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การปฏิบัติงานต่างลักษณะงานของกองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสตัว์ กรมปศุสตัว ์
 

กลุ่ม/ฝา่ย หน้าทีค่วามรบัผดิชอบ ลักษณะงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ และสมรรถนะ 
ที่ใช้ในการปฏบิตังิาน 

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป 
 

1) ดําเนินการด้านงานธุรการ งานสารบรรณ 
งานร่างโต้ตอบหนังสือ เก็บและค้นหนังสือ
ราชการ 
2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี 
วัสดุครุ ภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล การ
ติดต่อประสานงาน และงานสถิติข้อมูล 
3) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน  
งบประมาณ และเร่งรัดติดตาม ประเมินผล
การปฏิบัติงานของกอง 

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

 
 

2. กลุ่มวิจัยและพัฒนา
ระบบฟาร์มปศุสัตว์ 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ระบบฟาร์มปศุสัตว์
เชิงธุรกิจที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่ด้านสัตว์
ใหญ่ สัตว์เล็ก สัตว์ปีก และสัตว์เศรษฐกิจอื่นๆ
2) เร่งรัดและดําเนินการเพื่อเพิ่มศักยภาพ
การผลิตในระบบฟาร์มปศุสัตว์ทั้งปริมาณและ
คุณภาพ 
3) ให้คําปรึกษา แนะนําด้านระบบฟาร์ม  
ปศุสัตว์ รวมทั้งกําหนดทิศทางการพัฒนา
ระบบฟาร์มปศุสัตว์ของประเทศ 

2. งานวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์
เชิงธุรกิจที่เหมาะสมสําหรับพื้นที่ด้านสัตว์
ใหญ่ สัตว์เล็ก สัตว์ปีก และสัตว์เศรษฐกิจอื่นๆ 
และเพิ่มศักยภาพการผลิตในระบบฟาร์ม  
ปศุสัตว์ 
 

นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการ 4 ปีของ
กระทรวงและของกลุ่มภารกิจด้านพัฒนาการ
ผลิต ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่ม
จังหวัด  แผนบูรณาการของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง และนโยบายของผู้บริหารกรม 

3. กลุ่มวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สัตว์ 
 

1) ศึกษา วิจัย พัฒนาวิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์ 
นมและไข่ ผลิตภัณฑ์สัตว์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์
พลอยได้จากสัตว์ 
2) ดําเนินการเกี่ยวกับการปรับปรุง พัฒนา  
เทคโนโลยีการทําผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ นมและ

3. งานผลิตภัณฑ์สัตว์  ดําเนินการเกี่ยวกับ
การปรับปรุง พัฒนาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์
เนื้อสัตว์ นมและไข่ ตลอดจนผลิตภัณฑ์พลอย
ได้จากสัตว์   

การทําผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านปศุสัตว์ของ
จังหวัด (GPP) และสินค้าปศุสัตว์ 
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ไข่ ตลอดจนผลิตภัณฑ์พลอยได้จากสัตว์ ให้ได้
มาตรฐานด้านสุขศาสตร์สัตว์และอนามัย 
3) ให้คําปรึกษา แนะนํา และการถ่ายทอด  
เทคโนโลยีด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ 
นมและไข่ ตลอดจนผลิตภัณฑ์พลอยได้จาก
สัตว์ 

4. ศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรม
ปศุสัตว์ 
 

1) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยี
ที่ เ กี่ยวกับการผลิตสินค้าปศุสัตว์ทั้งที่ เป็น
อาหารและไม่เป็นอาหาร เทคโนโลยีหลังการ
เ ก็บ เ กี่ยว  เทคโนโลยี การแปรรูป  และ
เทคโนโลยีการบรรจุ รวมทั้งการจัดการสิ่งที่
เหลือจากอุตสาหกรรมสินค้าปศุสัตว์เพื่อเพิ่ม
มูลค่า 
2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
การผลิตสินค้าปศุสัตว์ในระดับชุมชน ธุรกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อมให้มีคุณภาพ  
มีมาตรฐาน และมีความหลากหลายเป็นที่
ต้องการของตลาด และสนับสนุนการผลิต
สินค้าปศุสัต ว์ในระดับอุตสาหกรรมเ พื่อ
ยกระดับความสามารถในการแข่งขันระหว่าง
ประเทศ  
3) เป็นแหล่งอบรม ถ่ายทอดองค์ความรู้ และ
ให้บริการวิชาการ ทางด้านเทคโนโลยีที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าปศุสัตว์ และเป็น
ศูนย์ฝึกอบรมด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์นม

4. งานส่งเสริมการผลิตสินค้าปศุสัตว์ระดับ
ชุมชน  ดํ า เ นินการ เ กี่ยว กับการ พัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนการผลิตสินค้าปศุ
สัตว์ในระดับชุมชน ธุรกิจขนาดกลาง ขนาด
ย่อม และระดับอุตสาหกรรม  
 

เทคโนโลยีการแปรรูประดับอุตสาหกรรม 
ระบบการส่งเสริมการตลาด  
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ระดับภูมิภาคเอเชีย (Regional Dairy 
Training Center) 
4) ส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์
สินค้าปศุสัตว์ รวมถึงส่งเสริมการผลิตสัตว์ 
เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์สําหรับตลาดเฉพาะกลุ่ม
และส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงปศุสัตว์ 

5. กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการ
ปศุสัตว์ 
 

1)  ดํา เ นินการเ กี่ยวกับการจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลเศรษฐกิจการปศุสัตว์ สําหรับการ
สืบค้นสารสนเทศเศรษฐกิจการปศุสัตว์และ
สร้างระบบเตือนภัย 
2) ศึกษา วิ เคราะห์ วิจัย เศรษฐกิจการ  
ปศุสัตว์ เพื่อพัฒนาการปศุสัตว์ของประเทศ 
และเศรษฐกิจการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ 
3) ให้คําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการผลิต 
การค้าการตลาดและการลงทุน ด้านการ  
ปศุสัตว์ 

5. งานวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ ศึกษา
วิเคราะห์เกี่ยวกับการผลิต การค้าการตลาด
และการลงทุนด้านปศุสัต ว์  จัดทําข้อมูล
เศรษฐกิจการปศุสัตว์ เ พื่อสนับสนุนการ
พัฒนาและสร้างระบบเตือนภัยด้านการ  
ปศุสัตว์ของประเทศและระหว่างประเทศ  
 

ระบบเศรษฐกิจของประเทศและระหว่าง
ประเทศ การตลาด การลงทุน และการจัดทํา
ระบบฐานข้อมูล 

6. กลุ่มเผยแพร่และ
ประชาสัมพันธ์ 
 

1) ศึกษา วิจัย พัฒนา ด้านวิชาการ เผยแพร่  
ประชาสัมพันธ์ และการผลิตสื่อ เพื่อการ
พัฒนาปศุสัตว์ 
2) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน  
งบประมาณ การผลิตสื่อต่าง ๆ ของกลุ่มและ
ประสานงาน สนับสนุน ให้คําปรึกษา แนะนํา  
การดําเนินงานแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

6. ง า น เ ผ ย แพ ร่ แ ล ะ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ 
ดําเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และการ
ผลิตสื่อด้านการปศุสัตว์  

การประชาสัม พัน ธ์  การผลิตสื่ อ  ระบบ
เทค โน โลยี ส า รสน เทศ  กฎหมายหรื อ
กฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัด
จ้างและการพัสดุ 
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7. กลุ่มวิจัยและพัฒนาการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย รูปแบบ เทคนิค 
วิธีการ และการหาความจําเป็นในการกําหนด
หลักสูตรและรูปแบบการพัฒนาเพื่อการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 
2 )  ดํ า เ นิ น ก า ร เ กี่ ย ว กั บ ก า ร ติ ด ต า ม 
ประเมินผลและศึกษาวิเคราะห์ เพื่อจัดทํา
รายงานการพัฒนา การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ด้านการปศุสัตว์ 
3 )  ดํ า เ นินการสํ ารวจและจั ดทํ าระบบ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางด้านวิชาการปศุสัตว์ 
เพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เหมาะสม 
4) ให้คําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับการพัฒนา 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

7. งานพัฒนาเกษตรกรด้านการปศุสัตว์ 
ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดหลักสูตรและ
รู ป แ บบก า ร พัฒน า เ พื่ อ ก า ร ถ่ า ย ท อ ด
เทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ ตลอดจนการ
ติดตามและประเมินผล และจัดทําระบบ
ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับ 
 
 

นโยบายของรั ฐบาล  นโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ของกระทรวง (Smart Officer 
Smart Farmer) แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติราชการของกรม กฎระเบียบและ
แนวทางปฏิบัติและเทคโนโลยีเกี่ยวกับการ
ฝึกอบรม  
พระราชบัญญัติ ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับงบประมาณ 
 

8. กลุ่มโครงการพิเศษและ
ป้องกันภัยพิบัติด้าน            
ปศุสัตว์ 
 

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การดําเนินงานตาม
นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โครงการในพื้นที่
ความมั่นคง โครงการเฉพาะกิจหรือกิจกรรม
พิเศษ 
2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การดําเนินงานใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
3 )  ศึกษา  วิ จั ย  ดํ า เ นินงาน ด้านพัฒนา
เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรด้านการ  
ปศุสัตว์ 
4) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน  
งบประมาณ  และประสานสนับสนุนให้

8. งานโครงการพิเศษและป้องกันภัยพิบัติ
ด้านปศุสัตว์ การดําเนินงานตามนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาล โครงการในพื้นที่ความ
มั่นคง โครงการเฉพาะกิจหรือกิจกรรมพิเศษ 
และงานป้อง กันและแก้ ไข ปัญหาความ
เดือดร้อนของเกษตรกรผู้ประสบภัยธรรมชาติ 
ทั้งในด้านแผนงาน งบประมาณ และการให้
การสนับสนุนด้านต่างๆ แก่หน่วยงานของ
กรม  
 
 

นโยบายของรัฐบาล แผนบริหารราชการ
แผ่นดิน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวง แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติ
ร าชการของกรม  แผน บู รณาการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
พระราชบัญญัติ ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับงบประมาณ 
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คําแนะนําและแก้ไขปัญหาการดําเนินงานแก่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

9. กลุ่มโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ  
 

1) ศึกษา วิจัย ทดสอบ พัฒนาการปศุสัตว์ 
เพื่อให้ได้ตัวแบบที่เหมาะสมสําหรับถ่ายทอด
สู่กลุ่มเป้าหมายระดับต่างๆ เ พื่อส่งเสริม
สนับสนุนและพัฒนาให้เกิดการผลิตปศุสัตว์ 
มี ก ารบ ริหารจั ดการและแปรรู ป โดยมี
เทคโนโลยีที่เหมาะสม 
2) ศึกษา วิจัย พัฒนาแบบสหวิทยาการเชิง
บู รณาการและ ภูมิ ปัญญาท้ อ งถิ่ น  เ พื่ อ
แ ก้ ปัญหาและ พัฒนาคุณภาพ ชี วิตของ
ประชาชนและทรัพยากรธรรมชาติ และสร้าง
มูลค่าเพิ่มของทรัพยากรจากท้องถิ่นในพื้นที่
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริและ
โครงการที่เกี่ยวข้อง 
3) อํานวยการและบริหารงาน ประสานงาน 
ว า ง แ ผ น  ส นั บ ส นุ น  ติ ด ต า ม  กํ า กั บ 
ประเมินผล การดําเนินงานโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการที่
เกี่ยวข้อง 
 

9. งานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 
ดําเนินงานเกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การผลิตปศุสัตว์แบบสหวิทยาการเชิงบูรณา
การที่เหมาะสมกับท้องถิ่นในพื้นที่โครงกันอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ ตลอดจนวางแผน
การดําเนินงาน สนับสนุนงบประมาณ และ
ติดตามประเมิน โครงการที่ อ ยู่ ในความ
รับผิดชอบของกรม 

นโยบายรัฐบาลและกระทรวงด้านเศรษฐกิจ
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เกษตรทฤษฏี
ใหม่ ทรัพยากรและองค์ความรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการปศุสัตว์ 
พระราชบัญญัติ ระเบียบและแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับงบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง
และการพัสดุ 
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