แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ของกรมปศุสัตว์
ตำแหน่งเลขที่ (ตำมรำยละเอียดบัญชีตำแหน่งเลขที่แนบท้ำย)
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป (Job Title)
ชื่อตำแหน่งในกำรบริหำรงำน
ชื่อตำแหน่งในสำยงำน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงำน (สำนัก/กอง)
ชื่อส่วนงำน/กลุ่มงำน/ฝ่ำย/งำน
ชื่อตำแหน่งผู้บังคับบัญชำโดยตรง
ประเภท/ระดับ

ปศุสัตว์อำเภอนัและแผน
นักวิชำกำรสัตวบำลและนักวิเ
ประเภทวิชำกำร ระดับปฏิบัติกำร ระดับปฏิบัติกำร
สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดละแผนง
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอ
ปศุสัตว์จังหวัดและและแผนงำน
ประเภทอำนวยกำร ระดับต้นหรือสูง

ส่วนที่ ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
ปฏิบัติงำนในฐำนะผู้ปฏิบัติงำนระดับต้น ที่ต้องใช้ควำมรู้ ควำมสำมำรถทำงวิชำกำรด้ำนสัตวบำลและ
ด้ำนกำรปศุสัตว์ ดำเนินกำรตำมกฎหมำยว่ำด้วยโรคระบำดสัตว์ บำรุงพันธุ์สัตว์ ควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์
สถำนพยำบำลสัตว์โรคพิษสุนัขบ้ำ กำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจำหน่ำยเนื้อสัตว์ และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง
ปฏิบั ติงำนภำยใต้กำรกำกับ แนะน ำ และตรวจสอบ เพื่อให้ กำรดำเนินงำนของส ำนักงำนปศุสั ตว์จังหวั ด
มีประสิทธิภำพ และสนับสนุนภำรกิจของกรมปศุสัตว์ ให้บรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยและแผนยุทธศำสตร์
ที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
ที่
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
๑ ศึกษำ วิเครำะห์ วิจัย ค้นคว้ำ ทดลอง วำงแผน เกี่ยวกับ ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
งำนด้ำนสัตวบำล เช่น พัฒนำ ปรับปรุง และขยำยพันธุ์สัตว์ รำชกำร
พืชอำหำรสัตว์ ปศุสัตว์อินทรีย์ ระบบกำรผลิต กำรส่งเสริม
กำรปศุสัตว์ เป็นต้น เพื่อพัฒนำองค์ควำมรู้ และเทคโนโลยี
ด้ำนกำรผลิตปศุสัตว์
2 ด ำเนิ น กำรตำมกฎหมำยที่ ว่ ำ ด้ ว ยโรคระบำดสั ตว์ บ ำรุ ง
พันธุ์สั ตว์ ควบคุมคุณภำพอำหำรสั ตว์ สถำนพยำบำลสั ตว์
โรคพิษสุนัขบ้ำ กำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และจำหน่ำยเนื้อสัตว์
และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันโรคระบำดสัตว์ และ
ส่ ง เสริ ม กำรผลิ ต ปศุ สั ต ว์ ข องเกษตรกรได้ ม ำตรฐำน
ตำมที่กำหนด

ที่
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
๓ ให้คำปรึกษำ แนะนำ และถ่ำยทอดควำมรู้ด้ำนกำรปศุสัตว์
ที่เหมำะสมในพื้นที่รับผิดชอบ แก่เจ้ำหน้ำที่ เกษตกร และ
ห น่ ว ย ง ำ น ที่ เ กี่ ย ว ข้ อ ง เ พื่ อ ใ ห้ ก ำ ร ผ ลิ ต ป ศุ สั ต ว์ มี
ประสิทธิภำพ และสำมำรถเพิ่มผลผลิตด้ำนปศุสัตว์
๔ ด ำเนิ น กำรส่ ง เสริ ม กำรปศุ สั ต ว์ และให้ บ ริ ก ำรด้ ำ น
เทคโนโลยีชีวภำพกำรปศุสั ตว์ เพื่อเพิ่มผลผลิต ปรับปรุง
ขยำยพั น ธุ์ สั ต ว์ ตลอดจนเป็ น กำรช่ ว ยเหลื อ เกษตร
ผู้ประกอบอำชีพปศุสัตว์และเพิ่มรำยได้ให้แก่เกษตรกร
๕ ดำเนินกำรตำมโครงกำรพิเศษ และโครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำริ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม อำชี พ ด้ ำ นกำรปศุ สั ต ว์ ใ ห้ เ กิ ด
ประสิ ท ธิ ภ ำพ และแก้ ไ ขปั ญ หำควำมเดื อ ดร้ อ นของ
เกษตรกร
๖ กำรสำรวจ เก็บตัวอย่ำง และรวบรวมข้อมูลด้ำนกำรปศุสัตว์
และข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ เ ป็ น ฐำนข้ อ มู ล
ในกำรก ำหนดนโยบำยและแผนงำนด้ ำ นกำรปศุ สั ต ว์
ของหน่วยงำน
๗ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อสนับสนุนให้
หน่ ว ยงำนในสั ง กั ด และกรมปศุ สั ต ว์ ใ นภำพรวมประสบ
ควำมสำเร็จตำมแผนงำนและเป้ำหมำยที่กำหนดไว้

ตัวชี้วัด

ข. ด้านการวางแผน
ที่
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
๑ วางแผนการทางานที่รับผิ ดชอบ ร่ วมดำเนินกำรวำงแผน ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
งำน หรื อโครงกำรด้ำนกำรปศุสั ตว์ บูรณำกำรแผนงำน/ ราชการ
โครงกำรระดั บ ต่ ำ งๆ ด้ ำ นกำรพั ฒ นำปศุ สั ต ว์ ข อง
กรมปศุ สั ต ว์ ยุ ท ธศำสตร์ ข องจั ง หวั ด อ ำเภอ องค์ ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่น ในพื้น ที่ และหน่ว ยงานที่ เ กี่ย วข้ อ ง
เพื่ อ ให้ ก ำรด ำเนิ น งำนเป็ น ไปตำมเป้ ำ หมำยผลสั ม ฤทธิ์
ที่กำหนด

ค. ด้านการประสานงาน
ที่
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
๑ ประสานการทางานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงาน ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
หรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ ราชการ
ตามที่กาหนดไว้
๒ ชี้ แ จงและให้ ร ำยละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ข้ อ เท็ จ จริ ง แก่
เจ้ำหน้ำที่ เกษตรกร หรือหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้ำง
คว ำ ม เข้ ำ ใ จ แล ะ ค ว ำม ร่ ว ม มื อ ใ น กำ ร ด ำ เนิ น ง ำ น
ด้ำนกำรปศุสัตว์
ง. ด้านการบริการ
ที่
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
๑ ให้คำปรึกษำ แนะนำ และให้ควำมเห็นเบื้องต้นเกี่ยวกับงำน ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
ปศุ สั ต ว์ เช่ น กำรผลิ ต ปศุ สั ต ว์ กำรส่ ง เสริ ม กำรปศุ สั ต ว์ รำชกำร
กำรพัฒนำสุขภำพสัตว์ เป็นต้น รวมทั้ง กฎหมำย กฎ และ
ระเบียบแก่เจ้ำหน้ำที่ เกษตรกร หน่วยงำนรำชกำร เอกชน
และประชำชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมประกอบอำชีพด้ำนกำร
ปศุสัตว์
๒ ฝึกอบรม สำธิต และถ่ำยทอดโทคโนโลยีด้ำนกำรปศุสัตว์
เพื่อเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรปศุสัตว์แก่เจ้ำหน้ำที่ เกษตรกร
หน่วยงำนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และประชำชนทั่วไป
ส่วนที่ ๔ คุณสมบัติที่จาเป็นในงาน (Job Specifications)
มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งตำมที่ ก.พ. กำหนด
ส่วนที่ ๕ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นในตาแหน่งงาน
ควำมรู้ที่จำเป็นในงำน
๑. ความรู้เรื่องงานสัตวบาล
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์

ระดับที่ต้องการ 1
ระดับที่ต้องการ 2

ทักษะที่จำเป็นในงำน
๑. ทักษะกำรคำนวณ
๒. ทักษะกำรจัดกำรข้อมูล
๓. ทักษะกำรใช้ภำษำอังกฤษ
๔. ทักษะกำรใช้คอมพิวเตอร์

ระดับที่ต้องกำร ๒
ระดับที่ต้องกำร ๒
ระดับที่ต้องกำร ๒
ระดับที่ต้องกำร ๒

สมรรถนะหลักที่จำเป็นในงำน
๑. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒. บริกำรที่ดี
๓. กำรสั่งสมควำมเชี่ยวชำญในงำนอำชีพ
๔. กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๕. กำรทำงำนเป็นทีม
๖. ควำมใฝ่รู้รอบด้ำน
๗. กำรทำงำนบนพื้นฐำนของข้อมูลที่ถูกต้อง
๘. ควำมคิดริเริ่มสร้ำงสรรค์

ระดับที่ต้องกำร ๑
ระดับที่ต้องกำร ๑
ระดับที่ต้องกำร ๑
ระดับที่ต้องกำร ๑
ระดับที่ต้องกำร ๑
ระดับที่ต้องกำร ๒
ระดับที่ต้องกำร ๒
ระดับที่ต้องกำร ๒

สมรรถนะเฉพำะตำมลักษณะงำนที่ปฏิบัติ
๑. กำรคิดวิเครำะห์
๒. กำรตรวจสอบควำมถูกต้องในกระบวนงำน
๓. กำรมองภำพองค์รวม

ระดับที่ต้องกำร ๑
ระดับที่ต้องกำร ๑
ระดับที่ต้องกำร ๑

ส่วนที่ ๖ การลงนาม
ชื่อผู้ตรวจสอบ นายเศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์
ผู้อานวยการกองการเจ้าหน้าที่
วันที่ที่ได้จัดทา 2 เมษายน 2561

หมายเหตุ - ปรับปรุงกรอบระดับตาแหน่งของปศุสัตว์อาเภอ ตาแหน่งนักวิชาการสัตวบาล จากระดับชานาญการ
เป็นระดับปฏิบตั ิการหรือชานาญการ จานวน 101 ตาแหน่ง ตามมติ อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ในการประชุม ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
- แบบบรรยำยลักษณะงำน ตำแหน่งปศุสัตว์อำเภอ ตำแหน่งนักวิชำกำรสัตวบำล ระดับชำนำญกำร
ใช้แบบบรรยำยลักษณะงำน ฉบับเดิม ลงวันที่ 19 กันยายน 2559)

รายละเอียดบัญชีตาแหน่งเลขที่แนบท้าย
ตาแหน่ง นักวิชาการสัตวบาล ระดับปฏิบัติการ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
ลาดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

ตาแหน่งเลขที่
2526
2352
1743
2390
2389
2467
2524
3277
2616
2604
2589
2735
1816
2770
2817
2813
2847
2768
2934
2939
2661
1823
2973
1824
2969
3002
3003

สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอโคกเจริญ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอหนองม่วง
สานักงานปศุสัตว์อาเภอมโนรมย์
สานักงานปศุสัตว์อาเภอวัดสิงห์
สานักงานปศุสัตว์อาเภอสรรพยา
สานักงานปศุสัตว์อาเภอหนองโดน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอคลองเขื่อน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอพระประแดง
สานักงานปศุสัตว์อาเภอศรีมโหสถ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอวังน้าเย็น
สานักงานปศุสัตว์อาเภอโคกสูง
สานักงานปศุสัตว์อาเภอครบุรี
สานักงานปศุสัตว์อาเภอโชคชัย
สานักงานปศุสัตว์อาเภอสีดา
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเสลภูมิ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอสุวรรณภูมิ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอทุ่งเขาหลวง
สานักงานปศุสัตว์อาเภอหนองบัวระเหว
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเมืองบุรีรัมย์
สานักงานปศุสัตว์อาเภอนางรอง
สานักงานปศุสัตว์อาเภอบ้านกรวด
สานักงานปศุสัตว์อาเภอชานิ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอโนนดินแดง
สานักงานปศุสัตว์อาเภอบ้านด่าน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอแคนดง
สานักงานปศุสัตว์อาเภอรัตนบุรี
สานักงานปศุสัตว์อาเภอศีขรภูมิ

จังหวัด
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดสมุทรปราการ
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์

28
ลาดับที่
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

3001
ตาแหน่งเลขที่
3004
3030
3070
3104
3132
3169
3134
3139
3194
3205
1882
3301
2562
3303
3338
1836
1887
3436
3500
3499
2779
3555
3562
3589
3732
3650
3679
3652
3681
3686

สานักงานปศุสัตว์อาเภอสังขะ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอสาโรงทาบ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเขวาสินรินทร์
สานักงานปศุสัตว์อาเภอพยุห์
สานักงานปศุสัตว์อาเภอศิลาลาด
สานักงานปศุสัตว์อาเภอศรีเมืองใหม่
สานักงานปศุสัตว์อาเภอตาลสุม
สานักงานปศุสัตว์อาเภอสาโรง
สานักงานปศุสัตว์อาเภอน้าขุ่น
สานักงานปศุสัตว์อาเภอชานุมาน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอลืออานาจ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอวังสามหมอ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอหนองแสง
สานักงานปศุสัตว์อาเภอนายูง
สานักงานปศุสัตว์อาเภอกู่แก้ว
สานักงานปศุสัตว์อาเภอประจักษ์ศิลปาคม
สานักงานปศุสัตว์อาเภอศรีเชียงใหม่
สานักงานปศุสัตว์อาเภอหนองหิน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอกุสุมาลย์
สานักงานปศุสัตว์อาเภอธาตุพนม
สานักงานปศุสัตว์อาเภอนาแก
สานักงานปศุสัตว์อาเภอนาทม
สานักงานปศุสัตว์อาเภอบ้านไผ่
สานักงานปศุสัตว์อาเภอแวงน้อย
สานักงานปศุสัตว์อาเภอซาสูง
สานักงานปศุสัตว์อาเภอบ้านแฮด
สานักงานปศุสัตว์อาเภอนาเชือก
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเมืองกาฬสินธุ์
สานักงานปศุสัตว์อาเภอร่องคา
สานักงานปศุสัตว์อาเภอยางตลาด
สานักงานปศุสัตว์อาเภอห้วยเม็ก

จังหวัดสุรินทร์
จังหวัด
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดสุรินทร์
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอานาจเจริญ
จังหวัดอานาจเจริญ
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดเลย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์

59
ลาดับที่
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

3639
ตาแหน่งเลขที่
3683
3689
3705
3653
3703
3794
3824
3800
3807
2012
3796
3534
4034
3594
4072
4160
1838
4146
2978
4302
4331
3525
3523
4508
4513
4486
4510
2187
4279
4354

สานักงานปศุสัตว์อาเภอท่าคันโท
สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอหนองกุงศรี
สานักงานปศุสัตว์อาเภอห้วยผึ้ง
สานักงานปศุสัตว์อาเภอสามชัย
สานักงานปศุสัตว์อาเภอดอนจาน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอฆ้องชัย
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเวียงแหง
สานักงานปศุสัตว์อาเภอแม่ทะ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเวียงเชียงรุ้ง
สานักงานปศุสัตว์อาเภอบ้านหลวง
สานักงานปศุสัตว์อาเภอนาหมื่น
สานักงานปศุสัตว์อาเภอลี้
สานักงานปศุสัตว์อาเภอเด่นชัย
สานักงานปศุสัตว์อาเภอศรีนคร
สานักงานปศุสัตว์อาเภอสากเหล็ก
สานักงานปศุสัตว์อาเภอบึงนาราง
สานักงานปศุสัตว์อาเภอหนองบัว
สานักงานปศุสัตว์อาเภอบรรพตพิสัย
สานักงานปศุสัตว์อาเภอชุมตาบง
สานักงานปศุสัตว์อาเภอบ้านโคก
สานักงานปศุสัตว์อาเภอพนมทวน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอสองพี่น้อง
สานักงานปศุสัตว์อาเภอดอนสัก
สานักงานปศุสัตว์อาเภอบ้านตาขุน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอพรหมคีรี
สานักงานปศุสัตว์อาเภอพิปูน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอชะอวด
สานักงานปศุสัตว์อาเภอนาบอน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอทุ่งใหญ่
สานักงานปศุสัตว์อาเภอขนอม
สานักงานปศุสัตว์อาเภอบางขัน

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัด
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดลาปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดน่าน
จังหวัดน่าน
จังหวัดลาพูน
จังหวัดแพร่
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดนครสวรรค์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช

90
ลาดับที่
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

4282
ตาแหน่งเลขที่
2185
4511
4573
2865
3142
4639
2111
4677
4666
2429
3378

สานักงานปศุสัตว์อาเภอพระพรหม
สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอนบพิตา
สานักงานปศุสัตว์อาเภอช้างกลาง
สานักงานปศุสัตว์อาเภอตะกั่วทุ่ง
สานักงานปศุสัตว์อาเภอคุระบุรี
สานักงานปศุสัตว์อาเภอทับปุด
สานักงานปศุสัตว์อาเภอห้วยยอด
สานักงานปศุสัตว์อาเภอรัษฎา
สานักงานปศุสัตว์อาเภอตะโหมด
สานักงานปศุสัตว์อาเภอป่าพะยอม
สานักงานปศุสัตว์อาเภอควนโดน
สานักงานปศุสัตว์อาเภอบุ่งคล้า

จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัด
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดพังงา
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดสตูล
จังหวัดบึงกาฬ
รวม ๑๐1 ตาแหน่ง

