แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description)
ของกรมปศุสัตว์
ตาแหน่งเลขที่ (ตามรายละเอียดบัญชีตาแหน่งเลขที่แนบท้าย)
ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป (Job Title)
ชื่อตาแหน่งในการบริหารงาน
ชื่อตาแหน่งในสายงาน
ประเภท/ระดับ
ชื่อหน่วยงาน (สานัก/กอง)
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน
ชื่อตาแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง
ประเภท/ระดับ

ปศุสัตว์อาเภอแผน
นักวิชาการสัตวบาล
ประเภทวิชาการ ระดับชานาญการ
สานักงานปศุสัตว์จังหวัดแผนง
สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
ปศุสัตว์จังหวัดและแผนงาน
ประเภทอานวยการ ระดับต้นหรือสูง

ส่วนที่ ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
ปฏิบัติงานในฐานะปศุสั ตว์อาเภอ ซึ่งต้องกากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสู งในทางวิ ชาการด้ านสั ตวบาลและด้ านการปศุ สั ตว์
ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ บารุงพันธุ์สัตว์ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์
โรคพิษสุนัขบ้า การควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก เพื่อให้การดาเนินงานของสานักงานปศุสัตว์จังหวัดมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจ
ของกรมปศุสัตว์ให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านติดตามและ
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
ที่
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า ทดลอง วางแผน เกี่ยวกับ ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
งานด้านสัตวบาล เช่น พัฒนา ปรับปรุง และขยายพันธุ์สัตว์ ราชการ
พืชอาหารสัตว์ ปศุสัตว์อินทรีย์ ระบบการผลิต การส่งเสริม
การปศุสัตว์ เป็นต้น ที่ต้องใช้ความชานาญและการประยุกต์
เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์

ที่
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
๒ ก ากั บ ดู แ ล และด าเนิ น การตามกฎหมายที่ ว่ า ด้ ว ย
โรคระบาดสัตว์ บารุงพันธุ์สั ตว์ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์
สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุ นัขบ้า การควบคุมการฆ่าสัตว์
และจ าหน่ า ยเนื้ อ สั ต ว์ และกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อป้องกันโรคระบาดสั ตว์ และส่งเสริมการผลิ ตปศุสัตว์
ของเกษตรกรได้มาตรฐานตามที่กาหนด
๓ ตรวจ ติดตาม วางแผน ประเมินผล กาหนดแนวทาง และ
สรุ ป ผลงานในความรั บ ผิ ด ชอบของหน่ว ยงาน เช่น การ
ตรวจรั กษาสั ตว์ป่ วยและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด
การควบคุมการฆ่าและจาหน่ายเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์
อาหารสั ต ว์ ยาสั ต ว์ การเคลื่ อ นย้ า ยสั ต ว์ -ซากสั ต ว์
การผสมเทีย ม ทาหมัน สั ตว์ มาตรฐานฟาร์ม การพัฒ นา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นต้น เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่กาหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
๔ พัฒนา ตรวจสอบ ให้คาแนะนา สาธิตการดาเนินการด้าน
การปศุ สั ต ว์ เช่ น การปลู ก พื ช อาหารสั ต ว์ การปรั บ ปรุ ง
พัฒนาพันธุ์สัตว์ การจัดการฟาร์ม เป็นต้น เพื่อให้การผลิต
สัตว์ได้มาตรฐานได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
๕ กากับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการพิเศษ และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดาริ เพื่อการดาเนินงาน
ตามโครงการพิ เ ศษ และโครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชดาริ ให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร
๖ กาหนดแผนงานในการสารวจ เก็บตัวอย่าง เก็บรวบรวม
และตรวจสอบข้อมูลด้านการปศุสัตว์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสรุปและประเมินผล เพื่อใช้ประโยชน์เป็นฐานข้อมูล
ในการกาหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน
๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให้
หน่ ว ยงานในสั ง กั ด และกรมปศุ สั ต ว์ ใ นภาพรวมประสบ
ความสาเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่กาหนดไว้

ตัวชี้วัด

ข. ด้านการวางแผน
ที่
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
๑ วางแผน หรือร่ ว มดาเนิ นการวางแผนงาน หรือโครงการ ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ด้านการปศุสัตว์ บูรณาการแผนงาน/โครงการระดับต่างๆ ราชการ
ด้านการพัฒ นาปศุสั ตว์ของกรมปศุสั ตว์ ยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด อาเภอ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่ และ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง และแก้ ปั ญ หาในการปฏิ บั ติ ง าน
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กาหนด
ค. ด้านการประสานงาน
ที่
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
๑ ประสานงานภายในหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
การบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดด้านการปศุสัตว์ ราชการ
ในการปฏิบั ติงานให้ เป็ น ไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้ เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กาหนดไว้
๒ ประสานงานและบู ร ณาการงานของหน่ ว ยงาน หรื อ
กรมปศุสัตว์ กับหน่วยงานราชการ เอกชน ผู้ประกอบการ
หรือประชาชนทั่วไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือ
ในงานทางการปศุ สั ต ว์ และแลกเปลี่ ย นความรู้ ค วาม
เชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
ง. ด้านการบริการ
ที่
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
๑ ให้คาปรึกษา แนะนา และเสนอแนะให้ความเห็นเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
งานปศุ สั ต ว์ ที่ มี ค วามซั บ ซ้ อ น เช่ น การผลิ ต ปศุ สั ต ว์ ราชการ
การส่ งเสริ มการปศุสั ตว์ การพัฒ นาสุ ขภาพสั ตว์ เป็นต้ น
รวมทั้ง กฎหมาย กฎ และระเบียบแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร
หน่ ว ยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อ
ส่งเสริมประกอบอาชีพด้านการปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ
๒ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ เช่น การผลิตปศุสัตว์
การพัฒ นาสุ ขภาพสั ตว์ สุ ขอนามัย สั ต ว์ ด้านสิ่ งแวดล้ อ ม
เกี่ ย วกั บ การปศุ สั ต ว์ การผสมเที ย ม มาตรฐานฟาร์ ม
เป็ น ต้ น ให้ แ ก่ เ จ้ า หน้ า ที่ เกษตรกร และผู้ ป ระกอบการ
เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการปศุสัตว์ และเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการผลิตสัตว์ ปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์

ส่วนที่ ๔ คุณสมบัติที่จาเป็นในงาน (Job Specifications)
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่ ก.พ. กาหนดตามคุณสมบัติเฉพาะตาแหน่งตามที่ ก.พ.
ส่วนที่ ๕ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นในตาแหน่งงาน
ความรู้ที่จาเป็นในงาน
๑. ความรู้เรื่องงานสัตวบาล
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์

ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 2

ทักษะที่จาเป็นในงาน
๑. ทักษะการคานวณ
๒. ทักษะการจัดการข้อมูล
๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์

ระดับที่ต้องการ ๒
ระดับที่ต้องการ ๒
ระดับที่ต้องการ ๒
ระดับที่ต้องการ ๒

สมรรถนะหลักที่จาเป็นในงาน
๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์
๒. บริการที่ดี
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม
๕. การทางานเป็นทีม
๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน
๗. การทางานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ระดับที่ต้องการ ๒
ระดับที่ต้องการ ๒
ระดับที่ต้องการ ๒
ระดับที่ต้องการ ๒
ระดับที่ต้องการ ๒
ระดับที่ต้องการ ๓
ระดับที่ต้องการ ๓
ระดับที่ต้องการ ๓

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ
๑. ความเข้าใจในองค์กรและระบบราชการ
๒. การคิดวิเคราะห์
๓. การสั่งการตามอานาจหน้าที่

ระดับที่ต้องการ ๒
ระดับที่ต้องการ ๒
ระดับที่ต้องการ ๒

ส่วนที่ ๖ การลงนาม
ชื่อผู้ตรวจสอบ ปศุสัตว์จังหวัด
วันที่ที่ได้จัดทา 19 กันยายน 2559

รายละเอียดบัญชีตาแหน่งเลขที่แนบท้าย
ตาแหน่ง ปศุสัตว์อาเภอ (นักวิชาการสัตวบาล ระดับชานาญการ)
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

ลาดับที่
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
57
58

ตาแหน่งเลขที่
3001
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

สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอสังขะ
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

จังหวัด
จังหวัดสุรินทร์
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

ลาดับที่
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
87
88
89

ตาแหน่งเลขที่
3639
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

สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
สานักงานปศุสัตว์อาเภอท่าคันโท
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

จังหวัด
จังหวัดกาฬสินธุ์
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

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

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

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

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

