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บทสรุปผูบ้ริหาร 

 
กรมปศุสัตว์มีหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางระดับสํานัก/กองตามการแบ่งโครงสร้างภายใน 

จํานวน 23 หน่วยงาน แบ่งการบริหารออกเป็น 4 กลุ่มภารกิจ มีสํานักงานปศุสัตว์เขตเป็นหน่วยงานราชการ
บริหารส่วนกลางที่ต้ังอยู่ในภูมิภาค จํานวน 9 หน่วยงาน และมีสํานักงานปศุสัตว์จังหวัดและสํานักงานปศุสัตว์
อําเภอเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนภูมิภาค โดยมีกรอบอัตรากําลังปัจจุบัน (ณ 1 กันยายน 2562) ทั้งสิ้น 
11,025 อัตรา จําแนกเป็น 

1. ข้าราชการ 4,687 อัตรา (ร้อยละ 42.51) 
2. พนักงานราชการ 5,390 อัตรา (ร้อยละ 48.89) 
3. ลูกจ้างประจํา   948 อัตรา (ร้อยละ   8.60) 

สภาพปัญหา 
 ตามที่คณะกรรมการกําหนดเป้าหมายและนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ได้กําหนดให้ส่วนราชการ
ดําเนินการตามมาตรการบริหารและพัฒนากําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2557-2561) ควบคู่กับแนวทางการทดแทน
อัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน ตามมติ ครม . เมื่อวันที่               
3 ตุลาคม 2560 โดยให้ทดแทนอัตราว่างด้วยรูปแบบการจ้างงานท่ีไม่ใช่ข้าราชการตามแนวทางที่ คปร. กําหนด 
คือ (1) สายงานสนับสนุน ประเภททั่วไป ทดแทนทั้งหมดร้อยละ 100 และประเภทวิชาการ ร้อยละ 10                
และ  (2) สายงานหลัก ประเภททั่วไป ร้อยละ 10 และประเภทวิชาการ ให้พิจารณาการทดแทน โดยคํานึงถึง
ความจําเป็นตามภารกิจของส่วนราชการ โดย อ.ก.พ.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการประชุมคร้ังที่ 9/2561 
เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบการจําแนกตําแหน่งในสายงานหลักและสายงานสนับสนุนของ
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้กําหนดสายงานหลัก ประเภทวิชาการ คือ 
ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ นักวิชาการสัตวบาล นักวิทยาศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ประเภททั่วไป คือ
ตําแหน่งสัตวแพทย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ส่วนตําแหน่งสายงานอ่ืนถือเป็นสายงานสนับสนุนของกรมปศุสัตว์  

จากการดําเนินการตามมาตรการดังกล่าว กรมปศุสัตว์ มีอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของ
ข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีจํานวนทั้งสิ้น 159 อัตรา ซึ่ง อ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ในการประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบตําแหน่งทดแทนอัตราว่าง
จากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) จํานวน 14 อัตรา และ 
คปร. ในการประชุมคร้ังที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ได้อนุมัติให้ยกเว้นการทดแทนดังกล่าว 
จํานวน 4 อัตรา ตามท่ีกรมปศุสัตว์ได้จัดทําเรื่องเสนอไปยัง คปร. ทําให้ต้องยุบเลิกตําแหน่งข้าราชการ จํานวน 
10 อัตรา จึงมีผลทําให้กรอบอัตรากําลังข้าราชการกรมปศุสัตว์ลดลง  

ประกอบกับมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) ตามมติคณะรัฐมนตรีในการ
ประชุมเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2562 ) ในส่วนของมาตรการบริหารกําลังคนปกติ การดําเนินการจัดสรรอัตราว่าง
จากผลการเกษียณอายุของข้าราชการกรมปศุสัตว์ ตําแหน่งประเภทบริหารและประเภทอํานวยการจะได้รับการ
จัดสรรคืนทั้งหมด  ส่วนตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป พิจารณาตามเกณฑ์ส่วนราชการขนาด
กลาง โดยจัดสรรอัตราข้าราชการคืนส่วนราชการเดิม ร้อยละ 70  ให้ทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน 
(พนักงานราชการ) คืนส่วนราชการเดิม ร้อยละ 10 และส่วนที่เหลือร้อยละ 20 ให้ อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรร
อัตราข้าราชการคืนให้ส่วนราชการเดิมหรือเกลี่ยให้ส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวงตามความจําเป็นของ
ภารกิจ มีผลทําให้อัตราข้าราชการในภาพรวมของกรมปศุสัตว์ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของอัตราข้าราชการ
ที่ว่างจากผลการเกษียณอายุของแต่ละปีงบประมาณ  

 



แนวทางการจัดทําแผนวิเคราะห์อัตรากําลัง 
เพ่ือให้การบริหารอัตราข้าราชการที่ว่างจากผลการเกษียณอายุในภาพรวมของส่วนราชการในสังกัด 

โดยพิจารณาจัดสรรอัตราคืนเป็นอัตราข้าราชการ หรือทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน ตามความจําเป็นของ
ภารกิจของกรมปศุสัตว์ และสอดคล้องกับการดําเนินการตามมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 
2562 - 2565) เพ่ือให้ อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาจัดสรร/เกลี่ยอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุหรืออัตราว่างที่
เห็นสมควรคืนให้ส่วนราชการเดิมหรือยุบเลิกตําแหน่งหรือทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงาน
ราชการ) โดยจัดลําดับความสําคัญ ตามลักษณะของภารกิจประเภทตําแหน่ง และแนวทางการใช้อัตรากําลังตาม
ภารกิจ การศึกษาวิเคราะห์และจัดทําแผนอัตรากําลังเพ่ือทดแทนการเกษียณอายุของข้าราชการ กรมปศุสัตว์ 
เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 จึงกําหนดแนวทางให้หน่วยงานดําเนินการ ดังน้ี   

1. วิเคราะห์อัตรากําลังเพ่ือการทดแทนอัตราว่างจากผลการอายุเกษียณของข้าราชการ ด้วยตําแหน่ง
ข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ โดยให้เรียงลําดับความสําคัญของภารกิจที่หน่วยงานประสงค์จะขอรับการ
จัดสรรคืน พร้อมระบุเหตุผลความจําเป็นที่สอดคล้องกับลักษณะงานและภารกิจที่ปฏิบัติ รวมท้ังผลกระทบต่อ
ภารกิจหากทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน โดยมีหลักการเรียงลําดับความสําคัญดังน้ี 

1.1 ตําแหน่งประเภทบริหารและตําแหน่งประเภทอํานวยการ ลําดับแรก 
1.2 ตําแหน่งประเภทวิชาการและตําแหน่งประเภททั่วไป ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ ผู้ปฏิบัติงานฐานะ

หัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย ผู้อํานวยการศูนย์/สถานี หัวหน้าด่าน ปศุสัตว์อําเภอ/พ้ืนที่ ลําดับสอง 
1.3 ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ลําดับท้าย โดยเรียงความสําคัญของภารกิจตามที่หน่วยงาน

วิเคราะห์ 
2. วิเคราะห์การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ ด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน 

ตําแหน่งในฐานะผู้ปฏิบัติงาน (ลูกน้อง) และให้เรียงตามความต้องการของหน่วยงาน หากได้รับการทดแทน
อัตราว่างจากเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) โดยให้กําหนดตําแหน่ง
พนักงานราชการ ให้กําหนดเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป เฉพาะ 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริการ กลุ่ม
งานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

สรุปผล 
1. การวิเคราะห์อัตรากําลังเพ่ือทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณอายุของข้าราชการ เมื่อสิ้นปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 149 อัตรา สรุปดังน้ี  
1.1 ตําแหน่งประเภทบริหารและประเภทอํานวย ได้รับการจัดสรรคืนทั้งหมด จํานวน 7 อัตรา  
1.2 การวิเคราะห์เพ่ือการขอรับการจัดสรรข้าราชการคืน ตําแหน่งประเภทวิชาการและตําแหน่ง

ประเภททั่วไป จํานวน 142 อัตรา โดยเรียงตามความสําคัญของภารกิจจากมากไปน้อยของแต่ละหน่วยงาน  
1.3 การวิเคราะห์การทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน 

(ลูกน้อง) จํานวน 44 อัตรา โดยเรียงลําดับตามความต้องการของหน่วยงาน หากได้รับการทดแทนด้วยการจ้าง
งานรูปแบบอ่ืน 

2. การวิเคราะห์อัตรากําลังเพ่ือทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณอายุของข้าราชการ เมื่อสิ้นปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จํานวน 168 อัตรา สรุปดังน้ี  

2.1 ตําแหน่งประเภทอํานวย ได้รับการจัดสรรคืนทั้งหมด จํานวน 12 อัตรา  
2.2 การวิเคราะห์เพ่ือการขอรับการจัดสรรข้าราชการคืน ตําแหน่งประเภทวิชาการและตําแหน่ง

ประเภททั่วไป จํานวน 156 อัตรา โดยเรียงตามความสําคัญของภารกิจจากมากไปน้อยของแต่ละหน่วยงาน  
2.3 การวิเคราะห์การทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงาน 

(ลูกน้อง) จํานวน 47 อัตรา โดยเรียงลําดับตามความต้องการของหน่วยงาน หากได้รับการทดแทนด้วยการจ้าง
งานรูปแบบอ่ืน 



3. การวิเคราะห์ความต้องการอัตรากําลังเพ่ือทดแทนอัตราว่างของข้าราชการด้วยเหตุอ่ืน จํานวน 9 
อัตรา  ดังน้ี 

3.1 การขอทดแทนตําแหน่งสัตวแพทย์ที่ว่าง โดยเปลี่ยนสายงานเป็นตําแหน่งเจ้าพนักงานสัตวบาล 
จํานวน 6 อัตรา 

3.2  การขอทดแทนตําแหน่งสัตวแพทย์ที่ว่าง โดยเปลี่ยนประเภทและสายงานเป็น ประเภทวิชการ 
ตําแหน่งนายสัตวแพทย์ จํานวน 3 อัตรา 

ข้อเสนอแนะ 
1. การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงาน

ราชการ) ของกรมปศุสัตว์ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จํานวน 14 อัตรา และ พ.ศ. 2563 จํานวน 16 
อัตรา พิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเง่ือนไขที่ คปร. กําหนด ควรพิจารณาการทดแทนอัตราว่างของ
ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน ตามลักษณะของภารกิจ ประเภทตําแหน่ง และแนวทางการใช้อัตรากําลัง
ภารกิจ เพ่ือให้การบริหารจัดการกําลังคนให้เป็นไปตามแผนปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 
ประเด็นปฏิรูปที่ 4 ที่กําหนดให้กําลังคนภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมและมีสมรรถนะสูง พร้อมขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ประเทศ 
 2. ควรมีการวางแผนกําลังคน (Workforce Planning) ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวของกรมปศุสัตว์ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความจําเป็นในการปฏิบัติภารกิจในปัจจุบันและเตรียมความพร้อมสําหรับการเปลี่ยนแปลง
บทบาทภารกิจภาครัฐในอนาคตภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ มาตรการที่ 1 มาตรการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กําลังคนภาครัฐเชิงกลยุทธ์ ตามมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ (พ.ศ. 2562 - 2565) 
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วิสัยทัศน์ พนัธกิจ ภารกิจของกรมปศุสัตว ์

 วิสัยทัศน์  
เป็นองค์กรช้ันนําพัฒนาการปศุสัตว์สู่อาเซียนและตลาดโลก 

 พันธกิจ 
1) เสริมสร้างการพัฒนาเพ่ิมศักยภาพ และสมรรถนะบุคลากรในกระบวนการปศุสัตว์ไทยให้ได้

มาตรฐาน มีความเป็นมืออาชีพ มีความรู้ ความเข้าใจ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง เผชิญปัจจัยเสี่ยง และก้าวเข้าสู่
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economics Community: AEC) ตลอดจนส่งเสริมการสร้าง
คุณค่า ความสําคัญในอาชีพเกษตรกรด้านการปศุสัตว์ ปรับโครงสร้างการผลิต เน้นการพ่ึงพาตนเอง เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพอาชีพเกษตรกร 

2) ปรับปรุงโครงสร้างการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พัฒนาพันธ์ุสัตว์ พืชอาหารสัตว์ สุขภาพ
สัตว์ควบคู่กับการกํากับดูแลมาตรฐานการผลิตให้มีความน่าเช่ือถือ ตามเง่ือนไขประเทศคู่ค้า และตามหลัก
มาตรฐานสากล เสริมสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยความคิดสร้างสรรค์ เสริมสมรรถนะ ศักยภาพทางการแข่งขัน กํากับ
คุณภาพของผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการผลิตให้ได้ปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด 

3) พัฒนาระบบสารสนเทศให้มีความเข้มแข็ง เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ครบวงจร เข้าถึงง่าย 
สะดวกรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นธรรม โดยบุคลากรในเครือข่ายของการปศุสัตว์สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 

4) สนับสนุนการวิจัย และพัฒนา เทคโนโลยี นวัตกรรม ในเชิงบูรณาการกับภูมิปัญญา และความคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือเป็นฐานแห่งศูนย์กลางแหล่งความรู้ มุ่งสื่อสาร ถ่ายทอดความรู้ไปสู่เกษตรกรผู้ประกอบการให้
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ ทั้งในเชิงวิชาการ สาธารณสุข การพาณิชย์ และอ่ืนๆ ได้อย่างย่ังยืน 

5) กํากับ ดูแล ตรวจสอบกระบวนการปศุสัตว์ ด้วยกฎหมาย เง่ือนไข กฎระเบียบให้ได้มาตรฐาน 
สากลและความร่วมมือกับต่างประเทศ    

 ภารกิจ 
ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2557 ประกาศ 

ในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 131 ตอนที่ 88 ก วันที่ 30 ธันวาคม 2557 ให้กรมปศุสัตว์             
มีภารกิจเก่ียวกับการกําหนดทิศทางและนโยบาย การควบคุม การกํากับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอด
เทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเก่ียวกับการปศุสัตว์ รวมทั้งบริหารจัดการทรัพยากรพันธุกรรมและ            
ความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ เพ่ือให้มีปริมาณสัตว์เพียงพอและมีมาตรฐาน ถูกสุขอนามัย 
ปราศจากโรค สารตกค้าง และสารปนเป้ือน มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม และสามารถแข่งขันได้
ในระดับสากล โดยให้มีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

1) ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ กฎหมายว่าด้วยการบํารุงพันธ์ุสัตว์ กฎหมาย ว่า
ด้วยการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาลสัตว์ กฎหมายว่าด้วยโรคพิษสุนัขบ้า 
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเน้ือสัตว์ และกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

2) ศึกษา วิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ 
3) ตรวจสอบและรับรองคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ พันธ์ุสัตว์ พันธ์ุพืชอาหารสัตว์ อาหารสัตว์ ชีวภัณฑ์ 

และชีววัตถุสําหรับสัตว์ ยาสัตว์และวัตถุอันตรายด้านการปศุสัตว์ ระบบการผลิตปศุสัตว์และสินค้าปศุสัตว์ และ
กระบวนการอ่ืนที่เก่ียวข้องในด้านการปศุสัตว์ เพ่ือให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย 

4) ผลิตและขยายพันธ์ุสัตว์ นํ้าเช้ือ เช้ือพันธ์ุ พืชอาหารสัตว์ และเสบียงสัตว์ เพ่ือการพัฒนาด้าน
การปศุสัตว์ และผลิตและจัดหาชีวภัณฑ์ เวชภัณฑ์ และชีววัตถุสําหรับสัตว์ เพ่ือการควบคุมโรคระบาดสัตว์ 

5) ควบคุม ป้องกัน กําจัด บําบัด วินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ กํากับดูแลสถานพยาบาลสัตว์ และ
พัฒนาระบบการจัดการด้านสุขภาพสัตว์ 
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6) ส่งเสริม พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ และบริหารจัดการการประสานความ
ร่วมมือด้านการปศุสัตว์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 

7) ดําเนินการอนุรักษ์พันธุกรรมและความหลากหลายทางชีวภาพด้านการปศุสัตว์ และป้องกัน
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการปศุสัตว์ 

8) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของกรมหรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

การแบ่งส่วนราชการภายในกรมปศุสัตว ์
 ราชการบริหารส่วนกลาง  

กรมปศุสัตว์มีหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางตามการแบ่งโครงสร้างภายในกรมปศุสัตว์ จํานวน 
23 หน่วยงาน โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่มภารกิจ ได้แก่ 

1) กลุ่มภารกิจด้านสุขภาพสัตว์  ได้แก่ สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ (สสช.) สํานักเทคโนโลยี                 
ชีวภัณฑ์สัตว์ (สทช.) สํานักควบคุม ป้องกันและบําบัดโรคสัตว์ (สคบ.) กองสารวัตรและกักกัน (กสก.) และ                
กองสวัสดิภาพสัตว์และสัตวแพทย์บริการ (กสบ.) 

2) กลุ่มภารกิจด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ ได้แก่ สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้า 
ปศุสัตว์ (สพส.) สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (สตส.) และกองอาหารและยาสัตว์ (อยส.) 

3) กลุ่มภารกิจด้านการผลิตสัตว์และส่งเสริมการปศุสัตว์ ได้แก่ กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
(กสส.) สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ (สทป.) สํานักพัฒนาพันธ์ุสัตว์ (สพพ.) สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ 
(สอส.) กองงานพระราชดําและกิจกรรมพิเศษ (กพก.) และกองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ (กผส.) 

4) กลุ่มภารกิจด้านการบริหาร ได้แก่ สํานักงานเลขานุการกรม (สลก.) กองการเจ้าหน้าที่ (กกจ.) 
กองคลัง (กค.) กองแผนงาน (กผง.) ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.) สํานักกฎหมาย (สกม.) 
กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ (กรป.) กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร.) และกลุ่มตรวจสอบ
ภายใน (ตสน.) 

มีสํานักงานปศุสัตว์พ้ืนที่กรุงเทพมหานคร  เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง แต่มีอํานาจหน้าที่
เช่นเดียวกับสํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 

และมีสํานักงานปศุสัตว์เขต 1-9  เป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลางที่ต้ังอยู่ในภูมิภาค 
 ราชการบริหารส่วนภูมิภาค   

1) สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด 76 จังหวัด 
2) สํานักงานปศุสัตว์อําเภอตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 878 อําเภอ 

 
โดยกรมปศุสัตว์มีกรอบอัตรากําลังบุคลากร ณ 1 กันยายน 2562 จํานวนทั้งสิ้น 11,025 อัตรา ประกอบด้วย 

- ข้าราชการ  จํานวน 4,687  อัตรา 
- พนักงานราชการ จํานวน  5,390  อัตรา 
- ลูกจ้างประจํา จํานวน    948  อัตรา 
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กรอบอัตรากําลังบคุลากรของหน่วยงาน กรมปศสุัตว์ 
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แนวทางการบริหารอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ ของกรมปศุสตัว ์
ตามมาตรการบริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2562 – 2565 

 
1. หลักการบริหารอัตรากําลังข้าราชการในภาพรวม 

1.1 อ.ก.พ.กระทรวง มีอํานาจตามมาตรา 16 (2) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ. 
2551 ในการบริหารอัตราข้าราชการที่ว่างจากผลการเกษียณอายุในภาพรวมของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง 
โดยพิจารณาจัดสรรอัตราข้าราชการท่ีว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการในแต่ละปีงบประมาณให้กับส่วน
ราชการในสังกัดกระทรวง โดยจะพิจารณาจัดสรรคืน เป็นข้าราชการ หรือทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น 
(พนักงานราชการ) ขึ้นอยู่กับความจําเป็นตามภารกิจของส่วนราชการ  

1.2 ไม่เพ่ิมอัตราข้าราชการต้ังใหม่ในภาพรวมสําหรับข้าราชการทุกประเภท ยกเว้นกรณีที่มีความจําเป็น
อย่างย่ิงและหากไม่ดําเนินการจะส่งผลกระทบต่อการดําเนินภารกิจของภาครัฐตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ  

2. วิธีการบริหารอัตรากําลังข้าราชการ 
2.1 การจัดสรร/เกลี่ยอัตราข้าราชการที่ว่างจากผลการเกษียณอายุ ให้จัดสรรอัตราข้าราชการที่ว่างจาก

ผลการเกษียณคืนให้แก่ส่วนราชการเดิม หรือส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ได้ตามความจําเป็นของภารกิจ 
2.2 การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน ให้จัดสรรเป็น

กรอบอัตรากําลังพนักงานราชการคืนให้แก่ส่วนราชการเดิมในสังกัดกระทรวง และหน่วยงานเดิม ตามจํานวนที่
ต้องทดแทน และให้ยุบเลิกอัตราข้าราชการท่ีว่างจากผลเกษียณอายุน้ัน 

2.3 การขอจัดสรรอัตราข้าราชการต้ังใหม่ให้แก่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง ที่มีความจําเป็นต้องใช้
อัตรากําลังเพ่ิมขึ้น อันเป็นผลมาจากภารกิจสําคัญเร่งด่วนที่ต้องดําเนินการตามนโยบายรัฐบาล หรือเป็นภารกิจที่
มีผลกระทบต่อความม่ันคง หรือความเช่ือมั่นของชาติในระดับที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการ หรือส่งผล
ต่อบทบาทท่าทีของประเทศไทยในเวทีโลก 

2.4 การบริหารอัตราข้าราชการระหว่างปีงบประมาณ ให้ส่วนราชการและหน่วยงานจัดสรรอัตราเพ่ือการ
บริหารจัดการภายในส่วนราชการ/หน่วยงาน ไม่เกินร้อยละ 5 ในแต่ละปีงบประมาณ  

3. หลักเกณฑ์การจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการ  
 อ.ก.พ. กระทรวงพิจารณาจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของส่วนราชการในสังกัด ตามขนาดอัตรากําลัง 
ประเภทตําแหน่ง และลักษณะภารกิจที่ปฏิบัติของส่วนราชการ โดยจําแนกหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไข ดังน้ี 
 3.1 หลักเกณฑ์และวิธีการสําหรับส่วนราชการขนาดกลาง ที่มีอัตราข้าราชการ ต้ังแต่ 1,001 - 5,000 อัตรา 
ให้ดําเนินการ ดังน้ี 

1) ตําแหน่งประเภทบริหารและตําแหน่งประเภทอํานวยการ ให้จัดสรรอัตราข้าราชการท่ีว่างจากผล
การเกษียณอายุคืนส่วนราชการเดิมทั้งหมด เพ่ือให้ส่วนราชการบริหารอัตรากําลังได้อย่างต่อเน่ืองทันที 

2) ตําแหน่งประเภทวิชาการและตําแหน่งประเภทท่ัวไป  
- ให้จัดสรรอัตราข้าราชการท่ีว่างจากผลการเกษียณอายุคืนส่วนราชการเดิม ร้อยละ 70 
- ให้ทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน (พนักงานราชการ) โดยจัดสรรส่วนราชการเดิม ร้อยละ 10 
- ให้ อ.ก.พ. กระทรวง จัดสรรอัตราข้าราชการท่ีว่างจากผลการเกษียณอายุส่วนที่เหลือ ร้อยละ 20             

คืนให้ส่วนราชการเดิม หรือเกลี่ยให้ส่วนราชการอ่ืนในสังกัดกระทรวง ตามความจําเป็นของภารกิจ 
ทั้งน้ี ส่วนราชการสามารถแจ้งอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุในปีงบประมาณน้ันๆ หรือนําอัตราว่างอ่ืน                

ที่เห็นสมควรยุบเลิกแทนอัตราเกษียณอายุได้ตามความจําเป็น แต่จะต้องไม่นําตําแหน่งที่ คปร. หรือ อ.ก.พ.
กระทรวง ได้กําหนดเง่ือนไขการใช้ตําแหน่งไว้เป็นการเฉพาะมายุบเลิก โดยจะต้องแจ้งอัตราว่างให้ครบ                 
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ตามจํานวนตําแหน่งที่เกษียณอายุในปีงบประมาณนั้นๆ เสนอ อ.ก.พ.กระทรวง พิจารณาจัดสรรตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการและเง่ือนไขที่ คปร. กําหนด 

3.2 เง่ือนไขการพิจารณาที่ คปร. กําหนด 
อ.ก.พ. กระทรวง พิจารณาจัดสรร/เกลี่ยอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุหรืออัตราว่างที่เห็น สมควร

ยุบเลิก หรือทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน โดยจัดลําดับความสําคัญ ตามลักษณะของภารกิจประเภท
ตําแหน่ง และแนวทางการใช้อัตรากําลังตามภารกิจ 

1) ลักษณะของภารกิจ 
ก. ภารกิจหลักของส่วนราชการที่มีความสําคัญต่อการขับเคลื่อนนโยบายสําคัญของรัฐบาลเพ่ือ

แก้ปัญหาด้านใดด้านหน่ึงในระยะเร่งด่วน หรือเป็นภารกิจสําคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ในแผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนแม่บท หรือยุทธศาสตร์ชาติ ที่ต้องเร่งรัดการดําเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

ข. ภารกิจตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ฃ 
ค. ภารกิจที่มีข้อผูกพันตามกฎหมาย หรือการพัฒนาระบบราชการ 
ง. ภารกิจที่มีลักษณะงานพิเศษเฉพาะ 

2) แนวทางการจําแนกตําแหน่งและการใช้กําลังคนตามภารกิจ 
ตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจหลักของส่วนราชการ 
ก. เป็นตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจหลัก ซึ่งเป็นอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการที่ปรากฏใน

กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ และการปฎิบัติภารกิจน้ันส่งผลโดยตรงต่อการบรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจของส่วน
ราชการ ตลอดจนนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ หรือ 

ข. เป็นตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจหลักตามกฎหมายจัดต้ังส่วนราชการ หรือ 
ค. เป็นตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจหลักตามกฎหมายเฉพาะ ซึ่งกําหนดให้ต้องใช้ข้าราชการ

ปฏิบัติงานในฐานะเจ้าพนักงานตามกฎหมาย และมิได้ให้อํานาจในการแต่งต้ังบุคลากรอ่ืนปฏิบัติงานแทนได้ โดย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติอาจส่งผลต่อการใช้อํานาจหน้าที่ตามกฎหมายน้ันๆ ด้วย 

ตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนของส่วนราชการ 
ก. เป็นตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนทางวิชาการ (Technical Support) เช่น งานศึกษาวิจัย 

งานพัฒนาข้อมูลทางวิชาการหรือสารสนเทศเพื่อการบริหาร งานกฎหมาย งานวิชาชีพเฉพาะด้าน งานเทคนิค
เฉพาะด้าน เป็นต้น ซึ่งลักษณะงานของตําแหน่งจําเป็นต้องใช้เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงานควบคู่กับตําแหน่งใน 
สายงานหลักที่เป็นภารกิจอํานาจหน้าที่ของส่วนราชการ เพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมายที่กําหนด หรือ 

ข. เป็นตําแหน่งที่ปฏิบัติภารกิจซึ่งมีลักษณะงานเป็นงานประจําพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการบริหาร
จัดการ (Administration Support) โดยรวมของส่วนราชการ เช่น งานอํานวยการและประสานราชการ งานบริหาร
ทั่วไป งานธุรการ งานระบบคอมพิวเตอร์ งานบริการข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารแผนงาน เงิน และบุคลากร เป็นต้น 

การใช้กําลังคนตามภารกิจ 
การใช้กําลังคนในแต่ละประเภทให้เหมาะสมและสอดคล้องกับบทบาทภารกิจของส่วนราชการ 

เพ่ือใช้ประกอบการดําเนินการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบ
อ่ืน คปร. ได้กําหนดแนวทางการพิจารณาไว้ ดังน้ี  

การจําแนกภารกิจของส่วนราชการ กรอบการใช้กําลังคนภาครัฐ 
1. ภารกิจหลัก 
     เป็นงานตามกฎหมาย นโยบายและยุทธศาสตร์ชาติ หรืองานท่ีทํา
เพ่ือความอยู่รอดขององค์กร หรือเป็นงานหลักตามบทบาทภารกิจและ
พันธกิจของหน่วยงาน ท่ีจําเป็นต้องดําเนิน เพ่ือให้สัมฤทธ์ิผลตาม
เป้าหมายที่กําหนด ซ่ึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

 ข้าราชการ ร้อยละ 90-100 
 พนักงานราชการ   
 ลูกจ้างชั่วคราว  
 ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง  
 Outsourcing  
 Contract out 
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การจําแนกภารกิจของส่วนราชการ กรอบการใช้กําลังคนภาครัฐ 
2. ภารกิจสนับสนุน 
     2.1 เป็นงานสนับสนุนทางวิชาการ (Technical Support) เช่น 
งานศึกษาวิจัย งานพัฒนาข้อมูลทางวิชาการหรือสารสนเทศเพื่อการ
บริหาร งานกฎหมาย งานวิชาชีพเฉพาะด้าน งานเทคนิคเฉพาะด้าน 
เป็นต้น ท่ีงานนั้นทําเพ่ือสนับสนุนให้การดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
หน่วยงานสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายท่ีกําหนด โดยทําเพ่ือประกอบการ
ตัดสินใจเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง หรือเพ่ือการพัฒนางานวิชาการ หรืองาน
เทคนิคเฉพาะด้านท่ีเอ้ือต่อการปฏิบัติงานของตําแหน่งตามภารกิจหลัก  

 ข้าราชการ ร้อยละ 50-75 
 พนักงานราชการ   
 ลูกจ้างชั่วคราว  
 ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง  
 Outsourcing  
 Contract out 

     2.1 เป็นงานประจําพ้ืนฐานเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ 
(Administration Support) ของหน่วยงาน เช่น งานอํานวยการและ
ประสานราชการ งานบริหารท่ัวไป งานธุรการ งานระบบคอมพิวเตอร์ 
งานบริการข้อมูล งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารแผนงาน เงิน และ
บุคลากร เป็นต้น ท่ีงานนั้นทําเพ่ือสนับสนุนให้การดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักของหน่วยงานสัมฤทธ์ิผลตามเป้าหมายที่กําหนด  

 ข้าราชการ ร้อยละ 20-25 
 พนักงานราชการ   
 ลูกจ้างชั่วคราว  
 ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง  
 Outsourcing  
 Contract out 

 
4. แนวทางการจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการเพิ่มเติมเพื่อรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน 

การจัดสรรอัตรากําลังพนักงานราชการเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุ
ของข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน เพ่ือใช้ประกอบการทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของ
ข้าราชการด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืนตามมติคณะรัฐมนิตรี เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการกําหนดเป้าหมาย
และนโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 และคณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการ (คพร.) ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ได้มีมติกําหนดแนวทางการ
ดําเนินการ ดังน้ี 

4.1 แนวทางการจัดทํากรอบอัตรากําลังพนักงานราชการเพ่ิมเติมเพ่ือรองรับการทดแทนอัตราว่างจากผลการ
เกษียณอายุของข้าราชการ 

1) การกําหนดจํานวนพนักงานราชการ ให้ทดแทนอัตราข้าราชการเกษียณ 1 อัตรา ต่ออัตรา
พนักงานราชการ 1 อัตรา (1:1) โดยการกําหนดกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการให้เป็นไปตามประกาศ คพร. 
เรื่องการกําหนดลักษณะและคุณสมบัติเฉพาะของกลุ่มงานและการจัดทํากรอบอัตราพนักงานราชการ พ.ศ. 
2554 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2555 

2) การกําหนดตําแหน่งพนักงานราชการ ให้กําหนดตามประเภทและลักษณะงานตามกลุ่มงานของ
พนักงานราชการ โดยให้กําหนดเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป เฉพาะ 4 กลุ่มงาน ได้แก่ กลุ่มงานบริการ 
กลุ่มงานเทคนิค กลุ่มงานบริหารทั่วไป และกลุ่มงานวิชาชีพเฉพาะ 

3) การกําหนดกรอบระยะเวลาการจ้าง ให้มีระยะเวลาการจ้างได้ไม่เกินกว่าระยะเวลาของกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการ ระยะ 4 ปี ที่ คพร. อนุมัติ โดยไม่นําไปรวมกับกรอบอัตรากําลังพนักงานราชการที่
เป็นกรอบปกติ และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการจ้างในแต่ละรอบ ให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนบทบาท ภารกิจ
และความจําเป็นของการใช้อัตรากําลังพนักงานราชการดังกล่าว เสนอ คพร. พิจารณาต่อไป 

4.2 อนุมัติในหลักการให้สํานักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ คพร. ตอบมติอนุมัติการจัดสรรกรอบ
อัตรากําลังพนักงานราชการเพ่ิมเติมกรณีทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการได้ทันที ยกเว้น
กรณีที่คําขอไม่สอดคล้องกับแนวทางที่กําหนดให้เสนอ อ.คพร. และ คพร. พิจารณาเป็นกรณีๆ ไป 

4.3 แนวทางการจัดสรรงบประมาณ ให้ส่วนราชการขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณในการพารณา
จัดสรรงบประมาณประเภทงบบุคลากร รายการค่าตอบแทนพนักงานราชการให้แก่ส่วนราชการไม่เกินจํานวน
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กรอบอัตรากําลังพนักงานในแต่ละกลุ่มงานท่ี คพร. มีมติอนุมัติ โดยให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุตาม
คุณสมบัติเฉพาะของแต่ละกลุ่มงาน  

 
5. แนวทางการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการของกรมปศุสัตว์ ตามมาตรการ
บริหารจัดการกําลังคนภาครัฐ พ.ศ. 2562 - 2565 

5.1 การจําแนกตําแหน่งในสายงานหลักและสายงานสนับสนุนของกรมปศุสัตว์ ตามมติ อ.ก.พ.กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ในการประชุมคร้ังที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561   

1) สายงานหลัก 
1.1) ตําแหน่งประเภทวิชาการ จํานวน 4 สายงาน ได้แก่ นายสัตวแพทย์ นักวิชาการสัตวบาล

นักวิทยาศาสตร์ และนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1.2) ตําแหน่งประเภทท่ัวไป จํานวน 4 สายงาน ได้แก่ สัตวแพทย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล               

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ และเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
2) สายงานสนับสนุน 

1.1) ประเภทวิชาการ จํานวน 14 สายงาน ได้แก่ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักทรัพยากร
บุคคล นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการตรวจสอบภายใน นักวิชาการ
เผยแพร่ นักวิชาการสถิติ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักวิเทศสัมพันธ์ นิติกร เศรษฐกร เภสัชกร และบรรณารักษ์ 

1.2) ประเภททั่วไป จํานวน 9 สายงาน ได้แก่ เจ้าพนักงานธุรการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา นายช่างเคร่ืองกล นายช่างเทคนิค นายช่างภาพ นายช่างโยธา 
และนายช่างศิลป์ 

5.2 การดําเนินการจัดสรรอัตราว่างจากผลการเกษียณอายุของข้าราชการของกรมปศุสัตว์  
1) ตําแหน่งประเภทบริหารและตําแหน่งประเภทอํานวยการ จัดสรรคืนหน่วยงานเดิมทั้งหมด  
2) ตําแหน่งประเภทวิชาการและตําแหน่งประเภทท่ัวไป  

2.1) ตําแหน่งผู้เช่ียวชาญ ผู้ปฏิบัติงานฐานะหัวหน้าส่วน/กลุ่ม/ฝ่าย ผู้อํานวยการศูนย์/สถานี 
หัวหน้าด่าน ปศุสัตว์อําเภอ/พ้ืนที่ จัดสรรคืนหน่วยงานเดิมทั้งหมด   

2.2) ตําแหน่งผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน พิจารณาตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่ คปร. 
กําหนด ในการจัดสรรคืนหน่วยงานเดิม ด้วยตําแหน่งข้าราชการ หรือทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอ่ืน 
(พนักงานราชการ) หรือเกลี่ยให้หน่วยงานอ่ืน ตามความจําเป็นของภารกิจ  

2.3) กรณีพิจารณาการจัดสรรแล้วมีความจําเป็นต้องคืนหน่วยงานด้วยตําแหน่งข้าราชการ                 
กรมจะพิจารณาแจ้งอัตราว่างอ่ืนที่มีของหน่วยงานหรือหน่วยงานอ่ืนที่เห็นสมควรยุบเลิกแทนอัตราเกษียณอายุ                 
ได้ตามความจําเป็น 

 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางที่ 1  การจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณของข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตําแหน่งประเภทบริหารและประเภทอํานวยการ

ที่ ตําแหน่งเลขที่ หน่วยงาน ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน ชื่อตําแหน่งในสายงาน ประเภท กรอบระดับตําแหน่ง

1 3 กรมปศุสัตว์ รองอธิบดี นักบริหาร บริหาร ต้น
2 2246 สํานักงานปศุสัตว์เขต 9 ปศุสัตว์เขต ผู้อํานวยการ อํานวยการ สูง

3 3865 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตวแพทย์/วิชาการสัตว

บาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล)
อํานวยการ สูง

4 4038 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตวแพทย์/วิชาการสัตว

บาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล)
อํานวยการ สูง

5 4251 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตวแพทย์/วิชาการสัตว

บาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล)
อํานวยการ สูง

6 2980 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตวแพทย์/วิชาการสัตว

บาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล)
อํานวยการ สูง

7 2417 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตวแพทย์/วิชาการสัตว

บาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล)
อํานวยการ สูง 11



ตารางที่ 2  การวิเคราะห์เพื่อการขอรับจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณของข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

ลําดับ
ความสําคัญ

ปฏิบัติงานใน
ฐานะ ประเด็นโครงการ หรืองานอื่นๆ ที่สําคัญ

1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร 

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)

วิชาการ 12 ชช 1 ผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ระบบราชการ

กองการเจ้าหน้าที่
2 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 53 อว 1 หัวหน้าฝ่าย

กองคลัง
3 กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง นักวิชาการเงินและบัญชี วิชาการ 127 ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม

กองแผนงาน
4 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 520 อว 1 หัวหน้าฝ่าย
5 กลุ่มพัฒนาวิชาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ 537 ปก/ชก 2 ผู้ปฏิบัติงาน การประเมินโครงการที่ได้รับงบประมาณจาก

เงินนอก

1. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ

ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการเลี้ยงโคเนื้อบ้านแสน

แก้ว จังหวัดศรีสะเกษ

2. โครงการแพะ-แกะล้านนา ของสภาเกษตรกร

แห่งชาติ

3. โครงการศึกษาศักยภาพการขุน คุณภาพซาก

และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของโคเนื้อ 5 พันธุ์

ในระบบการขุนเชิงการค้า กรณีศึกษา : สหกรณ์

ผู้เลี้ยงโคขุนในเขตปฏิรูปที่ดินปางศิลาทอง จํากัด

 เป็นต้น

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
6 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมโคนม 

(นักวิชาการสัตวบาล)

วิชาการ 1525 ชช 1 ผู้เชี่ยวชาญ วางกรอบนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ

ส่งเสริมโคนมที่เกี่ยวข้องกับภาคราชการ เอกชน

 และเกษตรกร รวมทั้งสถาบันการศึกษาในการ

ยกระดับอุตสาหกรรมโคนมของประเทศไทย

7 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ 1572 ชพ 2 ผู้ปฏิบัติงาน โครงการ Smart Farmer ตามนโยบาย

กระทรวง และนโยบายกรมปศุสัตว์

หมายเหตุ
เหตุผลความจําเป็นในการขอรับการจัดสรรคืนด้วยตําแหน่ง

ที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
ตําแหน่ง

กรอบระดับ
ตําแหน่ง
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ลําดับ
ความสําคัญ

ปฏิบัติงานใน
ฐานะ ประเด็นโครงการ หรืองานอื่นๆ ที่สําคัญ

หมายเหตุ
เหตุผลความจําเป็นในการขอรับการจัดสรรคืนด้วยตําแหน่ง

ที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
ตําแหน่ง

กรอบระดับ
ตําแหน่ง

กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
8 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

มหาสารคาม (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4)

เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1952 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
9 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านวินิจฉัยโรคปากและ  

    เท้าเปื่อย (นายสัตวแพทย์)

วิชาการ 865 ชช 1 ผู้เชี่ยวชาญ งานด้านโรคปากและเท้าเปื่อยภายในประเทศ

และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในการเป็น

ห้องปฏิบัติการอ้างอิงของ OIE Reference Lab

10 ฝ่ายบริหารทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ 780 ชพ 2 หัวหน้าฝ่าย
11 ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้

นายช่างเทคนิค ทั่วไป 871 ปง/ชง 3 ผู้ปฏิบัติงาน งานระบบ Micro security system ของ

อาคารที่มีความปลอดภัยทางชีวภาพระดับ 3 

ของศูนย์ให้ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพป้องกัน

เชื้อไวรัสโดยเฉพาะชนิดที่ไม่มีในประเทศไทย 

(Exotic type) ไม่ให้รั่วไหลสู่สิ่งแวดล้อม และ

การเป็นห้องปฏิบัติการ OIE Reference Lab
สํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์

12 กลุ่มระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ นายสัตวแพทย์ วิชาการ 922 ปก/ชก/ชพ 1 ผู้ปฏิบัติงาน โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน (โรคพิษสุนัขบ้า)

กองสารวัตรและกักกัน
13 ด่านกักกันสัตว์ระนอง หัวหน้าด่าน (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1088 อว - หัวหน้าด่าน

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
14 กลุ่มช่างซ่อมบํารุง นายช่างเทคนิค ทั่วไป 1220 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน
15 กลุ่มช่างซ่อมบํารุง นายช่างเทคนิค ทั่วไป 1221 ปง/ชง - ผู้ปฏิบัติงาน

สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
16 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 1354 ปก/ชก/ชพ 1 ผู้ปฏิบัติงาน
17 ฝ่ายบริหารทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ 1299 ปก/ชก 2 ผู้ปฏิบัติงาน

สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
18 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ ผู้อํานวยการศูนย์ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 346 ชพ 1 ผู้อํานวยศูนย์
19 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก ผู้อํานวยการศูนย์ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) ทั่วไป 433 อว 2 ผู้อํานวยศูนย์
20 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ นายช่างเครื่องกล ทั่วไป 299 ปง/ชง 3 ผู้ปฏิบัติงาน
21 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ตาก นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 420 ปก/ชก/ชพ 4 ผู้ปฏิบัติงาน
22 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 455 ปก/ชก/ชพ 5 ผู้ปฏิบัติงาน
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23 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2642 ปง/ชง 6 ผู้ปฏิบัติงาน
24 ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 493 ปก/ชก/ชพ 7 ผู้ปฏิบัติงาน

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
25 กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สัตวแพทย์ ทั่วไป 1648 อว 1 ผู้ปฏิบัติงาน
26 กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ สัตวแพทย์ ทั่วไป 1669 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน

สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
27 สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์กระเพาะ

เดี่ยว (นักวิชาการสัตวบาล)

วิชาการ 566 ชช 1 ผู้เชี่ยวชาญ

28 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ ผู้อํานวยการศูนย์ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 629 ชพ 2 ผู้อํานวยศูนย์
29 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม ผู้อํานวยการศูนย์ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 673 ชพ 2 ผู้อํานวยศูนย์
30 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร ผู้อํานวยการศูนย์ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 4509 ชพ 2 ผู้อํานวยศูนย์
31 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธุ์ ผู้อํานวยการศูนย์ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) ทั่วไป 647 อว 3 ผู้อํานวยศูนย์
32 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย ผู้อํานวยการศูนย์ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) ทั่วไป 733 อว 3 ผู้อํานวยศูนย์
33 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี ผู้อํานวยการศูนย์ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) ทั่วไป 723 อว 3 ผู้อํานวยศูนย์
34 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 542 อว 4 ผู้อํานวยศูนย์
35 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 676 ปง/ชง 5 ผู้ปฏิบัติงาน
36 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 717 ปง/ชง 5 ผู้ปฏิบัติงาน
37 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ นายช่างเครื่องกล ทั่วไป 692 ปง/ชง 6 ผู้ปฏิบัติงาน

สํานักงานปศุสัตว์เขต 1
38 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1683 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน

สํานักงานปศุสัตว์เขต 3
39 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มตรวจสอบ

คุณภาพสินค้าปศุสัตว์

นายสัตวแพทย์ วิชาการ 1848 ปก/ชก/ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม งานตรวจมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ภายใต้

โครงการมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (Food Safety)

สํานักงานปศุสัตว์เขต 4
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40 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มชันสูตรโรคสัตว์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิชาการ 1919 ปก/ชก/ชพ 1 ผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรมมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (Food Safety)

 กิจกรรมตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ เช่น 

โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค

โครงการการตรวจคุณภาพน้ํานมดิบ

สํานักงานปศุสัตว์เขต 5
41 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ

ตอนบน กลุ่มชันสูตรโรคสัตว์

นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิชาการ 1996 ปก/ชก/ชพ 1 ผู้ปฏิบัติงาน กิจกรรมมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (Food Safety)

 กิจกรรมตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ เช่น 

โครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัยใส่ใจผู้บริโภค

โครงการการตรวจคุณภาพน้ํานมดิบ

สํานักงานปศุสัตว์เขต 6
42 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 2083 ปก/ชก/ชพ 1 ผู้ปฏิบัติงาน

สํานักงานปศุสัตว์เขต 7
43 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ 2147 ชพ 1 ผู้ปฏิบัติงาน
44 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป 2100 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน

สํานักงานปศุสัตว์เขต 9
45 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 2249 ปง/ชง - ผู้ปฏิบัติงาน
46 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ 2248 ปก/ชก - ผู้ปฏิบัติงาน

สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
47 สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 12 ปศุสัตว์พื้นที่ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2355 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่
48 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3009 อว - ปศุสัตว์อําเภอ

49 สํานักงานปศุสัตว์อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4560 อว - ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
50 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4288 อว 1 หัวหน้ากลุ่ม
51 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 4297 ปก/ชก 2 หัวหน้ากลุ่ม
52 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด

กาญจนบุรี

ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4301 อว 3 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
53 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ ปศุสัตว์อําเภอ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 3681 ชก - ปศุสัตว์อําเภอ
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54 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ปศุสัตว์อําเภอ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 3686 ชก - ปศุสัตว์อําเภอ

55 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์ ปศุสัตว์อําเภอ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 3639 ชก - ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกําแพงเพชร
56 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายสัตวแพทย์ วิชาการ 4080 ปก/ชก/ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม
57 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัด ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4089 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
58 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3560 อว - ปศุสัตว์อําเภอ

59 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป 3538 ปง/ชง - ผู้ปฏิบัติงาน
60 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2223 ปง/ชง - ผู้ปฏิบัติงาน
61 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 1050 ปง/ชง - ผู้ปฏิบัติงาน
62 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สัตวแพทย์ ทั่วไป 3544 ปง/ชง - ผู้ปฏิบัติงาน
63 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น สัตวแพทย์ ทั่วไป 3597 ปง/ชง - ผู้ปฏิบัติงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
64 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2694 อว - ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
65 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2511 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ

66 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 1752 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน
อําเภอบางคล้าเปน็เจ้าภาพโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎี

ใหม่
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

67 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3729 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ

68 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2649 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
69 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2868 อว - หัวหน้ากลุ่ม
70 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1818 อว - ปศุสัตว์อําเภอ

71 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2886 อว - ปศุสัตว์อําเภอ

72 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ปศุสัตว์อําเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) ทั่วไป 2888 อว - ปศุสัตว์อําเภอ

73 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1820 อว - ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
74 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4526 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ
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75 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3075 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ

76 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 4642 ปง/ชง 3 ผู้ปฏิบัติงาน
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย

77 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3866 อว 1 หัวหน้ากลุ่ม
78 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1981 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
79 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1963 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ

80 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1967 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
81 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสามเงา จังหวัดตาก ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4051 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ

82 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 4040 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก

83 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 1187 ปก/ชก/ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม
84 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2552 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
85 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4233 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ

86 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2105 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
87 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3505 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ

88 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 4166 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

89 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2720 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ

90 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2729 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ

91 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2722 อว 3 ปศุสัตว์อําเภอ

92 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 3289 ปง/ชง 4 ผู้ปฏิบัติงาน
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช

93 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ปศุสัตว์อําเภอ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 4486 ชก 1 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
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94 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1833 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
95 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1760 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
96 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4762 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
97 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2040 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
98 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2941 อว - ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
99 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2472 อว 1 หัวหน้ากลุ่ม

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
100 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ปศุสัตว์อําเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) ทั่วไป 4708 อว - ปศุสัตว์อําเภอ

101 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4625 อว - ปศุสัตว์อําเภอ

102 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2270 อว - ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
103 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2307 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ

104 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปศุสัตว์อําเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) ทั่วไป 1693 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
105 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3908 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ

106 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปง จังหวัดพะเยา ปศุสัตว์อําเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) ทั่วไป 3910 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
107 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2058 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
108 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4129 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ

109 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4133 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่
110 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3974 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ
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สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
111 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3629 อว - ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
112 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัด ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3224 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
113 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3230 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
114 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2824 อว - ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
115 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4546 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
116 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1897 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลําปาง
117 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง สัตวแพทย์ ทั่วไป 3836 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน การควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์อย่าง

เข้มงวดเนื่องจากมีพื้นที่รอยต่อระหว่างลําปางและตาก

ขอเปลี่ยนเป็น

นายสัตวแพทย์

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย
118 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 2514 ปก/ชก/ชพ 1 หัวหน้า
119 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2806 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน
120 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย สัตวแพทย์ ทั่วไป 3404 ปง/ชง 3 ผู้ปฏิบัติงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
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ลําดับ
ความสําคัญ

ปฏิบัติงานใน
ฐานะ ประเด็นโครงการ หรืองานอื่นๆ ที่สําคัญ

หมายเหตุ
เหตุผลความจําเป็นในการขอรับการจัดสรรคืนด้วยตําแหน่ง

ที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
ตําแหน่ง

กรอบระดับ
ตําแหน่ง

121 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3057 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ โครงการผลิตสัตวแพทย์ระบาดวิทยาภาคสนาม, 

โครงการสํารวจแหล่งรังโรคฉี่หนูในพื้นที่เสี่ยง

พื้นที่พบโรคสูง, โครงการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง

โรคสัตว์และคน(DGHP), โครงการตาม

พระราชดําริ โครงการหมู่บ้านทับทิมสยาม07, 

MOUกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศรีสะเกษ

เป็นศูนย์ฝึกนักศึกษา โดยปศุสัตว์อําเภอเป็นที่

ปรึกษาและนายสัตวแพทย์เป็นอาจารย์พิเศษ, 

MOUกับหน่วยทหารพัฒนาการเคลื่อนที่53 

ความร่วมมือทางวิชาการในการส่งเสริมการเลี้ยง
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

122 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร ปศุสัตว์อําเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) ทั่วไป 3430 อว - ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
123 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ วิชาการ 4595 ปก/ชก/ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
124 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2537 อว 1 หัวหน้ากลุ่ม

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
125 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3010 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
126 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายสัตวแพทย์ วิชาการ 4426 ปก/ชก/ชพ - ผู้ปฏิบัติงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
127 สํานักงานปศุสัตว์อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2407 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
128 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4023 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ

129 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 4010 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

130 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอด่านช้าง จังหวัด ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4337 อว - ปศุสัตว์อําเภอ

131 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4336 อว - ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
132 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2175 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ
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ลําดับ
ความสําคัญ

ปฏิบัติงานใน
ฐานะ ประเด็นโครงการ หรืองานอื่นๆ ที่สําคัญ

หมายเหตุ
เหตุผลความจําเป็นในการขอรับการจัดสรรคืนด้วยตําแหน่ง

ที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
ตําแหน่ง

กรอบระดับ
ตําแหน่ง

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
133 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2042 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ

134 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ ปศุสัตว์อําเภอ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 3004 ชก 2 ปศุสัตว์อําเภอ

135 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ ปศุสัตว์อําเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) ทั่วไป 3005 อว 3 ปศุสัตว์อําเภอ

136 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 2982 ปง/ชง 4 ผู้ปฏิบัติงาน
137 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2995 ปง/ชง 5 ผู้ปฏิบัติงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
138 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3353 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอํานาจเจริญ
139 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3197 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
140 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโนนสะอาด จังหวัด ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3274 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ

141 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอน้ําโสม จังหวัดอุดรธานี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1881 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
142 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3126 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ
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ตารางที่ 3  การวิเคราะห์การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณของข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น (พนักงานราชการ)

รูปแบบการจ้างงาน ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน
กองแผนงาน

1 กลุ่มพัฒนาวิชาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ 537 ปก/ชก 1 พนักงานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บริหารทั่วไป
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

2 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี นักทรัพยากรบุคคล วิชาการ 1572 ชพ - ไม่ระบุ
กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

3 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม 
(ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4)

เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1952 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ บริหารทั่วไป

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
4 ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต้
นายช่างเทคนิค ทั่วไป 871 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นายช่างเทคนิค เทคนิคทั่วไป

สํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์
5 กลุ่มระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ นายสัตวแพทย์ วิชาการ 922 ปก/ชก/ชพ - ไม่ระบุ

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
6 กลุ่มช่างซ่อมบํารุง นายช่างเทคนิค ทั่วไป 1220 ปง/ชง - ไม่ระบุ
7 กลุ่มช่างซ่อมบํารุง นายช่างเทคนิค ทั่วไป 1221 ปง/ชง - ไม่ระบุ

สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
8 ฝ่ายบริหารทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ 1299 ปก/ชก 1 พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป บริหารทั่วไป
9 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 1354 ปก/ชก/ชพ 2 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป

สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
10 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ นายช่างเครื่องกล ทั่วไป 299 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นายช่างเครื่องกล เทคนิคทั่วไป
11 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ตาก นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 420 ปก/ชก/ชพ 2 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป
12 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 455 ปก/ชก/ชพ 3 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป
13 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2642 ปง/ชง 4 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป
14 ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 493 ปก/ชก/ชพ 5 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป

ลําดับการ
ทดแทน

การทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น หมายเหตุที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
ตําแหน่ง

กรอบ
ระดับ
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รูปแบบการจ้างงาน ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน
ลําดับการ
ทดแทน

การทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น หมายเหตุที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
ตําแหน่ง

กรอบ
ระดับ

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
15 กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ สัตวแพทย์ ทั่วไป 1648 อว 1 พนักงานราชการ นายสัตวแพทย์ วิชาชีพเฉพาะ
16 กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ สัตวแพทย์ ทั่วไป 1669 ปง/ชง 2 พนักงานราชการ นายสัตวแพทย์ วิชาชีพเฉพาะ

สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
17 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ นายช่างเครื่องกล ทั่วไป 692 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นายช่างเครื่องกล เทคนิคทั่วไป
18 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 676 ปง/ชง 2 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ บริหารทั่วไป
19 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 717 ปง/ชง 3 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ บริหารทั่วไป

สํานักงานปศุสัตว์เขต 1
20 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1683 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป บริหารทั่วไป

สํานักงานปศุสัตว์เขต 4
21 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน กลุ่มชันสูตรโรคสัตว์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิชาการ 1919 ปก/ชก/ชพ 1 พนักงานราชการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริหารทั่วไป

สํานักงานปศุสัตว์เขต 5
22 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ

ตอนบน กลุ่มชันสูตรโรคสัตว์
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ วิชาการ 1996 ปก/ชก/ชพ 1 พนักงานราชการ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ บริหารทั่วไป

สํานักงานปศุสัตว์เขต 6
23 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 2083 ปก/ชก/ชพ 1 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป

สํานักงานปศุสัตว์เขต 7
24 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป 2100 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บริหารทั่วไป
25 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ 2147 ชพ 2 พนักงานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน บริหารทั่วไป

สํานักงานปศุสัตว์เขต 9
26 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 2249 ปง/ชง - ไม่ระบุ
27 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ 2248 ปก/ชก - ไม่ระบุ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
28 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป 3538 ปง/ชง - ไม่ระบุ
29 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2223 ปง/ชง - ไม่ระบุ
30 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 1050 ปง/ชง - ไม่ระบุ
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รูปแบบการจ้างงาน ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน
ลําดับการ
ทดแทน

การทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น หมายเหตุที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
ตําแหน่ง

กรอบ
ระดับ

31 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สัตวแพทย์ ทั่วไป 3544 ปง/ชง - ไม่ระบุ
32 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอน้ําพอง จังหวัดขอนแก่น สัตวแพทย์ ทั่วไป 3597 ปง/ชง - ไม่ระบุ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
33 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 1752 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
34 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 4642 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
35 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 4040 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นักจัดการงานทั่วไป บริหารทั่วไป

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
36 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 4166 ปง/ชง 1 ไม่ระบุ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
37 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 3289 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลําปาง
38 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง สัตวแพทย์ ทั่วไป 3836 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นายสัตวแพทย์ วิชาชีพเฉพาะ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย
39 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2806 ปง/ชง - ไม่ระบุ
40 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย สัตวแพทย์ ทั่วไป 3404 ปง/ชง - ไม่ระบุ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
41 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายสัตวแพทย์ วิชาการ 4426 ปก/ชก/ชพ - ไม่ระบุ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
42 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 4010 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ บริหารทั่วไป

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
43 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 2982 ปง/ชง - ใม่ระบุ
44 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2995 ปง/ชง - ไม่ระบุ
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ตารางที่ 4  การจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณของข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตําแหน่งประเภทบริหารและประเภทอํานวยการ

ที่ ตําแหน่งเลขที่ หน่วยงาน ชื่อตําแหน่งในการบริหารงาน ชื่อตําแหน่งในสายงาน ประเภท กรอบระดับตําแหน่ง

1 519 กองแผนงาน ผู้อํานวยการกอง ผู้อํานวยการ อํานวยการ สูง
2 1872 สํานักงานปศุสัตว์เขต 4 ปศุสัตว์เขต ผู้อํานวยการ อํานวยการ สูง
3 1953 สํานักงานปศุสัตว์เขต 5 ปศุสัตว์เขต ผู้อํานวยการ อํานวยการ สูง
4 2164 สํานักงานปศุสัตว์เขต 8 ปศุสัตว์เขต ผู้อํานวยการ อํานวยการ สูง
5 4287 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด

กาญจนบุรี
ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตวแพทย์/วิชาการสัตว

บาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล)
อํานวยการ สูง

6 2682 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตวแพทย์/วิชาการสัตว
บาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล)

อํานวยการ สูง

7 2377 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตวแพทย์/วิชาการสัตว
บาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล)

อํานวยการ สูง

8 4221 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตวแพทย์/วิชาการสัตว
บาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล)

อํานวยการ สูง

9 4747 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตวแพทย์/วิชาการสัตว
บาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล)

อํานวยการ สูง

10 4115 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
เพชรบูรณ์

ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตวแพทย์/วิชาการสัตว
บาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล)

อํานวยการ สูง

11 3706 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัด
มุกดาหาร

ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตวแพทย์/วิชาการสัตว
บาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล)

อํานวยการ สูง

12 4179 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี ปศุสัตว์จังหวัด ผู้อํานวยการเฉพาะด้าน (นายสัตวแพทย์/ปฏิบัติงานสัตวแพทย์/วิชาการสัตว
บาล/ปฏิบัติงานสัตวบาล)

อํานวยการ สูง
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ตารางที่ 5  การวิเคราะห์เพื่อการขอรับจัดสรรคืนอัตราว่างจากผลการเกษียณของข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตําแหน่งประเภทวิชาการและประเภททั่วไป

ลําดับ
ความสําคัญ

ปฏิบัติงานใน   
ฐานะ ประเด็นโครงการ หรืองานอื่นๆ ที่สําคัญ

กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

1 กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบงานปศุ
สัตว์ระหว่างประเทศ

นายสัตวแพทย์ วิชาการ 1601 ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
2 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์

เล็ก (นักวิชาการสัตวบาล)
วิชาการ 1528 ชช - ผู้เชี่ยวชาญ

3 กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ เศรษฐกร วิชาการ 1549 ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม เลขานุการบอร์ดขับเคลื่อนรายชนิดสัตว์ทุก
ชนิดของกรมปศุสัตว์

4 กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 1532 ปก/ชก/ชพ 2 ผู้ปฏิบัติงาน การจัดทํายุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ (โคนม) 
วางกรอบแนวทางและทิศทางการส่งเสริม
การเลี้ยงโคนม เป็นคณะกรรมการโคนม
และผลิตภัณฑ์นม ตาม พรบ.โคนมและผลิต
ภัณนม พ.ศ. 2551

กองสารวัตรและกักกัน
5 ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ หัวหน้าด่าน ทั่วไป 994 อว - หัวหน้าด่าน
6 ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม หัวหน้าด่าน ทั่วไป 1048 อว - หัวหน้าด่าน

สํานักกฎหมาย
7 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 180 อว 1 หัวหน้าฝ่าย

สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
8 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพ

สินค้าปศุสัตว์ (นักวิทยาศาสตร์)
วิชาการ 1167 ชช 1 ผู้เชี่ยวชาญ

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
9 กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ นายสัตวแพทย์ วิชาการ 1247 ปก/ชก/ชพ 1 ผู้ปฏิบัติงาน
10 กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1225 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน

หมายเหตุ
เหตุผลความจําเป็นในการขอรับการจัดสรรคืนด้วยตําแหน่ง

ที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
ตําแหน่ง

กรอบ
ระดับ

ตําแหน่ง
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ลําดับ
ความสําคัญ
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11 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพน้ําเชื้อพ่อ
พันธุ์ผสมเทียม (นายสัตวแพทย์)

วิชาการ 1309 ชช 1 ผู้เชี่ยวชาญ

12 กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายชีวภาพการปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ วิชาการ 1332 ชพ 2 หัวหน้ากลุ่ม ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)
13 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝาก   

  ตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์
นักวิทยาศาสตร์ วิชาการ 1341 ปก/ชก/ชพ 3 ผู้ปฏิบัติงาน โครงการผลิตพ่อพันธุ์โคนมทรอปิคอล

โฮลสไตน์ โครงการโคบาลบูรพา โครงการ
บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning 
by Agri-Map) โครงการธนาคารโค-กระบือ 
โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพผลิตน้ําเชื้อแช่
แข็งแพะเพื่อสนับสนนโครงการไทยนิยม

14 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี

เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 4355 ปง/ชง 4 ผู้ปฏิบัติงาน พระโคงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระ
นังคัลแรกนาขวัญ โครงการผลิตพ่อพันธุ์โค
นม ทรอปิคอลโฮลสไตน์ โครงการธนาคาร
โค-กระบือ โครงการไทยนิยมยั่งยืน 
โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม 
โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ โครงการผลิต
ลกพระโคด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ

15 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและ
เทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี

เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2971 ปง/ชง 5 ผู้ปฏิบัติงาน โครงการผลิตพ่อพันธุ์โคนมทรอปิคอล
โฮลสไตน์ โครงการโคเนื้อศรีวิชัย โครงการ
บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning 
by Agri-Map)โครงการธนาคารโค-กระบือ 
โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ โครงการพัฒนา
แพะเนื้อพันธุ์แดงสุราษฎร์ โครงการไทย
นิยมยั่งยืน

สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
16 สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์โคนม 

(นักวิชาการสัตวบาล)
วิชาการ 204 ชช 1 ผู้เชี่ยวชาญ

17 สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์กระบือ 
(นักวิชาการสัตวบาล)

วิชาการ 214 ชช 2 ผู้เชี่ยวชาญ

18 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ ผู้อํานวยการศูนย์ (นักวิชาการสัตว วิชาการ 341 ชพ 3 ผู้อํานวยการศูนย์
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19 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์พะเยา ผู้อํานวยการศูนย์ (นักวิชาการสัตว วิชาการ 408 ชพ 4 ผู้อํานวยการศูนย์
20 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ตรัง ผู้อํานวยการศูนย์ (นักวิชาการสัตว วิชาการ 502 ชพ 5 ผู้อํานวยการศูนย์
21 กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 224 ชพ 6 ผู้อํานวยการศูนย์
22 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง นายช่างเครื่องกล ทั่วไป 239 ปง/ชง 7 ผู้ปฏิบัติงาน
23 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี นายช่างเครื่องกล ทั่วไป 472 ปง/ชง 8 ผู้ปฏิบัติงาน
24 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์แพร่ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 432 ปก/ชก/ชพ 9 ผู้ปฏิบัติงาน
25 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 311 ปก/ชก/ชพ 10 ผู้ปฏิบัติงาน
26 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 269 อว 11 ผู้ปฏิบัติงาน
27 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 384 อว 12 ผู้ปฏิบัติงาน
28 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 316 ปง/ชง 13 ผู้ปฏิบัติงาน
29 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 242 ปง/ชง 14 ผู้ปฏิบัติงาน

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
30 กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ สัตวแพทย์ ทั่วไป 1671 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน

สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
31 กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์

พืชอาหารสัตว์
นักวิทยาศาสตร์ วิชาการ 551 ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม

32 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร ผู้อํานวยการศูนย์ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) ทั่วไป 623 อว 2 ผู้อํานวยการศูนย์
33 ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์ 

เคี้ยวเอื้อง
นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 630 ปก/ชก/ชพ 3 ผู้ปฏิบัติงาน

34 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์
นครศรีธรรมราช (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการ

เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2025 ปง/ชง 4 ผู้ปฏิบัติงาน

35 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ นายช่างเครื่องกล ทั่วไป 612 ปง/ชง 5 ผู้ปฏิบัติงาน
36 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ ทั่วไป 746 ปง/ชง 6 ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็น

นักวิทยาศาสตร์
37 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 598 ปง/ชง 7 ผู้ปฏิบัติงาน
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38 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์

อํานาจเจริญ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุ
สัตว์ที่ 3)

เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1871 ปง/ชง 7 ผู้ปฏิบัติงาน

สํานักงานปศุสัตว์เขต 1
39 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ วิชาการ 1699 ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม

สํานักงานปศุสัตว์เขต 2
40 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วิชาการ 1784 ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม

สํานักงานปศุสัตว์เขต 4
41 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1875 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน

สํานักงานปศุสัตว์เขต 5
42 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สัตวแพทย์ ทั่วไป 2011 อว 1 หัวหน้ากลุ่ม

สํานักงานปศุสัตว์เขต 7
43 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรค

สัตว์ (นายสัตวแพทย์)
วิชาการ 2131 ชช 1 ผู้เชี่ยวชาญ

44 ฝ่ายบริหารทั่วไป นักจัดการงานทั่วไป วิชาการ 2097 ชก 2 หัวหน้าฝ่าย
สํานักงานปศุสัตว์เขต 8

45 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์
ภาคใต้ตอนบน กลุ่มชันสูตรโรคสัตว์

นายสัตวแพทย์ วิชาการ 2196 ปก/ชก/ชพ 2 หัวหน้ากลุ่ม โครงการตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูก
เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราช
กุมารี และโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ําปาก
พนังอันเนื่องมาจากโครงการพระราชดําริ

สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร
46 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2317 อว 1 หัวหน้ากลุ่ม
47 สํานักงานปศุสัตว์พื้นที่ 5 ปศุสัตว์พื้นที่ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 2327 ชก 2 ปศุสัตว์อําเภอ

คําสั่งกรมปศุสัตว์ 842/2557 ตามความเห็นชอบของ อ.
ก.พ.กรมอนุมัติในหลักการให้ปรับปรุงตําแหน่งเป็น
นักวิชาการสัตวบาล เมื่อผู้ดํารงตําแหน่งปัจจุบันพ้นจาก
ตําแหน่ง
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สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่

48 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ ปศุสัตว์อําเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) ทั่วไป 4559 อว - ปศุสัตว์อําเภอ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี

49 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2268 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์

50 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ปศุสัตว์อําเภอ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 3705 ชก - ปศุสัตว์อําเภอ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกําแพงเพชร

51 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4067 อว - ปศุสัตว์อําเภอ
52 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 4078 ปง/ชง - ผู้ปฏิบัติงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
53 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3551 อว - ปศุสัตว์อําเภอ
54 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3559 อว - ปศุสัตว์อําเภอ
55 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายสัตวแพทย์ วิชาการ 3539 ปก/ชก/ชพ - ผู้ปฏิบัติงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
56 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1763 อว - ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
57 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สัตวแพทย์ ทั่วไป 2521 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
58 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1759 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
59 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2391 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ
60 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ปศุสัตว์อําเภอ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 1743 ชก 2 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
61 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2908 ชง - ปศุสัตว์อําเภอ
62 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2885 อว - ปศุสัตว์อําเภอ
63 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ สัตวแพทย์ ทั่วไป 2893 ปง/ชง - ผู้ปฏิบัติงาน
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สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร

64 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสวี จังหวัดชุมพร ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4529 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ
65 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร สัตวแพทย์ ทั่วไป 4532 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานาไม่เหมาะสม

เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

66 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 3752 ปก/ชก/ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม
67 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3792 ชง 1 ปศุสัตว์อําเภอ
68 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3377 ชง 1 ปศุสัตว์อําเภอ
69 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป 4802 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน
70 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สัตวแพทย์ ทั่วไป 3764 อว 2 ผู้ปฏิบัติงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง
71 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2145 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ
72 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2965 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด
73 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2675 อว - ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
74 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4052 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ
75 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4053 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ
76 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4055 อว 3 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
77 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2556 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ
78 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2557 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
79 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ปศุสัตว์อําเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) ทั่วไป 4036 ชง 2 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
80 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3504 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ
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81 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2730 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ
82 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา สัตวแพทย์ ทั่วไป 2766 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน
83 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2721 อว 3 ปศุสัตว์อําเภอ
84 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2771 ชง 4 ปศุสัตว์อําเภอ
85 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป 4795 ปง/ชง 5 ผู้ปฏิบัติงาน
86 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2723 อว 6 ปศุสัตว์อําเภอ
87 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังน้ําเขียว จังหวัดนครราชสีมา ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1970 อว 7 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
88 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 4478 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน
89 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปศุสัตว์อําเภอ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 2187 ชก 2 ปศุสัตว์อําเภอ
90 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4487 อว 3 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
91 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2110 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ
92 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4765 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ
93 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3605 อว 3 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
94 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปศุสัตว์อําเภอ (นักวิชาการสัตวบาล) วิชาการ 2934 ชก - ปศุสัตว์อําเภอ
95 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2972 ชง - ปศุสัตว์อําเภอ
96 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สัตวแพทย์ ทั่วไป 3389 ปง/ชง - ผู้ปฏิบัติงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
97 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2477 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ
98 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1746 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ
99 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2330 อว 3 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
100 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4409 อว - ปศุสัตว์อําเภอ
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101 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4410 อว - ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
102 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1978 อว - ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
103 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2297 อว - หัวหน้ากลุ่ม
104 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1692 อว - ปศุสัตว์อําเภอ
105 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1689 อว - ปศุสัตว์อําเภอ
106 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2308 อว - ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
107 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป 4803 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน
108 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1983 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ
109 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4488 อว 3 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
110 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4105 อว - ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
111 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4035 ชง 1 ปศุสัตว์อําเภอ
112 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2895 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
113 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ วิชาการ 4122 ปก/ชก/ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม
114 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4131 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่
115 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3970 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ
116 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 3972 ปก/ชก 2 หัวหน้ากลุ่ม

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
117 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3649 ชง - ปศุสัตว์อําเภอ
118 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3637 อว - ปศุสัตว์อําเภอ
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119 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สัตวแพทย์ ทั่วไป 3643 ปง/ชง - ผู้ปฏิบัติงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
120 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3721 อว - ปศุสัตว์อําเภอ
121 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1884 อว - ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
122 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 3846 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
123 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอธารโต จังหวัดยะลา ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2911 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
124 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2823 อว - ปศุสัตว์อําเภอ
125 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด สัตวแพทย์ ทั่วไป 2844 ปง/ชง - ผู้ปฏิบัติงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
126 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4538 อว 1 หัวหน้ากลุ่ม

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
127 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแกลง จังหวัดระยอง ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2628 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
128 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 730 ปก/ชก/ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม
129 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 1478 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
130 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2341 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลําปาง
131 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3821 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย
132 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3397 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ
133 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3308 ชง 2 ปศุสัตว์อําเภอ
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สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ

134 สํานักงานปศุสัตว์อําเภออุทุมพรพิสัย 
จังหวัดศรีสะเกษ

ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3061 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ ตลาดนัดโค-กระบือที่มีการเคลื่อนย้ายสัตว์, 
โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพระยะที่ 2, 
โครงการผลิตกระบือคุณภาพในเขต
เศรษฐกิจปศุสัตว์

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
135 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3433 อว - ปศุสัตว์อําเภอ
136 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1896 อว - ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
137 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4606 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ
138 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4600 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ เป็นพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความ

เสี่ยงด้านความมั่นคง มีโครงการส่งเสริม
ด้านการเลี้ยงสัตว์ของกรมปศุสัตว์ ศอ.บต. 
และ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า

139 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4607 อว 3 ปศุสัตว์อําเภอ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล

140 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4691 อว - ปศุสัตว์อําเภอ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร

141 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 4428 อว - ปศุสัตว์อําเภอ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว

142 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 1888 อว - ปศุสัตว์อําเภอ
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี

143 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ หัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์) ทั่วไป 2402 อว 1 หัวหน้ากลุ่ม
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี

144 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สัตวแพทย์ ทั่วไป 4345 ปง/ชง - ผู้ปฏิบัติงาน
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์

145 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ สัตวแพทย์ ทั่วไป 3022 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
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146 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3356 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลําภู
147 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 2462 ปก/ชก/ชพ - หัวหน้ากลุ่ม

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
148 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2426 ปง/ชง 1 ผู้ปฏิบัติงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอํานาจเจริญ
149 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปทุมราชวงศา 

จังหวัดอํานาจเจริญ
ปศุสัตว์อําเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) ทั่วไป 3195 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น

ทุรกันดารของกรมปศุสัตว์ ในศูนย์การเรียน
ตํารวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย 
ตําบลคําโพน และจุดผ่อนปรนการค้าบ้าน
ยักษ์คุ ตําบลชานุมาน อยู่ห่างจากอําเภอ
ปทุมราชวงศาเพียง ๔๑.๕ กิโลเมตร จึงต้อง
เพิ่มการเฝ้าระวังในพื้นที่

150 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3141 อว 2 ปศุสัตว์อําเภอ
151 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 3204 ปง/ชง 3 ผู้ปฏิบัติงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
152 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3268 อว 1 ปศุสัตว์อําเภอ
153 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 3311 ปง/ชง 2 ผู้ปฏิบัติงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
154 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 3117 ปก/ชก/ชพ 1 หัวหน้ากลุ่ม โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานาไม่เหมาะสม

เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ
155 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 3118 ปก/ชก 2 ผู้ปฏิบัติงาน โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานาไม่เหมาะสม

เพื่อส่งเสริมการเลี้ยงกระบือ
156 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ทั่วไป 3127 อว 3 ปศุสัตว์อําเภอ
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ตารางที่ 6  การวิเคราะห์การทดแทนอัตราว่างจากผลการเกษียณของข้าราชการ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่น (พนักงานราชการ)

รูปแบบการจ้าง ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

1 กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 1532 ปก/ชก/ชพ - ไม่ระบุ
สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์

2 กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์ เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1225 ปง/ชง - ไม่ระบุ
3 กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ นายสัตวแพทย์ วิชาการ 1247 ปก/ชก/ชพ - ไม่ระบุ

สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
4 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 4355 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป
5 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2971 ปง/ชง 2 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป
6 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธุ์สัตว์ นักวิทยาศาสตร์ วิชาการ 1341 ปก/ชก/ชพ 3 พนักงานราชการ นักวิทยาศาสตร์ บริหารทั่วไป

สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
7 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง นายช่างเครื่องกล ทั่วไป 239 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นายช่างเครื่องกล เทคนิคทั่วไป
8 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี นายช่างเครื่องกล ทั่วไป 472 ปง/ชง 2 พนักงานราชการ นายช่างเครื่องกล เทคนิคทั่วไป
9 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์แพร่ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 432 ปก/ชก/ชพ 3 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป
10 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 311 ปก/ชก/ชพ 4 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป
11 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 269 อว 5 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป
12 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 384 อว 6 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป
13 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 316 ปง/ชง 7 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ บริหารทั่วไป
14 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 242 ปง/ชง 8 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ บริหารทั่วไป

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
15 กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ สัตวแพทย์ ทั่วไป 1671 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นายสัตวแพทย์ วิชาชีพเฉพาะ

สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
16 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 8) เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2025 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป
17 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ ทั่วไป 746 ปง/ชง 2 พนักงานราชการ นักวิทยาศาสตร์ บริหารทั่วไป
18 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา นายช่างเครื่องกล ทั่วไป 612 ปง/ชง 3 พนักงานราชการ พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา เทคนิคทั่วไป
19 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 598 ปง/ชง 4 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ บริหารทั่วไป
20 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อํานาจเจริญ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 3) เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1871 ปง/ชง 5 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ บริหารทั่วไป
21 ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 630 ปก/ชก/ชพ 6 ไม่ระบุ

หมายเหตุการทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
ตําแหน่

กรอบ
ระดับ

ลําดับการ
ทดแทน
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รูปแบบการจ้าง ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน หมายเหตุการทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
ตําแหน่

กรอบ
ระดับ

ลําดับการ
ทดแทน

สํานักงานปศุสัตว์เขต 4
22 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 1875 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ บริหารทั่วไป ไม่ระบุ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกําแพงเพชร
23 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 4078 ปง/ชง - ไม่ระบุ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
24 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายสัตวแพทย์ วิชาการ 3539 ปก/ชก/ชพ - ไม่ระบุ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
25 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา สัตวแพทย์ ทั่วไป 2521 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นายสัตวแพทย์ วิชาชีพเฉพาะ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
26 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ สัตวแพทย์ ทั่วไป 2893 ปง/ชง - ไม่ระบุ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
27 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร สัตวแพทย์ ทั่วไป 4532 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
28 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป 4802 ปง/ชง 1 ไม่ระบุ
29 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สัตวแพทย์ ทั่วไป 3764 อว 2 ไม่ระบุ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง
30 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2965 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
31 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา สัตวแพทย์ ทั่วไป 2766 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นายสัตวแพทย์ วิชาชีพเฉพาะ
32 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป 4795 ปง/ชง 2 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี บริหารทั่วไป

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
33 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 4478 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
34 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ สัตวแพทย์ ทั่วไป 3389 ปง/ชง - ไม่ระบุ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
35 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ทั่วไป 4803 ปง/ชง 1 ไม่ระบุ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก
36 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2895 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
37 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม สัตวแพทย์ ทั่วไป 3643 ปง/ชง - ไม่ระบุ
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รูปแบบการจ้าง ชื่อตําแหน่ง กลุ่มงาน หมายเหตุการทดแทนด้วยการจ้างงานรูปแบบอื่นที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่
ตําแหน่

กรอบ
ระดับ

ลําดับการ
ทดแทน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
38 ฝ่ายบริหารทั่วไป เจ้าพนักงานธุรการ ทั่วไป 3846 ปง/ชง - ไม่ระบุ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
39 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด สัตวแพทย์ ทั่วไป 2844 ปง/ชง - ไม่ระบุ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
40 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 1478 ปง/ชง - ไม่ระบุ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
41 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2341 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
42 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี สัตวแพทย์ ทั่วไป 4345 ปง/ชง -

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
43 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ สัตวแพทย์ ทั่วไป 3022 ปง/ชง - ไม่ระบุ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
44 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 2426 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ เจ้าพนักงานสัตวบาล เทคนิคทั่วไป

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอํานาจเจริญ
45 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 3204 ปง/ชง - ไม่ระบุ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
46 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี เจ้าพนักงานสัตวบาล ทั่วไป 3311 ปง/ชง 1 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
47 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นักวิชาการสัตวบาล วิชาการ 3118 ปก/ชก 1 พนักงานราชการ นักวิชาการสัตวบาล บริหารทั่วไป
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ตารางที่ 7  การวิเคราะห์เพื่อการขอทดแทนอัตราว่างอื่น

หมายเหตุ
ปฏิบัติงาน
ในฐานะ การทดแทน ประเด็นเหตุผลความจําเป็น โครงการหรืองานอื่นๆ ที่สําคัญ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
1 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอมโนรมย์

 จังหวัดชัยนาท
สัตวแพทย์ ทั่วไป 2313 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง

เจ้าพนักงานสัตวบาล
โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานาไม่เหมาะสมเพื่อส่งเสริมการ
เลี้ยงโคเนื้อและแพะ และเป็นพื้นที่ต้นแบบในการปรับเปลี่ยน
พื้นที่ปลูกข้าว ให้เป็นพื้นที่ปลูกพืชอาหารสัตว์พันธุ์ดี (หญ้า
แพงโกล่า)

2 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
การปศุสัตว์

สัตวแพทย์ ทั่วไป 2392 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง
เจ้าพนักงานสัตวบาล

ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 
โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning by 
Agri-Map) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ทํานาไม่เหมาะสมเพื่อ
ส่งเสริมการประกอบอาชีพปศุสัตว์ โครงการส่งเสริมระบบ
การเกษตรแปลงใหญ่/เมกะฟาร์ม (โคเนื้อ แพะ กระบือ นา
หญ้า และโคนม) โครงการโคเนื้อสร้างอาชีพ โครงการธนาคาร
โค-กระบือฯ และโครงการยุทธศาสตร์จังหวัด/กลุ่มจังหวัดใน
ด้านการส่งเสริมการผลิตปศุสัตว์ที่มีศักยภาพสูงให้มีคุณภาพ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
3 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สัตวแพทย์ ทั่วไป 4519 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็น

ตําแหน่งนายสัตวแพทย์
ปัจจุบันมีกลุ่มสุขภาพสัตว์ มีอัตรากําลัง 2 อัตรา รวม
ตําแหน่งสัตวแพทย์ที่ว่าง ซึ่งไม่มีการบรรจุ ทําให้ไม่เพียงพอ
ต่อการปฏิบัติงานจึงขอเปลี่ยนตําแหน่งนายสัตวแพทย์ 
เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจของกลุ่มสุขภาพสัตว์ และทําให้
การปฏิบัติงานด้านสุขภาพสัตว์ของจังหวัดเป็นไปตาม
เป้าหมายและมาตรฐานสากล

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
4 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอด่านขุน

ทด จังหวัดนครราชสีมา
สัตวแพทย์ ทั่วไป 2743 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็น

ตําแหน่งนายสัตวแพทย์
มีภาระงานการควบคุม ป้องกัน บําบัดโรคสัตว์ที่เป็นเทคนิค
เฉพาะต้องมีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาการสัตว
แพทย์

การวิเคราะห์เพื่อการทดแทนอัตราว่างของข้าราชการในปัจจุบัน
ที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่

ตําแหน่ง
กรอบระดับ
ตําแหน่ง
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หมายเหตุ
ปฏิบัติงาน
ในฐานะ การทดแทน ประเด็นเหตุผลความจําเป็น โครงการหรืองานอื่นๆ ที่สําคัญ

การวิเคราะห์เพื่อการทดแทนอัตราว่างของข้าราชการในปัจจุบัน
ที่ หน่วยงาน ตําแหน่ง ประเภท เลขที่

ตําแหน่ง
กรอบระดับ
ตําแหน่ง

5 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอครบุรี 
จังหวัดนครราชสีมา

สัตวแพทย์ ทั่วไป 2742 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็น
ตําแหน่งนายสัตวแพทย์

มีภาระงานการควบคุม ป้องกัน บําบัดโรคสัตว์ที่เป็นเทคนิค
เฉพาะต้องมีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาการสัตว
แพทย์สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา

6 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอดอก
คําใต้ จังหวัดพะเยา

สัตวแพทย์ ทั่วไป 3912 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง
เจ้าพนักงานสัตวบาล

เป็นอําเภอต้นแบบ รับผิดชอบโครงการโคเนื้อคุณภาพ งบ
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และ โครงการส่งเสริมและ
ขยายผลโครงการพระราชดําริตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง งบจังหวัดพะเยา

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
7 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนอง

ฉาง จังหวัดอุทัยธานี
สัตวแพทย์ ทั่วไป 4197 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง

เจ้าพนักงานสัตวบาล
การส่งเสริมการเลี้ยงและการพัฒนาสัตว์ประจําถิ่น คือ 
กระบือและไก่แสมดํา

8 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลานสัก 
จังหวัดอุทัยธานี

สัตวแพทย์ ทั่วไป 4185 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง
เจ้าพนักงานสัตวบาล

การส่งเสริมการเลี้ยงและการพัฒนาสัตว์ประจําถิ่น คือ 
กระบือและไก่แสมดํา

9 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนอง
ฉาง จังหวัดอุทัยธานี

สัตวแพทย์ ทั่วไป 3912 ปง/ชง ผู้ปฏิบัติงาน ขอเปลี่ยนเป็นตําแหน่ง
เจ้าพนักงานสัตวบาล

การส่งเสริมการเลี้ยงและการพัฒนาสัตว์ประจําถิ่น คือ 
กระบือและไก่แสมดํา
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รายชื่อข้าราชการกรมปศุสัตว์ท่ีเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ท่ี หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งปัจจุบัน ระดับปัจจุบัน
1 กรมปศุสัตว์ นายจีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดี ต้น
2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบบริหาร 

(นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)
เช่ียวชาญ

กองการเจ้าหน้าท่ี
3 ฝ่ายบริหารท่ัวไป นางสุวีณา พันธ์ุฤทธ์ิ เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส

กองคลัง
4 กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง นางมัณฑนา จินตกานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชี ชํานาญการ

กองแผนงาน
5 ฝ่ายบริหารท่ัวไป นางเอ่ียมศิริ ฉํ่ารสวิทย์ เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส
6 กลุ่มพัฒนาวิชาการ นางสาวกัลยา ฦาชา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ

กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
7 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสินชัย เรืองไพบูลย์ ผู้เช่ียวชาญด้านการส่งเสริมโคนม

(นักวิชาการสัตวบาล)
เช่ียวชาญ

8 กลุ่มวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยี นางพรรณี ทะนันชัย นักทรัพยากรบุคคล ชํานาญการพิเศษ
กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์

9 ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์
มหาสารคาม (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ท่ี 4)

นายวิทยา พิมพ์แสนศรี เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน

สํานักควบคุม ป้องกัน และบําบัดโรคสัตว์
10 กลุ่มระบาดวิทยาทางสัตวแพทย์ นางสาวปราณี พาณิชย์พงษ์ นายสัตวแพทย์ ชํานาญการพิเศษ

กองสารวัตรและกักกัน
11 ด่านกักกันสัตว์ระนอง นายสมศุกร์ นาครอด หัวหน้าด่าน (นายสัตวแพทย์) อาวุโส

สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ
12 สถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ นางปราณี รอดเทียน ผู้เช่ียวชาญด้านวินิจฉัยโรคปาก

และเท้าเป่ือย (นายสัตวแพทย์)
เช่ียวชาญ

13 ฝ่ายบริหารท่ัวไป นายสมชาย ช่างทอง นักจัดการงานท่ัวไป ชํานาญการพิเศษ
14 ศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเป่ือยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นายจรวย โยธาแก้ว นายช่างเทคนิค ชํานาญงาน

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
15 กลุ่มช่างซ่อมบํารุง นายไกรวัล วัฒนาภรณ์ นายช่างเทคนิค ชํานาญงาน
16 กลุ่มช่างซ่อมบํารุง นายณรงค์ สุขเจริญ นายช่างเทคนิค ชํานาญงาน

สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
17 ฝ่ายบริหารท่ัวไป นางสาวณัฐพร นิรมาณ นักจัดการงานท่ัวไป ชํานาญการ
18 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสระบุรี นายนิวัตน์ ถาวระ นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการพิเศษ

สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
19 ศูนย์วิจัยและพัฒนาแพะแกะ นายธํารง ทองจํารูญ นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการพิเศษ
20 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์บุรีรัมย์ นายพิชิต ชุ่มเจริญ ผู้อํานวยการศูนย์ (นักวิชาการสัตวบาล) ชํานาญการพิเศษ
21 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์พิษณุโลก นายสมศักดิ์ รุ้งแก้ว ผู้อํานวยการศูนย์ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) อาวุโส
22 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์อุดรธานี นายสุดใจ ค่ําคูณ เจ้าพนักงานสัตวบาล ชํานาญงาน
23 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์ตาก นายอนันต์ สุขลิ้ม นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการพิเศษ
24 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์พิษณุโลก นายปรีชา บัวทองจันทร์ นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการพิเศษ
25 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์ชัยภูมิ นายพัฒนา สุภาพงษ์ นายช่างเครื่องกล ชํานาญงาน
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ท่ี หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งปัจจุบัน ระดับปัจจุบัน
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

26 กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ นายเชาวลิต จินดาวงศ์ สัตวแพทย์ ชํานาญงาน
27 กลุ่มตรวจสอบมาตรฐานด้านการปศุสัตว์ นายจิระเดช เพ่ิมกว่าเก่า สัตวแพทย์ อาวุโส

สํานักพัฒนาอาหารสัตว์
28 สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ นายสมศักดิ์ เภาทอง ผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารสัตว์กระเพาะ

เด่ียว (นักวิชาการสัตวบาล)
เช่ียวชาญ

29 ฝ่ายบริหารท่ัวไป นางจริสา แจ้งสุทิมล เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส
30 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ นายเชาวโรจน์ ศุภกิจ ผู้อํานวยการศูนย์ (นักวิชาการสัตวบาล) ชํานาญการพิเศษ
31 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม นายเสน่ห์ กุลนะ ผู้อํานวยการศูนย์ (นักวิชาการสัตวบาล) ชํานาญการพิเศษ
32 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สกลนคร นายบุญส่ง เลิศรัตนพงศ์ ผู้อํานวยการศูนย์ (นักวิชาการสัตวบาล) ชํานาญการพิเศษ
33 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์กาฬสินธ์ุ นายศรีบุญเรือง ฤทธ์ินํ้าคํา ผู้อํานวยการศูนย์ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) อาวุโส
34 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุโขทัย นายจิระศักดิ์ ดามะนาว ผู้อํานวยการศูนย์ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) อาวุโส
35 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุพรรณบุรี นายธงชัย ปอศิริ ผู้อํานวยการศูนย์ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) อาวุโส
36 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม นายสมภพ ดอนศิลา เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน
37 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี นางสาวสุจิตต์ วารี เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน
38 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์แพร่ นายประกอบ คีรีรัตน์ นายช่างเครื่องกล ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์เขต 1
39 ฝ่ายบริหารท่ัวไป นางสาวยุพิน แก้วสถิตย์ เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์เขต 3
40 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มตรวจสอบคุณภาพ
นายยกชัย เจริญพานิชย์กุล นายสัตวแพทย์ ชํานาญการพิเศษ

สํานักงานปศุสัตว์เขต 4
41 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กลุ่มชันสูตรโรคสัตว์
นางอุษา นาคสกุล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชํานาญการพิเศษ

สํานักงานปศุสัตว์เขต 5
42 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือ

ตอนบน กลุ่มชันสูตรโรคสัตว์
นางพัชรา วิทูระกูล นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ชํานาญการพิเศษ

สํานักงานปศุสัตว์เขต 6
43 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นางวิไลพร ฤกษ์สง่า นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการพิเศษ

สํานักงานปศุสัตว์เขต 7
44 ฝ่ายบริหารท่ัวไป นางสุรัตน์ สุขุมลักษณ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
45 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายธนัญชัย เกียรติเถลิงฤทธ์ิ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ

สํานักงานปศุสัตว์เขต 9
46 สํานักงานปศุสัตว์เขต 9 นายวีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต สูง
47 ฝ่ายบริหารท่ัวไป นายสมชัย เอกเจริญกุล เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน
48 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายสมพล เรืองสําราญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ

สํานักงานปศุสัตว์พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
49 สํานักงานปศุสัตว์พ้ืนท่ี 12 นายวีรศักดิ์ สุนทรโกมล ปศุสัตว์พ้ืนท่ี (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบ่ี
50 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่ นายศรีสุวรรณ ค้าของ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
51 สํานักงานปศุสัตว์อําเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ นายสามารถ ประมูลทรัพย์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
52 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายปัญญา ศรีเดช นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการ
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ท่ี หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งปัจจุบัน ระดับปัจจุบัน
53 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายโสฬส นิลยนารถ หัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์) อาวุโส
54 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นายฉัตรชัย สรรพกิจ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
55 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธ์ุ นายดุสิต พุทธเจริญ ปศุสัตว์อําเภอ (นักวิชาการสัตวบาล) ชํานาญการ
56 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธ์ุ นายปัญญา ภาจันทร์คู ปศุสัตว์อําเภอ (นักวิชาการสัตวบาล) ชํานาญการ
57 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธ์ุ นายมนตรา มานะกุล ปศุสัตว์อําเภอ (นักวิชาการสัตวบาล) ชํานาญการ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกําแพงเพชร
58 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองกําแพงเพชร จังหวัดกําแพงเพชร นายนฐพงษ์ วงษ์นาค ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
59 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายประเสริฐ กรเพชรรัตน์ นายสัตวแพทย์ ชํานาญการพิเศษ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
60 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น นายพานิช ทาโบราณ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
61 ฝ่ายบริหารท่ัวไป นางปานทอง อันธิรส เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
62 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสีชมพู จังหวัดขอนแก่น นายวุฒิ บัวพรหม เจ้าพนักงานสัตวบาล ชํานาญงาน
63 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น นางกนกวรรณ หงษ์อาจ เจ้าพนักงานสัตวบาล ชํานาญงาน
64 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายเชิดชูวงศ์ จุฑะกนก สัตวแพทย์ ชํานาญงาน
65 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนํ้าพอง จังหวัดขอนแก่น นายณรงค์ พรโคกสูง สัตวแพทย์ ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี
66 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี นายรัชช์ นามกร ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
67 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา นายสมศักดิ์ ศิริติกุล ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
68 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา นายสมพล ตั้นซู่ เจ้าพนักงานสัตวบาล ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
69 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี นายบุญยะราช เจริญศักดิ์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
70 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี นายอุดม ตาเขียววงศ์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
71 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายสุพจน์ ศรีสงคราม หัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์) อาวุโส
72 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ นายทวี จันทสังข์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
73 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ นายปรีดา กลึงสุวรรณชัย ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
74 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ นายสันติศักดิ์ จินดามาตย์ ปศุสัตว์อําเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) อาวุโส
75 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ นายสุรพล เพ็ญศศิธร ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
76 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร นายปัญญา สงค์ประหยัด ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
77 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร นายสมบูรณ์ ใบสีจวง ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
78 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร นายทรงศักดิ์ พูลบุญ เจ้าพนักงานสัตวบาล ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย
79 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย นายนพพร มหากันธา ปศุสัตว์จังหวัด สูง
80 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายอนันต์ นามวงศ์ หัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์) อาวุโส
81 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย นายศาตศิลป์ โพธิญาณ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
82 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ นายเดชา หารตันกูล ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
83 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ นายอุทัย ชัยชนะทอง ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
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ท่ี หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งปัจจุบัน ระดับปัจจุบัน
84 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก นายอัชวัน โกมลเสวิน ปศุสัตว์จังหวัด สูง
85 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสามเงา จังหวัดตาก นายประกอบ ภู่สุวรรณ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
86 ฝ่ายบริหารท่ัวไป นางยุพดา เน่ืองวัง เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
87 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสัญญา ยิ่งยวด นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการพิเศษ
88 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก นายณรงค์ เซี่ยงเห็น ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
89 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม นายจักรพันธุ์ กาญจนโกมล ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
90 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม นายกฤษณะ สุคนธา ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
91 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม นายประยงค์ กอมณี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
92 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายประภาส โยธรรม เจ้าพนักงานสัตวบาล ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา
93 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา นายวิมุต ทนุธรรมนอก ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
94 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา นายชรินทร์ พัวพัฒนกูล ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
95 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา นายรัฐวิทย์ สุวรรณศรี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
96 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคง จังหวัดนครราชสีมา นางเพลินพิศ ทองกลับ เจ้าพนักงานสัตวบาล ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
97 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช นายสุโข ลั่นซ้าย ปศุสัตว์อําเภอ (นักวิชาการสัตวบาล) ชํานาญการ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์
98 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ นายบรรจง อ่อนอุ่น ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนนทบุรี
99 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี นายธีระ ลิขิตธรรมวาณิช ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
100 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส นายสะแปอิง สะมะแอ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดน่าน
101 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน นายนคร มัจฉพันธ์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
102 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์ นายบุญกว้าง คําทาสี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
103 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายสุชาติ ปานอํ่า หัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
104 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นายอุเทน รุ่งเรือง ปศุสัตว์อําเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) อาวุโส
105 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอไม้แก่น จังหวัดปัตตานี นายต่วนนุ๊ อัลอาตัส ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
106 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี นายสาธิต พิธีรัตนานนท์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
107 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายชูศิษฎ์ คุปพงษ์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
108 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายพุธคุณ เตชะวัฒนาบวร ปศุสัตว์อําเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
109 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา นายชาญชัย เนตรแก้ว ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
110 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปง จังหวัดพะเยา นายสุขสันติ์ จันทพลาบูรณ์ ปศุสัตว์อําเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
111 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร นายวันชัย พิสูจน์ศิลป์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

46



ท่ี หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งปัจจุบัน ระดับปัจจุบัน
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

112 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ นายวิชิต ดวงมาลา ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
113 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองไผ่ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสมบูรณ์ รัตน์ฐานันท์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่
114 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายเชวง วัฒนาโกศัย ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
115 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม นายเสน่ห์ แก้วพะเนาว์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
116 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคําเข่ือนแก้ว จังหวัดยโสธร นายนพดล หล้าแหล่ง ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
117 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา นายอาแว แม ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
118 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด นายจําเนียร วรรณพฤกษ์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
119 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง นายธราพงษ์ รัตตะประดิษฐ์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
120 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี นางวรรณี วัฒนพงศ์ชาติ ปศุสัตว์จังหวัด สูง
121 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวัดเพลง จังหวัดราชบุรี นายศิริเดช คงสุบรรณ์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลําปาง
122 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่พริก จังหวัดลําปาง นายภาคินัย เหมรัตน์ สัตวแพทย์ ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย
123 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายอุทัย โสภกุล นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการพิเศษ
124 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าลี่ จังหวัดเลย นายบัวภา ดวงพาเพ็ง เจ้าพนักงานสัตวบาล ชํานาญงาน
125 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูหลวง จังหวัดเลย นายจันทร์เกษ พรหมมาวัย สัตวแพทย์ ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
126 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ นายไตรจักร ศุขแจ้ง ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร
127 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวาริชภูมิ จังหวัดสกลนคร นายสุริยะ สุภาพงษ์ ปศุสัตว์อําเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
128 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายมณเฑียร บุญทวีส่ง นายสัตวแพทย์ ชํานาญการพิเศษ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ
129 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายอารักษ์ ประภากร หัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสงคราม
130 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม นายประวิทย์ ประเสริฐประศาสน์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
131 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นางสุวรรณี ภิญโญภาวศุทธิ นายสัตวแพทย์ ชํานาญการพิเศษ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
132 สํานักงานปศุสัตว์อําเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี นายอารมณ์ ภักดีพิบูลย์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย
133 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีสําโรง จังหวัดสุโขทัย นายวรณัฐ วัชรสุนทร ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
134 ฝ่ายบริหารท่ัวไป นางนฤมล โหมดสมพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
135 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี นายพงษ์ศักดิ์ วีระพงษ์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
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136 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายสมเดช อินทรสด ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
137 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี นายดํารง ยี่สุ่น ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
138 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ นายประเสริฐ สรรเพชุดาญาณ ปศุสัตว์จังหวัด สูง
139 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสําโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์ นายวิทยา น่ิมงาม ปศุสัตว์อําเภอ (นักวิชาการสัตวบาล) ชํานาญการ
140 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลําดวน จังหวัดสุรินทร์ นายธวัชชัย อร่ามศรี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
141 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ นายธวัชชัย ปรือปรัง ปศุสัตว์อําเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) อาวุโส
142 ฝ่ายบริหารท่ัวไป นางสะอาด นวลบุญมา เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน
143 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ นายสมวิช สัทธวงศ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
144 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายสุวรรณ วงศ์บัวแก้ว ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
145 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง นายประสิทธ์ิ พวงทอง ปศุสัตว์จังหวัด สูง

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอํานาจเจริญ
146 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ นายปิยะศักดิ์ โกมลศรี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
147 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี นายเฉลิมศักดิ์ พิธรัตน์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
148 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนํ้าโสม จังหวัดอุดรธานี นายอํานาจ นรสาร ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
149 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี นายชัย ช่ือดํารงรักษ์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
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รายชื่อข้าราชการกรมปศุสัตว์ท่ีเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ท่ี หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งปัจจุบัน ระดับปัจจุบัน
กองความร่วมมือด้านการปศุสัตว์ระหว่างประเทศ

1 กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาระบบงานปศุสัตว์ระหว่างประเทศ นายเธียรชัย อนงค์รักษ์ นายสัตวแพทย์ ชํานาญการพิเศษ
กองแผนงาน

2 กองแผนงาน นายอวยชัย ชัยยุทโธ ผู้อํานวยการกอง สูง
กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

3 กองส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายสุวิทย์ อโนทัยสินทวี ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็ก (นักวิชาการสัตวบาล) เช่ียวชาญ
4 กลุ่มวิจัยเศรษฐกิจการปศุสัตว์ นายธานี ภาคอุทัย เศรษฐกร ชํานาญการพิเศษ
5 กลุ่มวิจัยและพัฒนาระบบฟาร์มปศุสัตว์ นายจารุวัฒน์ นุตเดชานันท์ นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการพิเศษ

กองสารวัตรและกักกัน
6 ด่านกักกันสัตว์บุรีรัมย์ นายสุรเชษฐ์ นิจสุชัด หัวหน้าด่าน อาวุโส
7 ด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม นายยงยศ ศรีปากแพรก หัวหน้าด่าน อาวุโส

สํานักกฎหมาย
8 ฝ่ายบริหารท่ัวไป นางสาวจันทนา พ่วงโชติ เจ้าพนักงานธุรการ อาวุโส

สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์
9 สํานักตรวจสอบคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นางสุทธิพร พิริยายน ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์คุณภาพสินค้าปศุสัตว์ (นักวิทยาศาสตร์) เช่ียวชาญ

สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ์สัตว์
10 กลุ่มบริหารชีวภัณฑ์ นายสุมิตร ชูชาติ เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน
11 กลุ่มผลิตชีวภัณฑ์ นายวิชัย เต็งศิริอรกุล นายสัตวแพทย์ ชํานาญการ

สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์
12 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ นายจิรุตม์ รัตนเทพ ผู้เช่ียวชาญด้านคุณภาพน้ําเช้ือพ่อพันธุ์ผสมเทียม (นายสัตวแพทย์) เช่ียวชาญ
13 กลุ่มพัฒนาระบบข้อมูลและเครือข่ายชีวภาพการปศุสัตว์ นายชาลี ลีละสิริ นายสัตวแพทย์ ชํานาญการพิเศษ
14 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพราชบุรี นายมานิต ปลัดสิงห์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ชํานาญงาน
15 ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพสุราษฎร์ธานี นายกฤษณะ บุญพันธ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ชํานาญงาน
16 ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการย้ายฝากตัวอ่อนและเซลล์สืบพันธ์ุสัตว์ นางสาวมาลี อภิเมธีธํารง นักวิทยาศาสตร์ ชํานาญการพิเศษ

สํานักพัฒนาพันธุ์สัตว์
17 สํานักพัฒนาพันธ์ุสัตว์ นายสุวิช บุญโปร่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์กระบือ (นักวิชาการสัตวบาล) เช่ียวชาญ
18 สํานักพัฒนาพันธ์ุสัตว์ นางกรองแก้ว บริสุทธ์ิสวัสดิ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาพันธุ์โคนม (นักวิชาการสัตวบาล) เช่ียวชาญ
19 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นางจันทกานต์ แสวงมี เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน
20 ศูนย์วิจัยและพัฒนาสุกร นายไพจิตร อินตรา นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการพิเศษ
21 กลุ่มวิจัยและพัฒนาสัตว์ปีก นางสาวดรุณี โสภา นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการพิเศษ
22 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์จันทบุรี นายอัมพร เพชรเขาทอง เจ้าพนักงานสัตวบาล อาวุโส
23 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์ตรัง นายสวัสดิ์ คงหนู ผู้อํานวยการศูนย์ (นักวิชาการสัตวบาล) ชํานาญการพิเศษ
24 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์ทับกวาง นางอุมาภรณ์ อรัญเสน เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน
25 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์ทับกวาง นายพรศักดิ์ กอกิตรัตนกุล นายช่างเครื่องกล ชํานาญงาน
26 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์พะเยา นายชยุต ดงปาลีธรรม์ ผู้อํานวยการศูนย์ (นักวิชาการสัตวบาล) ชํานาญการพิเศษ
27 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์แพร่ นายสมชาย อนุตรชัชวาลย์ นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการพิเศษ
28 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์ศรีสะเกษ นายมังกร วงศ์ศรี ผู้อํานวยการศูนย์ (นักวิชาการสัตวบาล) ชํานาญการพิเศษ
29 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์สุราษฎร์ธานี นายวิรัช เผือกภูมิ นายช่างเครื่องกล ชํานาญงาน
30 ศูนย์วิจัยและบํารุงพันธ์ุสัตว์อุบลราชธานี นายมนิต สิกขาจารย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล อาวุโส

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์
31 กลุ่มควบคุมโรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ นายประยูร สุพันธมาตย์ สัตวแพทย์ ชํานาญงาน
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ท่ี หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งปัจจุบัน ระดับปัจจุบัน
สํานักพัฒนาอาหารสัตว์

32 กลุ่มวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์ นางวลัยกานต์ เจียมเจตจรูญ นักวิทยาศาสตร์ ชํานาญการพิเศษ
33 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มุกดาหาร นายขวัญชัย ทัศคร ผู้อํานวยการศูนย์ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) อาวุโส
34 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว นางนันทิยา ธนะดิษฐวรางกูร เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน
35 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี นางอัจฉรา มาศพันธ์ุ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ ชํานาญงาน
36 ศูนย์วิจัยและพัฒนามาตรฐานอาหารสัตว์เค้ียวเอ้ือง นายทวีศักดิ์ ช่ืนปรีชา นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการ
37 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา นายวสัน รุจิมิตร นายช่างเครื่องกล ชํานาญงาน
38 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อํานาจเจริญ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ท่ี 3) นางบุญทิม ดอนศิลา เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน
39 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครศรีธรรมราช (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ท่ี 8) นายนิคม จันทร์เมือง เจ้าพนักงานสัตวบาล ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์เขต 1
40 ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นายธีระวุฒิ สุวัธนะเชาว์ นายสัตวแพทย์ ชํานาญการพิเศษ

สํานักงานปศุสัตว์เขต 2
41 ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายนพดล ปนศิริวัฒนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ

สํานักงานปศุสัตว์เขต 4
42 สํานักงานปศุสัตว์เขต 4 นายศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต สูง
43 ฝ่ายบริหารท่ัวไป นายบุญช่วย อุปจันโท เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์เขต 5
44 สํานักงานปศุสัตว์เขต 5 นายธีระ อนันต์วรปัญญา ปศุสัตว์เขต สูง
45 ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายจิตติ ตระกูลดิษฐ์ สัตวแพทย์ อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์เขต 7
46 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันตก นางสุภาพร จ๋วงพานิช ผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและชันสูตรโรคสัตว์ (นายสัตวแพทย์) เช่ียวชาญ
47 ฝ่ายบริหารท่ัวไป นางสาวนพพร ปานจินดา นักจัดการงานท่ัวไป ชํานาญการ

สํานักงานปศุสัตว์เขต 8
48 สํานักงานปศุสัตว์เขต 8 นายสุเมษ เมธศาสตร์ ปศุสัตว์เขต สูง
49 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้ตอนบน กลุ่มชันสูตรโรคสัตว์ นางศุภลักษณ์ ลิ้มเลิศวาที นายสัตวแพทย์ ชํานาญการพิเศษ

สํานักงานปศุสัตว์พ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร
50 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายฉัตรชนก เจริญเช้ือ หัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์) อาวุโส
51 สํานักงานปศุสัตว์พ้ืนท่ี 5 นายสมคิด วิมุกตานนท์ ปศุสัตว์พ้ืนท่ี (นักวิชาการสัตวบาล) ชํานาญการ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบ่ี
52 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองกระบ่ี จังหวัดกระบ่ี นายสมพร จันทระ ปศุสัตว์อําเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี
53 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี นายอมรินทร์ กัลล์ประวิทธ์ ปศุสัตว์จังหวัด สูง
54 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี นายเสริมศักดิ์ ศรีทะจักร์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกาฬสินธุ์
55 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสามชัย จังหวัดกาฬสินธ์ุ นายสพศิลป์ จําปาม่วง ปศุสัตว์อําเภอ (นักวิชาการสัตวบาล) ชํานาญการ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดกําแพงเพชร
56 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปางศิลาทอง จังหวัดกําแพงเพชร นายสิน กาญจน์พิพัฒน์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
57 ฝ่ายบริหารท่ัวไป นางกาญจน์มณี เรืองคุ้ม เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น
58 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น นายโสภณ ภูมิทัต ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
59 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น นายสุเทพ การะเวก ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
60 กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายนพดล วรธงชัย นายสัตวแพทย์ ชํานาญการพิเศษ
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ท่ี หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งปัจจุบัน ระดับปัจจุบัน
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี

61 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดจันทบุรี นายวิโรจน์ ประยูรวิวัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัด สูง
62 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี นายวิทยา ศรีนวลนัด ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดฉะเชิงเทรา
63 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา นายสิทธิชัย อาภาภิรักษ์ สัตวแพทย์ ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี
64 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นายสามารถ บุตรสะสม ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท
65 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยนาท นายนพพร แก้วกนิษฐารักษ์ ปศุสัตว์จังหวัด สูง
66 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท นายธนฉัตร บุญภักดี ปศุสัตว์อําเภอ (นักวิชาการสัตวบาล) ชํานาญการ
67 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท นายสมศักดิ์ วุฒิรักษ์ชัยนันท์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ
68 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ นายอภิชาติ อุประ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ชํานาญงาน
69 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ นายประสิทธ์ิ ทองกรณ์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
70 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ นายทรงเดช แสงภักดี สัตวแพทย์ ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพร
71 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสวี จังหวัดชุมพร นายวัลลภ พจนวิชัย ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
72 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร นายสุโข สังข์ฉิม สัตวแพทย์ ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่
73 ฝ่ายบริหารท่ัวไป นางระเบียบ ใส่แก้ว เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
74 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวีระพงษ์ พลสยม นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการพิเศษ
75 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายพรชัย อารีย์วงษ์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ชํานาญงาน
76 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ นายเปรมวุธ สินานนท์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ชํานาญงาน
77 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายทรงศักดิ์ ศรีอําพร สัตวแพทย์ อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตรัง
78 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอนาโยง จังหวัดตรัง นายสมพงศ์ กฤตยาพันธ์ุ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
79 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายชุมพล ภู่ทับทิม เจ้าพนักงานสัตวบาล ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตราด
80 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองตราด จังหวัดตราด นายสุรัตน์ ทายิดา ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก
81 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านตาก จังหวัดตาก นายเกรียงศักดิ์ โพธา ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
82 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก นายมนัส วงศ์วรรณา ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
83 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังเจ้า จังหวัดตาก นายพิจิตร มุสิกูล ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครนายก
84 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก นายณัฐพงศ์ ศุภลักษณ์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
85 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก นายนกูล อ้อยทิพย์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
86 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นายสมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัด สูง
87 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม นายวินัย มาหาธนประทีป ปศุสัตว์อําเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครพนม
88 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม นายขรรค์ชัย ช่วงชัย ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
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ท่ี หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งปัจจุบัน ระดับปัจจุบัน
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา

89 ฝ่ายบริหารท่ัวไป นายการุณย์ ทิมพิทักษ์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน
90 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลําทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา นายนคร จันทคุปต์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ชํานาญงาน
91 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา นายเกษม หมายเหน่ียวกลาง ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
92 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา นายสถิต ระวังสําโรง ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
93 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา นายอนุรักษ์ อร่ามเรือง ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
94 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังนํ้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา นายภูดิส ทฤษฎิคุณ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
95 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา นายทรงชัย พูนพิพัฒนาการ สัตวแพทย์ ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช
96 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายธนันดร ทองเน้ือสุก ปศุสัตว์อําเภอ (นักวิชาการสัตวบาล) ชํานาญการ
97 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช นายถวิล อร่ามเรือง ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
98 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นางอาภา สุวรรณน้อย เจ้าพนักงานสัตวบาล ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส
99 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส นายชาตรี จันทโรจวงศ์ ปศุสัตว์จังหวัด สูง
100 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส นายอาแซ ดาราแม ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
101 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส นายมะแอ บือราเฮ็ง ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
102 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส นายพิอินทร์ กานา ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์
103 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายชนพัฒน์ เกตุแก้ว ปศุสัตว์อําเภอ (นักวิชาการสัตวบาล) ชํานาญการ
104 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์ นายสําเร็จ ประกอบผล ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ชํานาญงาน
105 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ นายสุภชัย รุ่งโรจน์วิทยกุล สัตวแพทย์ ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดปทุมธานี
106 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี นายศักดิ์ชัย ใหม่ยะ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
107 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี นายอรรถพร ฉัตรมาศ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
108 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี นายมาโนช ส่งศักดิ์ชัย ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
109 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายปรีชา จิตต์ณรงค์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
110 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเสน่ห์ หินศรี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี
111 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอมายอ จังหวัดปัตตานี นายหะสัน ปัตนกุล ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
112 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายกําธร รุมรัตนะ หัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์) อาวุโส
113 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายสุธน ชุติพิมลกุล ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
114 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายปรัชญา โพธ์ิขํา ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
115 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายฟุ้ง ชัยเพ็ชร์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพะเยา
116 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา นายณัฐวัตน์ สัทธรรมนุวงศ์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
117 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา นายไชยวัฒน์ สินพยัคฆ์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
118 ฝ่ายบริหารท่ัวไป นางมาลา ไชยทิพย์ เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
119 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร นายสุนทร ภู่น้อย ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
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ท่ี หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งปัจจุบัน ระดับปัจจุบัน
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

120 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก นายอานนท์ จุลภักดีเก้ือหนุน ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ชํานาญงาน
121 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก นายอ๊อด วงศ์วิทย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์
122 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์ นายปฏิวัติ คุณดิลกพจน์ ปศุสัตว์จังหวัด สูง
123 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ นายนพพร พันธานนท์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
124 กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ นายณรงค์ศักด์ิ เหล่าปัญญากิจ นายสัตวแพทย์ ชํานาญการพิเศษ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่
125 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายพลภักดี นิตย์น้อยสืบ นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการ
126 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ นายวิฑูรย์ สุทธิจินดา ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดมหาสารคาม
127 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม นายไพศาล วาลมูลตรี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ชํานาญงาน
128 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกุดรัง จังหวัดมหาสารคาม นายธรรมนูญ แสนสุทธวิจิตร ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
129 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม นายราชิฏ ผายบุตร สัตวแพทย์ ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร
130 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร นายชูยศ เชาว์ศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัด สูง
131 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร นายบรรเทิง แก้วคูณ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
132 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร นายศวเรศ จอมจุมพล ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
133 ฝ่ายบริหารท่ัวไป นางอําพร ธงสามสิบเจ็ด เจ้าพนักงานธุรการ ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดยะลา
134 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอธารโต จังหวัดยะลา นายสาหะ มะลี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด
135 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด นายบรรเจิด ใจดี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
136 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด นายเวฬุวัน ศรีสุธัญญาวงศ์ สัตวแพทย์ ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดระนอง
137 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายณธกร ทองจีน หัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดระยอง
138 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอแกลง จังหวัดระยอง นายวิชาญ พลไทย ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดราชบุรี
139 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายฉศก วสุนธรารัตน์ นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการ
140 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี นายกําธร มีบํารุง เจ้าพนักงานสัตวบาล ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดลพบุรี
141 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี นายปรีชา ศรีสุพรรณ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสตัว์จังหวัดลําปาง
142 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง นายนิคม รูปงาม ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดเลย
143 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย นายสุรชาติ ศรีสุวรรณ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) ชํานาญงาน
144 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายวรนิช จันทเมือง ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษ
145 สํานักงานปศุสัตว์อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ นายสุรศักดิ์ แสงอรุณ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
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ท่ี หน่วยงาน ชื่อ-สกุล ตําแหน่งปัจจุบัน ระดับปัจจุบัน
สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสกลนคร

146 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร นายสุโชติ ประสันแพงศรี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
147 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร นายโสภณ หองทองคาน ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสงขลา
148 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา นายอาคม ทองจินดา ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
149 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเทพา จังหวัดสงขลา นายคํานัล มากแก้ว ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
150 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา นายสุเทพ หัสเหล็ม ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล
151 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล นายสมมาส อมรพรวิทยา ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรสาคร
152 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร นายไชยพฤติ อ่ิมทรัพย์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสระแก้ว
153 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว นายเกรียงศักด์ิ ปัญญาพรมมณี ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสิงห์บุรี
154 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายณรงค์ฤทธ์ิ สุวรรณโชติ หัวหน้ากลุ่ม (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี
155 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี นายวัฒนชัย สุนทรสุวรรณ สัตวแพทย์ ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
156 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์ นายรณยุทธ สุวรรณขิน สัตวแพทย์ ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองคาย
157 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย นายชิตภณ ชูปถัมภ์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดหนองบัวลําภู
158 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวิทยา อินทพรหม นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการพิเศษ

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง
159 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นางวรรณา เพ่ิมพิพัฒน์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอํานาจเจริญ
160 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอํานาจเจริญ นายกนก ผ่องอรัญ ปศุสัตว์อําเภอ (เจ้าพนักงานสัตวบาล) อาวุโส
161 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ นายธนาสิทธ์ิ พละไกร ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
162 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอหัวตะพาน จังหวัดอํานาจเจริญ นายสุรพงษ์ ทาหอม เจ้าพนักงานสัตวบาล ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุดรธานี
163 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี นายวราวุธ โภคาพาณิชย์ ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
164 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี นายก้องเกียรติ จิรพันธ์ุ เจ้าพนักงานสัตวบาล ชํานาญงาน

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี
165 สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี นายนที เจนประเสริฐ ปศุสัตว์จังหวัด สูง

สํานักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
166 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายวรวิทย์ ธนสุนทรสุทธ์ิ นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการพิเศษ
167 กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ นายนิกร ยุระชัย นักวิชาการสัตวบาล ชํานาญการ
168 สํานักงานปศุสัตว์อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี นายวสันต์ สาแดง ปศุสัตว์อําเภอ (สัตวแพทย์) อาวุโส
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