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ํ ิ ่ ้ ํ ั ์ ั ์ ื ่ ี่ ี่ ้

มีอํานาจหนา้ที่ ดังต่อไปนี้
1. ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์สัตว์ และกฎหมายอืนทีเกียวข้อง

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา และสร้างสัตว์พันธุ์ดีที่ให้ผลผลิตสูงเหมาะสมกับสภาพการเลี้ยงของเกษตรกรในประเทศ

3. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเทคโนโลยีการผลิตสัตว์พันธุ์ดี การจัดการฟาร์ม ระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ การทดสอบพันธุ์สัตว์ และการกระจาย

สัตว์พันธ์ดีให้เกษตรกรเครือข่ายและเกษตรกรทั่วไปสตวพนธุดใหเกษตรกรเครอขายและเกษตรกรทวไป

4. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการอนุรักษ์และพัฒนาสัตว์พื้นเมือง สัตว์เลี้ยง สัตว์หายาก และสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ ทั้งที่เลี้ยงอยู่ในถิ่นกําเนิดเดิมและ       

สัตว์ต่างถิ่น  เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งพันธุกรรมและพัฒนาสู่การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  

5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะทางพันธุกรรมสัตว์และคุณลักษณะประจําพันธุ์ เพื่อการรับรองและคุ้มครองพันธุ์สัตว์

6. ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยการปศุสัตว์เพื่อความมั่นคงทางอาหาร และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพื่อนําไปสู่การปศุสัตว์อัจฉริยะและการ

ดําเนินการตามพันธกรณีที่เกี่ยวข้อง

7. ให้คําปรึกษา แนะนํา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิตสัตว์พันธุ์ดีและการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์แก่เกษตรกร และผู้เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและ

่ต่างประเทศ

8. บริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ ในการอนุวัติการตามพันธกรณี อันเนื่องมาจากความตกลงระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

9. พฒันาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการในการตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์

10 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือให้การสนับสนนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ไดร้ับมอบหมาย10. ปฏบตงานรวมกบหรอใหการสนบสนุนการปฏบตงานของหนวยงานอนทเกยวของหรอทไดรบมอบหมาย
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ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนือ้

1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ และงาน

ธุรการทั่วไป

2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน การบัญชี 

ั ั ์ ิ ิ ่

1) ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดแนวนโยบาย แผนงานวิจัย ประสานงานวิจัย 

การปรับปรุงพันธุกรรมและการจัดการฟาร์มโคนมของประเทศร่วมกับ

หน่วยงานในสังกัด รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2) ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์ของหน่วยงานในสังกัดและ

1) ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดแนวนโยบาย แผนงานวิจัย ประสาน

งานวิจัย การปรับปรุงพันธุกรรมและการจัดการฟาร์มโคเนื้อของ

ประเทศร่วมกับหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2) ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์ของหน่วยงานในสังกัดและวัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงานบุคคล  งานติดต่อ

ประสานงาน และงานสถิติข้อมูล

3)  ดํ า เนินการเกี่ ยวกับการจัด ทําแผนงาน    

งบประมาณ  และเร่งรัดติดตามประเมินผลการ

ป ิ ั ิ ํ ั

2) ศกษา วจย พฒนาระบบการเลยงสตวของหนวยงานในสงกดและ

เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ฟาร์ม การจัดทํามาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ที่ดี (Good Animal 

Husbandry Practice) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีในการ

ตรวจรับรองมาตรฐานปศสัตว์อินทรีย์

2) ศกษา วจย พฒนาระบบการเลยงสตวของหนวยงานในสงกดและ

เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานฟาร์ม การจัดทํามาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ที่ดี (Good 

Animal Husbandry Practice) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ 

และวิธีในการตรวจรับรองมาตรฐานปศสัตว์อินทรีย์ปฏิบัติงานของสํานัก ตรวจรบรองมาตรฐานปศุสตวอนทรย

3) ติดตามประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดทิศทางและบริหารงานวิจัยโคนมของสํานัก

พัฒนาพันธุ์สัตว์ พัฒนาระบบสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโค

นม เพื่อให้บริการแก่นักวิชาการ และผ้สนใจ ตลอดจนให้คําปรึกษาด้าน

และวธในการตรวจรบรองมาตรฐานปศุสตวอนทรย

3) ติดตามประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการ

ดําเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดทิศทางและบริหารงานวิจัย

โคเนื้อของสํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ พัฒนาระบบสารสนเทศและ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโคเนื้อ เพื่อให้บริการแก่นักวิชาการ และนม เพอใหบรการแกนกวชาการ และผูสนใจ ตลอดจนใหคาปรกษาดาน

การวิจัยโคนมแก่หน่วยงานสังกัด

4) ประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

ถายทอดเทคโนโลยดานโคเนอ เพอใหบรการแกนกวชาการ และ

ผู้สนใจ ตลอดจนให้คําปรึกษาด้านการวิจัยโคเนื้อแก่หน่วยงานสังกัด

4) ประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
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กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือ

1) ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดแนวนโยบาย แผนงานวิจัย ประสาน

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก กลุ่มวิจัยและพัฒนาสุกร

1) ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดแนวนโยบาย แผนงานวิจัย ประสาน 1) ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดแนวนโยบาย แผนงานวิจัย ประสาน1) ศกษา วเคราะห กาหนดแนวนโยบาย แผนงานวจย ประสาน

งานวิจัย การปรับปรุงพันธุกรรมและการจัดการฟาร์มกระบือของ

ประเทศร่วมกับหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

2) ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์ของหน่วยงานในสังกัด

1) ศกษา วเคราะห กาหนดแนวนโยบาย แผนงานวจย ประสาน

งานวิจัย การปรับปรุงพันธุกรรมและการจัดการฟาร์มสัตว์ปีกของ

ประเทศร่วมกับหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

2) ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์ของหน่วยงานในสังกัด

1) ศกษา วเคราะห กาหนดแนวนโยบาย แผนงานวจย ประสาน

งานวิจัย การปรับปรุงพันธุกรรมและการจัดการฟาร์มสุกรของ

ประเทศร่วมกับหน่วยงานในสังกัด รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

2) ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์ของหน่วยงานในสังกัด2) ศกษา วจย พฒนาระบบการเลยงสตวของหนวยงานในสงกด

และเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานฟาร์ม การจัดทํามาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ที่ดี (Good 

Animal Husbandry Practice) พัฒนาระบบ รูปแบบ 

หลักเกณฑ์ และวิธีในการตรวจรับรองมาตรฐานปศสัตว์อินทรีย์

2) ศกษา วจย พฒนาระบบการเลยงสตวของหนวยงานในสงกด

และเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ให้เป็นไปตาม

มาตรฐานฟาร์ม การจัดทํามาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ที่ดี (Good 

Animal Husbandry Practice) พัฒนาระบบ รูปแบบ 

หลักเกณฑ์ และวิธีในการตรวจรับรองมาตรฐานปศสัตว์อินทรีย์

2) ศกษา วจย พฒนาระบบการเลยงสตวของหนวยงานในสงกด

และเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ให้เป็นไป

ตามมาตรฐานฟาร์ม การจัดทํามาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ที่ดี 

(Good Animal Husbandry Practice) พัฒนาระบบ รูปแบบ 

หลักเกณฑ์ และวิธีในการตรวจรับรองมาตรฐานปศสัตว์อินทรีย์หลกเกณฑ และวธในการตรวจรบรองมาตรฐานปศุสตวอนทรย

3) ติดตามประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการ

ดําเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดทิศทางและบริหาร

งานวิจัยกระบือของสํานักพัฒนาพันธุ์สัต ว์  พัฒนาระบบ

สารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านกระบือเพื่อให้บริการแก่

หลกเกณฑ และวธในการตรวจรบรองมาตรฐานปศุสตวอนทรย

3) ติดตามประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการ

ดําเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดทิศทางและบริหาร

งานวิจั ยสัต ว์ปีกของสํ านัก พัฒนาพัน ธุ์สัต ว์  พัฒนาระบบ

สารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสัตว์ปีกเพื่อให้บริการแก่

หลกเกณฑ และวธในการตรวจรบรองมาตรฐานปศุสตวอนทรย

3) ติดตามประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการ

ดําเนินงาน เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดทิศทางและบริหาร

งานวิจัยสุกรของสํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ พัฒนาระบบสารสนเทศ

และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสกรเพื่อให้บริการแก่นักวิชาการสารสนเทศแล ถายทอดเทคโนโลยดานกร บอเพอใหบรการแก

นักวิชาการ และผู้สนใจ ตลอดจนให้คําปรึกษาด้านการวิจัย

กระบือแก่หน่วยงานสังกัด

4) ประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

สารสนเทศและถายทอดเทคโนโลยดานสตวปกเพอใหบรการแก

นักวิชาการ และผู้สนใจ ตลอดจนให้คําปรึกษาด้านการวิจัยสัตว์

ปีกแก่หน่วยงานสังกัด

4) ประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

และถายทอดเทคโนโลยดานสุกรเพอใหบรการแกนกวชาการ 

และผู้สนใจ ตลอดจนให้คําปรึกษาด้านการวิจัยสุกรแก่หน่วยงาน

สังกัด

4) ประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย) ฏ 5) ปฏบตงานอนทเกยวของและตามทไดรบมอบหมาย 5) ปฏบตงานอนทเกยวของและตามทไดรบมอบหมาย



สาํนักพฒันาพนัธุ์สตัว์ (ตอ่)

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์แพะแกะ กลุ่มวิจัยและพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพ

1) ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดแนวนโยบาย แผนงานวิจัย ประสานงานวิจัย 

การปรับปรุงพันธุกรรมและการจัดการฟาร์มแพะแกะของประเทศร่วมกับ

หน่วยงานในสังกัด รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

2) ศึกษา วิจัย พัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์ของหน่วยงานในสังกัดและ

1) ศึกษา วิจัย อนุรักษ์ ทรัพยากรพันธุกรรมสตัว์ของประเทศไทย

2) ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมความหลากหลายทางพันธุกรรมสัตว์ของประเทศไทยและของ

เอเชีย ส่งเสริมความร่วมมือในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์ของประเทศต่างๆ ในเอเชีย

3) ศึกษา วิจัย ทรัพยากรพันธกรรมสัตว์ที่เหมาะสมและสามารถปรับตัวภายใต้การ
เครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี เครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ฟาร์ม การจัดทํามาตรฐานการเลี้ยงสัตว์ที่ดี (Good Animal Husbandry 

Practice) พัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีในการตรวจรับรอง

มาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์

3) ษ วจย ร ย ร นธุ รรมส ว เ ม สมแล ส ม รถปรบ วภ ยใ ร

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคปศุสัตว์ การจัดการมูลสัตว์เพื่อเป็น

พลังงานและปุ๋ย

4) พัฒนาระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการเข้าถึงและการแบ่งปันผลประโยชน์ทรัพยากร

พันธกรรมภายในประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศภายในภาคพื้นเอเชียฐ ุ

3) ติดตามประเมินผล วิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

เพื่อเป็นข้อมูลในการกําหนดทิศทางและบริหารงานวิจัยแพะแกะของสํานัก

พัฒนาพันธุ์สัตว์ พัฒนาระบบสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านแพะ

แกะ เพื่อให้บริการแก่นักวิชาการ และผู้สนใจ ตลอดจนให้คําปรึกษาด้าน

ุ

5) เป็นศูนย์รวมองค์ความรู้ทางประวัติศาสตร์ สังคม และวัฒนธรรมของความหลากหลายทาง

พันธุกรรมสัตว์ภายในและระหว่างเผ่าพันธุ์ของประเทศไทยและของเอเชีย

6) ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศภาค

ปศสัตว์ของภมิภาคเอเซียู

การวิจัยแพะแกะแก่หน่วยงานสังกัด

4) ประสานความร่วมมือทางด้านวิชาการทั้งในและต่างประเทศ

5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

ุ ู

7) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย



สาํนักพฒันาพนัธุ์สตัว์ (ตอ่)

กลุ่มพัฒนาระบบการผลิตและการรบัรองพันธุส์ัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฐานขอ้มูลการปรับปรุงพนัธุส์ัตว์ กลุ่มวิจัยและพัฒนาสขุภาพสัตว์

1) ศึกษา วิเคราะห์ กําหนดยุทธศาสตร์ และแผนการผลิต              

ปศุสัตว์ เพื่อกระจายสัตว์พันธุ์ดีผ่านฟาร์มเครือข่ายเกษตรกร

ให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ

2) วิจัย และพัฒนาระบบฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธ์ดี การขึ้น

1) ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ข้อมูลด้านการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อ

ประเมินคุณค่าทางพันธุกรรมสัตว์ของประเทศร่วมกันทั้ง

ภาครัฐและเอกชน

2) ศึกษาและพัฒนาระบบการเชื่อมโยงการใช้ทรัพยากร

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ด้านสุขภาพสัตว์ การควบคุมและ

ป้องกันโรค ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านสุขภาพสัตว์ และการ

พัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์ม

2) กํากับ ดแล ดําเนินการจัดทําแผนปฏิบัติงานด้านสขภาพ2) วจย และพฒนาระบบฟารมเครอขายสตวพนธุด การขน

ทะเบียนและรับรองพันธุ์สัตว์

3) กํากับและติดตาม ดูแล ให้คําแนะนําเพื่อพัฒนาระบบการ

เลี้ยงสัตว์ของฟาร์มเครือข่ายปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์ 

เครือข่ายใช้ประโยชน์พันธกรรมและเทคโนโลยี และเครือข่าย

2) ศกษาและพฒนาระบบการเชอมโยงการใชทรพยากร

พันธุกรรมปศุสัตว์ เพื่อการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ของประเทศ

3) เป็นศูนย์กลางในการผลิตและเผยแพร่ข้อมูล สารสนเทศ

ทางวิชาการ เพื่อใช้ประโยชน์ในการคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์

ปศสัตว์ของประเทศ

2) กากบ ดูแล ดาเนนการจดทาแผนปฏบตงานดานสุขภาพ

สัตว์ของหน่วยงานในสังกัดสํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์

3) ประสานงานและปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ในด้านสุขภาพสัตว์ของหน่วยงานในสังกัดสํานักพัฒนาพันธุ์

สัตว์ และการพัฒนาฟาร์มให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์มเครอขายใชประโยชนพนธุกรรมและเทคโนโลย และเครอขาย

อนุรักษ์พันธุ์สัตว์พื้นเมืองให้เป็นไปตามมาตรฐานฟาร์มและ

มาตรฐานที่ดีการปฏิบัติการผลิตสัตว์ Good Animal 

Husbandry Practice (GAHP)

4) สร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีการผลิตปศสัตว์ และถ่ายทอด

ปศุสตวของประเทศ

4) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

สตว และการพฒนาฟารมใหเปนไปตามมาตรฐานฟารม

4) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ การ

ควบคุม การบําบัดโรคสัตว์

5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย
4) สรางนวตกรรมเทคโนโลยการผลตปศุสตว และถายทอด

เทคโนโลยีการผลิตปศุสัตว์

5) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย



สาํนักพฒันาพนัธุ์สตัว์ (ตอ่)

ศูนย์วิจัยและพัฒนา (ศนูย์เฉพาะสัตว์ 6 ศูนย์ ได้แก่ โคเนือ้ โคนม กระบือ สุกร แพะแกะ  สัตว์ปีก) ศูนย์วิจัยและบํารุงพนัธุส์ัตว์ (29 ศนูย์)

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาสัตว์ต้นพันธุ์ (GGP/GP) ที่ให้ผลผลิตสูง เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศของประเทศ 

โดยเน้นการใช้เทคโนโลยี ปรับปรุงและขยายพันธุ์ชั้นสูง รวมทั้งวิจัยวิทยาศาสตร์พื้นฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ

ปรับปรุงพันธุกรรมสัตว์ต้นพันธุ์ของประเทศ

1) ศึกษา วิจัย ทดสอบพันธุ์สัตว์ที่ผ่านการปรับปรุงพันธุ์ (PS) ที่ให้ผลผลิตสูง 

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศ และกระจายสัตว์พันธุ์ดีให้เกษตรกร 

เครือข่ายและเกษตรกรทั่วไปุ ุ ุ

2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการจัดการฟาร์มให้มีประสิทธิภาพเพื่อการผลิตสัตว์ต้นพันธุ์ 

(GPP/GP) ที่มีคุณภาพมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานฟาร์มและมาตรฐาน (Good 

Animal Husbandry Practice)

3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะของพันธุกรรมสัตว์ โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อการ

2) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์พันธุ์ดี (PS) การจัดการ

ฟาร์ม เพื่อการผลิตสัตว์ที่เหมาะสมแต่ละท้องถิ่น มีคุณภาพ ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

และสิ่งแวดล้อม วิจัยและพัฒนาระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ และวิธีการในการ

ตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์ฐ ุ ุ ู

รับรองและคุ้มครองพันธุ์

4) ศึกษา วิจัยการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นกําเนิด พัฒนาพันธุ์สัตว์เพื่อใช้ประโยชน์จากแหล่งพันธุกรรม

อย่างยั่งยืน

5) ศึกษา วิจัยและพัฒนาระบบ รูปแบบ หลักเกณฑ์ วิธีการในการตรวจรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์และมาตรฐาน

ฐ ุ

3) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และกําหนดมาตรฐานคุณลักษณะของพันธุกรรมสัตว์ 

คุณลักษณะประจําพันธุ์ และรับรองพันธุ์สัตว์ เพื่อการรับรองและคุ้มครองพันธุ์

สัตว์

4) อนุรักษ์พันธุกรรมสัตว์พื้นเมือง สัตว์หายากและสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ของประเทศ ู ฐ ุ ฐ

ปศุสัตว์อื่นๆ

6) ศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อสนับสนุนการเป็นศูนย์กลาง การผลิต... (โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร แพะแกะ สัตว์ปีก) 

พันธุ์ดี (Seed Hub) และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต... (โคเนื้อ โคนม กระบือ สุกร แพะแกะ สัตว์ปีก) พันธุ์ดี 

(Regional … (Beef Cattle, Dairy Cattle, Buffalo, Swine, Goat and Sheep, Poultry) Training) ของภูมิภาค

ุ ุ ู ุ

ทั้งในถิ่นและนอกถิ่นกําเนิดเดิม เพื่อรักษาพันธุกรรมและพัฒนาให้สามารถ

นําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

5) ติดตาม กํากับ ดูแลให้คําแนะนํา การเลี้ยงสัตว์ของฟาร์มเครือข่ายปรับปรุง

พันธุ์ เครือข่ายผลิตสัตว์พันธุ์ดีและเครือข่ายอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ให้เป็นไปตามู

อาเซียน

7) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์สัตว์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

8) ร่วมในการกําหนดแนวนโยบายและแผนงานวิจัยเพื่อปรับปรุงพัฒนาพันธุ์และการจัดการฟาร์มของประเทศร่วมกับ

หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

ุ ุ ุ ุ

มาตรฐานที่กําหนด

6) ให้บริการทางวิชาการเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตสัตว์พันธุ์ดี การ

ผลิตปศุสัตว์อินทรีย์แก่เกษตรกรและผู้เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ

7) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธุ์สัตว์และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

8) ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย



ขรก. – 303สาํนักพฒันาพนัธุ์สตัว์

แผนภูมิการแบ่งงานและอัตรากาํลังของส่วนราชการในกรมปศสุตัว์

พรก. - 719 
ลจป. – 492

ุ

ผู้อํานวยการ สูง

- ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์โคเนื้อ (นกัวิชาการสัตวบาล ชช)           - 1

ผ้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธ์โคนม (นักวิชาการสัตวบาล ชช) 1
- ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์สุกร (นักวิชาการสัตวบาล ชช)           - 1

ขรก. - 3กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ขรก. - 2กลุ่มวิจัยและพัฒนากระบือขรก. - 6ฝ่ายบริหารทั่วไป ขรก. - 2กลุ่มวิจัยและพัฒนาโคนม

- ผูเชยวชาญดานพฒนาพนธุโคนม (นกวชาการสตวบาล ชช)          - 1

- ผู้เชี่ยวชาญด้าน พัฒนาพันธุ์กระบือ (นักวชิาการสัตวบาล ชช)        - 1
- ผู้เชี่ยวชาญด้านสัตว์ปีก(นักวชิาการสัตวบาล ชช)          - 1

พรก. - 1 
ลจป. - 0นักวิชาการสัตวบาล (ชพ)

นักวชิาการสัตวบาล (ปก/ชก/ชพ) - 2

พรก. - 1 
ลจป. - 0นักวิชาการสัตวบาล (ชพ)

นักวชิาการสัตวบาล (ปก/ชก/ชพ) - 1

พรก. - 2
ลจป. - 4เจา้พนักงานธุรการ (ชง)

นักจัดการงานทั่วไป (ปก/ชก) - 1

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง) - 4

พรก. - 1 
ลจป. - 0นักวิชาการสัตวบาล (ชพ)

นักวิชาการสัตวบาล (ปก/ชก/ชพ) - 1

ขรก. - 2
พรก. - 0 
ลจป. - 0

กลุ่มวิจัยและพัฒนาแพะแกะ

นักวิชาการสัตวบาล (ชพ)

ขรก. - 2
พรก. - 1 
ลจป. - 0

กลุ่มวิจัยและพัฒนา
ความหลากหลายทางชีวภาพ
นักวิชาการสัตวบาล (ชพ)ลจป. - 0

ขรก. - 2
พรก. - 1 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสุกร

นักวิชาการสัตวบาล (ชพ)

ขรก. - 3
พรก. - 1 
ลจป. - 0

กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก

นักวิชาการสัตวบาล (ชพ)

นักวิชาการสัตวบาล (ปก/ชก/ชพ) - 1 นักวชิาการสัตวบาล (ปก/ชก/ชพ) - 1นักวชิาการสัตวบาล (ปก/ชก/ชพ) - 1

ขรก. - 3กลุ่มพัฒนาระบบการผลิตและ

นักวชิาการสัตวบาล (ปก/ชก/ชพ) - 2

ขรก. - 3กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบ ขรก. - 2กลุ่มวิจัยและพัฒนาสุขภาพสัตว์

นักวิชาการสัตวบาล (ปก/ชก/ชพ) - 2

พรก. - 1 
ลจป. - 0

การรับรองพันธุ์สัตว์
นักวิชาการสัตวบาล (ชพ)

นักวิชาการสัตวบาล (ปก/ชก/ชพ) - 2

พรก. - 1 
ลจป. - 0

ฐานข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์สัตว์
นักวิชาการสัตวบาล (ชพ)

นักวิชาการสัตวบาล (ปก/ชก/ชพ) - 1

พรก. - 0 
ลจป. - 0นายสัตวแพทย์ (ชพ)

ระดับ สูง เชี่ยวชาญ ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชาํนาญการ/ชาํนาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชาํนาญการ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน/ชาํนาญงาน รวม

จาํนวน 1 5 36 72 25 18 1 145 303 



ขรก - 303ํ ั ั ั ์ ั ์ ( ่ )

แผนภูมิการแบ่งงานและอัตรากาํลังของส่วนราชการในกรมปศสุตัว์
ขรก. 303
พรก. - 719 

684 ลจป. - 501

สาํนกพฒนาพนธุ์สตว์ (ตอ่)
ผู้อํานวยการ สูง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคเนื้อ ขรก.  -13

ั ิ ั

ศูนย์วิจัยและพัฒนากระบือ ขรก.  -12

ั ิ ั

ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ ขรก.  -12

ั ิ ั

ศูนย์วิจัยและพัฒนาโคนม ขรก.  -12

้ ั ั

นักวชิาการสัตวบาล (ปก/ชก/ชพ)    -4

นักวชิาการสัตวบาล (ปก/ชก)          -2

นักวชิาการสัตวบาล(ปก./ชก./ชพ.) - 4

นักวชิาการสัตวบาล (ปก/ชก)                    - 2

นักวชิาการสัตวบาล (ปก/ชก/ชพ)     -4

นักวชิาการสัตวบาล (ปก/ชก)           -1
นักวชิาการสัตวบาล (ปก/ชก/ชพ)           -5

นักวชิาการสัตวบาล (ปก/ชก) -1

นักวิชาการสัตวบาล (ชพ) พรก.  -33

ลจป. - 58

นักวิชาการสัตวบาล (ชพ) พรก.  -13

ลจป. - 18

นักวิชาการสัตวบาล (ชพ) พรก.  -17

ลจป. - 19

เจา้พนักงานสัตวบาล (อว)  พรก.  -16

ลจป. - 11

เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปง/ชง)         -2

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)             -2

นายชา่งเครื่องกล (ปง/ชง)               -2

เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปง/ชง)                  - 2

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)                      - 2

นายชา่งเครื่องกล (ปง/ชง)                       - 1

เจ้าพนักงานสัตวบาล (อว)               -1

เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปง/ชง)          -2

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)             -2

นายชา่งเครื่องกล (ปง/ชง)               -1

นกวชาการสตวบาล (ปก/ชก)                1

เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปง/ชง)               -2

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)                  -2

นายชา่งเครื่องกล (ปง/ชง)                    -1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร ขรก.  -12

นักวิชาการสัตวบาล (ชพ) พรก.  -12

ศูนย์วิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก ขรก.  -12

นักวิชาการสัตวบาล (ชพ) พรก.  -30

ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุส์ัตว์ (29 ศูนย์) ขรก.  -194

นักวิชาการสัตวบาล (ชพ)         -21
้ ั ั

พรก.  -588

นักวชิาการสัตวบาล (ปก/ชก/ชพ)        -4

นักวชิาการสัตวบาล (ปก/ชก)              -2

เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปง/ชง)            -2

นักวชิาการสัตวบาล (ปก/ชก/ชพ)     - 4

นักวชิาการสัตวบาล (ปก/ชก)           -2

เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปง/ชง)          -2

นักวชิาการสัตวบาล (ปก/ชก/ชพ)           -33

นักวชิาการสัตวบาล (ปก/ชก)                 -14

เจ้าพนักงานสัตวบาล (อว)                     -8

ลจป. - 11 ลจป. - 4 เจา้พนักงานสัตวบาล (อว)        -8 ลจป.- 367

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)                -2

นายชา่งเครื่องกล (ปง/ชง)                  -1
เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)              -2

นายชา่งเครื่องกล (ปง/ชง)                -1

( )

เจ้าพนักงานสัตวบาล (ปง/ชง)                -39

เจ้าพนักงานธุรการ (ปง/ชง)                    -40

นายชา่งเครื่องกล (ปง/ชง)                      -31


