
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์

1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาวิชาการด้านอาหารสัตว์  ความต้องการโภชนะของสัตว์ คุณค่าทางโภชนะของอาหารสัตว์ วัตถุดบิ
อาหารสัตว์ การนําวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและผลพลอยได้จากภาคอุตสาหกรรมมาใช้เลี้ยงสัตว์ การพัฒนาสูตรอาหารสัตว์       
การจัดการอาหารสัตว์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์

2. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาวิชาการด้านพืชอาหารสัตว์ การอนุรักษ์ การปรับปรุงพันธุ์ การจัดการ การผลิต การขยายพันธุ์        
การใช้ประโยชน์ การถนอม การเก็บรักษา  วิทยาการเมล็ดพันธุ์ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพืชอาหารสัตว์

3. ทดสอบ สาธิต และถ่ายทอดเทคโนโลยีดา้นอาหารสัตว์
4. ผลิตและขยายพันธุพ์ชือาหารสัตว์พันธุด์สีู่เกษตรกร รวมทั้งผลิตเสบียงสัตว์ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติ
5. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาชีพ การผลิตเสบียงสัตว์  การผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์ และการพัฒนาเครือข่าย

เกษตรกร 
6. กําหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และรับรองพันธุพ์ชือาหารสัตว์ คุณภาพเสบียงสัตว์ และเมล็ดพันธุพ์ชือาหารสัตว์
7. ให้คําปรึกษาและแนะนําด้านอาหารสัตว์ และการวิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์ ดิน น้ํา และปุ๋ยแก่เกษตรกร
8. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนว่ยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

มีอํานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้



สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ 

ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์

1) ดําเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
และงานธุรการทั่วไป
2) ดําเนินการเกี่ยวกับงานด้านการเงิน 
การบัญชี วัสดุ ครุภัณฑ์ การบริหารงาน
บุคคล การติดต่อประสานงาน และงาน
สถิติข้อมูล
3) ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดทําแผนงาน 
ง บ ป ร ะ ม าณ  แ ล ะ เ ร่ ง รั ด ติ ด ต า ม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของสํานัก
4) ประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาวิชาการ
ด้านอาหารสัตว์ ความต้องการโภชนะของ
สัต ว์  คุณค่าทางโภชนะของอาหารสัต ว์ 
วัตถุดิบอาหารสัตว์ การนําวัสดุเหลือใช้ทาง
ก า ร เ ก ษ ต ร แ ล ะ ผ ล พ ล อ ย ไ ด้ จ า ก
ภาคอุตสาหกรรมมาใช้เลี้ยงสัตว์ การพัฒนา
สูตรอาหารสัตว์ การจัดการอาหารสัตว์ และ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับอาหารสัตว์
2) กําหนดและประสานแผนงานวิจัยด้าน
อาหารสัตว์ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3) ให้คําปรึกษา แนะนําทางวิชาการด้าน
อาหารสัตว์ 
4) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการวิเคราะห์
อาหารสัตว์

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาวิชาการ 
ด้านการวิเคราะห์อาหารสัตว์ การประเมิน
คุณค่าทางโภชนะของอาหารสัตว์ มาตรฐาน
อาหารสัตว์ และเทคโนโลยีชีวภาพอาหารสัตว์  
2) กําหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และรับรอง
คุณภาพเสบียงสัตว์
3) ดําเนินการวิเคราะห์ ตรวจสอบ คุณภาพ
อาหารสัตว์ ดิน น้ํา และปุ๋ยเพื่อบริการแก่
เกษตรกร                                                                                                                                                                                   
4) กําหนด และประสานแผนงานการวิเคราะห์
อาหารสัต ว์  กับหน่วยงานในสังกัด  และ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
5) ให้คําปรึกษา แนะนําทางวิชาการด้านการ
วิเคราะห์อาหารสัตว์
6) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มวิจัยและพัฒนาพืชอาหารสัตว์

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาวิชาการพืช
อาหารสัตว์ การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
ความหลากหลายทางชีวภาพพืชอาหารสัตว์ 
การปรับปรุงพันธุ์ การจัดการ การผลิต การ
ขยายพันธุ์ การใช้ประโยชน์ การถนอม การเก็บ
รักษา และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพืชอาหารสัตว์
2) ตรวจสอบและรับรองพันธุ์พืชอาหารสัตว์
3) กําหนดและประสานแผนงานวิจัยด้านพืช
อ าหาร สัต ว์  กั บหน่ วย ง าน ใน สั ง กัดและ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4) ให้คําปรึกษา  แนะนําวิชาการด้านพืชอาหาร
สัตว์
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย



กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี
อาหารสัตว์

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนารูปแบบ และวิธีการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านอาหารสัตว์สู่เกษตรกร
2) กําหนด และประสานแผนงาน ทดสอบ สาธิต 
และถ่ายทอดเทคโนโล ยีด้ านอาหาร สัต ว์  กับ
หน่วยงานในสังกัด และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
3) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ และให้ความรู้ด้านอาหาร
สัตว์ ให้กับเจ้าหน้าที่และเกษตรกร
4) ให้ คําปรึกษา  แนะนําทางวิชาการด้านการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีอาหารสัตว์
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ (ต่อ) 

กลุ่มวิจัยและพัฒนาความมั่นคง
ด้านอาหารสัตว์

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนาความมั่นคงด้าน
อาหารสัตว์ ในด้านระบบการผลิตเสบียงสัตว์ ระบบ
การผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ และระบบการผลิต
อาหารสัตว์สําหรับการเลี้ยง      ปศุสัตว์ในรูปแบบ
ต่างๆ 
2) กําหนดและประสานแผนงานผลิต ส่งเสริม 
สนับสนุน และพัฒนาอาชีพ การผลิตเสบียงสัตว์ 
การผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ การผลิตอาหารสัตว์ 
และการพัฒนาเครือข่ายเกษตรกร กับหน่วยงานใน
สังกัดและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือ
เกษตรที่ประสบภัยธรรมชาติ 
3) กําหนดมาตรฐาน ตรวจสอบ และรับรองแปลง
ผลิตเสบียงสัตว์
4) ให้คําปรึกษา แนะนําทางวิชาการ ด้านความ
มั่นคงด้านอาหารสัตว์  
5) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
พืชอาหารสัตว์

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



ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์
เคี้ยวเอื้อง ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ (28 ศูนย์)

1) ศึกษา  ค้นคว้า  วิ เคราะห์  วิ จัย  และพัฒนา
มาตรฐานอาหารสัตว์เ คี้ยวเอื้อง โคเนื้อ  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

1) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีอาหาร
สัตว์ที่เหมาะสมในพื้นที่รับผิดชอบ
2) ทดสอบ สาธิต เผยแพร่ และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
อาหารสัตว์ ให้แก่เกษตรกรและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน
ในพื้นที่รับผิดชอบ
3) วิเคราะห์ ตรวจสอบ คุณค่าทางอาหารสัตว์ และ 
ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพัน ธุ์พืชอาหารสัตว์ เพื่อ
สนับสนุนงานวิจัยและให้บริการแก่เกษตรกร 
4) ผลิตเมล็ดชั้นพันธุ์คัด เมล็ดชั้นพันธุ์หลัก เมล็ดชั้น
พันธุ์ขยาย เมล็ดพันธุ์จําหน่าย และเสบียงสัตว์ เพื่อ
สนับสนุนกิจกรรมของหน่วยงานที่เ กี่ยวข้อง และ
ช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติในพื้นที่
รับผิดชอบ 
5) ประสานแผนการปฏิบัติงานด้านอาหารสัตว์ กับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6) ตรวจสอบและรับรองการผลิตพันธุ์พืชอาหารสัตว์ 
และเสบียงสัตว์ของเกษตรเครือข่าย
7) ให้คําปรึกษา แนะนําทางวิชาการด้านอาหารสัตว์
8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ (ต่อ) 

ศูนย์ซ่อมบํารงุเครื่องจักรกลอาหารสัตว์

1) ดําเนินการบํารุงรักษา ซ่อมแซมเครื่องมือ เครื่องจักรกล ที่ใช้
ในขบวนการผลิตพืชอาหารสัตว์ ควบคุมดูแลบํารุงรักษา ซ่อมแซม 
ยานพาหนะของหน่วยงานในสังกัดสํานักพัฒนาอาหารสัตว์
2) ดําเนินการบํารุงรักษา ซ่อมแซม งานระบบ การส่งน้ํา
ชลประทานสําหรับงานผลิตพืชอาหารสัตว์ของหน่วยงานในสังกัด
สํานกัพัฒนาอาหารสัตว์
3) ดําเนินการบํารุงรักษา ซ่อมแซม อาคารสิ่งก่อสร้างของ
หน่วยงานในสังกัด เช่น อาคาร สํานักงาน โรงเรือนเก็บหญ้าแห้ง 
โรงเรือนเก็บเมล็ดพันธุ์ โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์พืช
อาหารสัตว์ คอกเลี้ยงสัตว์
4)  ดํ า เนินการ คิด ค้น  ประดิษ ฐ์  พัฒนา  เค รื่องมื อ  และ
เครื่องจักรกล สําหรับใช้ในกระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว์ และ
อาหารสัตว์
5) ดําเนินการเกี่ยวกับการกําหนดคุณลักษณะเครื่องมือและ
เครื่องจักรกล สําหรับใช้ในกระบวนการผลิตพืชอาหารสัตว์ และ
อาหารสัตว์
6) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
7)  ให้ คํ าป รึกษา  แนะนํ าทางด้ านซ่อมบํ า รุ ง  ดูแล รักษา
เครื่องจักรกลทางการเกษตร
8) ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย



ขรก. - 2
พรก. - 1 
ลจป. - 0

กลุ่มวิจัยและพัฒนาพืชอาหารสัตว์

นักวิชาการสัตวบาล (ชพ) (570)

นักวิชาการสัตวบาล (ปก/ชก) - 1

ขรก. – 217
พรก. - 278 

ลจป. – 94

สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (วิชาการสัตวบาล) 

ระดับสูง (541)

ขรก. - 7
พรก. - 0 

  ลจป. - 2

ฝ่ายบริหารทั่วไป

เจ้าพนักงานธุรการ (อว) (542)

เจ้าพนกังานธุรการ (ปง/ชง) - 6

นักวิชาการสัตวบาล (ปก/ชก) - 1

พรก. – 1 
ลจป. - 0

ขรก. - 2กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอด
เทคโนโลยีอาหารสัตว์

นักวิชาการสัตวบาล (ชพ) (572)

ขรก. - 7
พรก. - 0 
ลจป. - 3

กลุ่มวิจัยและพัฒนาการวิเคราะห์อาหารสัตว์

นักวิทยาศาสตร์ (ชพ) (555)

นักวิทยาศาสตร์ (ปก/ชก/ชพ))              - 5
เจ้าพนกังานวิทยาศาสตร์ (ปง/ชง) (565)   - 1

นักวิชาการสัตวบาล (ปก/ชก/ชพ) - 3   นักวิทยาศาสตร์ (ปก/ชก/ชพ) - 3       
เจ้าพนกังานสัตวบาล (อว) - 1   นายช่างเครื่องกล (ปง/ชง)      - 1
เจ้าพนกังานสัตวบาล (ปง/ชง)   1   เจ้าพนกังานธุรการ (ปง/ชง) - 2

พรก. - 8 

ลจป. - 8

ขรก. - 12ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหาร
สัตว์เคี้ยวเอื้อง

ผู้อํานวยการศูนย์ 
(นักวิชาการสัตวบาล)(ชพ)(628)

ขรก. - 3
พรก. - 0
ลจป. - 0

กลุ่มวิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์

นักวิชาการสัตวบาล(ชพ)(567)

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

ขรก. - 3
พรก. - 0 
ลจป. - 0

กลุ่มวิจัยและพัฒนาความมั่นคง
ด้านอาหารสัตว์

นักวิชาการสัตวบาล(ชพ)(574)

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

ผู้เชี่ยวชาญด้านพืชอาหารสัตว์ (นักวิชาการสัตวบาล ชช)
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง (นักวิชาการสัตวบาล ชช) 
ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์กระเพาะเดี่ยว (นักวิชาการสัตวบาล ชช) 
ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์อาหารสัตว์ (นักวิทยาศาสตร์ ชช)

ขรก. - 2
พรก. - 0 
ลจป. - 0

กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์

นักวิทยาศาสตร์ (ชพ) (551)
นักวิทยาศาสตร์ (ปก/ชก) - 1

ระดับ สูง เชี่ยวชาญ ชํานาญการพิเศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ/ชํานาญการพเิศษ ปฏิบัติการ/ชํานาญการ อาวุโส ชํานาญงาน ปฏิบัติงาน/ชํานาญงาน รวม
จํานวน 1 4 25 39 29 16 1 103 217

ขรก. - 4
พรก. - 6 
ลจป. - 0

ศูนย์ซ่อมบํารุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว์*

ผู้อํานวยการศูนย์ (นายช่างเครื่องกล) 
(อว) (612)

นายช่างเครื่องกล (ปง/ชง)     - 2
เจ้าพนกังานธุรการ (ปง/ชง)     - 1  

นักวิชาการสัตวบาล (ปก/ชก/ชพ) - 17  นักวิชาการสัตวบาล (ปก/ชก)      - 23
นักวิทยาศาสตร์ (ปก/ชก/ชพ) - 9    นักวิทยาศาสตร์ (ปก/ชก)          - 1 
เจ้าพนกังานสัตวบาล (อว) - 4    เจ้าพนกังานวิทยาศาสตร์ (ปง/ชง) - 2 
เจ้าพนกังานสัตวบาล (ปง/ชง)        - 35  เจ้าพนกังานธุรการ (ปง/ชง)         - 38  
นายช่างเครื่องกล (ปง/ชง)            - 13

พรก. - 262

ลจป. - 81

ขรก. - 170ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 28 ศูนย์

ผู้อํานวยการศูนย์ 
นักวิชาการสัตวบาล (ชพ)    - 18
เจ้าพนักงานสัตวบาล (อว)   - 10

หมายเหตุ : อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2562 อนุมัติโครงสร้างการแบ่งหนว่ยงานภายใน กําหนดศูนย์ตั้งใหม่ “ศูนย์ซ่อมบํารุงเครื่องจักรกลอาหารสัตว์” 

แผนภูมิการแบ่งงานและอัตรากาํลังของส่วนราชการในกรมปศุสัตว์


