
เอกสารแนบที่ 1

1

สํานัก/กอง/เขต/จังหวัด
กลุม/ฝาย/สวน/อําเภอ/ศูนย/สถานี/ดาน

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว นักวิทยาศาสตร 1110 บริหารทั่วไป สพส. 19-ส.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 18 พ.ย. 62

กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว นักวิทยาศาสตร 1161 บริหารทั่วไป สพส. 19-ส.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 18 พ.ย. 62
กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว นายสัตวแพทย 975 วิชาชีพเฉพาะ สพส. 1-ต.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62
กลุมภูมิคุมกันวิทยา นักวิทยาศาสตร 167 บริหารทั่วไป สคบ. 24-ส.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 23 พ.ย. 62
กลุมปรสิตวิทยา พนักงานหองปฏิบัติการ 178 บริการ สสช. 1-ก.ย.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 62
กลุมแบคทีเรียและเชื้อรา พนักงานหองปฏิบัติการ 135 บริการ สสช. 1-ต.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62

ศูนยทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสําหรับสัตว พนักงานหองปฏิบัติการ 223 บริการ สสช. 1-ต.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62
กลุมนโยบายและยุทธศาสตร นักวิเคราะหนโยบายและ

แผน
58 บริหารทั่วไป กผง. 1-ก.ย.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 62

กลุมติดตามและประเมินผล นักวิเคราะหนโยบายและ
แผน

76 บริหารทั่วไป กผง. 1-ก.ย.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 62

ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปศุสัตวปทุมธานี พนักงานผูชวยสัตวบาล 5289 บริการ กผส. 1-ก.ย.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 62

ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปศุสัตวเชียงใหม พนักงานผูชวยสัตวบาล 2859 บริการ กผส. 1-ต.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62
5 กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ ฝายบริหารทั่วไป เจาพนักงานสัตวบาล 2880 เทคนิคทั่วไป กพก. 16-ก.ย.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 15 ธ.ค. 62

ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวกาฬสินธุ เจาพนักงานสัตวบาล 5358 เทคนิคทั่วไป สอส. 19-ส.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 18 พ.ย. 62

ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครราชสีมา เจาพนักงานสัตวบาล 2648 เทคนิคทั่วไป สอส. 1-ต.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62

ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวสุราษฎรธานี พนักงานผูชวยสัตวบาล 2796 บริการ สอส. 19-ส.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 18 พ.ย. 62

ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวกาญจนบุรี พนักงานผูชวยสัตวบาล 2709 บริการ สอส. 1-ก.ย.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 62
ศูนยวิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง พนักงานผูชวยสัตวบาล 2682 บริการ สอส. 1-ต.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62
ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวประจวบคีรีขันธ พนักงานขับ

เครื่องจักรกลขนาดเบา

2766 เทคนิคทั่วไป สอส. 1-ต.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62

ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวเชียงราย พนักงานผูชวยสัตวบาล 2937 บริการ สอส.  1 ต.ค. 62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62

ศูนยวิจัยและพัฒนาอาหารสัตวนครศรีธรรมราช พนักงานผูชวยสัตวบาล 2970 บริการ สอส. 1-ต.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62
7 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว กลุมตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตวและผลผลิตจากสัตว นักวิทยาศาสตรการแพทย 1444 บริหารทั่วไป สตส. 1-ก.ย.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 62

1 สํานักพัฒนาระบบและรับรอง
มาตรฐานสินคาปศุสัตว (3 อัตรา)

ผลการพิจารณาอนุมัติจางพนักงานราชการของคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการ กรมปศุสัตว

ที่ ชื่อตําแหนง เลขที่ กลุมงาน
สังกัด

ผลการ
พิจารณา

หมายเหตุ

(มติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562)

งบประมาณ
อัตราวางเมื่อ
(วัน/เดือน/ป)

ระยะเวลาดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรร

6

4

3

2 สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 
(4 อัตรา)

กองแผนงาน (3 อัตรา)

สํานักพัฒนาอาหารสัตว (8 อัตรา)

กองผลิตภัณฑปศุสัตว (2 อัตรา)
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สํานัก/กอง/เขต/จังหวัด
กลุม/ฝาย/สวน/อําเภอ/ศูนย/สถานี/ดาน

ผลการพิจารณาอนุมัติจางพนักงานราชการของคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการ กรมปศุสัตว

ที่ ชื่อตําแหนง เลขที่ กลุมงาน
สังกัด

ผลการ
พิจารณา

หมายเหตุ

(มติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562)

งบประมาณ
อัตราวางเมื่อ
(วัน/เดือน/ป)

ระยะเวลาดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรร

8 กองคลัง กลุมงบประมาณ นักวิชาการเงินและบัญชี 51 บริหารทั่วไป กค. 24-ก.ย.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 23 ธ.ค. 62

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวทาพระ พนักงานผูชวยสัตวบาล 2315 บริการ สพพ. 1-ส.ค.-62 อนุมัติ 1 - 31 ต.ค. 62

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวพะเยา นักวิชาการสัตวบาล 2302 บริหารทั่วไป สพพ. 1-ส.ค.-62 อนุมัติ 1 - 31 ต.ค. 62

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวระยอง พนักงานผูชวยสัตวบาล 2898 บริการ สพพ. 1-ก.ย.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 62

ศูนยวิจัยและพัฒนาสัตวปก พนักงานผูชวยสัตวบาล 2022 บริการ สพพ. 1-ต.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวปราจีนบุรี พนักงานผูชวยสัตวบาล 2027 บริการ สพพ.  1 ต.ค. 62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวบุรีรัมย พนักงานผูชวยสัตวบาล 2188 บริการ สพพ. 1-ต.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62 เกลี่ยไป ศูนยฯ ตาก

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวบุรีรัมย พนักงานผูชวยสัตวบาล 2203 บริการ สพพ. 1-ต.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62 เกลี่ยไป ศูนยฯ ตาก

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวแพร พนักงานผูชวยสัตวบาล 2350 บริการ สพพ. 1-ต.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62 เกลี่ยไป ศูนยฯ โคเนื้อ
ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวนครสวรรค พนักงานผูชวยสัตวบาล 2428 บริการ สพพ.  1 ต.ค. 62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62 ปรับปรุงตําแหนงเปน

เจาพนักงานการเงินและ
บัญชี

ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุสัตวพิษณุโลก พนักงานผูชวยสัตวบาล 2376 บริการ สพพ. 1-ต.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62 เกลี่ยไป ศูนยฯ สุกร

ศูนยวิจัยและพัฒนาพันธุสัตวพิษณุโลก พนักงานผูชวยสัตวบาล 2386 บริการ สพพ. 1-ต.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62 เกลี่ยไป ศูนยฯ สุกร

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุพรรณบุรี พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา

2450 เทคนิคทั่วไป สพพ. 1-ต.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวสุราษฎรธานี พนักงานผูชวยสัตวบาล 2482 บริการ สพพ. 1-ต.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวนครศรีธรรมราช พนักงานผูชวยสัตวบาล 2501 บริการ สพพ. 1-ต.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62 เกลี่ยไป ศูนยฯ กระบือ

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวตรัง พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา

2574 เทคนิคทั่วไป สพพ. 1-ต.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62 เกลี่ยไป ศูนยฯ โคเนื้อ

ดานกักกันสัตวตราด พนักงานผูชวยปศุสัตว 5098 บริการ กสก. 1-ต.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62

ดานกักกันสัตวตาก พนักงานผูชวยปศุสัตว 1843 บริการ กสก. 1-ต.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62

11 กองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว กลุมโครงการพิเศษและปองกันภัยพิบัติดานปศุสัตว เจาพนักงานธุรการ 2881 บริการ กสส. 1-ก.ย.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 62
12 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต

ปศุสัตว
ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีเชียงใหม นักจัดการงานทั่วไป 760 บริหารทั่วไป สทป. 1-ต.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62

9

10 กองสารวัตรและกักกัน (2 อัตรา)

สํานักพัฒนาพันธุสัตว (15 อัตรา)
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สํานัก/กอง/เขต/จังหวัด
กลุม/ฝาย/สวน/อําเภอ/ศูนย/สถานี/ดาน

ผลการพิจารณาอนุมัติจางพนักงานราชการของคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการ กรมปศุสัตว

ที่ ชื่อตําแหนง เลขที่ กลุมงาน
สังกัด

ผลการ
พิจารณา

หมายเหตุ

(มติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562)

งบประมาณ
อัตราวางเมื่อ
(วัน/เดือน/ป)

ระยะเวลาดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรร

13 สํานักงานปศุสัตวเขต 3 สวนสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว เจาพนักงานสัตวบาล 3026 เทคนิคทั่วไป กสส. 1-ต.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62

14 สํานักงานปศุสัตวเขต 7 ฝายบริหารทั่วไป นิติกร 3068 บริหารทั่วไป สกม. 1-ก.ย.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 62

15 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดยโสธร สํานักงานปศุสัตวอําเภอกุดชุม เจาพนักงานสัตวบาล 3837 เทคนิคทั่วไป สทป. 18-ส.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 17 พ.ย. 62

16 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอางทอง กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว เจาพนักงานสัตวบาล 3242 เทคนิคทั่วไป สคบ. 18-ส.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 17 พ.ย. 62

สํานักงานปศุสัตวอําเภอกระทุมแบน เจาพนักงานสัตวบาล 4868 เทคนิคทั่วไป สคบ. 19-ส.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 18 พ.ย. 62

กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว เจาพนักงานสัตวบาล 4863 เทคนิคทั่วไป สคบ. 19-ส.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 18 พ.ย. 62
สํานักงานปศุสัตวอําเภอขาณุวรลักษบุรี เจาพนักงานสัตวบาล 4498 เทคนิคทั่วไป สคบ. 1-ก.ย.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 62

กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว เจาพนักงานสัตวบาล 4508 เทคนิคทั่วไป สคบ. 19-ส.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 18 พ.ย. 62

สํานักงานปศุสัตวอําเภอทรายทองวัฒนา เจาพนักงานสัตวบาล 4509 เทคนิคทั่วไป สทป. 19-ส.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 18 พ.ย. 62

19 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี สํานักงานปศุสัตวอําเภอพนมทวน เจาพนักงานสัตวบาล 4780 เทคนิคทั่วไป สคบ. 19-ส.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 18 พ.ย. 62

20 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดปราจีนบุรี สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานสราง เจาพนักงานสัตวบาล 3444 เทคนิคทั่วไป สคบ. 19-ส.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 18 พ.ย. 62

21 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเลย กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว เจาพนักงานสัตวบาล 3931 เทคนิคทั่วไป สคบ. 19-ส.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 18 พ.ย. 62

22 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดศรีสะเกษ สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองจันทร เจาพนักงานสัตวบาล 3763 เทคนิคทั่วไป สทป. 18-ส.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 17 พ.ย. 62

23 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครสวรรค สํานักงานปศุสัตวอําเภอไพศาลี เจาพนักงานสัตวบาล 4618 เทคนิคทั่วไป สคบ. 18-ส.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 17 พ.ย. 62

สํานักงานปศุสัตวอําเภอหนองมะโมง เจาพนักงานสัตวบาล 3220 เทคนิคทั่วไป สคบ. 16-ส.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 15 พ.ย. 62
กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว นักวิทยาศาสตร 3200 บริหารทั่วไป สคบ. 1-ต.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62 ปรับปรุงตําแหนงเปน

นักวิชาการสัตวบาล

25 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดอํานาจเจริญ สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองอํานาจเจริญ เจาพนักงานสัตวบาล 3826 เทคนิคทั่วไป สทป. 1-ต.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62

26 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครราชสีมา กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว เจาพนักงานสัตวบาล 3566 เทคนิคทั่วไป สคบ. 16-ส.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 15 พ.ย. 62
กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว เจาพนักงานสัตวบาล 4528 เทคนิคทั่วไป สคบ. 19-ส.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 18 พ.ย. 62

สํานักงานปศุสัตวอําเภอบางมูลนาก เจาพนักงานสัตวบาล 4538 เทคนิคทั่วไป กพก. 19-ส.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 18 พ.ย. 62
28 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดหนองบัวลําภู กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว เจาพนักงานสัตวบาล 3880 เทคนิคทั่วไป สคบ. 1-ก.ย.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 62

29 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครปฐม กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว นักวิชาการสัตวบาล 4682 บริหารทั่วไป สพส. 1-ก.ย.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 30 พ.ย. 62

18

17

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยนาท 
(2 อัตรา)

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิจิตร 
(2 อัตรา)

27

24

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสมุทรสาคร
(2 อัตรา)

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดกําแพงเพชร
(3 อัตรา)



เอกสารแนบที่ 1

4

สํานัก/กอง/เขต/จังหวัด
กลุม/ฝาย/สวน/อําเภอ/ศูนย/สถานี/ดาน

ผลการพิจารณาอนุมัติจางพนักงานราชการของคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการ กรมปศุสัตว

ที่ ชื่อตําแหนง เลขที่ กลุมงาน
สังกัด

ผลการ
พิจารณา

หมายเหตุ

(มติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562)

งบประมาณ
อัตราวางเมื่อ
(วัน/เดือน/ป)

ระยะเวลาดําเนินการสรรหาและ
เลือกสรร

สํานักงานปศุสัตวอําเภอทาตูม เจาพนักงานสัตวบาล 3728 เทคนิคทั่วไป สทป. 19-ส.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 18 พ.ย. 62

กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว พนักงานผูชวยสัตวบาล 3722 บริการ สคบ.  1 ต.ค. 62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62

31 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดแพร สํานักงานปศุสัตอําเภอหนองมวงไข เจาพนักงานสัตวบาล 4365 เทคนิคทั่วไป สทป.  1 ต.ค. 62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62

32 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตาก กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว พนักงานผูชวยปศุสัตว 4456 บริการ สคบ.  1 ต.ค. 62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62

33 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุโขทัย สํานักงานปศุสัตอําเภอทุงเสลี่ยม เจาพนักงานสัตวบาล 4446 เทคนิคทั่วไป สทป. 1-ต.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62
ศูนยศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง 
อันเนื่องมาจากพระราชดําริ

พนักงานผูชวยสัตวบาล 5167 บริการ กพก. 1-ต.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62

สํานักงานปศุสัตวอําเภอตากใบ เจาพนักงานสัตวบาล 5202 เทคนิคทั่วไป สทป. 1-ต.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62

35 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตรัง สํานักงานปศุสัตวอําเภอวังวิเศษ เจาพนักงานสัตวบาล 5068 เทคนิคทั่วไป สทป. 1-ต.ค.-62 อนุมัติ 1 ต.ค. - 31 ธ.ค. 62

หมายเหตุ : หนวยงานสงรายงานการจางมายัง Email : person2@dld.go.th กลุมสรรหาและบรรจุแตงตั้ง กองการเจาหนาที่ ภายในระยะเวลาที่กําหนด หากพนจากวันที่กําหนดจะดําเนินการตัดอัตราไวที่ศูนยตนทุนกรมปศุสัตว

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุรินทร
(2 อัตรา)

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนราธิวาส34

30



เอกสารแนบที่ 2

5

หนวยงาน (ใหม)

สํานัก/กอง/เขต/จังหวัด กลุม/ฝาย/สวน/อําเภอ/ศูนย/สถาน/ีดาน ชื่อตําแหนง เลขที่ กลุมงาน ภายในสังกัดเดิม

ฝายบริหารทั่วไป พนักงานผูชวยปศุสัตว 5226 บริการ กลุมระบาดวิทยาทางหองปฏิบัติการ อนุมัติ

ฝายบริหารทั่วไป พนักงานผูชวยปศุสัตว 5373 บริการ กลุมระบาดวิทยาทางหองปฏิบัติการ อนุมัติ

ฝายบริหารทั่วไป พนักงานผูชวยปศุสัตว 5374 บริการ กลุมระบาดวิทยาทางหองปฏิบัติการ อนุมัติ

ฝายบริหารทั่วไป พนักงานหองปฏิบัติการ 5383 บริการ กลุมพยาธิวิทยา อนุมัติ

กลุมไวรัสวิทยา นักวิทยาศาสตรการแพทย 152 บริหารทั่วไป ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค
ตะวันออก

อนุมัติ

กลุมบริหารจัดการสุขภาพสัตว คนงานหองทดลอง 106 บริการ กลุมภูมิคุมกันวิทยา อนุมัติ

ศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอยภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต

ผูเชี่ยวชาญดานเชื้อไวรัส
ในสัตว

1019 เชี่ยวชาญเฉพาะ กลุมไวรัสวิทยา ไมอนุมัติ
ตัดไวศูนย
ฝายบริหารทั่วไป นักวิทยาศาสตรการแพทย 150 บริหารทั่วไป กลุมบริหารจัดการสุขภาพสัตว อนุมัติ

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวบุรีรัมย พนักงานผูชวยสัตวบาล 2188 บริการ ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวตาก อนุมัติ

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวบุรีรัมย พนักงานผูชวยสัตวบาล 2203 บริการ ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวตาก อนุมัติ

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวแพร พนักงานผูชวยสัตวบาล 2350 บริการ ศูนยวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ อนุมัติ

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวพิษณุโลก พนักงานผูชวยสัตวบาล 2376 บริการ ศูนยวิจัยและพัฒนาสุกร อนุมัติ

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวพิษณุโลก พนักงานผูชวยสัตวบาล 2386 บริการ ศูนยวิจัยและพัฒนาสุกร อนุมัติ

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวนครศรีธรรมราช พนักงานผูชวยสัตวบาล 2501 บริการ ศูนยวิจัยและพัฒนากระบือ อนุมัติ

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวตรัง พนักงานขับ
เครื่องจักรกลขนาดเบา

2574 เทคนิคทั่วไป ศูนยวิจัยและพัฒนาโคเนื้อ อนุมัติ

ผลการพิจารณาการขอเกลี่ยอัตรากําลังพนักงานราชการของคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการ กรมปศุสัตว

(มติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562)

ขอมูลอัตรากําลังพนักงานราชการ
ที่

ผลการ
พิจารณา

สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ
(8 อัตรา)

1

สํานักพัฒนาพันธุสัตว 
(8 อัตรา)

2



เอกสารแนบที่ 2

6

หนวยงาน (ใหม)

สํานัก/กอง/เขต/จังหวัด กลุม/ฝาย/สวน/อําเภอ/ศูนย/สถาน/ีดาน ชื่อตําแหนง เลขที่ กลุมงาน ภายในสังกัดเดิม

ผลการพิจารณาการขอเกลี่ยอัตรากําลังพนักงานราชการของคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการ กรมปศุสัตว

(มติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562)

ขอมูลอัตรากําลังพนักงานราชการ
ที่

ผลการ
พิจารณา

ตอ สํานักพัฒนาพันธุสัตว 
(8 อัตรา)

ศูนยวิจัยและบํารุงพันธุสัตวระยอง พนักงานผูชวยสัตวบาล 2898 บริการ ศูนยวิจัยและพัฒนาโคนม อนุมัติ

กลุมสวัสดิการและเจาหนาที่สัมพันธ เจาหนาที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร

35 บริหารทั่วไป ฝายบริหารทั่วไป อนุมัติ

ฝายบริหารทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป 33 บริหารทั่วไป กลุมสวัสดิการและเจาหนาที่สัมพันธ อนุมัติ

ฝายอํานวยการ นักวิชาการสัตวบาล 939 บริหารทั่วไป ฝายรับรองระบบรับประกันคุณภาพ อนุมัติ

ฝายมาตรฐานอาหารสัตวและการบังคับใชกฎหมาย นักวิชาการสัตวบาล 942 บริหารทั่วไป ฝายทะเบียนและใบอนุญาต อนุมัติ

ฝายความรวมมือทางการคาระหวางประเทศ นายสัตวแพทย 4810 วิชาชีพเฉพาะ ฝายยาสัตวและการจัดการเชื้อดื้อยา อนุมัติ

ฝายอํานวยการ นักจัดการงานทั่วไป 925 บริหารทั่วไป ฝายบริหารทั่วไป อนุมัติ

ฝายมาตรฐานอาหารสัตวและการบังคับใชกฎหมาย นิติกร 1075 บริหารทั่วไป ฝายตรวจสอบอาหารสัตวยาสัตวและวัตถุอันตราย อนุมัติ

ฝายมาตรฐานอาหารสัตวและการบังคับใชกฎหมาย นักวิชาการสัตวบาล 940 บริหารทั่วไป ฝายตรวจสอบอาหารสัตวยาสัตวและวัตถุอันตราย อนุมัติ

ฝายมาตรฐานอาหารสัตวและการบังคับใชกฎหมาย นักวิชาการสัตวบาล 5211 บริหารทั่วไป ฝายมาตรฐานอาหารสัตว อนุมัติ

ฝายมาตรฐานอาหารสัตวและการบังคับใชกฎหมาย เจาพนักงานสัตวบาล 948 เทคนิคทั่วไป ฝายตรวจสอบอาหารสัตวยาสัตวและวัตถุอันตราย อนุมัติ

ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปศุสัตวปทุมธานี พนักงานผูชวยสัตวบาล 2895 บริการ ฝายบริหารทั่วไป ไมอนุมัติ

ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปศุสัตวปทุมธานี พนักงานผูชวยสัตวบาล 2850 บริการ กลุมสงเสริมและพัฒนาการตลาด ไมอนุมัติ

ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปศุสัตวปทุมธานี พนักงานผูชวยสัตวบาล 5289 บริการ กลุมสงเสริมและพัฒนาการตลาด ไมอนุมัติ

ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปศุสัตวปทุมธานี พนักงานผูชวยสัตวบาล 2892 บริการ กลุมสงเสริมและพัฒนาการตลาด ไมอนุมัติ

ศูนยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปศุสัตวปทุมธานี เจาพนักงานสัตวบาล 2863 เทคนิคทั่วไป กลุมวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑปศุสัตว ไมอนุมัติ

6 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคา
ปศุสัตว
(5 อัตรา)

กลุมรับรองหองปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชี 1346 บริหารทั่วไป ฝายบริหารทั่วไป อนุมัติ

กองการเจาหนาที่
(2 อัตรา)

3

กองควบคุมอาหารและยาสัตว
(8 อัตรา)

4

กองผลิตภัณฑปศุสัตว
(5 อัตรา)

5



เอกสารแนบที่ 2

7

หนวยงาน (ใหม)

สํานัก/กอง/เขต/จังหวัด กลุม/ฝาย/สวน/อําเภอ/ศูนย/สถาน/ีดาน ชื่อตําแหนง เลขที่ กลุมงาน ภายในสังกัดเดิม

ผลการพิจารณาการขอเกลี่ยอัตรากําลังพนักงานราชการของคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการ กรมปศุสัตว

(มติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562)

ขอมูลอัตรากําลังพนักงานราชการ
ที่

ผลการ
พิจารณา

กลุมตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตวและผลผลิตจากสัตว นักวิทยาศาสตรการแพทย 1426 บริหารทั่วไป กลุมพัฒนาระบบคุณภาพหองปฏิบัติการ อนุมัติ

กลุมตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว นักวิทยาศาสตรการแพทย 1510 บริหารทั่วไป กลุมบริหารจัดการหองปฏิบัติการ อนุมัติ

กลุมตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว นักวิทยาศาสตรการแพทย 1512 บริหารทั่วไป กลุมตรวจสอบคุณภาพยาสัตวและวัตถุ
อันตรายดานการปศุสัตว

อนุมัติ

กลุมตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว เจาหนาที่ระบบงาน
คอมพิวเตอร

1529 บริหารทั่วไป กลุมบริหารจัดการหองปฏิบัติการ อนุมัติ

ดานกักกันสัตวกาญจนบุรี นักจัดการงานทั่วไป 1894 บริหารทั่วไป กลุมสารวัตร ไมอนุมัติ

ดานกักกันสัตวกําแพงเพชร พนักงานผูชวยปศุสัตว 1856 บริการ ดานกักกันสัตวพิษณุโลก อนุมัติ

ดานกักกันสัตวสระแกว เจาพนักงานสัตวบาล 3409 เทคนิคทั่วไป ดานกักกันสัตวปราจีนบุรี อนุมัติ

ดานกักกันสัตวสระแกว เจาพนักงานสัตวบาล 3410 เทคนิคทั่วไป ดานกักกันสัตวปราจีนบุรี อนุมัติ

ดานกักกันสัตวสระแกว เจาพนักงานสัตวบาล 3440 เทคนิคทั่วไป ดานกักกันสัตวฉะเชิงเทรา อนุมัติ

ดานกักกันสัตวสระแกว เจาพนักงานสัตวบาล 3442 เทคนิคทั่วไป ดานกักกันสัตวฉะเชิงเทรา อนุมัติ

ดานกักกันสัตวราชบุรี พนักงานผูชวยปศุสัตว 1909 บริการ ดานกักกันสัตวกาญจนบุรี อนุมัติ

ดานกักกันสัตวกาญจนบุรี นักวิทยาศาสตร 1893 บริหารทั่วไป ดานกักกันสัตวราชบุรี อนุมัติ

กลุมภายในประเทศและชายแดน นายสัตวแพทย 1619 วิชาชีพเฉพาะ ดานกักกันสัตวชลบุรี อนุมัติ

ดานกักกันสัตวชัยนาท พนักงานผูชวยปศุสัตว 1674 บริการ ดานกักกันสัตวสุพรรณบุรี อนุมัติ

8 สํานักทคโนโลยีชีวภาพการ
ผลิตปศุสัตว (10 อัตรา)

ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี เจาพนักงานสัตวบาล 593 เทคนิคทั่วไป สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝกสัตว
พอพันธุผสมเทียมสระบุรี

อนุมัติ

สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคา
ปศุสัตว
(5 อัตรา)

ตอ

กองสารวัตรและกักกัน
(10 อัตรา)

7



เอกสารแนบที่ 2

8

หนวยงาน (ใหม)

สํานัก/กอง/เขต/จังหวัด กลุม/ฝาย/สวน/อําเภอ/ศูนย/สถาน/ีดาน ชื่อตําแหนง เลขที่ กลุมงาน ภายในสังกัดเดิม

ผลการพิจารณาการขอเกลี่ยอัตรากําลังพนักงานราชการของคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการ กรมปศุสัตว

(มติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562)

ขอมูลอัตรากําลังพนักงานราชการ
ที่

ผลการ
พิจารณา

ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี เจาพนักงานสัตวบาล 621 เทคนิคทั่วไป สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝกสัตว
พอพันธุผสมเทียมสระบุรี

อนุมัติ

ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแกน เจาพนักงานสัตวบาล 743 เทคนิคทั่วไป ศูนยวิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพเชียงใหม

อนุมัติ

ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี เจาพนักงานสัตวบาล 857 เทคนิคทั่วไป ศูนยวิจัยและผลิตน้ําเชื้อสุกรราชบุรี อนุมัติ

ศูนยวิจัยและผลิตน้ําเชื้อสุกรราชบุรี พนักงานผูชวยสัตวบาล 569 บริการ ศูนยวิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี

อนุมัติ

ศูนยวิจัยและผลิตน้ําเชื้อแชแข็งพอพันธุโครงการ
หลวงอินทนนท

นักจัดการงานทั่วไป 4333 บริหารทั่วไป สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝกสัตว
พอพันธุผสมเทียมเชียงใหม

อนุมัติ

ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแกน นักจัดการงานทั่วไป 722 บริหารทั่วไป ศูนยวิจัยและผลิตน้ําเชื้อแชแข็งพอพันธุ
ภาคะวันออกเฉียงเหนือ

อนุมัติ

ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพขอนแกน เจาพนักงานสัตวบาล 746 เทคนิคทั่วไป ศูนยวิจัยและผลิตน้ําเชื้อแชแข็งพอพันธุ
ภาคะวันออกเฉียงเหนือ

อนุมัติ

ศูนยวิจัยและผลิตน้ําเชื้อแชแข็งพอพันธุภาคะวัน
ออกเฉียงเหนือ

นักจัดการงานทั่วไป 559 บริหารทั่วไป ศูนยวิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพขอนแกน

อนุมัติ

ศูนยวิจัยและผลิตน้ําเชื้อแชแข็งพอพันธุภาคะวัน
ออกเฉียงเหนือ

พนักงานผูชวยสัตวบาล 566 บริการ สถานีทดสอบสมรรถภาพและฝกสัตว
พอพันธุผสมเทียมขอนแกน

อนุมัติ

9 สํานักงานปศุสัตวเขต 8 สวนมาตรฐานการปศุสัตว นักจัดการงานทั่วไป 3095 บริหารทั่วไป ฝายบริหารทั่วไป อนุมัติ

10 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
ฉะเชิงเทรา

สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานโพธิ์ เจาพนักงานสัตวบาล 3394 เทคนิคทั่วไป กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว ไมอนุมัติ

สํานักทคโนโลยีชีวภาพการ
ผลิตปศุสัตว (10 อัตรา)

ตอ



เอกสารแนบที่ 2

9

หนวยงาน (ใหม)

สํานัก/กอง/เขต/จังหวัด กลุม/ฝาย/สวน/อําเภอ/ศูนย/สถาน/ีดาน ชื่อตําแหนง เลขที่ กลุมงาน ภายในสังกัดเดิม

ผลการพิจารณาการขอเกลี่ยอัตรากําลังพนักงานราชการของคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการ กรมปศุสัตว

(มติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562)

ขอมูลอัตรากําลังพนักงานราชการ
ที่

ผลการ
พิจารณา

สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองสมุทรปราการ เจาพนักงานสัตวบาล 3412 เทคนิคทั่วไป สํานักงานปศุสัตวอําเภอพระประแดง ไมอนุมัติ

สํานักงานปศุสัตวอําเภอพระประแดง เจาพนักงานสัตวบาล 3416 เทคนิคทั่วไป สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมือง
สมุทรปราการ

ไมอนุมัติ

สํานักงานปศุสัตวอําเภอเกษตรสมบูรณ เจาพนักงานสัตวบาล 3663 เทคนิคทั่วไป กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุ
สัตว

ไมอนุมัติ

สํานักงานปศุสัตวอําเภอบําเหน็จณรงค เจาพนักงานสัตวบาล 3670 เทคนิคทั่วไป สํานักงานปศุสัตวอําเภอบานเขวา อนุมัติ

สํานักงานปศุสัตวอําเภอภูหลวง เจาพนักงานสัตวบาล 3948 เทคนิคทั่วไป สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองเลย ไมอนุมัติ

สํานักงานปศุสัตวอําเภอเอราวัณ เจาพนักงานสัตวบาล 3949 เทคนิคทั่วไป สํานักงานปศุสัตวอําเภอภูหลวง ไมอนุมัติ

14 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
เชียงใหม

สํานักงานปศุสัตวอําเภอเชียงดาว เจาพนักงานสัตวบาล 4179 เทคนิคทั่วไป กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว ไมอนุมัติ

15 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
แมฮองสอน

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว พนักงานผูชวยปศุสัตว 4262 บริการ สํานักงานปศุสัตวอําเภอขุนยวม อนุมัติ

16 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดตาก กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว เจาพนักงานสัตวบาล 4453 เทคนิคทั่วไป สํานักงานปศุสัตวอําเภอพบพระ อนุมัติ

17 สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
นครสวรรค

สํานักงานปศุสัตวอําเภอพยุหะคีรี เจาพนักงานสัตวบาล 4597 เทคนิคทั่วไป สํานักงานปศุสัตวอําเภอตาคลี อนุมัติ

18 สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสุโขทัย กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว เจาพนักงานสัตวบาล 4406 เทคนิคทั่วไป กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว อนุมัติ

สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ เจาพนักงานสัตวบาล 4830 เทคนิคทั่วไป กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุ
สัตว

ไมอนุมัติ

กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว เจาพนักงานสัตวบาล 4839 เทคนิคทั่วไป กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว ไมอนุมัติ

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
สมุทรปราการ
(2 อัตรา)

11

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ
(2 อัตรา)

12

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเลย
(2 อัตรา)

13

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ (4 อัตรา)

19



เอกสารแนบที่ 2

10

หนวยงาน (ใหม)

สํานัก/กอง/เขต/จังหวัด กลุม/ฝาย/สวน/อําเภอ/ศูนย/สถาน/ีดาน ชื่อตําแหนง เลขที่ กลุมงาน ภายในสังกัดเดิม

ผลการพิจารณาการขอเกลี่ยอัตรากําลังพนักงานราชการของคณะกรรมการบริหารกรอบอัตรากําลังของพนักงานราชการ กรมปศุสัตว

(มติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2562)

ขอมูลอัตรากําลังพนักงานราชการ
ที่

ผลการ
พิจารณา

กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว เจาพนักงานสัตวบาล 4846 เทคนิคทั่วไป สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมือง
ประจวบคีรีขันธ

ไมอนุมัติ

สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ เจาพนักงานสัตวบาล 4842 เทคนิคทั่วไป กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว ไมอนุมัติ

กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว พนักงานผูชวยสัตวบาล 5105 บริการ ฝายบริหารทั่วไป ไมอนุมัติ

กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการปศุสัตว เจาพนักงานสัตวบาล 5103 เทคนิคทั่วไป กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว ไมอนุมัติ

กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว เจาพนักงานสัตวบาล 5107 เทคนิคทั่วไป กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว ไมอนุมัติ

กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว เจาพนักงานสัตวบาล 5104 เทคนิคทั่วไป กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว ไมอนุมัติ

สํานักงานปศุสัตวอําเภอละงู เจาพนักงานสัตวบาล 1069 เทคนิคทั่วไป สํานักงานปศุสัตวอําเภอทุงหวา ไมอนุมัติ

สํานักงานปศุสัตวอําเภอควนโดน พนักงานผูชวยปศุสัตว 3091 บริการ สํานักงานปศุสัตวอําเภอละงู อนุมัติ

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดสตูล 
(6 อัตรา)

20

หมายเหตุ : การเกลี่ยอัตรากําลังพนักงานราชการ สามารถดําเนินการไดไมกอนวันที่ 1 ตุลาคม 2562

สํานักงานปศุสัตวจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ (4 อัตรา)

ตอ
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