15

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ของกรมปศุสัตว
15

15

สวนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป (Job Title)
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน
ชื่อตําแหนงในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง)
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ
15

15

15

ตําแหนงเลขที่ (ตามรายละเอียดบัญชีตําแหนงเลขที่แนบทาย)

เจาพนักงานสัตวบาล
เจาพนักงานสัตวบาล นักวิเ
ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน ระดับปฏิบัติการ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด แผนง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
ปศุสัตวจังหวัดและแผนงาน
ประเภทอํานวยการ ระดับ ตนหรือสูง
15

15

15

15

สวนที่ ๒ หนาที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณซึ่งไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช
ความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานดานสัตวบาล ดําเนินการตามกฎหมายวาดวย
การควบคุมคุณภาพอาหารสัตว และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ ปฏิบัติงานที่ตองตัดสินใจหรือแกไขปญหา
ที่คอนขางยาก เพื่อใหก ารดํา เนิ น งานของสํานักงานปศุสัตวจั ง หวั ด มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และสนับสนุนภารกิจ
ของกรมปศุสัตวใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายและแผนยุทธศาสตรที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด
สวนที่ ๓ หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ดานการปฏิบัติการ
ที่
หนาที่รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
๑ สํ า รวจ เก็ บ ตั ว อย า ง เก็ บ รวบรวมและตรวจสอบข อ มู ล ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ปศุสัตวและขอมูลที่เกี่ยวของในพื้นที่ที่รับผิดชอบ เพื่อใช ราชการ
ประโยชน เ ป น ฐานข อ มู ล ในการกํ า หนดนโยบายและ
แผนงานดานการปศุสัตวของหนวยงาน
๒ ดําเนินงานดานเลี้ยงสัตว ดานอาหารสัตว ดานพืชอาหาร
สัตว ดานการจัดการ และดานการผสมเทียม ดานการตรวจ
รั บ รองและควบคุ ม มาตรฐานด า นการปศุ สั ต ว รวมทั้ ง
ปฏิ บั ติ งานตามกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อง เพื่อสงเสริมและ
สนับสนุนอาชีพใหกับเกษตรกรผูเลี้ยงสัตว

ที่
หนาที่รับผิดชอบหลัก
๓ ใหคําแนะนํา สาธิต ถายทอดความรูดานการปศุสัตว เชน
การเลี้ ย งสั ต ว การผลิ ต ปศุ สั ต ว การปลู กพื ช อาหารสั ต ว
มาตรฐานฟารม เปนตน แกเจาหนาที่และเกษตรกรในพื้นที่
ที่ รั บ ผิ ด ชอบ เพื่ อ ให ก ารเลี้ ย งสั ต ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ไดมาตรฐาน และเพิ่มผลผลิตดานปศุสัตว
๔ ดําเนินงานตามโครงการพิเศษ และโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ เพื่อการดําเนินงานตามโครงการพิเศษ และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริใหเกิดประสิทธิภาพ
การผลิต และแกไขปญหาความเดือดรอนของเกษตรกร
๕ สงเสริมการปศุสัตว และใหบริการดานเทคโนโลยีชีวภาพ
การปศุ สั ต ว เพื่ อ เพิ่ ม ผลผลิ ต ปรั บ ปรุ ง ขยายพั น ธุ สั ต ว
ตลอดจนเปนการชวยเหลือเกษตรผูประกอบอาชีพปศุสัตว
และเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกร
๖ สงเสริมดานปฏิบัติการปศุสัตวอินทรียและ การใชสมุนไพร
ในการเลี้ ย งสั ต ว เพื่ อ สิ น ค า ปศุ สั ต ว มี ค วามปลอดภั ย ต อ
ผูบริโภค และไมมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให
หน ว ยงานในสั ง กั ด และกรมปศุ สั ต ว ใ นภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายที่กําหนดไว

ตัวชี้วัด

ข. ดานการบริการ
ที่ หนาที่รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
๑ ให คํ า แนะนํ า ตอบป ญ หา และชี้ แ จงเกี่ ย วงานปศุ สั ต ว ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ที่ มี ค วามซั บ ซ อ นที่ อ ยู ใ นความรั บ ผิ ด ชอบแก เ จ า หน า ที่ ราชการ
เกษตรกร หนวยงานราชการ เอกชน หรือประชาชนทั่วไป
เพื่อถายทอดความรู ความชํานาญ แกผูที่สนใจ
๒ ประสานงาน และบูรณาการงานในระดับอําเภอหรือจังหวัด
กับหนวยงานราชการ เอกชน เกษตรกร ผูประกอบการ
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความชวยเหลือและรวมมือ
ในงานปศุ สั ต ว และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ความเชี่ ย วชาญ
ที่เปนประโยชนตอการทํางานของหนวยงาน

ที่ ๔ คุณสมบัติที่จําเปนในงาน (Job Specifications)
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่ ก.พ. กําหนดตาม
สวนที่ ๕ ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนในตําแหนงงาน
ความรูที่จําเปนในงาน
๑. ความรูเรื่องงานสัตวบาล
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว

ระดับที่ตองการ 2
ระดับที่ตองการ 1

ทักษะที่จําเปนในงาน
๑. ทักษะการคํานวณ
๒. ทักษะการจัดการขอมูล
๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ
๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร

ระดับที่ตองการ ๑
ระดับที่ตองการ ๑
ระดับที่ตองการ ๑
ระดับที่ตองการ ๑

สมรรถนะหลักที่จําเปนในงาน
๑. การมุงผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
๕. การทํางานเปนทีม
๖. ความใฝรูรอบดาน
๗. การทํางานบนพื้นฐานของขอมูลที่ถูกตอง
๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค

ระดับที่ตองการ ๑
ระดับที่ตองการ ๑
ระดับที่ตองการ ๑
ระดับที่ตองการ ๑
ระดับที่ตองการ ๑
ระดับที่ตองการ ๒
ระดับที่ตองการ ๒
ระดับที่ตองการ ๒

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน
๒. การคิดวิเคราะห
๓. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ

ระดับที่ตองการ ๑
ระดับที่ตองการ ๑
ระดับที่ตองการ ๑

สวนที่ ๖ การลงนาม
ชื่อผูตรวจสอบ ปศุสัตวจังหวัด
วันที่ที่ไดจัดทํา 19 กันยายน 2559

รายละเอียดบัญชีตําแหนงเลขที่แนบทาย
ตําแหนง เจาพนักงานสัตวบาล ระดับชํานาญงาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
ลําดับที่
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

ตําแหนงเลขที่
2656
2341
2452
610
1715
270
1725
2385
649
1394
715
1361
1766, 2460
1752
1296
1795
2807
1729
3382
1368
3363
721
1802
621
1369
2655

สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองลพบุรี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพัฒนานิคม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอชัยบาดาล
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานหมี่
สํานักงานปศุสัตวอําเภอลําสนธิ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองมวง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหันคา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองมะโมง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอไชโย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปาโมก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอวิเศษชัยชาญ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแกงคอย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพระพุทธบาท
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบางคลา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอองครักษ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกบินทรบุรี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองสระแกว
สํานักงานปศุสัตวอําเภอวังน้ําเย็น
สํานักงานปศุสัตวอําเภอวังสมบูรณ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองระยอง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแกลง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานคาย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานบึง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบางละมุง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพนัสนิคม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบอทอง

จังหวัด

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดอางทอง
จังหวัดอางทอง
จังหวัดอางทอง
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดนครนายก
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดสระแกว
จังหวัดสระแกว
จังหวัดสระแกว
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี

ลําดับที่
27
28
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

ตําแหนงเลขที่
3039
3115
3082
3289
2714
1389
2718
2325
2713
2373
3861
1390
2532
2864
2808
3294
3242
1391
2610
2877
3088
2881
1397
2441
2902
1864
3371
2958
3302
2929

สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสอยดาว
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนายายอาม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองนครราชสีมา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอคง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอจักราช
สํานักงานปศุสัตวอําเภอดานขุนทด
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโนนสูง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอประทาย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปกธงชัย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพิมาย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสูงเนิน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสีคิ้ว
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปากชอง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองรอยเอ็ด
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเกษตรวิสัย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอจตุรพักตรพิมาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเสลภูมิ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสุวรรณภูมิ
สํานักงานปศุสัตวอําเภออาจสามารถ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองชัยภูมิ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานเขวา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอคอนสวรรค
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเกษตรสมบูรณ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอจัตุรัส
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบําเหน็จณรงค
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเทพสถิต
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแกงครอ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองบุรีรัมย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอคูเมือง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกระสัง

จังหวัด
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดรอยเอ็ด
จังหวัดรอยเอ็ด
จังหวัดรอยเอ็ด
จังหวัดรอยเอ็ด
จังหวัดรอยเอ็ด
จังหวัดรอยเอ็ด
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย
จังหวัดบุรีรัมย
จังหวัดบุรีรัมย

ลําดับที่
57
58
59
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

ตําแหนงเลขที่
3103
2956, 1411
2962
2960
3083
2991
3244
2995
2994
1433
3221
2680
3148
276
318
3739
3056
3055
1417
3448
1450
3339
4500, 3176
3150
2701
3254
4753
3116
2346
1366

สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนางรอง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอละหานทราย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอประโคนชัย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพุทไธสง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสตึก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโนนสุวรรณ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอชํานิ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองสุรินทร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาตูม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปราสาท
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกาบเชิง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอรัตนบุรี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอศีขรภูมิ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสังขะ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองศรีสะเกษ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกันทรารมย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกันทรลักษ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอขุขันธ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอราษีไศล
สํานักงานปศุสัตวอําเภออุทุมพรพิสัย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเขื่องใน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเขมราฐ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอน้ํายืน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอตระการพืชผล
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพิบูลมังสาหาร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนาตาล
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเหลาเสือโกก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองอํานาจเจริญ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเสนางคนิคม

จังหวัด

จังหวัดบุรีรัมย
จังหวัดบุรีรัมย
จังหวัดบุรีรัมย
จังหวัดบุรีรัมย
จังหวัดบุรีรัมย
จังหวัดบุรีรัมย
จังหวัดบุรีรัมย
จังหวัดสุรินทร
จังหวัดสุรินทร
จังหวัดสุรินทร
จังหวัดสุรินทร
จังหวัดสุรินทร
จังหวัดสุรินทร
จังหวัดสุรินทร
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอํานาจเจริญ
จังหวัดอํานาจเจริญ

ลําดับที่
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116

ตําแหนงเลขที่
3204
3219
3367
3728
3264
3299
3298
4094
3311
3374
3119
3379
3408
3392
2806
3391
3420
3453
4717
3774
3248
4722
3480
1416, 3475
3423
3601
4112
1796, 1367
3424
3441

สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหัวตะพาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอคําเขื่อนแกว
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปาติ้ว
สํานักงานปศุสัตวอําเภอมหาชนะชัย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกุมภวาป
สํานักงานปศุสัตวอําเภอศรีธาตุ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานดุง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานผือ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเพ็ญ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนากลาง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอศรีบุญเรือง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาบอ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองเลย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนาแหว
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาลี่
สํานักงานปศุสัตวอําเภอวังสะพุง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองสกลนคร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกุสุมาลย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกุดบาก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพรรณานิคม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพังโคน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอวาริชภูมิ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนิคมน้ําอูน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานมวง
สํานักงานปศุสัตวอําเภออากาศอํานวย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเตางอย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโคกศรีสุพรรณ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโพนนาแกว
สํานักงานปศุสัตวอําเภอภูพาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองนครพนม

จังหวัด
จังหวัดอํานาจเจริญ
จังหวัดยโสธร
จังหวัดยโสธร
จังหวัดยโสธร
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดหนองบัวลําภู
จังหวัดหนองบัวลําภู
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม

ลําดับที่
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146

ตําแหนงเลขที่
3526
3438
3446
3546
3612
2223
3610
3545
1050
4575
3628
3507
3488
3518
4536
3515
3585
2699, 4341
4801
4797
3675
1055, 3662
3699
2614
3177
4643
4247
3787
1320
3785

สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาอุเทน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเรณูนคร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนาแก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองขอนแกน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอชุมแพ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสีชมพู
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกระนวน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแวงนอย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอภูเวียง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอมัญจาคีรี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองมหาสารคาม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโกสุมพิสัย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกันทรวิชัย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเชียงยืน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบรบือ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพยัคฆภูมิพิสัย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอวาปปทุม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองกาฬสินธุ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกมลาไสย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเขาวง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอยางตลาด
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหวยเม็ก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอคํามวง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสมเด็จ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอดงหลวง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองสูง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมแจม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเชียงดาว
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมแตง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสันปาตอง

จังหวัด
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม
จังหวัดขอนแกน
จังหวัดขอนแกน
จังหวัดขอนแกน
จังหวัดขอนแกน
จังหวัดขอนแกน
จังหวัดขอนแกน
จังหวัดขอนแกน
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดกาฬสินธุ
จังหวัดกาฬสินธุ
จังหวัดกาฬสินธุ
จังหวัดกาฬสินธุ
จังหวัดกาฬสินธุ
จังหวัดกาฬสินธุ
จังหวัดกาฬสินธุ
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม

ลําดับที่
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

ตําแหนงเลขที่
3733
3593
3246
3478
3751
2020
3860
2717
3887
2021
1943
3665
1908
3476
3904
1418
1467
1462
1464
1468
2895
1501
1463
3051
4171
4060
2861
4085
3754
1454

สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสันกําแพง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสันทราย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหางดง
สํานักงานปศุสัตวอําเภออมกอย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมทะ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปาย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมลานอย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสบเมย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองเชียงราย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเชียงของ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเทิง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมจัน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองพะเยา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเชียงคํา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเวียงสา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองพิษณุโลก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนครไทย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอชาติตระการ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบางระกํา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพรหมพิราม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอวังทอง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานดานลานหอย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอคีรีมาศ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองตาก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมระมาด
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาสองยาง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองกําแพงเพชร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอไทรงาม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอขาณุวรลักษบุรี

จังหวัด
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดลําปาง
จังหวัดแมฮองสอน
จังหวัดแมฮองสอน
จังหวัดแมฮองสอน
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา
จังหวัดนาน
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดตาก
จังหวัดกําแพงเพชร
จังหวัดกําแพงเพชร
จังหวัดกําแพงเพชร

ลําดับที่
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

ตําแหนงเลขที่
3611
4137
4172
4106
1480
1944
4134
4142
1423
1949
4200
4108
2152
4241, 4249
374
4250
1478
4276, 4316
4177
1141
3024
4317
1479
3380
2236
4646
4357
4358
2242
4310

สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอลานกระบือ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอชนแดน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหลมสัก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอวิเชียรบุรี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอศรีเทพ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองไผ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบึงสามพัน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเขาคอ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอชุมแสง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอตาคลี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานไร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองนครปฐม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกําแพงแสน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอดอนตูม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบางเลน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสามพราน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองราชบุรี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอจอมบึง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานโปง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโพธาราม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปากทอ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอไทรโยค
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทามวง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทองผาภูมิ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหวยกระเจา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอดานชาง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอดอนเจดีย
สํานักงานปศุสัตวอําเภออูทอง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองหญาไซ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทายาง

จังหวัด
จังหวัดกําแพงเพชร
จังหวัดเพชรบูรณ
จังหวัดเพชรบูรณ
จังหวัดเพชรบูรณ
จังหวัดเพชรบูรณ
จังหวัดเพชรบูรณ
จังหวัดเพชรบูรณ
จังหวัดเพชรบูรณ
จังหวัดนครสวรรค
จังหวัดนครสวรรค
จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดเพชรบุรี

ลําดับที่
207
208
209

ตําแหนงเลขที่
4390
4367
4402

210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221

4421
4399, 4570
1360
1412, 4649
2275
4351
1495
1465
4392
4422
4447
4531

222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234

2287
1496
4597
4642
3012
3120
4612
1510
1511
1508
2151
2241
4731

สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานลาด
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานแหลม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกุยบุรี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทับสะแก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบางสะพาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปราณบุรี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหัวหิน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองสุราษฎรธานี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกาญจนดิษฐ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอคีรีรัฐนิคม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเวียงสระ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพระแสง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพุนพิน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาศาลา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทุงสง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหัวไทร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองชุมพร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาแซะ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหลังสวน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนาทวี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกันตัง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองพัทลุง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอควนขนุน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโคกโพธิ์
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปะนาเระ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอมายอ

จังหวัด
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
จังหวัดสุราษฎรธานี
จังหวัดสุราษฎรธานี
จังหวัดสุราษฎรธานี
จังหวัดสุราษฎรธานี
จังหวัดสุราษฎรธานี
จังหวัดสุราษฎรธานี
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพร
จังหวัดชุมพร
จังหวัดสงขลา
จังหวัดตรัง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดปตตานี
จังหวัดปตตานี
จังหวัดปตตานี

ลําดับที่
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
ลําดับที่
250
251
252

ตําแหนงเลขที่
2284
4715
4728
4733
1842
4687
4745
1487
1451
482
2218
4159
2293
3550
2625

สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสายบุรี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอยะหริ่ง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองยะลา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเบตง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบันนังสตา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอยะหา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอรามัน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองนราธิวาส
สํานักงานปศุสัตวอําเภอตากใบ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบาเจาะ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอระแงะ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอรือเสาะ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแวง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสุไหงปาดี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโซพิสัย

ตําแหนงเลขที่
3942
2313
4197

สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบอเกลือ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอมโนรมย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองฉาง

จังหวัด

จังหวัดปตตานี
จังหวัดปตตานี
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัด

จังหวัดนาน
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดอุทัยธานี
รวม ๒52 ตําแหนง
15

แกไขเมื่อ กุมภาพันธ 2563

