง
โภชนะของอาหารสัตว์ มาตรฐานอาหารสัตว์ และ
เทคโนโลยีชีวภาพอาหารสัตว์   
2) กําหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพ
เสบียงสัตว์ 
3) ดําเนินการวิเคราะห์ ตรวจสอบ คุณภาพ อาหาร
สัตว์ ดิน น้ํา และปุ๋ยเพื่อบริการแก่เกษตรกร                
4) กําหนด และประสานแผนงานการวิเคราะห์ อาหาร
สัตว์ กับหน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5) ให้คําปรึกษา แนะนําทางวิชาการด้านการ
วิเคราะห์อาหารสัตว์ 
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

2. งานวิเคราะห์อาหารสัตว์ เกี่ยวกับ
การประเมินคุณค่าทางโภชนะของอาหาร
สัตว์ มาตรฐานอาหารสัตว์ และเทคโนโลยี 
ชีวภาพอาหารสัตว์ กําหนดมาตรฐาน 
ตรวจสอบ และรับรองคุณภาพเสบียงสัตว์ 
ตรวจสอบ คุณภาพอาหารสัตว์ รวมทั้งดิน 
น้ํา และปุ๋ย  

การประเมินคุณค่าทางโภชนะของอาหาร
สัตว์ มาตรฐานอาหารสัตว์เทคโนโลยี 
ชีวภาพอาหารสัตว์   
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะที่ใชใ้นการปฏบิตังิาน 

3. กลุ่มวิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์ 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาวิชาการด้าน
อาหารสัตว์ ความต้องการโภชนะของสัตว์ คุณค่า
ทางโภชนะของอาหารสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ การ
นําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและผลพลอยได้จาก
ภาคอุตสาหกรรมมาใช้ เลี้ยงสัตว์ การพัฒนาสูตร
อาหารสัตว์ การจัดการอาหารสัตว์ และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ 
2) กําหนดและประสานแผนงานวิจัยด้านอาหารสัตว์ 
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
3) ให้คําปรึกษา แนะนําทางวิชาการด้านอาหารสัตว์  
4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

3. งานวิจัยอาหารสัตว์ เกี่ยวกับความ
ต้องการโภชนะของสัตว์ คุณค่าทางโภชนะ
ของอาหารสัต ว์  วัตถุ ดิบอาหารสัต ว์ 
การนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและ  
ผลพลอยได้จากภาคอุตสาหกรรมมาใช้
เลี้ยงสัตว์ การพัฒนาสูตรอาหารสัตว์ 
การ จัดการอาหารสัต ว์  และ อื่นๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์ 
 

มาตรฐานความต้องการโภชนะของสัตว์  
การนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและผล
พลอยได้จากภาคอุตสาหกรรมมาใช้เลี้ยง
สัตว์ สูตรอาหารสัตว์ การจัดการอาหาร
สัตว์ 

4. กลุ่มวิจัยและพัฒนาพืช
อาหารสัตว์ 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาวิชาการพืช
อาหารสัตว์ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์ การปรับปรุง
พันธุ์ การจัดการ การผลิต การขยายพันธุ์ การใช้
ประโยชน์ การถนอม การเก็บรักษา และอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้องกับพืชอาหารสัตว์ 
2) ตรวจสอบและรับรองพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
3) กําหนดและประสานแผนงานวิจัยด้านพืชอาหาร
สัตว์ กับหน่วยงานในสังกัดและหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
4) ให้คําปรึกษา  แนะนําวิชาการด้านพืชอาหารสัตว์ 
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

4. งานวิจัยพืชอาหารสัตว์ การอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทาง
ชีวภาพพืชอาหารสัตว์ การปรับปรุงพันธุ์ 
การจัดการ การผลิต การขยายพันธุ์ การ
ใช้ประโยชน์ การถนอม การเก็บรักษา 
และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพืชอาหารสัตว์ 
 

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์ 
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะที่ใชใ้นการปฏบิตังิาน 

5. กลุ่มวิจัยและพัฒนา
ความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาความมั่นคงด้าน
อาหารสัตว์ ในด้านระบบการผลิตเสบียงสัตว์ ระบบ
การผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และระบบการผลิต
อาหารสัตว์สําหรับการเลี้ยงปศุสัตว์ในรูปแบบต่างๆ  
2) กําหนดและประสานแผนงานผลิต ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาอาชีพ การผลิตเสบียงสัตว์ การ
ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์ และการ
พัฒนาเครือข่ายเกษตรกร กับหน่วยงานในสังกัดและ
หน่วยงานอื่นที่เ กี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือเกษตรที่
ประสบภัยธรรมชาติ  
3) กําหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และรับรองแปลง
ผลิตเสบียงสัตว์ 
4) ให้คําปรึกษา แนะนําทางวิชาการ ด้านความ
มั่นคงด้านอาหารสัตว์   
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

5. งานวิจัยความมั่นคงด้านอาหารสัตว์ 
ด้านระบบการผลิตเสบียงสัตว์ ระบบการ
ผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และระบบการ
ผลิตอาหารสัตว์สําหรับการเลี้ยงปศุสัตว์ใน
รูปแบบต่างๆ 

ระบบมาตรฐานการผลิตและคุณภาพ
เสบียงสัตว์  

6. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหาร
สัตว์ 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบ และวิธีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์สู่เกษตรกร 
2) กําหนด และประสานแผนงาน ทดสอบ สาธิต 
และถ่ ายทอดเทคโนโลยี ด้านอาหารสัต ว์  กับ
หน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
3) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และให้ความรู้ ด้าน
อาหารสัตว์ ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร 
4) ให้คําปรึกษา แนะนําทางวิชาการด้านการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์ 
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

6. การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหาร
สัตว์ แก่เกษตรกร พัฒนาสื่อ เครื่องมือ 
รูปแบบ และวิธีการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

รูปแบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะที่ใชใ้นการปฏบิตังิาน 

7. กลุ่มวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเมลด็พันธุ์พืช
อาหารสัตว์ 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ด
พันธุ์พืชอาหารสัตว์ การปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ 
การเก็บรักษา และวิธีการตรวจสอบคุณภาพเมล็ด
พันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
2) กําหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ รับรองแปลงผลิต 
และคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
3) กําหนด และประสานแผนงานด้านเทคโนโลยี
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ กับหน่วยงานในสังกัด และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 
4) ให้คําปรึกษา แนะนําทางวิชาการด้านเทคโนโลยี
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

7. งานวิจัยเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี การปรับปรุงสภาพ 
การเก็บรักษา  และวิ ธีการตรวจสอบ
คุณภาพของเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ การ
กําหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ รับรองแปลง
ผลิต และคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหาร
สัตว์ 
 

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
มาตรฐานเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 

8. ศูนย์วิจัยและพัฒนา
มาตรฐานอาหารสัตว์   
เคี้ยวเอื้อง 
 

1) ศึกษา  ค้นคว้า  วิ เคราะห์ วิจัย  และพัฒนา
มาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเ อื้อง โคเ นื้อ โคนม 
กระบือ แพะ แกะ 
2) กําหนดทิศทางงานวิจัย และประสานแผนงาน
ด้านมาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องกับหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
3) ผลิตโคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ แกะ สําหรับการ
ทดลองด้านมาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
4) ให้คําปรึกษา แนะนําทางวิชาการด้านมาตรฐาน
อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

8. งาน วิ จัยมาตรฐานอาหารสั ต ว์  
เคี้ยวเอื้อง ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและ
พัฒนา มาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
ได้แก่ โคเนื้อ โคนม กระบือ แพะ แกะ   
 

มาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง 
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กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และ
สมรรถนะที่ใชใ้นการปฏบิตังิาน 

9. ศูนย์วิจัยและพัฒนา
อาหารสัตว์ (28 ศูนย์) 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี
อาหารสัตว์ที่เหมาะสมในพื้นที่รับผิดชอบ 
2) ทดสอบ สาธิต เผยแพร่ และถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านอาหารสัตว์ ให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่
ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่รับผิดชอบ 
3) วิเคราะห์ ตรวจสอบ คุณค่าทางอาหารสัตว์ และ 
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ เพื่อ
สนับสนุนงานวิจัยและให้บริการแก่เกษตรกร  
4)  ผลิตเมล็ดชั้นพันธุ์คัด เมล็ดชั้นพันธุ์หลัก เมล็ดชั้น
พันธุ์ขยาย เมล็ดพันธุ์จําหน่าย และเสบียงสัตว์ เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่
รับผิดชอบ  
5) ประสานแผนการปฏิบัติงานด้านอาหารสัตว์ กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6) ตรวจสอบและรับรองการผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
และเสบียงสัตว์ของเกษตรเครือข่าย 
7) ให้คําปรึกษา แนะนําทางวิชาการด้านอาหารสัตว์ 
8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 
 

9. งานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
อาหารสัตว์ที่เหมาะสมในพื้นที่  ศึกษา 
วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี
อาหารสัตว์ที่เหมาะสมในพื้นที่รับผิดชอบ 
รวมทั้ งทดสอบ  สาธิต  เผยแพร่  และ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์ ให้แก่
เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานใน
พื้นที่รับผิดชอบ 
 

เทคโนโลยีอาหารสัตว์ 
การผลิตพืชอาหารสัตว์ในพื้นที่ 
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