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)

นายสัตวแพทย แผน
นายสัตวแพทย นักวิเ
ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ระดับปฏิบัติการ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
ปศุสัตวจังหวัดและและแผนงาน
ประเภทอํานวยการ ระดับ ตนหรือสูง
15

15

15

15

สวนที่ ๒ หนาที่ความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary)
ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานระดับตน ที่ตองใชความรู ความสามารถในทางวิชาการสัตวแพทย ดําเนินการ
ตามกฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับการควบคุม ปองกัน และบําบัดโรคสัตว สถานพยาบาลสัตว โรคพิษสุนัขบา
งานสุ ขอนามั ยของสิ นค าปศุ สั ตว การควบคุ มคุณภาพอาหารสัตว ยาสัตว สิน คาปศุสัตว สิ่งแวดลอม และ
กฎหมายอื่นที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบอํานาจ ภายใตการกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ เพื่อใหการดําเนินงานของ
สํานักงานปศุสัตวจังหวัดมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนภารกิจของกรมปศุสัตวใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
และแผนยุทธศาสตรที่กําหนดไว
สวนที่ ๓ หนาที่ความรับผิดชอบหลัก
ก. ดานการปฏิบัติการ
ที่
หนาที่รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
๑ ศึกษา วิเคราะห วิจัย เกี่ยวกับโรคสัตว โรคติดตอระหวาง ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
สัต วและคน ด านการควบคุ ม ปองกั นและบําบัดโรคสัตว ราชการ
การชั น สู ต รโรค ขยายพั น ธุ สั ต ว ด ว ยวิ ธี ก ารผสมเที ย ม
รวมทั้ง พัฒนาระบบการจัด การดานสุขภาพสัตว ดานสุ ข
ศาสตรสัตว และสุขอนามัย เพื่อใหสัตวมีสุขภาพดี ผลิตสัตว
พันธุดี และผูบริโภคมีความปลอดภัย ตลอดจนเพื่อกําหนด
เทคโนโลยีที่เหมาะสมตอพื้นที่

ที่
หนาที่รับผิดชอบหลัก
๒ ศึ ก ษา วิ เ คราะห พั ฒ นามาตรฐานด า นการกั ก กั น สั ต ว
ด า นการเลี้ ย งสั ต ว ป ลอดโรค ด า นการชั น สู ต รโรคสั ต ว
ดานการผลิต เชน ฟารมมาตรฐาน โรงฆาสัตว โรงงานแปร
รูป โรงงานอาหารสัตว เปนตน ดานการตรวจสอบ รับรอง
คุณภาพสินคาปศุสัตว อาหารสัตว ยาสัตว ชีววัตถุสําหรับ
สัตว วัตถุอันตรายสําหรับสัตว ดานสิ่งแวดลอมที่เกี่ยวของ
กับการสัตวแพทยสาธารณสุข เพื่อนํามาเปนแนวทางในการ
พั ฒ นางานให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และยกระดั บ มาตรฐาน
ใหเปนสากล
๓ ดํ า เนิ น การตามระบบประกั น คุ ณภาพและใหก ารรับ รอง
คุณภาพสิ นค าปศุสั ตว ชี วภั ณฑ สัตว การชันสูตรโรคสัตว
การควบคุ มป อ งกั น โรคระบาดสั ตว และสิ่ งแวดลอมการ
ปศุสัตวที่มีผลกระทบตอสุขภาพสัตวและการสาธารณสุ ข
เพื่ อให สิน ค า ปศุสั ตว มีมาตรฐานและมีความปลอดภัย ตอ
ผูบริโภค
๔ ดํ า เนิ น การตรวจสอบและรั บ รองคุ ณ ภาพและความ
ปลอดภั ย ของสิ น ค า ปศุ สั ตว อาหารสัตว ยาสั ตว ชีว วัต ถุ
ฟารมเลี้ยงสัตว สถานที่เลี้ยงสัตว และสิ่งแวดลอมปศุสัตว
เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและมาตรฐานที่เกี่ยวของ
๕ ดู แ ลงานและดํ า เนิ น การควบคุ ม ป อ งกั น โรคระบาด
ให แ ก สั ต ว ควบคุ ม เคลื่ อ นย า ยและกั ก กั น สั ต ว -ซากสั ต ว
ผลิ ตภั ณฑ สัตว ผลิ ตและขยายพัน ธุสั ตว เพื่อควบคุ มและ
ปองกันโรคระบาด
๖ รวบรวม วิ เ คราะห ขอ มู ล ด า นสุ ข ภาพสั ตว การผลิ ต สั ต ว
เพื่อการวางแผนและดําเนินการในการควบคุมปองกันและ
บําบัดโรคสัตว ขยายพันธุสัตว การรักษาพยาบาลสัตว และ
การชันสูตรทางหองปฏิบัติการ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
สั ต ว แ ละแก ไ ขป ญ หาระบบสื บ พั น ธุ ใ นขอบเขตพื้ น ที่
ที่รับผิดชอบตัวอ
๗ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย เพื่อสนับสนุนให
หน ว ยงานในสั ง กั ด และกรมปศุ สั ต ว ใ นภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนงานและเปาหมายที่กําหนดไว

ตัวชี้วัด

ข. ดานการวางแผน
ที่
หนาที่รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
๑ วางแผนการปฏิ บั ติง านและร ว มดํ า เนิน การวางแผนงาน ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
หรื อโครงการดา นสุ ขศาสตร สั ตว และสุขอนามัยสัตวของ ราชการ
หน ว ยงาน เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานเป น ไปตามเป า หมาย
ผลสัมฤทธิ์ที่กําหนด
ค. ดานการประสานงาน
ที่ หนาที่รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
๑ ประสานการทํ า งานร ว มกั น ทั้ ง ภายในหน ว ยงานและ ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง เพื่ อ ให เ กิ ด ความร ว มมื อ และ ราชการ
ผลสัมฤทธิ์ตามที่กําหนดไว
๒ ชี้ แ จงและให ร ายละเอี ย ดเกี่ ย วกั บ ข อ มู ล ข อ เท็ จ จริ ง
แก เ จ า หน า ที่ เกษตรกร หรื อ หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง
เพื่ อสรา งความเข า ใจและความรว มมือในการดําเนินงาน
ดานการปศุสัตวก
ง. ดานการบริการ
ที่ หนาที่รับผิดชอบหลัก
ตัวชี้วัด
๑ ใหคาํ แนะนํา จัดทําสื่อสารสนเทศ เผยแพรขอมูล ถายทอด ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
เทคโนโลยีความรูเกี่ยวกับหลักวิชาการสัตวแพทยและงาน ราชการ
ในหน า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบ แก เ จ า หน า ที่ เกษตรกร เอกชน
หน ว ยงานที่ เ กี่ ย วข อ ง หรื อ ประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อ ให เ กิ ด
ความรูความเขาใจที่ถูกตอง
๒ ให บ ริ ก ารในหน า ที่ ที่ รั บ ผิ ด ชอบเป น ไปอย า งราบรื่ น
และมีประสิทธิภาพ เพื่อใหผูรับบริการมีความพึงพอใจ

สวนที่ ๔ คุณสมบัติที่จําเปนในงาน (Job Specifications)
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่ ก.พ. กําหนดตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามที่ ก.พ. กํา
สวนที่ ๕ ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จําเปนในตําแหนงงาน
ความรูที่จําเปนในงาน
๑. ความรูเรื่องงานสัตวแพทย
2. กฎหมายเกี่ยวกับการปศุสัตว

ระดับที่ตองการ 1
ระดับที่ตองการ 2

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

ระดับที่ตองการ ๒
ระดับที่ตองการ ๒
ระดับที่ตองการ ๒
ระดับที่ตองการ ๒

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. การคิดวิเคราะห
๒. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน
๓. การมองภาพองครวม

ระดับที่ตองการ ๑
ระดับที่ตองการ ๑
ระดับที่ตองการ ๑

สวนที่ ๖ การลงนาม
ชื่อผูตรวจสอบ ปศุสัตวจังหวัด
วันที่ที่ไดจัดทํา 19 กันยายน 2559

รายละเอียดบัญชีตําแหนงเลขที่แนบทาย
ตําแหนง นายสัตวแพทย ระดับปฏิบัติการ
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
2311
611
2357
587
2362
2338
2359
2564
654
2397
2432
2465
2457
3613
2502
4124
2515
2558
2571
2583
2612
2470
716
2633
2416
2632

สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพระนครศรีอยุธยา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบางปะอิน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองลพบุรี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพัฒนานิคม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโคกสําโรง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอชัยบาดาล
สํานักงานปศุสัตวอําเภอลําสนธิ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองชัยนาท
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหันคา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองมะโมง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอวิเศษชัยชาญ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแกงคอย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอวิหารแดง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอมวกเหล็ก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองฉะเชิงเทรา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบางคลา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพนมสารคาม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานนา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกบินทรบุรี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนาดี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองสระแกว
สํานักงานปศุสัตวอําเภอคลองหาด
สํานักงานปศุสัตวอําเภอวังน้ําเย็น
สํานักงานปศุสัตวอําเภออรัญประเทศ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอวังสมบูรณ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปลวกแดง

จังหวัด
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดชัยนาท
จังหวัดอางทอง
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดนครนายก
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดสระแกว
จังหวัดสระแกว
จังหวัดสระแกว
จังหวัดสระแกว
จังหวัดสระแกว
จังหวัดระยอง

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
2654
2342
3873
2657
3466
2760
2764
2698
3737
2842
2860
2834
2853
1377
3851
2901
2894
2898
4450
3884
2954
2967
2964
1415
3805
3020
3964
3096
3092
1421

สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานบึง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพานทอง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพนัสนิคม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบอทอง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองนครราชสีมา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปกธงชัย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสูงเนิน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสีคิ้ว
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปากชอง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองรอยเอ็ด
สํานักงานปศุสัตวอําเภอจตุรพักตรพิมาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโพนทอง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเสลภูมิ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสุวรรณภูมิ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองชัยภูมิ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอคอนสวรรค
สํานักงานปศุสัตวอําเภอจัตุรัส
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเทพสถิต
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองบุรีรัมย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกระสัง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนางรอง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองกี่
สํานักงานปศุสัตวอําเภอลําปลายมาศ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองสุรินทร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปราสาท
สํานักงานปศุสัตวอําเภอศีขรภูมิ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสังขะ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองศรีสะเกษ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกันทราลักษ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอขุขันธ

จังหวัด

จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดชลบุรี
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดรอยเอ็ด
จังหวัดรอยเอ็ด
จังหวัดรอยเอ็ด
จังหวัดรอยเอ็ด
จังหวัดรอยเอ็ด
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดบุรีรัมย
จังหวัดบุรีรัมย
จังหวัดบุรีรัมย
จังหวัดบุรีรัมย
จังหวัดบุรีรัมย
จังหวัดสุรินทร
จังหวัดสุรินทร
จังหวัดสุรินทร
จังหวัดสุรินทร
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ

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
3098
4248
3112
3203
3352
4210
3290
3336
4199
4389
3369
2646
3306
1436
3457
3445
4196
3450
3449
3444
3454
4462
675
3509
3994
3568
3580
3647
2676
3700

สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
สํานักงานปศุสัตวอําเภออุทุมพรพิสัย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเดชอุดม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอตระการพืชผล
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองอํานาจเจริญ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองยโสธร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองอุดรธานี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานผือ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองหนองบัวลําภู
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนากลาง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองหนองคาย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาบอ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองเลย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอดานซาย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองสกลนคร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกุสุมาลย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพรรณานิคม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอวาริชภูมิ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอวานรนิวาส
สํานักงานปศุสัตวอําเภออากาศอํานวย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสวางแดนดิน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสองดาว
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองนครพนม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอธาตุพนม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนาแก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองขอนแกน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอน้ําพอง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานไผ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกันทรวิชัย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอวาปปทุม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองกาฬสินธุ

จังหวัด
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอํานาจเจริญ
จังหวัดยโสธร
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดหนองบัวลําภู
จังหวัดหนองบัวลําภู
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดหนองคาย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดสกลนคร
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม
จังหวัดขอนแกน
จังหวัดขอนแกน
จังหวัดขอนแกน
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดกาฬสินธุ

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
1724
932
3784
3777
3747
3773
4742
3781
2545
3832
4775
3837
3842
3894
3891
3496
3799
3893
3889
3888
3890
3797
2285
3913
3938
3738
3984
3327
3991
4003

สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกุฉินารายณ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองเชียงใหม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอดอยสะเก็ด
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสันทราย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอฮอด
สํานักงานปศุสัตวอําเภอไชยปราการ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมออน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอดอยหลอ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองลําปาง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเกาะคา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเถิน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมทะ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหางฉัตร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองเชียงราย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเทิง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมจัน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเชียงแสน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมสาย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมสรวย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอขุนตาล
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมลาว
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองพะเยา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอดอกคําใต
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาวังผา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเวียงสา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองแพร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองพิษณุโลก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนครไทย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอชาติตระการ

จังหวัด

จังหวัดกาฬสินธุ
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดลําปาง
จังหวัดลําปาง
จังหวัดลําปาง
จังหวัดลําปาง
จังหวัดลําปาง
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดเชียงราย
จังหวัดพะเยา
จังหวัดพะเยา
จังหวัดนาน
จังหวัดนาน
จังหวัดแพร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดพิษณุโลก

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
3906
4029
1870
2136
3263
4167
2782
1950
3521
3717
4217
3659
4245
4576
3750
4239, 4237
3853
4311
4315
2478
4309, 4313
4312
4314
4318
4338
4692
4017
4344
2878
4381

สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานดานลานหอย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอศรีสําโรง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมสอด
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองกําแพงเพชร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองเพชรบูรณ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองบัว
สํานักงานปศุสัตวอําเภอตาคลี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพยุหะคีรี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอตากฟา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองอุตรดิตถ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอตรอน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาปลา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอน้ําปาด
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพิชัย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองนครปฐม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกําแพงแสน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโพธาราม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองกาญจนบุรี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบอพลอย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทามะกา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทามวง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพนมทวน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเลาขวัญ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหวยกระเจา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอดอนเจดีย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสองพี่นอง
สํานักงานปศุสัตวอําเภออูทอง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองหญาไซ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอชะอํา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแกงกระจาน

จังหวัด

จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดตาก
จังหวัดกําแพงเพชร
จังหวัดเพชรบูรณ
จังหวัดนครสวรรค
จังหวัดนครสวรรค
จังหวัดนครสวรรค
จังหวัดนครสวรรค
จังหวัดอุตรดิตถ
จังหวัดอุตรดิตถ
จังหวัดอุตรดิตถ
จังหวัดอุตรดิตถ
จังหวัดอุตรดิตถ
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนครปฐม
จังหวัดราชบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดเพชรบุรี
จังหวัดเพชรบุรี

ลําดับที่
147

ตําแหนงเลขที่
3175

148
149
150
151
152

4412
2493
4461
4467
4491

153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174

4503
3691
4494
4492
4049
4533
4283
4613, 4545
4614
4609
4644
4523
3695
3577
3788
3786
4721
3517
3513
2751
2777
2591

สํานักงานปศุสัตวอําเภอ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกุยบุรี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกาญจนดิษฐ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอไชยา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาชนะ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมือง
นครศรีธรรมราช
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเชียรใหญ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาศาลา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอรอนพิบูลย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสิชล
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพระพรหม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาแซะ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองกระบี่
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองสงขลา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสะเดา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหาดใหญ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองตรัง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองพัทลุง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองกุงศรี
สํานักงานปศุสัตวอําเภออุบลรัตน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองเชียงใหม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอจอมทอง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมอาย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานแพง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนาหวา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบัวใหญ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเสิงสาง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองบุญมาก

จังหวัด
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
จังหวัดสุราษฎรธานี
จังหวัดสุราษฎรธานี
จังหวัดสุราษฎรธานี
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดชุมพร
จังหวัดกระบี่
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา
จังหวัดสงขลา
จังหวัดตรัง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดกาฬสินธุ
จังหวัดขอนแกน
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดเชียงใหม
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครพนม
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครราชสีมา

175
176
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

2762
4506
4507
3473
3474
3937
3361
2966
2483
2794
2315
4669
4672
4170
4114
4007
3237
2835
2828
2839
3372
3843
3841
3840
3407
3402
2975
3048
3090
1461
3451

สํานักงานปศุสัตวอําเภอแกงสนามนาง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอฉวาง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปากพนัง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบรรพตพิสัย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองนครสวรรค
สํานักงานปศุสัตวอําเภอนานอย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเซกา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเฉลิมพระเกียรติ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอคลองหลวง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอสามโคก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบางไทร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเขาชัยสน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปาบอน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพิจิตร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองพิจิตร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบางกระทุม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทรายมูล
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพนมไพร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอโพธิ์ชัย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอปทุมรัตต
สํานักงานปศุสัตวอําเภอจังหาร
สํานักงานปศุสัตวอําเภอวังเหนือ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองปาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอแมเมาะ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอภูกระดึง
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเอราวัณ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเชียงคาน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอขุนหาญ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอวังหิน
สํานักงานปศุสัตวอําเภอศรีรัตนะ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเจริญศิลป

จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครศรีธรรมราช
จังหวัดนครสวรรค
จังหวัดนครสวรรค
จังหวัดนาน
จังหวัดบึงกาฬ
จังหวัดบุรีรัมย
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิจิตร
จังหวัดพิษณุโลก
จังหวัดยโสธร
จังหวัดรอยเอ็ด
จังหวัดรอยเอ็ด
จังหวัดรอยเอ็ด
จังหวัดรอยเอ็ด
จังหวัดลําปาง
จังหวัดลําปาง
จังหวัดลําปาง
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดสกลนคร

206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218

2917
2456
2464
4031
4033
4030
4693
4352
3014
4070
3146
3162
3163

สํานักงานปศุสัตวอําเภอตาพระยา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองสระบุรี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเสาไห
สํานักงานปศุสัตวอําเภอกงไกรลาศ
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองสุโขทัย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทุงเสลี่ยม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบางปลามา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอเกาะสมุย
สํานักงานปศุสัตวอําเภอชุมพลบุรี
สํานักงานปศุสัตวอําเภอพนา
สํานักงานปศุสัตวอําเภอบุณฑริก
สํานักงานปศุสัตวอําเภอทุงศรีอุดม
สํานักงานปศุสัตวอําเภอน้ําขุน

จังหวัดสระแกว
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุโขทัย
จังหวัดสุพรรณบุรี
จังหวัดสุราษฎรธานี
จังหวัดสุรินทร
จังหวัดอํานาจเจริญ
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี

