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

ปศุสัตว์อำเภอแผน
สัตวแพทย์วิเ
ประเภททั่วไป ระดับชำนำญงำน ระดับปฏิบัติกำร
สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดแผนง
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอ
ปศุสัตว์จังหวัดและแผนงำน
ประเภทอำนวยกำร ระดับต้นหรือสูง

ส่วนที่ ๒ หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
ปฏิบัติงานในฐานะปศุสัตว์อาเภอ ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง กากับ แนะนา
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญ
ใน ท าง สั ต ว แ พ ท ย์ แ ล ะ ด้ า นก าร ป ศุ ส ั ต ว์ ค่ อ นข้ า งยาก ด ำเนิ นกำรตำมกฎหมำยว่ำด้ วยโรคระบำดสั ตว์
บำรุงพันธุ์สัตว์ ควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์ สถำนพยำบำลสัตว์ โรคพิษสุนัขบ้ำ กำรควบคุมกำรฆ่ำสัตว์และ
จำหน่ำยเนื้อสัตว์และกฎหมำยอื่นที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาในงานที่ค่อนข้างยาก
เพื่อให้ก ำรดำเนิ น งำนของสำนักงำนปศุสัตว์จั ง หวั ด มี ป ระสิ ท ธิ ภ ำพ และสนับสนุนภำรกิจของกรมปศุสัตว์
ให้บรรลุผลสำเร็จตำมเป้ำหมำยและแผนยุทธศำสตร์ที่กำหนดไว้อย่ำงมีประสิทธิภำพสูงสุด
ส่วนที่ ๓ หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ด้านการปฏิบัติการ
ที่
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
๑ วำงแผนปฏิบัติงำน แผนงำน โครงกำรต่ำงๆ ของหน่วยงำน ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
เพื่ อ ก ำหนดเป้ ำ หมำยและผลสั ม ฤทธิ์ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ รำชกำร
นโยบำยและแผนยุ ท ธศำสตร์ ข องกรมปศุ สั ต ว์ และ
สำนักงำนปศุสัตว์จังหวัด

ที่
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
๒ ก ำกั บ ดู แ ล และด ำเนิ น กำรตำมกฎหมำยที่ ว่ ำ ด้ ว ย
โรคระบำดสัตว์ บ ำรุงพันธุ์สัตว์ ควบคุมคุณภำพอำหำรสัตว์
สถำนพยำบำลสั ตว์ โรคพิ ษสุ นั ขบ้ ำ กำรควบคุมกำรฆ่ำสั ตว์
และจ ำหน่ ำยเนื้ อสั ตว์ และกฎหมำยอื่ นที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เพื่ อป้ องกัน โรคระบำดสั ตว์ และส่ งเสริมกำรผลิ ตปศุสั ตว์
ของเกษตรกรได้มำตรฐำนตำมที่กำหนด
๓ ต ร ว จ ติ ด ต ำ ม ป ร ะ เมิ น ผ ล แ ล ะ ส รุ ป ผ ล ง ำ น
ในควำมรับผิดชอบของหน่วยงำน เช่น กำรควบคุมกำรฆ่ำ
และจ ำหน่ ำ ยเนื้ อ สั ต ว์ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ์ สั ต ว์ อำหำรสั ต ว์
ยำสั ต ว์ วั ต ถุ อั น ตรำยส ำหรั บ สั ต ว์ กำรเคลื่ อ นย้ ำ ยสั ต ว์ ซำกสัตว์ มำตรฐำนฟำร์ม กำรพัฒนำคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์
เป็ น ต้น เพื่อให้ กำรปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบ
มีประสิทธิภำพ
๔ ให้คำแนะนำ และสำธิตกำรดำเนินกำรด้ำนกำรปศุสัตว์ เช่น
กำรปลู ก พื ช อำหำรสั ต ว์ กำรปรั บ ปรุ ง พั ฒ นำพั น ธุ์ สั ต ว์
กำรจัดกำรฟำร์ม เป็นต้น เพื่อให้กำรผลิตสัตว์ได้มำตรฐำน
มี ค วำมปลอดภั ย ต่ อ ผู้ บ ริ โ ภค และไม่ มี ผ ลกระทบต่ อ
สิ่งแวดล้อม
๕ กำกับ ดูแล ติดตำมกำรปฏิบัติงำนตำมโครงกำรพิเศษ และ
โครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชดำริ เพื่อกำรดำเนินงำน
ตำมโครงกำรพิ เศษ และโครงกำรอั น เนื่ องมำจำก
พระรำชดำริ ให้เกิดประสิทธิภำพกำรผลิต และแก้ไขปัญหำ
ควำมเดือดร้อนของเกษตรกร
๖ กำกับ ดูแลในกำรส ำรวจ เก็บ ตั วอย่ ำง เก็ บรวบรวมและ
ตรวจสอบข้ อ มู ล ด้ ำนกำรปศุ สั ต ว์ และข้ อ มู ล ที่ เกี่ ย วข้อ ง
รวมทั้งสรุปและประเมินผล เพื่อใช้ประโยชน์เป็นฐำนข้อมูล
ในกำรกำหนดนโยบำยและแผนงำนของหน่วยงำน
๗ ปฏิบัติงำนอื่น ๆ ตำมที่ได้รับมอบหมำย เพื่อสนับสนุนให้
หน่ ว ยงำนในสั ง กั ด และกรมปศุ สั ต ว์ ในภำพรวมประสบ
ควำมสำเร็จตำมแผนงำนและเป้ำหมำยที่กำหนดไว้

ตัวชี้วัด

ข. ด้านการกากับดูแล
ที่
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
๑ ก ำกั บ ดู แ ล และตรวจสอบกำรปฏิ บั ติ ง ำนปศุ สั ต ว์ ข อง ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
เจ้ำหน้ำที่ หรือผู้ใต้บังคับบัญชำ เพื่อให้กำรดำเนินงำนของ รำชกำร
หน่วยงำนเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่กำหนด
๒ วำงแผน ประเมิ น ผล และแก้ ไขปั ญ หำข้ อ ขั ด ข้ อ งในกำร
ปฏิ บั ติ ง ำนปศุ สั ต ว์ ข องผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชำ เพื่ อ ให้ ก ำร
ปฏิบัติงำนของหน่วยงำนที่รับผิดชอบเป็นไปอย่ำงต่อเนื่อง
มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
ค. ด้านการบริการ
ที่
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
๑ ให้คำปรึกษำ แนะนำ และเสนอแนะให้ควำมเห็นเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดตำมรอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติ
งำนปศุ สั ต ว์ ที่ มี ค วำมซั บ ซ้ อ น เช่ น กำรผลิ ต ปศุ สั ต ว์ รำชกำร
กำรส่งเสริมกำรปศุสัตว์ เศรษฐกิจกำรปศุสัตว์ กำรพัฒ นำ
สุขภำพสัตว์ เป็นต้น รวมทั้ง กฎหมำย กฎ และระเบียบแก่
เจ้ ำ หน้ ำ ที่ เกษตรกร หน่ ว ยงำนรำชกำร เอกชน และ
ประชำชนทั่วไป เพื่อส่งเสริมประกอบอำชีพด้ำนกำรปศุสัตว์
ให้มีประสิทธิภำพ
๒ ประสานงานและบู ร ณ าการงาน ในระดั บ อ าเภอกั บ
หน่ ว ยงานราชการ เอกชนหรื อ ประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อ ขอ
ความช่ ว ยเหลื อ และร่ ว มมื อ ในงานทางการปศุ สั ต ว์ และ
แลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ทางานของหน่วยงาน
๓ ถ่ า ยทอดความรู้ ท างเทคโนโลยี ด้ า นการปศุ สั ต ว์ เช่ น
การผลิ ตปศุสั ตว์ การพั ฒ นาสุ ขภาพสั ตว์ สุ ขอนำมัยสั ต ว์
ด้ำนสิ่งแวดล้ อมเกี่ย วกับ กำรปศุสั ตว์ กำรพั ฒ นำคุณ ภำพ
สินค้ำปศุสัตว์ การผสมเทียม มาตรฐานฟาร์ม เป็นต้น ให้แก่
เกษตรกร และผู้ประกอบการ เพื่อเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำร
ปศุสัตว์ และเพิ่มประสิทธิภ าพในการผลิต ปรับปรุง และ
ขยายพันธุ์สัตว์

ที่
หน้าที่รับผิดชอบหลัก
๔ ก ากั บ ดู แ ล ตรวจสอบ การตรวจรั บ เก็ บ รั ก ษา จั ด ส่ ง
ควบคุมบัญชีเบิกจ่ายชีวภัณฑ์และเวชภัณฑ์

ตัวชี้วัด

ส่วนที่ ๔ คุณสมบัติที่จาเป็นในงาน (Job Specifications)
มีคุณสมบัติตรงตำมคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งตำมที่ ก.พ. กำหนดตำมคุณสมบัติเฉพำะตำแหน่งตำมที่ ก.พ.
ส่วนที่ ๕ ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จาเป็นในตาแหน่งงาน
ควำมรู้ที่จำเป็นในงำน
๑. ความรู้เรื่องงานสัตวแพทย์
๒. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว์

ระดับที่ต้องการ 2
ระดับที่ต้องการ 1

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

ระดับที่ต้องกำร ๑
ระดับที่ต้องกำร ๑
ระดับที่ต้องกำร ๑
ระดับที่ต้องกำร ๑

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. ควำมเข้ำใจในองค์กรและระบบรำชกำร
๒. กำรคิดวิเครำะห์
๓. กำรสั่งกำรตำมอำนำจหน้ำที่

ระดับที่ต้องกำร ๑
ระดับที่ต้องกำร ๑
ระดับที่ต้องกำร ๑

ส่วนที่ ๖ การลงนาม
ชื่อผู้ตรวจสอบ นำยเศรษฐเกียรติ กระจ่ำงวงษ์
ผู้อำนวยกำรกองกำรเจ้ำหน้ำที่
วันที่ได้จัดทำ ๑๘ ตุลำคม ๒๕๖๒

รายละเอียดบัญชีตาแหน่งเลขที่แนบท้าย
ตาแหน่ง ปศุสัตว์อาเภอ (สัตวแพทย์ ระดับชานาญงาน)
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

ตาแหน่งเลขที่
2789
2528
2399
3170
2398
2795
2519
2561
2585
2588
2637
2634
2394
2635
2533
2662
2534
1750
2854
2855
2774
2775
2771
2773
2776
2845

สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอบำงซ้ำย
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอมหำรำช
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอเนินขำม
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอท่ำช้ำง
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอธัญบุรี
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอหนองเสือ
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอสนำมชัยเขต
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอปำกพลี
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอนำดี
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอคลองหำด
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอบ้ำนฉำง
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอวังจันทร์
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอบ้ำนค่ำย
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอเขำชะเมำ
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอนิคมพัฒนำ
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอสัตหีบ
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอเกำะจันทร์
สำนักงำนปศุสัตวอำเภอเกำะสีชัง
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอโป่งน้ำร้อน
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอเขำคิชฌกูฏ
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอเมืองยำง
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอพระทองคำ
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอลำทะเมนชัย
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอบัวลำย
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอเมืองสรวง

จังหวัด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ
จังหวัดชัยนำท
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดปทุมธำนี
จังหวัดปทุมธำนี
จังหวัดฉะเชิงเทรำ
จังหวัดนครนำยก
จังหวัดปรำจีนบุรี
จังหวัดสระแก้ว
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดระยอง
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
จังหวัดนครรำชสีมำ
จังหวัดนครรำชสีมำ
จังหวัดนครรำชสีมำ
จังหวัดนครรำชสีมำ
จังหวัดนครรำชสีมำ
จังหวัดร้อยเอ็ด

ลาดับที่
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

ตาแหน่งเลขที่
2846
2848
2769
2908
2907
2495
2970
3651
2972
3101
3102
3167
3166
3168
2563
2665
3919
3309
3463
3587
3308
3459
2663
3458
2850
3373
4037
3519
3588
3584

สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอเมยวดี
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอเชียงขวัญ
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอบ้ำนแท่น
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอภักดีชุมพล
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอซับใหญ่
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอนำโพธิ์
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอหนองหงส์
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอพลับพลำชัย
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอบ้ำนใหม่ไชยพจน์
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอบึงบูรพ์
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอเมืองจันทร์
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอโขงเจียม
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอนำเยีย
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอเหล่ำเสือโก้ก
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอนำวัง
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอสังคม
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอเฝ้ำไร่
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอนำด้วง
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอปำกชม
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอนำแห้ว
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอภูเรือ
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอนิคมน้ำอูน
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอวำนรนิวำส
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอคำตำกล้ำ
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอบ้ำนม่วง
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอส่องดำว
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอภูพำน
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอวังยำง
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอภูผำม่ำน
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอโคกโพธิ์ไชย

จังหวัด
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดร้อยเอ็ด
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดอุบลรำชธำนี
จังหวัดอุบลรำชธำนี
จังหวัดอุบลรำชธำนี
จังหวัดหนองบัวลำภู
จังหวัดหนองคำย
จังหวัดหนองคำย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

ลาดับที่
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

ตาแหน่งเลขที่
3590
3649
3792
3783
3778
3793
3916
3377
3803
3375
3239
3026
3027
3028
3802
3801
3917
3918
3165
3532
2780
3470
4349
2375
4035
4073
4065
4066
3808
4074

สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอหนองนำคำ
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอเชียงยืน
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอเมืองเชียงใหม่
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอกัลยำณิวัฒนำ
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอดอยสะเก็ด
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอแม่ริม
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอสำรภี
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอแม่วำง
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภองำว
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอวังเหนือ
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอเมืองปำน
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอเทิง
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอแม่จัน
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอเชียงแสน
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอเวียงแก่น
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอดอยหลวง
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอเชียงม่วน
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอภูซำง
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอแม่จริม
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอทุ่งช้ำง
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอสันติสุข
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอสองแคว
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอหนองม่วงไข่
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอบำงกระทุ่ม
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอเนินมะปรำง
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอคีรีมำศ
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอท่ำสองยำง
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอพบพระ
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอทรำยทองวัฒนำ
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอวังทรำยพูน

จังหวัด
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดมหำสำรคำม
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดเชียงใหม่
จังหวัดลำปำง
จังหวัดลำปำง
จังหวัดลำปำง
จังหวัดเชียงรำย
จังหวัดเชียงรำย
จังหวัดเชียงรำย
จังหวัดเชียงรำย
จังหวัดเชียงรำย
จังหวัดพะเยำ
จังหวัดพะเยำ
จังหวัดน่ำน
จังหวัดน่ำน
จังหวัดน่ำน
จังหวัดน่ำน
จังหวัดแพร่
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดตำก
จังหวัดตำก
จังหวัดกำแพงเพชร
จังหวัดพิจิตร

ลาดับที่
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ตาแหน่งเลขที่
3658
1791
2859
3527
3533
3595
1336
4512
4346
2667
4622
4676
3795
3704

สานักงานปศุสัตว์อาเภอ
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอน้ำหนำว
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอหนองขำหย่ำง
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอห้วยคต
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอสังขละบุรี
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอกระทุ่มแบน
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอพนม
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอเกำะพงัน
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอถ้ำพรรณรำ
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอเมืองพังงำ
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอนำหม่อม
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอบำงกล่ำ
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอกงหรำ
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอบึงโขงหลง
สำนักงำนปศุสัตว์อำเภอปำกคำด

จังหวัด
จังหวัดเพชรบูรณ์
จังหวัดอุทัยธำนี
จังหวัดอุทัยธำนี
จังหวัดกำญจนบุรี
จังหวัดสมุทรสำคร
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี
จังหวัดนครศรีธรรมรำช
จังหวัดพังงำ
จังหวัดสงขลำ
จังหวัดสงขลำ
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดบึงกำฬ
จังหวัดบึงกำฬ
รวม 100 ตาแหน่ง

