
    

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี  (ตามรายละเอียดบัญชีต าแหน่งเลขท่ีแนบท้าย) 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  ปศุสัตว์อ าเภอแผน 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นักวิชาการสัตวบาล 
ประเภท/ระดับ    ประเภทวิชาการ    ระดับช านาญการ 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดแผนง 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ปศุสัตว์จังหวัดและแผนงาน 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับต้นหรือสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะปศุสัตว์อ าเภอ ซึ่งต้องก ากับ แนะน า ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความช านาญสูงในทางวิชาการด้านสัตวบาลและด้านการปศุสัตว์ 
ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ บ ารุงพันธุ์สัตว์ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ สถานพยาบาลสัตว์     
โรคพิษสุนัขบ้า การควบคุมการฆ่าสัตว์และจ าหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจ
หรือแก้ปัญหาที่ยาก เพ่ือให้การด าเนินงานของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจ
ของกรมปศุสัตว์ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายและแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
ติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับด้านติดตามและ 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 

ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ค้นคว้า ทดลอง วางแผน เกี่ยวกับ

งานด้านสัตวบาล เช่น พัฒนา ปรับปรุง และขยายพันธุ์สัตว์  
พืชอาหารสัตว์ ปศุสัตว์อินทรีย์ ระบบการผลิต การส่งเสริม
การปศุสัตว์ เป็นต้น ที่ต้องใช้ความช านาญและการประยุกต์
เพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ และเทคโนโลยีด้านการผลิตปศุสัตว์ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 



    

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๒ ก ากับ  ดูแล  และด า เนินการตามกฎหมายที่ ว่ าด้ วย         

โรคระบาดสัตว์ บ ารุงพันธุ์สัตว์ ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 
สถานพยาบาลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้า การควบคุมการฆ่าสัตว์
และจ าหน่ ายเนื้ อสั ตว์  และกฎหมายอ่ืนที่ เกี่ ยวข้ อง           
เพ่ือป้องกันโรคระบาดสัตว์ และส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์
ของเกษตรกรได้มาตรฐานตามท่ีก าหนด 

 

๓ ตรวจ ติดตาม วางแผน ประเมินผล ก าหนดแนวทาง และ
สรุปผลงานในความรับผิดชอบของหน่วยงาน เช่น การ
ตรวจรักษาสัตว์ป่วยและการฉีดวัคซีนป้องกันโรคระบาด       
การควบคุมการฆ่าและจ าหน่ายเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์สัตว์ 
อาหารสัตว์  ยาสัตว์  การ เคลื่ อนย้ ายสัตว์ -ซากสัตว์        
การผสมเทียม ท าหมันสัตว์ มาตรฐานฟาร์ม การพัฒนา
คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ เป็นต้น เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

๔ พัฒนา ตรวจสอบ ให้ค าแนะน า สาธิตการด าเนินการด้าน
การปศุสัตว์ เช่น การปลูกพืชอาหารสัตว์ การปรับปรุง
พัฒนาพันธุ์สัตว์ การจัดการฟาร์ม เป็นต้น เพ่ือให้การผลิต
สัตว์ได้มาตรฐานได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค
และไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

๕ ก ากับ ดูแล ติดตามการปฏิบัติงานตามโครงการพิเศษ และ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ เพ่ือการด าเนินงาน
ตามโครงการ พิ เศษ และโครงการ อัน เนื่ องมาจาก
พระราชด าริ ให้เกิดประสิทธิภาพการผลิตและการพัฒนาใน
การป้องกันและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกร 

๖ ก าหนดแผนงานในการส ารวจ เก็บตัวอย่าง เก็บรวบรวม
และตรวจสอบข้อมูลด้านการปศุสัตว์ และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
รวมทั้งสรุปและประเมินผล เพ่ือใช้ประโยชน์เป็นฐานข้อมูล
ในการก าหนดนโยบายและแผนงานของหน่วยงาน 

๗ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
 
 
 



    

ข. ด้านการวางแผน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ วางแผน หรือร่วมด าเนินการวางแผนงาน หรือโครงการ

ด้านการปศุสัตว์ บูรณาการแผนงาน/โครงการระดับต่างๆ 
ด้านการพัฒนาปศุสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ยุทธศาสตร์ของ
จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่  และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแก้ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

ค. ด้านการประสานงาน 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ประสานงานภายในหน่วยงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน

การบูรณาการงานตามยุทธศาสตร์จังหวัดด้านการปศุสัตว์
ในการปฏิบัติงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันเพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ ประสานงานและบูรณาการงานของหน่วยงาน หรือ       
กรมปศุสัตว์ กับหน่วยงานราชการ เอกชน ผู้ประกอบการ
หรือประชาชนทั่วไป เพ่ือขอความช่วยเหลือและร่วมมือ    
ในงานทางการปศุสัตว์  และแลกเปลี่ยนความรู้ความ
เชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการท างานของหน่วยงาน 

ง. ด้านการบริการ 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ให้ค าปรึกษา แนะน า และเสนอแนะให้ความเห็นเกี่ยวกับ

งานปศุสัตว์ที่ มีความซับซ้อน เช่น การผลิตปศุสัตว์        
การส่งเสริมการปศุสัตว์ การพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป็นต้น 
รวมทั้ง กฎหมาย กฎ และระเบียบแก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร 
หน่วยงานราชการ เอกชน และประชาชนทั่วไป เพ่ือ
ส่งเสริมประกอบอาชีพด้านการปศุสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ  

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 
 

๒ ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ เช่น การผลิตปศุสัตว์   
การพัฒนาสุขภาพสัตว์ สุขอนามัยสัตว์ ด้านสิ่งแวดล้อม
เกี่ยวกับ  การปศุสัตว์ การผสมเทียม มาตรฐานฟาร์ม    
เป็นต้น ให้แก่เจ้าหน้าที่ เกษตรกร และผู้ประกอบการ    
เพ่ือเผยแพร่ความรู้ด้านการปศุสัตว์ และเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในการผลิตสัตว์ ปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์ 



    

ส่วนที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที ่ก.พ. ก าหนดตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที่ ก.พ.  

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   

๑. ความรู้เรื่องงานสัตวบาล ระดับท่ีต้องการ 2 
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์ ระดับท่ีต้องการ 2 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน   

๑. ทักษะการค านวณ  ระดับท่ีต้องการ ๒  
๒. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับท่ีต้องการ ๒ 

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน   

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๒. บริการที่ด ี ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๕. การท างานเป็นทีม ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๗. การท างานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับท่ีต้องการ ๓ 
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับท่ีต้องการ ๓ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

๑. ความเข้าใจในองค์กรและระบบราชการ ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๒. การคิดวิเคราะห์ ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๓. การสั่งการตามอ านาจหน้าที่ ระดับท่ีต้องการ ๒ 

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

 
ชื่อผู้ตรวจสอบ    ปศุสัตว์จังหวัด 
วันที่ที่ได้จัดท า  19 กันยายน 2559 

 

 
 



    

รายละเอียดบัญชีต าแหน่งเลขท่ีแนบท้าย  
 

ต าแหน่ง ปศุสัตว์อ าเภอ (นักวิชาการสัตวบาล ระดับช านาญการ) 
 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ          
 

    ล าดับที่ ต าแหน่งเลขที่ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ จังหวัด 
1 2526 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 

2 2352 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 

3 1743 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 

4 2390 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท 

5 2389 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท 

6 2467 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี 

7 2524 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอคลองเขื่อน จังหวัดฉะเชิงเทรา 

8 3277 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

9 2616 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี 

10 2604 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอวังน้ าเย็น จังหวัดสระแก้ว 

11 2589 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว 

12 2735 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 

13 1816 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา 

14 2770 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา 

15 2817 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

16 2813 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด 

17 2847 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด 

18 2768 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 

19 2934 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 

20 2939 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 

21 2661 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 

22 1823 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอช านิ จังหวัดบุรีรัมย์ 

23 2973 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

24 1824 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านด่าน จังหวัดบุรีรัมย์ 

25 2969 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ 

26 3002 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 

27 3003 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 



    

ล าดับที่ ต าแหน่งเลขที่ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ จังหวัด 
28 3001 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์ 

29 3004 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอส าโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ 

30 3030 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 

31 3070 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ 

32 3104 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศิลาลาด จังหวัดศรีสะเกษ 

33 3132 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี 

34 3169 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี 

35 3134 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอส าโรง จังหวัดอุบลราชธานี 

36 3139 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอน้ าขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี 

37 3194 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ 

38 3205 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอลืออ านาจ จังหวัดอ านาจเจริญ 

39 1882 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี 

40 3301 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี 

41 2562 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนายูง จังหวัดอุดรธานี 

42 3303 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกู่แก้ว จังหวัดอุดรธานี 

43 3338 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี 

44 1836 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย 

45 1887 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองหิน จังหวัดเลย 

46 3436 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 

47 3500 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 

48 3499 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนาแก จังหวัดนครพนม 

49 2779 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนาทม จังหวัดนครพนม 

50 3555 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

51 3562 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น 

52 3589 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอซ าสูง จังหวัดขอนแก่น 

53 3732 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านแฮด จังหวัดขอนแก่น 

54 3650 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม 

55 3679 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 

56 3652 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์ 

57 3681 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 

58 3686 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 



    

ล าดับที่ ต าแหน่งเลขที่ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ จังหวัด 
59 3639 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ 

60 3683 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ 

61 3689 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ 

62 3705 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

63 3653 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์ 

64 3703 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ 

65 3794 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่ 

66 3824 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอแม่ทะ จังหวัดล าปาง 

67 3800 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย 

68 3807 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

69 2012 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน 

70 3796 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอลี้ จังหวัดล าพูน 

71 3534 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

72 4034 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 

73 3594 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 

74 4072 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 

75 4160 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 

76 1838 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 

77 4146 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ 

78 2978 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ 

79 4302 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 

80 4331 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสองพ่ีน้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 

81 3525 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

82 3523 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

83 4508 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช 

84 4513 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

85 4486 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 

86 4510 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช 

87 2187 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช 

88 4279 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

89 4354 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 



    

ล าดับที่ ต าแหน่งเลขที่ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ จังหวัด 
90 4282 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

91 2185 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอนบพิต า จังหวัดนครศรีธรรมราช 

92 4511 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

93 4573 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 

94 2865 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา 

95 3142 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอทับปุด จังหวัดพังงา 

96 4639 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 

97 2111 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

98 4677 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 

99 4666 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง 

100 2429 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 

101 3378 ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบุ่งคล้า จังหวัดบึงกาฬ 

   
รวม    ๑๐1    ต าแหน่ง 

 

 


