
ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 การวินิจฉัยและควบคุมวัณโรคในฝูงโคนม

แหงหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม ระหวางเดือน

พฤษภาคม พ.ศ.2552 - พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

60%

เรื่องที่ 2  คนหาโคนมติดเชื้อวัณโรคในฝูงดวยวิธี

ทดสอบทางผิวหนังรวมกับการตรวจหาสารแกม

มาอินเตอร เฟอรอน

40%

เรื่องที่ 3 Q Fever among Dairy Cattle in 

Chiang Mai Province, Thailand,2012:A 

Preliminary Study

20%

เรื่องที่ 1 การเฝาระวังโรคทางซีรัมวิทยาและแนว

ทางการควบคุมบรูเซลโลซีสในแพะแกะ จังหวัด

ลําปาง พ.ศ.2554-2557

80% 4 ม.ิย.2558

เรื่องที่ 2  ระบาดวิทยาของโรคปากและเทาเปอยโค

กระบือในจังหวัดลําปาง ระหวางเดือนสิงหาคม-

กันยายน พ.ศ.2555

80% 21 ก.ย.2558

เรื่องที่ 1 ปจจัยความยั่งยืนการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีสําหรับฟารมสุกรในพื้นที่ปศุสัตวเขต 

3 สูประชาคมอาเซียน

60%

เรื่องที่ 2 การเฝาระวังและตรวจสอบโรคไขหวัดนก

และนิวคาสเซิลในพื้นที่กันชนของฟารมคอมพาร

ทเมนต ในพื้นที่สํานักสุขศาสตรสัตวและสุขอนามัยที่

 3

20%

เรื่องที่ 3  การพัฒนาศูนยรวบรวมน้ํานมดิบในพื้นที่

ปศุสัตวเขต 3 ใหเขาสูระบบการปฏิบัติที่ดี (GMP) 

สําหรับศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ

20% 17 ต.ค.2559

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (บริการ)

นางปณณรัตน 

 สวัสดิ์

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

2505กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดลําปาง ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

28 พ.ย.2559

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

18 ต.ค.2559

9 พ.ย.2559 28 พ.ย.2559

22 ธ.ค.2559 

16 ม.ค.2560 

 1 ก.พ.2560

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 1702

 สวนมาตรฐานการปศุสัตว สํานักงานปศุสัตว

เขต 3 ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

เลขที่และสวนราชการเดิม

28 พ.ย.2559

9 พ.ย.2559

22 ธ.ค.2559

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

18 ต.ค.2559

23 ม.ิย.2559

2 นางสาวศศิธร 

 ติคํารัมย

3

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

1959สวนสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต 5  

     ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

เลขที่และสวนราชการเดิม

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

2 พ.ย.2559 21 ก.ย.2558 2 พ.ย.25591 นายมนตรี  

นวมจิตต

22 ธ.ค.2559

9 พ.ย.25599 พ.ย.2559

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

18 ต.ค.2559



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 การสอบสวนโรคเมลิออยดโดซิสในสุกร 

บานโคกกลาง ตําบลชุมพลบุรี อําเภอชุมพลบุรี 

จังหวัดสุรินทร ระหวางเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 

2556

70% 6 ม.ีค.2558

เรื่องที่ 2 การศึกษาลําดับสารพันธุกรรมของไวรัส

พิษสุนัขบา เชิงสารสนเทศภูมิศาสตรในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ระหวางป พ.ศ.

2554-2556

40% 11 ก.พ.2558

เรื่องที่ 1 โรคพิษสุนัขบาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

 ระหวางป พ.ศ.2552-2555

80%

เรื่องที่ 2 ระบาดวิทยาและสายวิวัฒนาการเชิง

ภูมิศาสตรของโรคพิษสุนัขบาในจังหวัดอุบลราชธานี

 ระหวางป พ.ศ.2554-2557

60%

เรื่องที่ 1 การติดตามผลแทรกซอนหลังผาตัดของ

หนวยผาตัดทําหมันสุนัขและแมว สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดสงขลา

80%

เรื่องที่ 2 ปจจัยที่เกี่ยวของในการเฝาระวังโรคพิษ

สุนัขบาในเขตภาคใตตอนลาง ระหวางป พ.ศ.

2550-2556

60%

เรื่องที่ 1 หลักระบาดวิทยาทางสัตวแพทย 100%

เรื่องที่ 2 การสํารวจขอมูลลักษณะรานคา การ

จัดการสัตวปกมีชีวิตและการจัดการทางสุขอนามัย

ของรานคาสัตวปกมีชีวิต เพื่อการบริโภคที่ตั้งอยูใน

กรงเทพมหานคร

80%

เรื่องที่ 3  ความชุกและปจจัยเสี่ยงของการพบเชื้อ 

Salmonella spp.ในฟารมมาตรฐานไกเนื้อ ป2557

20%

ผ่าน

ผ่าน

22 ธ.ค.2559นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

4904สวนมาตรฐานการปศุสัตว สํานักงานปศุ

สัตวเขต 3 ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

29 พ.ย.25595

4 28 พ.ย.255911 พ.ย.2559 11 พ.ย.2559นายจรูญวิทย 

  นะพรรัมย

25 ก.พ.2558นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 4788

 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดอุบลราชธานี ขอประเมินเพื่อแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

14 พ.ย.2559 14 พ.ย.2559 16 ม.ค.2560 รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

18 ต.ค.2559

17 พ.ย.2559

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

18 ต.ค.2559

ผ่าน23 ม.ีค.2559

29 พ.ย.2559

นายสุรพงษ  

เสนาใหญ

6

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

18 ต.ค.2559

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

18 ต.ค.2559

นางสาว

ดวงดาว 

รักษากุล

16 ม.ค.2560

29 พ.ย.2559นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

17 พ.ย.2559

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 894 

กลุมควบคุมปองกันโรคสัตวปก สํานักควบคุม 

ปองกัน และบําบัดโรคสัตว ขอประเมินเพื่อ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการ

เดิม

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

16 ม.ค.2560

22 พ.ย.2559 ผ่าน7

นายอรุณ      

ชุมแกว

22 พ.ย.2559 21 ก.ค.2559

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

4592กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดสงขลา ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (บริการ)



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 การพัฒนาศูนยรวบรวมน้ํานมดิบในพื้นที่

ปศุสัตวเขต 3 ใหเขาสูระบบการปฏิบัติที่ดี(GMP) 

สําหรับศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ

60%

เรื่องที่ 2 การทวนสอบการตรวจรับรองการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟารมปศุสัตวในพื้นที่

สํานักงานปศุสัตวเขต 3

30%

เรื่องที่ 3  ปจจัยความยั่งยืนการปฏิบัติทาง

การเกษตรที่ดีสําหรับฟารมสุกรในพื้นที่ปศุสัตวเขต 

3 สูประชาคมอาเซียน

20% 23 ม.ิย.2559

เรื่องที่ 1 การประเมินมาตรฐานโรงฆาสัตวและ

คุณภาพเนื้อสัตวในจังหวัดนครศรีธรรมราช

100%

เรื่องที่ 2 การสํารวจการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาใน

เนื้อสุกรจากโรงฆาสัตวจังหวัดนครศรีธรรมราช

60%

เรื่องที่ 1 คูมือฝกอบรมการสอบสวนโรคระบาดสัตว

 สําหรับเจาหนาที่ปศุสัตวระดับอําเภอ ป2557:การ

นําเสนอผลงาน-สื่อสารขอมูลการสอบสวนโรค และ

การใชงานโปรแกรมระบบภูมิศาสตรสารสนเทศ

80%

เรื่องที่ 2 การจับกุมโรงชําแหละไกเถื่อนจังหวัด

นครราชสีมา (A Case Study:Illegal poultries 

slaughterhouses in Nakhon Ratchasrima 

Province)

20%

16 ธ.ค.2559

นางสาว     

อุบลวรรณ   

จตุรพาหุ

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

1064ดานกักกันสัตวประจวบคีรีขันธ สํานัก

ควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว ขอประเมิน

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวน

ราชการเดิม

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

16 ม.ค.2560

11 พ.ย.2559 รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

18 ต.ค.2559

1 ก.พ.256031 ต.ค.2559

23 พ.ย.2559 ผ่านนายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

10

นายอภิเษก   

คงศิลา

9 ไม่ผ่าน

8

1 ก.พ.2560 ผ่าน20 ธ.ค.2559

29 พ.ย.255917 ต.ค.2559

16 ธ.ค.2559

23 พ.ย.2559 16 ม.ค.2560 

 1 ก.พ.2560

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (บริการ)

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

18 ต.ค.2559

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

18 ต.ค.2559

นายวิสูตร   

นวลขาว

16 ม.ค.2560

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

20 ธ.ค.2559

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 4790

 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักงาน   

ปศุสัตวจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอประเมินเพื่อ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการ

เดิม

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

1974สวนมาตรฐานการปศุสัตว สํานักงานปศุ

สัตวเขต5 ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 ตรวจประเมินคุณภาพน้ํานมดิบของศูนย

รวบรวมน้ํานมดิบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน ปศุสัตวเขต 4

80% 7 ม.ีค.2560

เรื่องที่ 2 การเฝาระวังการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียใน

เนื้อสุกรจากโรงฆาสัตวและสถานที่จําหนายเนื้อสัตว

สะอาด(เขียงสะอาด)ในจังหวัดกาฬสินธุ ระหวาง

ปงบประมาณ 2555 ถึง 2557

20% 15 ม.ีค.2560

เรื่องที่ 1 การเฝาระวังการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียใน

เนื้อสุกรจากโรงฆาสัตวและสถานที่จําหนายเนื้อสัตว

สะอาด(เขียงสะอาด)ในจังหวัดกาฬสินธุ ระหวาง

ปงบประมาณ 2555 ถึง 2557

80% 15 ม.ีค.2560

เรื่องที่ 2 ตรวจประเมินคุณภาพน้ํานมดิบของศูนย

รวบรวมน้ํานมดิบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน ปศุสัตวเขต 4

20% 7 ม.ีค.2560

เรื่องที่ 1 การพัฒนาสถานพยาบาลสัตวในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

70%

เรื่องที่ 2 การเฝาระวังตามกลุมอาการของโรคสัตว

ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง

70%

เรื่องที่ 1 การศึกษาปจจัยเสี่ยงการระบาดของโรค

ปากและเทาเปอยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

80%

เรื่องที่ 2 รายงานสัตวปวยโรคอะนาพลาสโมซีสใน

โคนมในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลําภูระหวางเดือน

กรกฎาคม - สิงหาคม 2557

20%

เรื่องที่ 3 สถานพยาบาลสัตวในจังหวัดนครราชสีมา

 ป พ.ศ.2557

30% 30 ต.ค.2557

ผ่าน

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

1814สวนสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต 3  

     ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

เลขที่และสวนราชการเดิม

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

3 เม.ย.2560 3 เม.ย.60

ผ่าน19 พ.ค.2560 รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

18 ต.ค.2559

นายนิรุตต     

ศรีสรอย

10 ม.ีค.60

นายธีรพงศ    

ใจซื่อ

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 474

สวนมาตรฐานการปศุสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต

 4 ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่

และสวนราชการเดิม

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

18 ต.ค.2559

ผ่าน

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

20 ม.ีค.2560 5 เม.ย.2560

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (บริการ)

12 เม.ย.6014 ผ่านรอบประกาศ

รายชื่อลว.   

18 ต.ค.2559

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 2707

 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดนครราชสีมา ขอประเมินเพื่อแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

11 เม.ย.2560

11

4 เม.ย.2560 11 เม.ย.2560นายรัชภูมิ   

เขียวสนาม

12

19 พ.ค.2560 

 9 ม.ิย.2560

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

นางสาว

ปนัดดา เนตร

พุดซา

19 พ.ค.2560 

 9 ม.ิย.2560

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

18 ต.ค.2559

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

5 เม.ย.2560

11 เม.ย.2560

27 ม.ีค.2560นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

2555กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

สํานักงาน   ปศุสัตวจังหวัดกาฬสินธุ ขอประเมิน

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวน

ราชการเดิม

19 พ.ค.2560

13 11 เม.ย.2560

21 ม.ีค.60



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 การศึกษาการปนเปอนแบคทีเรียในเนื้อ

สุกรจากโรงฆาสัตวภายในประเทศในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

80%

เรื่องที่ 2 รายงานการสอบสวนโรคพิษสุนัขบาใน

พื้นที่อําเภอภูเรือ จังหวัดเลย

20%

เรื่องที่ 1 รายงานสัตวปวยโรคอะนาพลาสโมซีสใน

โคนมในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลําภูระหวางเดือน

กรกฎาคม - สิงหาคม 2557

80%

เรื่องที่ 2 การศึกษาปจจัยเสี่ยงการระบาดของโรค

ปากและเทาเปอยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

20%

เรื่องที่ 1 เปรียบเทียบการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียใน

เนื้อสุกรจากสถานที่จําหนายประเภทตางๆในพื้นที่

จังหวัดราชบุรี

80%

เรื่องที่ 2 การปนเปอนเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสัตวจาก

โรงฆาสัตวของจังหวัดประจวบคีรีขันธระหวาง ป

2553-2557

20%

เรื่องที่ 1  การปนเปอนเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสัตวจาก

โรงฆาสัตวของจังหวัดประจวบคีรีขันธระหวาง ป

2553-2557

80%

เรื่องที่ 2 เปรียบเทียบการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียใน

เนื้อสุกรจากสถานที่จําหนายประเภทตางๆในพื้นที่

จังหวัดราชบุรี

20%

เรื่องที่ 1  ผลของปริมาณเซลลโซมาติกตอการ

สูญเสียผลผลิตน้ํานมดิบของจังหวัดเชียงราย

80%

เรื่องที่ 2 ปจจัยที่สงผลตอปริมาณเซลลโซมาติกใน

ฟารมโคนมของจังหวัดเชียงราย ระหวางเมษายน 

พ.ศ. 2556 ถึงมีนาคม พ.ศ.2557

80%

ผ่าน11 เม.ย.2560

ผ่าน

ผ่าน

19 พ.ค.2560

 9 ม.ิย.2560

5 เม.ย.2560

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

4906สวนมาตรฐานการปศุสัตว สํานักงานปศุ

สัตวเขต 4 ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

4 เม.ย.2560 18 เม.ย.60 9 ม.ิย.2560

3 เม.ย.60 28 เม.ย.60

11 เม.ย.2560

17

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

18 ต.ค.2559

นายกฤษณะ  

 ผลไสว

นายสุวัฒน    

มลิจารย

12 เม.ย.60 รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

18 ต.ค.2559

11 เม.ย.25603 เม.ย.60

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

28 เม.ย.60

7 เม.ย.2560

21 ม.ีค.60

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

4782กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดราชบุรี ขอประเมิน

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวน

ราชการเดิม

3 ก.ค.2560นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

2153กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงราย ขอประเมิน

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวน

ราชการเดิม

22 ม.ีค.60นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

12 เม.ย.60 2 พ.ค.2560นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

7 เม.ย.2560

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

11 เม.ย.2560

7 เม.ย.2560

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (บริการ)

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

3320กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดหนองบัวลําภู ขอประเมินเพื่อแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

15

19

9 ม.ิย.2560   

 3 ก.ค.2560

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

18 ต.ค.2559

9 ม.ิย.2560   

 3 ก.ค.2560

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

18 ต.ค.2559

นางสาว        

 ธีรัชธาวัลย    

โตบันลือภพ

นาย       

ปญญาวัฒน   

ใสกาง

16

21 ม.ีค.60 ผ่าน

ผ่าน

นางสาว       

 ศิรินทรทิพย  

  วนา

ประเสริฐศักดิ์

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

3174กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดประจวบคีรีขันธ ขอ

ประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และ

สวนราชการเดิม

18

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

18 ต.ค.2559



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 ผลการตรวจโรควัณโรคโดยการทดสอบ

ทางผิวหนังรวมกับการตรวจหาสารแกมมาอินเตอร

เฟยรอนในกระบือปลัก

80%

เรื่องที่ 2 การประเมินผลและวิเคราะหปญหา

อุปสรรคการสรางพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบาของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.)ภายในพื้นที่ปศุ

สัตวเขต 1 ปงบประมาณ 2556

20%

เรื่องที่ 1  สภาวะโรคบลูเซลโลสีสในโคนมและแพะ

ภายในพื้นที่จังหวัดรอยเอ็ด

80%

เรื่องที่ 2 เสนทางการเคลื่อนยายโคเนื้อและกระบือ

ผานจังหวัดมหาสารคามระหวางป 2552-2555

20%

เรื่องที่ 1 ความชุกและปจจัยเสี่ยงของการพบเชื้อ 

Salmonella spp. ในฟารมมาตรฐานไกเนื้อ ป 

2557

80%

เรื่องที่ 2  การสํารวจขอมูลลักษณะรานคา การ

จัดการสัตวปกมีชีวิตและการจัดการทางสุขอนามัย

ของรานคาสัตวปกมีชีวิตเพื่อการบริโภคที่ตั้งอยูใน

กรงเทพมหานคร

20%

เรื่องที่ 1 ปจจัยที่สงผลตอเซลลโซมาติกในฟารมโค

นมของจังหวัดเชียงใหม

60% 1 ก.ค.2556

เรื่องที่ 2  การปนเปอน Salmonella spp. และ 

Staphylococcus aureus ในเนื้อสัตว ระหวาง

สถานที่จําหนายเนื้อสัตวและโรงฆาสัตวในพื้นที่

ภาคเหนือตอนบน ป 2554

40% 29 ก.ค.2556

เรื่องที่ 1 ความชุกทางซีรั่มของการติดเชื้อบรูเซลลา

ในแพะเนื้อที่เลี้ยงในจังหวัดราชบุรี

80% 25 ม.ีค.2558

เรื่องที่ 2  ผลของการทําวัคซีนปากเทาเปอยตอ

คุณภาพน้ําเชื้อแพะพันธุบอรในภาคใตของไทย

20% 9 ก.ย.2559

23 พ.ค.2560

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

1688สวนสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต 1  

     ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

เลขที่และสวนราชการเดิม

นายวัชรพงษ 

สุดดี

18 เม.ย.2560

21 ก.ค.2559 11 พ.ค.2560

28 เม.ย.60

20 31 ก.ค.2560 รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

18 ต.ค.2559

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

18 ต.ค.2559

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

นายสุริยา     

 ผาแสง

11 เม.ย.2560

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 923 

กลุมควบคุมปองกันโรคสัตวปก สํานักควบคุม

ปองกันและบําบัดโรคสัตว  ขอประเมินเพื่อ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการ

เดิม

10 เม.ย.2560

นายภูมินทร   

 สุมามาลย

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

2 พ.ค.2560

2 พ.ค.25604 พ.ค.2560

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (บริการ)

28 ม.ิย.2560นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

2480กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดรอยเอ็ด ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

3 เม.ย.60

11 พ.ค.2560

31 ก.ค.2560 ไม่ผ่าน

24

ผ่าน

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 932 

สํานักงานปศุสัตวอําเภอเมืองเชียงใหม 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดเชียงใหม  ขอประเมิน

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวน

ราชการเดิม

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

1พ.ค.2560

23

ผ่าน

31 ก.ค.2560

ผ่าน

18 ส.ค.2560นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

28 ม.ิย.2560

21

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

2102สวนสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต 7  

    ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่

และสวนราชการเดิม

นายจําลอง    

วรศรี

นายสุวิทย  

ประชุม

23 พ.ค.2560

28 ม.ิย.2560

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

1พ.ค.2560

18 ส.ค.2560

ผ่านรอบประกาศ

รายชื่อลว.   

1พ.ค.2560

18 พ.ค.2560

22

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

18 พ.ค.2560



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 ปริมาณโซมาติกเซลลและจํานวน

แบคทีเรียทั้งหมดที่ปนเปอนในน้ํานมดิบโคที่พบใน

จังหวัดนครสวรรค ระหวางเดือนพฤศจิกายน 2555

 - ตุลาคม 2556

80% 9 พ.ย.2558

เรื่องที่ 2 การศึกษาความสัมพันธสภาพโรงฆาสัตวที่

ไดรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตวโรงพักสัตวและการฆา

สัตว (ฆจส.2) และคุณภาพเนื้อสัตวของจังหวัด

นครสวรรคในปงบประมาณ 2557

60% 26 ต.ค.2558

เรื่องที่ 1 การปนเปอนของปริมาณเชื้อกอโรคที่พบ

ในเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวและสถานที่จําหนาย

เนื้อสัตวในจังหวัดแมฮองสอน ระหวางเดือนตุลาคม

 2554 - กันยายน 2555

60% 15 ต.ค.2556

เรื่องที่ 2 การประยุกตใชวิทยาการระบาดแบบมี

สวนรวมในการระบุปญหาและแนวทางปองกัน

แกไขปญหาสุขภาพในโคกระบือที่เลี้ยงปลอยอิสระ

ในพื้นที่อําเภอปายจังหวัดแมฮองสอน พ.ศ. 2557

35% 24 ม.ีค.2558

เรื่องที่ 3 การวิเคราะหเครือขายทางสังคมของผูคา

โค-กระบือตอการผลิตเนื้อสัตวปลอดภัย ในพื้นที่

จังหวัดตาก ระหวางป พ.ศ.2556-2557

30% 17 ม.ีค.2558

เรื่องที่ 1 การศึกษาทางซีรั่มวิทยาและปจจัยเสี่ยง

ของโรคบรูเซลโลซิสในแพะ แกะในพื้นที่จังหวัด

เพชรบูรณ ปงบประมาณ 2555 - 2557

70%

เรื่องที่ 2 การศึกษาระดับความรูของเกษตรกร

เกี่ยวกับคาเซลลโซมาติกและผลการตรวจคาเซลล

โซมาติกจากตัวอยางน้ํานมโคดิบถังรวมรายฟารม 

ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ

70%

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 1พ.ค.2560

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 1พ.ค.2560

12 ม.ิย.2560 28 ม.ิย.2560 รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 1พ.ค.2560

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

7 ม.ิย.2560

25 นางสาว

อารัมภีร อุทาน

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 4155

 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักงาน

ปศุสัตวจังหวัดนครสวรรค ขอประเมินเพื่อ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการ

เดิม

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

28 ม.ิย.2560

12 ม.ิย.2560

18 ส.ค.2560นายปภาสพงษ

 จงชานสิทโธ

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 3100

 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักงาน

ปศุสัตวจังหวัดแมฮองสอน ขอประเมินเพื่อ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการ

เดิม

28 ม.ิย.2560

ผ่าน

ไม่ผ่าน

25 ส.ค.2560

7 ม.ิย.2560

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

27

26

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 4119

 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดเพชรบูรณ ขอประเมินเพื่อแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

5 ม.ค.2559

18 ส.ค.2560 

25 ส.ค.2560

ผ่าน

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (บริการ)

25 พ.ค.2560

นางสาว    

พรหมภัสสร   

วุฒิจิรัฐิติกาล

25 พ.ค.2560



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของ

การนําเขาและแพรกระจายเชื้อไวรัสไขหวัดนก 

ชนิดสายพันธุรุนแรง (HPAI) ในลูกไกพันธุมีชีวิตที่

นําเขาจากประเทศเนเธอรแลนด

80% 13 ม.ีค.2558

เรื่องที่ 2 คูมือการปฏิบัติงานของพนักงานเจาหนาที่

ในการบังคับใชกฎหมายของกรมปศุสัตว สําหรับ

สถานพยาบาลสัตว สถานประกอบการผลิต นําเขา

หรือขายอาหารสัตว ยาสัตว

60% 19 พ.ค.2560

เรื่องที่ 1 การวิเคราะหความสัมพันธในรูปแบบ

เครือขายทางสังคมของกระบวนการความปลอดภัย

ดานอาหารระหวาง ฟารมสุกร โรงฆาสัตว และ

สถานที่จําหนายในจังหวัดอุบลราชธานี

60%

เรื่องที่ 2 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการปฏิบัติตาม

คูมือกรมปศุสัตว "การปฏิบัติทางสุขอนามัยที่ดี

สําหรับศูนยรวบรวมน้ํานมดิบ (GMP)" ของ

ผูประกอบการในพื้นที่สํานักงานปศุสัตวเขต 3 

อยางยั่งยืน

40%

เรื่องที่ 1 การศึกษา สภาวะของโรคแทงติดตอและ

วัณโรค ในโค และกระบือที่เขากักในโครงการ

ธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดําริ 

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแตป พ.ศ.2551-2555

70%

เรื่องที่ 2 การศึกษาความชุกของพยาธิภายใน

กระเพาะอาหารและลําไสของโคและกระบือที่เขา

กักในโครงการธนาคารโค กระบือเพื่อเกษตรกร

ตามพระราชดําริ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแตป

 

65%

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (บริการ)

30 25 ก.ย.2560นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 2305

 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขอประเมินเพื่อ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการ

เดิม

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 1พ.ค.2560

6 ก.ย.256029 นายสายฝน 

วงษาทุม

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

1829สวนมาตรฐานการปศุสัตว สํานักงานปศุ

สัตวเขต 3 ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

ผ่าน

ผ่าน24 ส.ค.2560

นางสาววนิดา 

 แจงประจักษ

28 ม.ิย.256015 ม.ิย.2560นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 399 

ดานกักกันสัตวทาอากาศยานสุวรรณภูมิ  สํานัก

ควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว ขอประเมิน

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวน

ราชการเดิม

15 ม.ิย.256028 25 ส.ค.2560

2 พ.ย.25603 ต.ค.2560

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

ผ่าน

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

14 ก.ย.2560 15 ก.ย.2560 2 พ.ย.2560 รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 1พ.ค.2560

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

25 ก.ย.2560 รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 1พ.ค.2560

31 ส.ค.2560นางกมลทิพย

รุงเรือง



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 คูมือการปฏิบัติงานดานปศุสัตวของ

ประเทศไทยภายใตกรอบความรวมมือสมาคม

ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต(อาเซียน)

70%

เรื่องที่ 2 การศึกษาขอกําหนดการนําเขาสุกรมีชีวิต

และซากสุกร ภายใตมาตรการสุขอนามัยสัตว (SPS)

30%

เรื่องที่ 1 การศึกษาเปรียบเทียบขอกําหนดการ

นําเขาสุกรมีชีวิตและซากสุกร ภายใตมาตรการ

ั ั  ( )

70%

เรื่องที่ 2 คูมือการปฏิบัติงานดานปศุสัตวของ

ประเทศไทยภายใตกรอบความรวมมือสมาคม

ประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต(อาเซียน)

30%

เรื่องที่ 1 ความชุกและปจจัยเสี่ยงของการปนเปอน

แบคทีเรียในเนื้อสุกรจากโรงฆาสัตวในพื้นที่ภาค

ตะวันตกของประเทศไทย

80%

เรื่องที่ 2 การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของ

การนําเขาเชื้อ Brucella spp. สูฟารมแพะปลอด

โรคในจังหวัดราชบุรี ผานการนําเขาแพะตางจังหวัด

20%

เรื่องที่ 1 การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของ

การนําเขาเชื้อ Brucella spp. สูฟารมแพะปลอด

โรคในจังหวัดราชบุรี ผานการนําเขาแพะตางจังหวัด

80%

เรื่องที่ 2 ความชุกและปจจัยเสี่ยงของการปนเปอน

แบคทีเรียในเนื้อสุกรจากโรงฆาสัตวในพื้นที่ภาค

ตะวันตกของประเทศไทย

20%

20 พ.ย.2560

2 พ.ย.2560  

20 พ.ย.2560

4 ต.ค.2560

3 พ.ย.2560 20 พ.ย.2560

9 ต.ค.2560นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 1พ.ค.2560

18 ก.ย.2560

2 พ.ย.2560  

20 พ.ย.2560

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 1พ.ค.2560

ผ่าน

ผ่าน

ผ่าน

30 ต.ค.2560

4 ต.ค.2560

ผ่าน

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 1พ.ค.2560

20 ก.ย.2560

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 1พ.ค.2560

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

3 พ.ย.2560

20 ก.ย.2560

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (บริการ)

18 ก.ย.2560

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

2103สวนสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต 7 

ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่

และสวนราชการเดิม

33

31

32

นายปรัศนี     

 ชูรัตน

5 ต.ค.2560นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

5 ต.ค.2560

9 ต.ค.2560นางบุณฑริกา 

กระจางวงษ

10 ต.ค.2560

นางสาวพร

ทิพาโรจนแสง

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 828 

กลุมการคาปศุสัตวและกฎระเบียบระหวาง

ประเทศ กองความรวมมือดานการปศุสัตว

ระหวางประเทศ ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนง นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ 

เลขที่ตําแหนง 937 กลุมความรวมมือทาง

วิชาการระหวางประเทศ กองความรวมมือดาน

การปศุสัตวระหวางประเทศ

10 ต.ค.2560

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

2117สวนมาตรฐานการปศุสัตว สํานักงานปศุ

สัตวเขต 7 ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

34

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 96 

กลุมความรวมมือทางวิชาการระหวางประเทศ 

กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวาง

ประเทศ ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

เลขที่และสวนราชการเดิม

นายอนุสรณ 

สังขผาด

30 ต.ค.2560

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 การประมาณการจํานวนประชากรสุนัขใน

พื้นที่อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยการจับ

มาทําเครื่องหมายแลวจับซ้ํา

80%

เรื่องที่ 2 สถานการณโรคระบาดสัตวของประเทศ

ไทยในระบบฐานขอมูลโรคระบาดสัตวระหวาง

ประเทศ (WAHIS)

20%

เรื่องที่ 1 ระดับแอนติบอดีตอวัคซีนโรคปากและเทา

เปอยของโคนมที่แพวัคซีนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย

80%

เรื่องที่ 2 การศึกษาปริมาณน้ํานมภายหลังการฉีก

วัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยของโคนม

จังหวัดสโขทัย

80%

เรื่องที่ 1 การศึกษาการปนเปอนเชื้อ salmonella

 spp. และเชื้อ staphylococcus aureus ใน

เนื้อสัตวระหวางสถานที่จําหนายเนื้อสัตวและโรงฆา

สัตวในพื้นที่ภาคเหนือตอนลางปงบประมาณ 

70%

เรื่องที่ 2 การศึกษาสภาพการเลี้ยงสุกรและทัศนคติ

ของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรตอการรับรองมาตรฐาน

ฟารมในจังหวัดเพชรบูรณ

30%

เรื่องที่ 1 ลักษณะทางระบาดวิทยาของการตาย

ปริศนาของโคนมในกลุมเกษตรกรพื้นที่อําเภอชะอํา

 และทายางจังหวัดเพชรบุรี ตุลาคม 2558

80%

เรื่องที่ 2 สถานการณโรคพิษสุนัขบาของสัตวใน

ประเทศไทยตั้งแตป 2557-2559

20%

เรื่องที่ 1 การศึกษาการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาใน

เนื้อสุกรจากโรงฆาสัตวในจังหวัดตากระหวางป 

2555-2557

80%

เรื่องที่ 2 การวิเคราะหเครือขายทางสังคมของผูโค-

กระบือ ตอการการผลิตเนื้อสัตวปลอดภัยในพื้นที่

จังหวัดตาก ระหวางป 2556-2557

40%

3 พ.ย.2560

นางสาววิไล

ภรณ วงศ

พฤกษาสูง

นายเขมพรรษ 

 บุญโญ

2 ต.ค.256024 ต.ค.2560

ผ่าน

6 ต.ค.2560 8 ธ.ค.2560

ผ่าน

ผ่าน

25 ก.ย.2560 รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 1พ.ค.2560

8 ธ.ค.2560 รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 1พ.ค.2560

19 ต.ค.2560

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

25 ต.ค.2560 8 ธ.ค.2560

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (บริการ)

2 ต.ค.2560

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 3508

 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักงาน

ปศุสัตวจังหวัดอุตรดิตถ ขอประเมินเพื่อแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

3 พ.ย.2560

11 ต.ค.2560

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

19 ธ.ค.2560

37

นายจํารัส เขง

วา

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 4012

 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดสุโขทัย ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 1พ.ค.2560

36

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 900 

กลุมควบคุมปองกันโรคสัตวกระเพาะเดี่ยว 

สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว ขอ

ประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และ

สวนราชการเดิม

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

5 ต.ค.2560นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 892 

กลุมระบาดวิทยาทางสัตวแพทย สํานักควบคุม 

ปองกันและบําบัดโรคสัตว ขอประเมินเพื่อ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการ

เดิม

3 พ.ย.2560

38

35

ผ่าน

นายทวี        

เกตุขุนทด

1 พ.ย. 2560

นายสุทิน    

ฉากมงคล

20 พ.ย.2560

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 1พ.ค.2560

17 ต.ค.2560 24 ต.ค.2560

3 พ.ย.2560

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 1พ.ค.2560

31 ต.ค.2560

39 25 ต.ค.2560

24 ต.ค.2560 ผ่าน

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

4045กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

สํานักงาน   ปศุสัตวจังหวัดตาก ขอประเมินเพื่อ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการ

เดิม

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

24 ต.ค.2560



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของ

การนําเขาเชื้อไวรัสปากและเทาเปอยเขาประเทศ

ไทยผานการนําเขาโค-กระบือมีชีวิตจากประเทศ

เมียนมาร

80%

เรื่องที่ 2 การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของ

การนําเขาเชื้อไวรัสกาฬโรคแอฟริกาในมา African 

Horse Sickness (AHS) ผานการนําเขามาที่ดาน

กักกันสัตวสุวรรณภูมิ

20%

เรื่องที่ 1 ความชุกและปจจัยเสี่ยงของเชื้อซัล

โมเนลลาในเนื้อสัตวที่จําหนายจากสถานที่จําหนาย

เนื้อสัตว ในจังหวัดพิษณุโลก

80%

เรื่องที่ 2 ปริมาณโซมาติกเซลลและจํานวน

แบคทีเรียทั้งหมดที่ปนเปอนในน้ํานมดิบโคที่พบใน

จังหวัดนครสวรรค ระหวางเดือนพฤศจิกายน 

2555-ตุลาคม 2556

20%

เรื่องที่ 1 การประเมินระบบปองกันโรคเบื้องตนใน

การเลี้ยงโคนมในพื้นที่ปศุสัตวเขต 6

80%

เรื่องที่ 2 การศึกษาความแตกตางของภาวะระดับ

ภูมิคุมกันโรคปากและเทาเปอยในโคเนื้อและโคนม

ภายหลังการฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอย

80%

เรื่องที่ 3 การศึกษาความรู และพฤติกรรมในการ

ปองกันโรคปากและเทาเปอยของผูที่นําโค กระบือ

เขาตลาดนัดคาสัตวในพื้นที่ปศุสัตวเขต 6

20% 20 ก.ย.2560

3 พ.ย.2560

25 ต.ค.2560

3 ต.ค.2560

4 ต.ค.2560

ผ่าน

27 ต.ค.2560 3 พ.ย.2560

19 ธ.ค.2560นางสาวณัฐวดี

 ภมรานนท

3 พ.ย.2560นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

30 ต.ค.2560นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 913 

กลุมพัฒนาระบบสุขภาพสัตว สํานักควบคุม 

ปองกันและบําบัดโรคสัตว ขอประเมินเพื่อ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการ

เดิม

นางสาววิภา

พร เฟองฟุง

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

3992กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

สํานักงาน   ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ขอ

ประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และ

สวนราชการเดิม

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 2036

 สวนสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต 6 ขอ

ประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และ

สวนราชการเดิม

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

16 พ.ย.2560

27 ต.ค.2560

25 ต.ค.2560นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

พิจารณาไม

แลวเสร็จใน

คราวประชุม

วันที่ 19 ธ.ค.

2560 ใหเขา

พิจารณาใน

คราวประชุม

ถัดไป วันที่ 11

 ม.ค.2561

27 ต.ค.2560

19 ธ.ค.2560

40 รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 1พ.ค.2560

ไม่ผ่าน

ผ่าน

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (บริการ)

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 1พ.ค.2560

นายธีระ      

นววิภาพันธ

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 1พ.ค.2560

42

41



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 การศึกษาสภาพการเลี้ยงสุกรและทัศนคติ

ของเกษตรกรผูเลี้ยงสุกรตอการรับรองมาตรฐาน

ฟารมในจังหวัดเพชรบูรณ

70%

เรื่องที่ 2 การศึกษาความรูและการรับรูขาวสาร

เกี่ยวกับสารเรงเนื้อแดง และพฤติกรรมการบริโภค

สื่อของผูเลี้ยงโคเนื้อ ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ

80%

เรื่องที่ 3  การศึกษาการปนเปอนเชื้อ salmonella

 spp. และเชื้อ staphylococcus aureus ใน

เนื้อสัตว ระหวางสถานที่จําหนายเนื้อสัตวและโรง

ฆาสัตวในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง ปงบประมาณ 

2557-2559

20%

เรื่องที่ 1 การศึกษาเปรียบเทียบการใชลูกแตงโมปา

และยาถายพยาธิเพื่อถายพยาธิในแพะ

80%

เรื่องที่ 2 การศึกษาความรู และพฤติกรรมในการ

ปองกันโรคปากและเทาเปอยของผูที่นําโค กระบือ

เขาตลาดนัดคาสัตวในพื้นที่ปศุสัตวเขต 6

80%

เรื่องที่ 3  การประเมินระบบปองกันโรคเบื้องตนใน

การเลี้ยงโคนมในพื้นที่ปศุสัตวเขต 6

20% 25 ต.ค.2560

เรื่องที่ 1 การวิเคราะหเครือขายการเคลื่อนยายโค 

กระบือในพื้นที่ระดับตําบลของประเทศไทย

80%

เรื่องที่ 2 คูมือการวิเคราะหเครือขายการ

เคลื่อนยายสัตวจากระบบฐานขอมูล e-Movement

 โดยซอฟทแวร Pajek และ R

80%

31 ต.ค.256031 ต.ค.2560

44

45

30 ต.ค.256030 ต.ค.2560

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 936 

 กลุมควบคุม เคลื่อนยายและกักกัน สํานัก

ควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว ขอประเมิน

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวน

ราชการเดิม

นายณัฐชัย     

  วรสุทธิ์

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 2034

 สวนสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต 6 ขอ

ประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และ

สวนราชการเดิม

11 ม.ค.2561นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

ผ่าน4 ต.ค.2560

นายวัฒนวิทย 

 นาคตอย

43

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (บริการ)

นางสาวมนต

วจี ชูดวง

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 1พ.ค.2560

3 พ.ย.256020 ก.ย.256031 ต.ค.2560 รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 1พ.ค.2560

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 1พ.ค.2560

11 ม.ค.2561

พิจารณาไม

แลวเสร็จ 

พิจารณา

คราวประชุม

ถัดไป วันที่ 19

 ม.ค.2561

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

ผ่าน11 ม.ค.2561

ผ่าน

3 พ.ย.2560

16 พ.ย.2560

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

3260กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

สํานักงาน      ปศุสัตวจังหวัดเพชรบูรณ ขอ

ประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และ

สวนราชการเดิม

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

3 พ.ย.2560

2 ต.ค.2560



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 คูมือการเฝาระวังโรคพิษสุนัขบาทางอาการ

 โดยใชระบบรายงาน (Thai Rabies Net)

80%

เรื่องที่ 2 การวิเคราะหระบาดวิทยาโรคปากและเทา

เปอยของประเทศไทยป 2557-2559 จากขอมูลการ

รายงานโรคผานระบบสารสนเทศเพื่อเฝาระวังโรค

ระบาดสัตว (e-Smart Survillance)

80%

เรื่องที่ 1 การศึกษาการจัดทําความรวมมือทาง

วิชาการการดานการปศุสัตวระหวางราชอาณาจักร

ไทยกับประเทศเพื่อนบาน 4 ประเทศ(สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ราชอาณาจักรกัมพูชา 

สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐแหงสหภาพ

เมียนมา) ระหวางป พ.ศ2556-2559

70%

เรื่องที่ 2 ความพึงพอใจในการติดตอประสานงาน

ความรวมมือทางวิชาการดานการปศุสัตวระหวาง

ประเทศ

30%

ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 การศึกษาระดับภูมิคุมกันโรคนิวคาสเซิลใน

ไกพื้นเมืองภายหลังไดรับวัคซีนในพื้นที่จังหวัดพิจิตร

80% 8 พ.ค.2560

เรื่องที่ 2 การศึกษาเพื่อคนหาเชื้อ Pasteurella 

multocida type B จาก nasopharyngal swab 

ในโคกระบือที่เขาโรงฆาสัตวจังหวัดพิจิตร

40% 25 ก.ย.2560

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 914

กลุมความรวมมือทางวิชการระหวางประเทศ 

กองความรวมมือดานการปศุสัตวระหวาง

ประเทศ ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

เลขที่และสวนราชการเดิม

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

24 ต.ค.2560นางสาว     

กมลทิพย    

เสนาชัย

47

19 ม.ค.2561

30 ต.ค.2560

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 1พ.ค.2560

31 ต.ค.256031 ต.ค.2560นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 4103

 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดพิจิตร ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

ผ่าน

48 24 ต.ค.2560

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 1พ.ค.2560

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (บริการ)

20 พ.ย.2560

3 พ.ย.25605 ต.ค.2560นางสาวพจณา

 สากระแสร

3 พ.ย.2560 19 ม.ค.2561นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 898 

 กลุมระบาดวิทยาทางสัตวแพทย สํานักควบคุม

 ปองกันและบําบัดโรคสัตว ขอประเมินเพื่อ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการ

เดิม

นายถนอม   

นอยหมอ

ผ่าน

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (บริการ)

46 31 ต.ค.2560นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

ไม่ผ่าน19 ม.ค.2561

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 5 ต.ค.2560

20 พ.ย.2560



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 ปจจัยเสี่ยงของการระบาดของโรคปากและ

เทาเปอยในโคนมของจังหวัดสุโขทัย ป 2559

80%

เรื่องที่ 2 ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมที่เกี่ยวกับ

โรคปากและเทาเปอยของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมใน

จังหวัดสุโขทัย

80%

เรื่องที่ 3 ประสิทธิภาพของสมุนไพร ดีปลี ลูกใตใบ 

และบอระเพ็ดเปรียบเทียบกับยาถายพยาธิเตตรามิ

ซอล ในการกําจัดไขพยาธิภายในของไกพื้นเมือง

20%

เรื่องที่ 1 การสอบสวนโรคพิษสุนัขบาในพื้นที่

ชายแดนอําเภอเวียงแกน จังหวัดเชียงราย ระหวาง

เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2556 - กุมภาพันธ พ.ศ.2557

80% 9 ต.ค.2558

เรื่องที่ 2 การสอบสวนการระบาดของโรคเฮโมรายิก

เซปทิซิเมียในกระบือและโค ที่ปลอยแทะเล็มแบบ

อิสระในพื้นที่เลี้ยงสัตวสาธารณะ อําเภอเวียงชัย 

จังหวัดเชียงราย เดือนพฤศจิกายน 2557

80% 27 ธ.ค.2560

เรื่องที่ 1 การศึกษาอัตราการตายของไกเนื้อ

ระหวางการขนสงจากฟารมสูโรงฆาสัตวสัตวปกเพื่อ

การสงออกของประเทศไทย (The mortality rate 

of broiler during transport from farm to 

poultry slaughterhouse for export to 

Thailand)

70%

เรื่องที่ 2 การรับรองการจัดการสุขลักษณะที่ดี

สําหรับหองเย็นเก็บสินคาปศุสัตวแชแข็งเพื่อการ

สงออก

50%

นายทวีโชค  

ละมายศรี

28 ก.พ.2561

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 1643

 กลุมรับรองดานการปศุสัตว สํานักพัฒนา

ระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ขอ

ประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และ

สวนราชการเดิม

3 พ.ค.2561

50

11 เม.ย.2561

นายสัตวแพทย

ชํานาญการ

พิเศษ

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

4 ม.ค.2561นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

3627กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดสุโขทัย ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 3496

 สํานักงานปศุสัตวอําเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่

และสวนราชการเดิม

5 ม.ีค.2561

28 ก.พ.2561

22 ม.ีค.2561นายโอฬาร    

กิจปรีดา

บริสุทธิ์

นายสัตวแพทย

ชํานาญการ

พิเศษ

26 ม.ีค.2561

นายจํานงค   

สันกวาน

12 ม.ีค.2561 30 ม.ีค.2561

1 ก.พ.2561

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (บริการ)

ผ่านรอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 5 ต.ค.2560

ผ่าน

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 5 ต.ค.2560

9 ก.พ.2561

18 เม.ย.2561

1 ก.พ.256149

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 5 ต.ค.2560

ผ่าน51



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 การวิเคราะหเครือขายทางสังคมของการ

เคลื่อนยายโคเนื้อเขาและออกพื้นที่ปศุสัตวเขต 7 

ในป พ.ศ. 2558-2559

80% 22 ม.ีค.2561

เรื่องที่ 2 การวิเคราะหเครือขายทางสังคมของการ

เคลื่อนยายสุกรมีชีวิตในประเทศไทยระหวางป พ.ศ.

 2556-2558

20% 21 ก.ค.2560

เรื่องที่ 1 การวิเคราะหเครือขายทางสังคมของการ

เคลื่อนยายสุกรมีชีวิตในประเทศไทยระหวางป พ.ศ.

 2556-2558

80% 21 ก.ค.2560

เรื่องที่ 2 การวิเคราะหเครือขายทางสังคมของการ

เคลื่อนยายโคเนื้อเขาและออกพื้นที่ปศุสัตวเขต 7 

ในป พ.ศ. 2558-2559

20% 22 ม.ีค.256

เรื่องที่ 1 การสํารวจความชุกของโรคมาลาเรียไกงวง

ในพื้นที่จังหวัดเลย

75%

เรื่องที่ 2 ผลการใชใบฝรั่งแหงบดเพื่อลดปริมาณเชื่อ

 E.coli ในไกไข

50%

เรื่องที่ 1 การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานดานการบริการผาตัดทําหมันสุนัข-แมวของ

ศูนยควบคุมพาหนําโรคสัตว กรมปศุสัตว

100%

เรื่องที่ 2 ปรสิตภายนอกที่พบในปลาน้ําจืดที่เลี้ยง

ในพื้นที่ภาคกลางของประเทศไทย ระหวางป 

2554-2556

20%

53

52 นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 2104

 สวนสุขภาพสัตว  สํานักงานปศุสัตวเขต 7 ขอ

ประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และ

สวนราชการเดิม

11 เม.ย.256118 เม.ย.2561

11 เม.ย.256118 เม.ย.2561

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 5 ต.ค.2560

28 ม.ีค.2561 3 พ.ค.2561

นายสัตวแพทย

ชํานาญการ

พิเศษ

29 ม.ีค.2561

นายสัตวแพทย

ชํานาญการ

พิเศษ

27 ม.ีค.2561

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (บริการ)

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 5 ต.ค.2560

ผ่าน

3 พ.ค.2561 ผ่าน

27 ม.ีค.2561

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 917 

กลุมควบคุมปองกันโรคสัตวกระเพาะเดี่ยว 

สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว ขอ

ประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และ

สวนราชการเดิม

นางสาวพิมา

ลา เกษมสุข

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 5 ต.ค.2560

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 3387

 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดเลย ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

นายสัตวแพทย

ชํานาญการ

พิเศษ

29 ม.ีค.2561

นางสาวสินี

พรรณภูวนันท

นายสุขุม     

สนธิพันธ

นายสัตวแพทย

ชํานาญการ

พิเศษ

23 เม.ย.2561

3 พ.ค.2561

ผ่าน

11 เม.ย.25617 ม.ีค.2561 รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 5 ต.ค.2560

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 887 

กลุมบําบัดโรคสัตว สํานักควบคุม ปองกันและ

บําบัดโรคสัตว ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

55

นายคณายศ  

กริอุณะ

29 ม.ีค.256154 ผ่าน

11 เม.ย.2561 23 พ.ค.2561



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 การศึกษาคุณภาพน้ํานมดิบของศูนย

รวบรวมน้ํานมดิบจังหวัดสระบุรีตามโครงการอาหาร

เสริม(นม)โรงเรียน ระหวางป 2557-2560

80% 12 ม.ีค.2561

เรื่องที่ 2 กรณีศึกษาปริมาณแบคทีเรียปนเปอนใน

น้ํานมดิบของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมภายใตระบบ

สงเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญโคนมของสหรณ

โคนมไทยมิลค จํากัด

20% 4 เม.ย.2561

เรื่องที่ 3 การศึกษาการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาใน

เนื้อสุกรจากโรงฆาสัตวในจังหวัดตากระหวางป 

2555-2557

20% 2 ต.ค.2560

เรื่องที่ 1 การวิเคราะหความชุกของเชื้อจุลินทรีย

ทั้งหมดในเนื้อไกดิบตั้งแตป พ.ศ.2557-2559

60%

เรื่องที่ 2 การวิเคราะหความชุกของเชื้อ 

Escherichia coli ในเนื้อไกดิบตั้งแตป พ.ศ. 

2557-2559

60%

เรื่องที่ 1 การศึกษาปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเฮ

โมรายิกเซฟติซีเมีย (โรคคอบวม) ในกระบือและโค

เนื้อ ตําบลกานเหลือง อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม

, พ.ค.-ม.ิย.2558

80% 13 ม.ีค.2561

เรื่องที่ 2 ความรู ทัศนคติและวิธีปฏิบัติในการ

ปองกันและควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย (โรค

คอบวม)ของเกษตรกรผูเลี้ยงกระบือในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

20% 6 ม.ีค.2561

3 เม.ย.2561 30 เม.ย.2561

3 เม.ย.2561 11 เม.ย.2561

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 1156

 กลุมสารสนเทศและขอมูล สํานักตรวจสอบ

คุณภาพสินคาปศุสัตว ขอประเมินเพื่อแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 5 ต.ค.2560

นายสัตวแพทย

ชํานาญการ

พิเศษ

นายสัตวแพทย

ชํานาญการ

พิเศษ

3 เม.ย.2561

3 เม.ย.2561 ผ่าน

30 ม.ีค.2561

23 พ.ค.2561นายสิริพงศ    

 สุขถาวร

เจริญพร

ผ่าน

ผ่าน11 เม.ย.2561

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 1438

 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดนครพนม ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

11 เม.ย.2561 23 พ.ค.2561

นายสัตวแพทย

ชํานาญการ

พิเศษ

57 รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 5 ต.ค.2560

12 ม.ิย.256158 นางสาวหฤทัย 

 รุงเรือง

56 รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 5 ต.ค.2560

นายนิยม     

ดาวศรี

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 4781

 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักงาน

ปศุสัตวจังหวัดสระบุรี ขอประเมินเพื่อแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

1 พ.ค.2561

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (บริการ)



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 การระบาดของโรคพิษสุนัขบา และความรู

 ทัศนคติ และพฤติกรรมเกี่ยวกับการควบคุมปองกัน

โรคพิษสุนัขบาของประชาชนในพื้นที่เกิดโรค 

จังหวัดมหาสารคาม มีนาคม 2557-มีนาคม 2560

80%

เรื่องที่ 2 การสอบสวนการระบาดของโรคปากและ

เทาเปอย ตําบลขามปอม อําเภอวาปปทุม จังหวัด

มหาสารคาม มกราคม 2560

50%

เรื่องที่ 3 การสอบสวนการเกิดโรคเฮโมรายิกเซพติซี

เมียของโคเนื้อและกระบือ และความรู ทัศนคติ 

และพฤติกรรมเกี่ยวกับการควบคุมปองกันโรคของ

เกษตรกร จังหวัดมหาสารคาม มิถุนายน - กันยายน

 2557

60%

เรื่องที่ 1 การศึกษาคุณภาพน้ําเสียจากฟารมสุกร

และโรงฆาสัตวในจังหวัดพิจิตรระหวางเดือนตุลาคม

 2558 - เดือนมีนาคม 2560

80%

เรื่องที่ 2 การเฝาระวังการปนเปอนเชื้อแบคทีเรีย 

และสารตกคางของยาปฏิชีวนะในเนื้อสัตวจากโรง

ฆาสัตวและสถานที่จําหนายเนื้อสัตวในจังหวัดพิจิตร

ระหวางตุลาคม 2558 - มีนาคม 2560

80%

เรื่องที่ 3 การประเมินความเสี่ยงดานอาหาร

ปลอดภัยในสถานที่จําหนายเนื้อสัตวจังหวัดพิจิตร 

ปงบประมาณ พ.ศ. 2560

80%

นายสัตวแพทย

ชํานาญการ

พิเศษ

11 เม.ย.2561 รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 5 ต.ค.2560

4 เม.ย.2561นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

3032กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิจิตร ขอประเมินเพื่อ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการ

เดิม

13 ม.ีค 2561

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (บริการ)

26 เม.ย.2561 ไม่ผ่าน

นายสัตวแพทย

ชํานาญการ

พิเศษ

ผ่าน

23 เม.ย.2561

3 เม.ย.2561นางสาวศุภ

ธิดา ภิเศก

59 นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

2574กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดมหาสารคาม ขอประเมินเพื่อแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

12 ม.ิย.2561

30 ม.ีค 2561นายปราโมทย 

 คายชัยภูมิ

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 5 ต.ค.2560

12 ม.ิย.2561

3 เม.ย.2561

60



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของ

การนําเขาเชื้อไวรัสกาฬโรคแอฟริกาในมา African 

Horse Sickness (AHS) ผานการนําเขามาที่ดาน

กักกันสัตวสุวรรณภูมิ

80%

เรื่องที่ 2 การประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณของ

การนําเขาเชื้อไวรัสปากและเทาเปอยเขาประเทศ

ไทยผานการนําเขาโค-กระบือมีชีวิตจากประเทศ

เมียนมาร

20%

เรื่องที่ 1 ความชุกและปจจัยเสี่ยงของเชื้อแบคทีเรีย

จากสถานที่จําหนายเนื้อสัตวในจังหวัดพิษณุโลก 

ระยะเวลาดําเนินการ : เมษายน 2560 - กันยายน 

2561

80% 28 ส.ค.2561

เรื่องที่ 2 ปริมาณโซมาติกเซลลและจํานวน

แบคทีเรียทั้งหมดที่ปนเปอนในน้ํานมดิบโคที่พบใน

จังหวัดนครสวรรค ระหวางเดือนพฤศจิกายน 

2555-ตุลาคม 2556 ระยะเวลาดําเนินการ : 

พฤศจิกายน 2555 - ตุลาคม 2556

20% 9 พ.ย.2558

เรื่องที่ 1 ปริมาณโซมาติกเซลลและจํานวน

แบคทีเรียทั้งหมดที่ปนเปอนในน้ํานมดิบโคที่พบใน

จังหวัดนครสวรรค ระหวางเดือนพฤศจิกายน 

2555-ตุลาคม 2556 ระยะเวลาดําเนินการ : 

พฤศจิกายน 2555 - ตุลาคม 2556

80% 9 พ.ย.2558

เรื่องที่ 2 ความชุกและปจจัยเสี่ยงของเชื้อแบคทีเรีย

จากสถานที่จําหนายเนื้อสัตวในจังหวัดพิษณุโลก 

ระยะเวลาดําเนินการ : เมษายน 2560 - กันยายน 

2561

20% 28 ส.ค.2561

ผ่าน25 ต.ค.2561นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

4155กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครสวรรค ขอประเมิน

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวน

ราชการเดิม

ผ่าน25 ต.ค.2561นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

3 ก.ย.2561

รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 22 ม.ีค.2561

63

62 นายธีระ       

นววิภาพันธ

12 ม.ิย.2561

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (บริการ)

61

24 ก.ย.2561

ผ่าน

18 ก.ย.2561

3 ก.ย.2561

รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 22 ม.ีค.2561

18 ก.ย.2561 24 ก.ย.2561นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

นางสาวนวิยา 

 รักสุภาพ

31 พ.ค.25614 ต.ค.2560นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 4847

 ดานกักกันสัตวระนอง กลุมควบคุม 

เคลื่อนยายและกักกัน สํานักควบคุม ปองกัน

และบําบัดโรคสัตว ขอประเมินเพื่อแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

นางสาว

อารัมภีร  

อุทาน

รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 22 ม.ีค.2561

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 3992

 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักงาน

ปศุสัตวจังหวัดพิษณุโลก ขอประเมินเพื่อแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

31 พ.ค.2561 1 ม.ิย.2561



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 ความชุกโรคแทงติดตอในแพะ จังหวัด

สุราษฏรธานี  ระยะเวลาดําเนินการ : ป 2560

80%

เรื่องที่ 2 การสํารวจการใชสารเรงเนื้อแดงในสุกร

ของจังหวัดในพื้นที่ปศุสัตวเขต 8 ระยะเวลา

ดําเนินการ : ปงบประมาณ 2560

20%

เรื่องที่ 1 ความชุกของโรคเซอราของชางในปางชาง 

จังหวัดพังงา ระยะเวลาดําเนินการ : ป 2555 - 2556

80%

เรื่องที่ 2 การควบคุมโรค Bovine Tuberculosis 

ในฟารมกระบือในจังหวัดสุราษฏรธานี  ระยะเวลา

ดําเนินการ : ป 2555 - 2556

20%

เรื่องที่ 1 การศึกษากระบวนการนําเขา-สงออก

สินคาปศุสัตวผานดานกักกันสัตวระหวางประเทศ 

ระยะเวลาดําเนินการ : มกราคม 2558 - กันยายน 

2561

80% 17 ก.ย.2561

เรื่องที่ 2 การเฝาระวังเชื้อแซลโมเนลลาในไกไขนํา

ออกทางดานกักกันสัตวหนองคาย ระยะเวลา

ดําเนินการ : มิถุนายน 2559 - กันยายน 2561

20% 13 ก.ย.2561

เรื่องที่ 1 การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของ

การนําเขาโรควัวบา (Bovine spongiform 

encephalopathy (BSE)) ระยะเวลาดําเนินการ : 

มิถุนายน 2560 - กันยายน 2561

80% 13 ก.ย.2561

เรื่องที่ 2 การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของ

การนําเขาและแพรกระจายเชื้อไวรัส ระยะเวลา

ดําเนินการ : กันยายน 2557 - กุมภาพันธ 2558

20% 13 ม.ีค.2558

                                                                                                                                                                                                                                                                

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 22 ม.ีค.2561

ผ่าน

13 พ.ย.2561

ผ่าน

25 ต.ค.2561    

 13 พ.ย.2561  

 27 พ.ย.2561

นายเกียรติ

ศักดิ์ หัวหมื่น

13 พ.ย.2561 รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 22 ม.ีค.2561

24 ก.ย.2561 25 ต.ค.2561 รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 22 ม.ีค.2561

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

18 ก.ย.2561

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 4844

 ดานกักกันสัตวกาญจนบุรี กลุมควบคุม 

เคลื่อนยายและกักกัน สํานักควบคุม ปองกัน 

และบําบัดโรคสัตว ขอประเมินเพื่อแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

4567กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดพังงา ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

11 ก.พ.2558 18 ก.ย.2561

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

4445กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดสุราษฏรธานี ขอประเมินเพื่อแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

8 ต.ค.2561 24 ก.ย.2561

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (บริการ)

24 ก.ย.2561

66 นายอนุรักษ  

มวงทิม

ผ่าน

18 ก.ย.2561

20 ก.ย.2561

29 ส.ค.2561

4 ต.ค.2561 24 ก.ย.2561

รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 22 ม.ีค.2561

ไม่ผ่าน

64

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 253 

ดานกักกันสัตวทาเรือกรุงเทพ กลุมควบคุม 

เคลื่อนยายและกักกัน สํานักควบคุม ปองกัน 

และบําบัดโรคสัตว ขอประเมินเพื่อแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

19 ก.ย.2561

65 นายวิศรุต     

 จิระสุทัศน

นางสาวลมัย 

นามมงคล

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

20 ก.ย.256167



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 การประเมินความเสี่ยงตอโรคแอนแทรกซ

จากการนําเขาหนังสัตวผานดานกักกันสัตว

ลาดกระบัง ระยะเวลาดําเนินการ : มกราคม 2557

   

80% 4 ต.ค.2560

เรื่องที่ 2 การศึกษาสภาพการเลี้ยงไกไขของ

เกษตรกรรายยอยจังหวัดหนองคายเพื่อพัฒนาเขา

ระบบมาตรฐานฟารมเลี้ยงไกไข ระยะเวลา

ดําเนินการ : พฤษภาคม - ตุลาคม 2556

20% 27 ก.พ.2557

เรื่องที่ 1 การศึกษาปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคปาก

และเทาเปอยในโคนมของอําเภอเทพสถิต จังหวัด

ชัยภูมิ ป 2559

80%

เรื่องที่ 2 สถานการณการปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลา

ของโรงฆาสัตวในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ

20%

เรื่องที่ 1 การศึกษาการปนเปอนจุลินทรียในน้ํานม

ดิบของเกษตรกรผูเลี้ยงโคนมภายใตระบบสงเสริม

การเกษตรแบบแปลงใหญที่ใชระบบการรีดนมแบบ

ทอลําเลียงนม

100% 20 ม.ีค.2562

เรื่องที่ 2 การศึกษาคุณภาพน้ํานมดิบของศูนย

รวบรวมน้ํานมดิบจังหวัดสระบุรี ตามโครงการ

อาหารเสริม(นม)โรงเรียน ระหวางป 2557-2560

20% 12 ม.ีค.2561

เรื่องที่ 1 การสํารวจการใชสารเรงเนื้อแดงในสุกร

ของจังหวัดในพื้นที่ปศุสัตวเขต 8

80%

เรื่องที่ 2 ความชุกโรคแทงติดตอในแพะ จังหวัด

สุราษฏรธานี

20%

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 2439

 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักงาน

ปศุสัตวจังหวัดสระบุรี ขอประเมินเพื่อแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

31 ก.ค.2562

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

 25 ม.ีค.2562

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

21 ม.ีค.2562

25 ต.ค.2561 รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 25 ก.ย.2561

14 ม.ิย.2562

8 ส.ค.2562

14 ม.ิย.2562 เลื่อนการ

ประชุมจาก

วันที่ 24 ก.ค.

2562 เปน 22

 ก.ค.2562

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (บริการ)

22 ส.ค.256212 ม.ีค.2562

70

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 4780

 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดชัยภูมิ ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 27 ก.พ.2562

ผ่าน

รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 25 ก.ย.2561

69  20 ม.ีค.2562

68

ไม่ผ่าน

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

31 ก.ค.2562

รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 25 ก.ย.2561

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 2184

 สวนมาตรฐานการปศุสัตว สํานักงานปศุสัตว

เขต 8 ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

เลขที่และสวนราชการเดิม

นายสุรสิทธิ์    

 วิชัยแสง

ไม่ผ่าน28 ก.พ.2562

นายชาคริต   

ภูมิศรีจันทร

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 240 

ดานกักกันสัตวลาดกระบัง กลุมควบคุมการ

เคลื่อนยายและกักกัน สํานักควบคุม ปองกัน 

และบําบัดโรคสัตว ขอประเมินเพื่อแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

13 พ.ย.2561   

 27 พ.ย.2561
นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

4 ต.ค.2561

11 เม.ย.2562

29 ต.ค.2561 ผ่าน

นายคมชาย   

ศรีชาลี

71

นายณัฐ    

สวาสดิ์รัตน

เลื่อนการ

ประชุมจาก

วันที่ 24 ก.ค.

2562 เปน 22

 ก.ค.2562



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปนเปอน

เชื้อซัลโมเนลลาในสินคาโครงการเนื้ออนามัย (Q 

mark) ป พ.ศ.2557-2559

60%

เรื่องที่ 2 คูมือการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนย

รวบรวมน้ํานมดิบตามมาตรฐานบังคับ

40%

เรื่องที่ 1 คูมือการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนย

รวบรวมไข

80%

เรื่องที่ 2 การศึกษาปจจัยที่มีผลตอการปนเปอน

เชื้อซัลโมเนลลาในสินคาโครงการเนื้ออนามัย (Q 

mark) ป พ.ศ.2557-2559

40%

เรื่องที่ 3 การสํารวจการปนเปอนเชื้อจุลินทรียใน

เนื้อสัตว จากโรงฆาสัตวและสถานที่จําหนาย

เนื้อสัตว เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

20%

เรื่องที่ 1 การสํารวจการปนเปอนเชื้อจุลินทรียใน

เนื้อสัตว จากโรงฆาสัตวและสถานที่จําหนาย

เนื้อสัตว เขตพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

80%

เรื่องที่ 2 คูมือการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนย

รวบรวมไข

20%

เรื่องที่ 1 การประเมินลักษณะฟารมโคนมพัทลุงตาม

เกณฑมาตรฐาน

100%

เรื่องที่ 2 เปรียบเทียบคุณภาพน้ํานมดิบระหวาง

ฟารมมาตรฐานกับฟารมที่ไมไดมาตรฐานในจังหวัด

พัทลุง

80%

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

23 ส.ค2562

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

2990กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว 

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพัทลุง ขอประเมินเพื่อ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการ

เดิม

22 ส.ค2562

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 3293

 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักงาน

ปศุสัตวจังหวัดสมุทรปราการ ขอประเมินเพื่อ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการ

เดิม

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

ผ่าน29ต.ค.2562

รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 27 ก.พ.2562

นายมนัสกิจ  

พลศรี

ไม่ผ่าน

นางสาว     

อัญญารัตน   ราช

ประโคน

12 ก.ย.2562 9 ก.ย.2562

13 ก.ย.2562 9 ก.ย.2562นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 1622

 กลุมรับรองดานการปศุสัตว สํานักพัฒนา

ระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ขอ

ประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และ

สวนราชการเดิม

26 ส.ค2562

74

นายเอกชัย    กอ

เกียรติสกุลชัย

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (บริการ)

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 1640

 กลุมรับรองดานการปศุสัตว สํานักพัฒนา

ระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ขอ

ประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และ

สวนราชการเดิม

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

23 ส.ค2562 23 ส.ค2562

23 ส.ค2562

29ต.ค.2562

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

ไม่ผ่าน

23 ส.ค2562 13 ก.ย.2562 9 ก.ย.2562

13 ก.ย.2562

72 23 ส.ค2562

29ต.ค.2562 รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 27 ก.พ.2562

รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 27 ก.พ.2562

73 9 ก.ย.2562

ไม่ผ่าน29ต.ค.2562 รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 27 ก.พ.2562

75 นายจิรวัฒน 

พัฒนพงศ



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 คูมือการเก็บตัวอยางและนําสงสิ่งสงตรวจ

ทางหองปฏิบัติการสําหรับเจาหนาที่ดานกักกันสัตว

80%

เรื่องที่ 2 การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของ

การนําเขาโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (African 

Swine Fever) จากการนําเขาไสสุกรหมักเกลือจาก

สาธารณรัฐประชาชนจีนทางดานกักกันสัตวทาเรือ

กรุงเทพ

20%

เรื่องที่ 1 การประเมินความเสี่ยงเชิงคุณภาพของ

การนําเขาโรคอหิวาตแอฟริกาในสุกร (African 

Swine Fever) จากการนําเขาไสสุกรหมักเกลือจาก

สาธารณรัฐประชาชนจีนทางดานกักกันสัตวทาเรือ

กรุงเทพ

80%

เรื่องที่ 2 คูมือการเก็บตัวอยางและนําสงสิ่งสงตรวจ

ทางหองปฏิบัติการสําหรับเจาหนาที่ดานกักกันสัตว

20%

เรื่องที่ 1 ศึกษาการเกิดเชื้อดื้อยาหลายขนานของ

เชื้อ Salmonella ที่แยกไดจากเนื้อไกและสุกรพื้นที่

เขต 1 ชวงป 2556-2558

80%

เรื่องที่ 2 ความชุกของ Plasmid mediated 

colistin (MCR-1) ของเชื้อ Escherichia coli ที่

แยกไดจากตัวอยางสงตรวจพื้นที่เขต 1 ป 2559

40%

9 ก.ย.2562 6

 ม.ค.2563

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 1165

 กลุมตรวจสอบคุณภาพยาสัตวและวัตถุ

อันตรายดานการปศุสัตว สํานักตรวจสอบ

คุณภาพสินคาปศุสัตว ขอประเมินเพื่อแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

26 ส.ค2562 23 ส.ค2562

ผ่าน

ผ่าน

13 ก.ย.2562

รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 27 ก.พ.2562

ผ่าน

นายพรชัย 

อินทรคําดี

13 ก.ย.2562 31ต.ค.2562

เลื่อนประชุม 

เปน 12 พ.ย.

2562  23 

ม.ค.2563

13 ก.ย.2562 9 ก.ย.2562 31ต.ค.2562

เลื่อนประชุม 

เปน 12 พ.ย.

2562

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (บริการ)

23 ส.ค256278 นางสาว

สุภาพร      

วงศศรีไชย

26 ส.ค2562

รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 27 ก.พ.2562

รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 27 ก.พ.2562

9 ก.ย.2562 6

 ม.ค.2563

31ต.ค.2562

เลื่อนประชุม 

เปน 12 พ.ย.

2562  23 

ม.ค.2563

77 นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 237 

ดานกักกันสัตวทาเรือกรุงเทพ สํานักควบคุม 

ปองกัน และบําบัดโรคสัตว ขอประเมินเพื่อ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการ

เดิม

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

26 ส.ค2562 23 ส.ค2562

76 นายจงเจริญ 

มากสุวรรณ

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 4833

 ดานกักกันสัตวหนองคาย สํานักควบคุม 

ปองกัน และบําบัดโรคสัตว ขอประเมินเพื่อ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการ

เดิม

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 แนวทางปฏิบัติการเก็บตัวอยางสําหรับโรง

ฆาสัตวและโรงงานผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก

70% 15 ต.ค.2562

เรื่องที่ 2 การศึกษาอัตราการตายของไกเนื้อ

ระหวางการขนสงจากฟารมสูโรงฆาสัตวสัตวปกเพื่อ

การสงออกของประเทศไทย

30% 22 ม.ีค.2561

เรื่องที่ 1 การพัฒนาและทดสอบความใชไดของวิธี

ยืนยันเชื้อ Escherichia coli ดวยเทคนิค 

matrix-assisted laser desorption/ionization 

time-of-flight mass spectrometry

60%

เรื่องที่ 2 การเปรียบเทียบชวงอุณหภูมิที่เหมาะสม

ในการบมเพื่อตรวจเชื้อ Salmonella spp. ใน

ตัวอยางเนื้อสัตวและน้ํานม

60%

เรื่องที่ 1 คูมือการนําเขา-สงออกสินคาปศุสัตว

สําหรับเจาหนาที่

80%

เรื่องที่ 2 การวิเคราะหเครือขายทางสังคม

เคลื่อนยายสุกรของจังหวัดนาน

20%

20 ก.พ.2563 21 ก.พ.2563 ผ่าน29 ม.ค.2563

81 นายอนุรักษ  

มวงทิม

79

80 นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 1181

 กลุมตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตวและผลผลิต

จากสัตว  สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว

 ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่

และสวนราชการเดิม

ผ่าน

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

30 ม.ค.2563

รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 1 ส.ค.2562

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (บริการ)

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 1626

 กลุมตรวจสอบมาตรฐานดานการปศุสัตว 

สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคา

ปศุสัตว ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

เลขที่และสวนราชการเดิม

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

21 ม.ค.2563 21 ม.ค.2563 23 ม.ค.2563 

21 เม.ย.2563

ผ่าน

10 ม.ีค.2563 รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 1 ส.ค.2562

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่  

4844 กลุมควบคุม เคลื่อนยายและบําบัดโรค

สัตว ดานกักกันสัตวกาญจนบุรี สํานักควบคุม 

ปองกันและบําบัดโรคสัตว ขอประเมินเพื่อ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการ

เดิม

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

30 ม.ค.2563 21 ก.พ.2563 

21 เม.ย.2563
10 ม.ีค.2563 

30 เม.ย.2563

10 ม.ีค.2563 

30 เม.ย.2563

รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 26 พ.ย.2562

นายวัชระ 

จันทรวัชรกาล

นายวินัย กาญ

จนมาลา

20 ก.พ.256329 ม.ค.2563



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 การศึกษาความสัมพันธของการปฏิบัติ

ทางการเกษตรที่ดี (GAP) กับคุณภาพน้ํานมดิบใน

พื้นที่จังหวัดลพบุรี จังหวัดสระบุรีและจังหวัด

นครราชสีมา

60%

เรื่องที่ 2 การตรวจคัดกรองยาปฏิชีวนะในน้ํานมโค

และนมแพะดวยเทคนิค Radio receptor assay

70%

เรื่องที่ 1 การตรวจหาเชื้อจุลินทรียและการดื้อตอ

สารตานจุลชีพที่เก็บจากเนื้อและอวัยวะภายใน

(ซีกัม)ของไกและสุกรในพื้นที่จังหวัดสงขลา 

ระหวางป 2559-2560

60%

เรื่องที่ 2 ศึกษาปญหาและแนวทางการพัฒนาโรง

ฆาสัตวที่เหมาะสมในการผลิตสินคาสิ่งบงชี้ทาง

ภูมิศาสตร "หมูยางเมืองตรัง"

40%

เรื่องที่ 1 ปจจัยเสี่ยงการปองกันและควบคุมโรคบรู

เซลลาในแพะเนื้อของเกษตรกรผูเลี้ยงแพะในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

80% 18 ม.ีค.2563

เรื่องที่ 2 การศึกษาปจจัยเสี่ยงของการเกิดโรคเฮ

โมรายิกเซพติซีเมีย(โรคคอบวม)ในกระบือและโค

เนื้อ ตําบลกานเหลือง อําเภอนาแก จังหวัด

นครพนม พ.ค.-ม.ิย.2558

20% 13 ม.ีค.2561

31 ม.ค.2563 24 ก.พ.2563

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 2691

 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักงาน

ปศุสัตวจังหวัดสงขลา ขอประเมินเพื่อแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 1880

 สวนสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต 4 ขอ

ประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และ

สวนราชการเดิม

11 ม.ีค.2563 23 ธ.ค.2562 11 ม.ีค.2563 10 เม.ย.2563 30 เม.ย.2563

ผ่าน

ไม่ผ่าน83 นายจักรพันธ 

มากสุวรรณ

84

82

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (บริการ)

นายชนินทร  

นาชม

รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 1 ส.ค.2562

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

30 ม.ีค.2563 9 เม.ย.2563 10 เม.ย.2563 30 เม.ย.2563 

12 พ.ค.2563

รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 26 พ.ย.2562

ผ่าน

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 1198

 กลุมตรวจสอบคุณภาพนมและผลิตภัณฑนม 

สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว ขอ

ประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และ

สวนราชการเดิม

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

31 ม.ค.2563 21 ก.พ.2563 10 ม.ีค.2563

รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 26 พ.ย.2562

นางสาว

เนาวรัตน   

กําภูศิริ



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 ปจจัยเสี่ยงและการปนเปอนของเชื้อ

แบคทีเรียในเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวในพื้นที่จังหวัด

อุทัยธานี ป พ.ศ.2562

80%

เรื่องที่ 2 การสํารวจความรู และทัศนคติของผู

ประกอบเจาหนาที่สํานักงานปศุสัตวจังหวัดพิจิตรตอ

โครงการฟารมลด ฟารมปลอดการใชยาปฏิชีวนะ

ในฟารมไกเนื้อ และฟารมสุกรจังหวัดพิจิตร

20%

เรื่องที่ 1 การสํารวจความรู  และทัศนคติของ

ผูประกอบการและเจาหนาที่สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดพิจิตรตอโครงการฟารมลด ฟารมปลอดการ

ใชยาปฏิชีวนะในฟารมไกเนื้อ และฟารมสุกร

จังหวัดพิจิตร

80%

เรื่องที่ 2 ปจจัยเสี่ยงและการปนเปอนของเชื้อ

แบคทีเรียในเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวในพื้นที่จังหวัด

อุทัยธานี ป พ.ศ.2562

20%

เรื่องที่ 1 การศึกษาปจจัยเสี่ยงตอการเกิดโรคปาก

และเทาเปอยในโคนมของอําเภอเทพสถิต จังหวัด

ชัยภูมิ ป 2559

80% 28 ก.พ.2562

เรื่องที่ 2 การศึกษาความชุกและปจจัยเสี่ยงตอการ

พบผลบวกทางซีรั่มของโรคแทงติดตอในฝูงแพะ 

จังหวัดชัยภูมิ ป2561-2562

20% 27 เม.ย.2563

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 3032

 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักงาน

ปศุสัตวจังหวัดพิจิตร ขอประเมินเพื่อแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

นายสัตวแพทย

ชํานาญการ

พิเศษ

20 พ.ค.2563 15 พ.ค.2563 8 ม.ิย.2563 รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 26 พ.ย.2562

87 นายสุรสิทธิ์  

วิชัยแสง

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 4780

 กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดชัยภูมิ ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

นายสัตวแพทย

ชํานาญการ

พิเศษ

20 พ.ค.2563 21 พ.ค.2563 รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 26 พ.ย.2562

86 นายปราโมทย 

 คายชัยภูมิ

รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 26 พ.ย.2562

15 พ.ค.2563

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (บริการ)

85 นายสุราษฎร 

 สัทธิง

8 ม.ิย.2563นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 4186

 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักงาน

ปศุสัตวจังหวัดอุทัยธานี ขอประเมินเพื่อแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

นายสัตวแพทย

ชํานาญการ

พิเศษ

19 พ.ค.2563



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 การศึกษาสภาพโรงฆาสัตวที่ไดรับ

ใบอนุญาต ฆจส.2/กฆ.1 เพื่อพัฒนาเขาสูมาตรการ

ปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว (GMP) ในจังหวัด

หนองคาย ปรงบประมาณ 2562

80%

เรื่องที่ 2 วิเคราะหพื้นที่เสี่ยงในการเกิดโรคไขหวัด

นกในจังหวัดหนองคาย ดวยการประยุกตใชการ

วิเคราะหการตัดสินใจแบบหลากหลายหลักเกณฑ

และระบบสารสนเทศ

20%

เรื่องที่ 1 การศึกษาทัศนคติของผูประกอบกิจการ

ฆาสัตวและปจจัยที่มีผลตอการปนเปอนเชื้อ

แบคทีเรียในเนื้อสุกรจากโรงฆาสัตวจังหวัดกาฬสินธุ

80%

เรื่องที่ 2 การเฝาระวังการใชสารเบตาอะโกนิสทใน

สุกรจังหวัดกาฬสินธุ ปงบประมาณ 2556 - 2560

80%

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (บริการ)

88 นางรัถยา  

หมั่นจิตร

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 1431

 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักงาน

ปศุสัตวจังหวัดหนองคาย ขอประเมินเพื่อแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

นายสัตวแพทย

ชํานาญการ

พิเศษ

20 พ.ค.2563 14 พ.ค.2563 5 ม.ิย.2563 รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 26 พ.ย.2562

89 นางเกศวดี  

โคตรภูเวียง

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 2555

 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักงาน

ปศุสัตวจังหวัดกาฬสินธุ ขอประเมินเพื่อแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

นายสัตวแพทย

ชํานาญการ

พิเศษ

20 พ.ค.2563 14 พ.ค.2563 5 ม.ิย.2563 รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 26 พ.ย.2562



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 การศึกษาลักษณะทางพันธุกรรมของเชื้อ 

Theileria spp. ในสัตวเคี้ยวเอื้อง

80% 2 ก.ย.2557

เรื่องที่ 2 การสํารวจทางซีรัมวิทยาของโรคนีโอสปอ

โรสิสในโคนมที่เลี้ยงในพื้นที่ภาคกลางของประเทศ

ไทยในป 2554

30%  13 ม.ิย.2555

เรื่องที่ 1 เปรียบเทียบวิธีการลดอุณหภูมิในการเก็บ

รักษาเซลล BHK21 C13 ชนิดแขวนลอย

80%

เรื่องที่ 2 การตรวจหาเชื้อ Mycoplasma 

gallisepticum และ Mycoplasma synoviae ใน 

allantoic fluid ที่ใชสําหรับผลิตวัคซีนนิวคาสเซิล

เชื้อเปน สเตรนลาโซตา ดวยปฏิกิริยาลูกโซแบบ 

real-time

20%

เรื่องที่ 1 ผลของโปรเจสตินชนิดสอดชองคลอดและ

ชนิดฝงใตผิวหนังเพื่อผสมเทียมแบบกําหนดเวลาตอ

การตั้งทองในกระบือปลักไทย

80% 3 ต.ค.2559

เรื่องที่ 2  ระดับแรธาตุที่จําเปนในซีรัมแมโคนมท

รอปคอลโฮลสไตนหลังคลอดในเขตจังหวัดลพบุรี

20% 11 ต.ค.2559

13 พ.ย.2558 ผ่าน23 ธ.ค.2559

1

7 พ.ย.2559 7 พ.ย.2559

ผ่าน

28 พ.ย.2559

28 พ.ย.2559

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

14 พ.ย.2559

28 พ.ย.2559

ผ่าน

3 14 พ.ย.2559

นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (วิจัย)

นางสาวมัญชรี

   ทัตติยพงศ

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 18 ต.ค.2559

นายฉัตรชัย   

 สืบคํา

2 รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 18 ต.ค.2559

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 18 ต.ค.2559

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 1251

 กลุมผลิตชีวภัณฑ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว

  ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่

และสวนราชการเดิม

23 ธ.ค.2559

นายอนุรักษ 

ตระการรังสี

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 1402

 ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ขอนแกน สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุ

สัตว ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

เลขที่และสวนราชการเดิม

23 ธ.ค.2559

4 พ.ย.2559 4 พ.ย.2559นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 840 

กลุมปรสิตวิทยา สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ  

ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่

และสวนราชการเดิม



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 ระบาดวิทยาและสายวิวัฒนาการเชิง

ภูมิศาสตรของโรคพิษสุนัขบาในจังหวัดอุบลราชธานี

 ระหวางป พ.ศ.2554-2557

40%

เรื่องที่ 2 การศึกษาลําดับสารพันธุกรรมของไวรัส

พิษสุนัขบา เชิงสารสนเทศภูมิศาสตรในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง ระหวางป พ.ศ.

2554-2556

60%

เรื่องที่ 3 การเปรียบเทียบผลการตรวจโรควัณโรค

ระหวางวิธีการผาซากและ real-time PCR ใน

กระบือปลักที่ใหผลบวกตอการทดสอบทางผิวหนัง

40%

เรื่องที่ 1 การศึกษาการใหเชื้อพิษทับหลังฉีดวัคซีน

อหิวาตสุกรชนิดตางๆที่ 3,7และ 14 วัน

80%

เรื่องที่ 2  การศึกษาเกี่ยวกับการแพรกระจายและ

การขับเชื้อของวัคซีนนิวคาสเซิลชนิดเชื้อเปน

20%

เรื่องที่ 1 ลักษณะทางพันธุกรรมของไวรัสเบอรซา

อักเสบติดตอในไกไขในจังหวัดกําแพงเพชรและ

นครสวรรคในปพ.ศ.2557-2558

80% 10 เม.ย.2560

เรื่องที่ 2  ปจจัยเสี่ยงของการระบาดของโรคพีอาร

อารเอสในพื้นที่ภาคเหนือตอนลางระหวางป 

2553-2554

20% 29 ม.ค.2557

เรื่องที่ 3  การศึกษาระดับภูมิคุมกันโรคนิวคาสเซิล

ในไกพื้นเมืองภายหลังไดรับวัคซีนในพื้นที่จังหวัด

พิจิตร

20% 12 เม.ย.2560

นางธรรมรัฐ  

สุจิต

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 18 ต.ค.2559

ผ่าน23 ธ.ค.255923 พ.ย.2559นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

23 พ.ย.2559

นายบพิธ      

 ปุยะติ

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 1847

 กลุมระบาดวิทยาและสารสนเทศ ศูนยวิจัย

และพัฒนาการสัตวแพทยภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง สํานักงานปศุสัตว

เขต 3 ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

เลขที่และสวนราชการเดิม

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 18 ต.ค.2559

ผ่าน

ผ่านนายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 812

กลุมแบคทีเรียและเชื้อรา สถาบันสุขภาพสัตว

แหงชาติ ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

เลขที่และสวนราชการเดิม

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

11 ก.พ.2558

8 พ.ค.2560

11 พ.ย.2559

นาย         

เกรียงไกร     

ไชยคํา

23 ธ.ค.2559

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 18 ต.ค.2559

17 ต.ค.25575

17 ม.ค.2560

17 ม.ค.2560

11 พ.ย.2559นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

4

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (วิจัย)

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

1193ศูนยทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุ

สําหรับสัตว สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ขอ

ประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และ

สวนราชการเดิม

12 ม.ิย.256021 เม.ย.256018 เม.ย.25606



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 การศึกษาศักยภาพตนทุนและ

ผลตอบแทนการผลิตโคขุนในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

80%

เรื่องที่ 2  ผลการเสริมกลูตามีนและกลูตาไธโอนใน

น้ํายาเจือจางน้ําเชื้อ ตอคุณภาพน้ําเชื้อของโค

พื้นเมืองสายอีสานและโคชนภายหลังการละลาย

20%

เรื่องที่ 1 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสาร 

cryoprotectant ชนิดตางๆในการเก็บรักษาเซลล 

BHK21C13

80% 24 ก.พ.2559

เรื่องที่ 2 ระดับแอนติบอดีตอวัคซีนโรคปากและเทา

เปอยของโคเนื้อในจังหวัดมุกดาหารและสกลนคร

20% 12 ม.ิย.2557

เรื่องที่ 1 ความสัมพันธระหวางขนาดเสนรอบวง

อัณฑะกับปริมาตรและคุณภาพน้ําเชื้อของโคนมท

รอปคอลโฮลสไตน

80%

เรื่องที่ 2  การใช Equex STM ในน้ํายาสําเร็จรูป

เจือจางน้ําเชื้อไขแดงเพื่อแชแข็งน้ําเชื้อแพะ

30%

เรื่องที่ 1 ผลของวัคซีนปากเทาเปอยตอคุณภาพ

น้ําเชื้อแพะพันธุบอรในภาคใตของไทย

80%

เรื่องที่ 2  เปรียบเทียบวิธีเหนี่ยวนําการเปนสัด ดวย

 Ovsynch และโปรเจสเตอโรนชนิดสอดชองคลอด 

โดยผสมเทียมแบบกําหนดเวลาในแพะพื้นเมือง

ลูกผสมในภาคใตของประเทศไทย

20%

เลื่อนประชุม 

จากวันที่ 27 

ก.ค.2560 

เปนวันที่ 10 

ส.ค.2560

23 พ.ค.2560

8

23 พ.ค.2560

ไม่ผ่าน

9 นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

ผ่าน

ผ่าน

รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 1 พ.ค.2560

8 พ.ค.2560 รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 1 พ.ค.2560

8 พ.ค.2560นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 1243

 กลุมผลิตชีวภัณฑ สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑสัตว

  ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่

และสวนราชการเดิม

11 เม.ย.2560

ผ่าน

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (วิจัย)

นางสาว     

กมลชนก    

สรอยเพชร

7 8 พ.ค.2560

28 ม.ิย.2560

10 4 ก.ย.256023 พ.ค.2560นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 18 ต.ค.2559

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

นายธวัชชัย   

โพธิ์คํา

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 1352

  ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สระบุรีสํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 

 ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่

และสวนราชการเดิม

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 2254

 ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

สงขลา สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว

 ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่

และสวนราชการเดิม

23 พ.ค.2560

เลื่อนประชุม 

จากวันที่ 27 

ก.ค.2560 

เปนวันที่ 10 

ส.ค.2560

21 พ.ย.2559

12 ม.ิย.2560 

เลื่อนประชุม 

จากวันที่ 27 

ก.ค.2560 

เปนวันที่ 10 

ส.ค.2560

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

1426ศูนยวิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพอุบลราชธานี สํานัก

เทคโนโลยีชีวภาพการผลิต  ปศุสัตว ขอประเมิน

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวน

ราชการเดิม

นายสุกิจ     

ประทุมชัย

5 ก.ค.2560

28 ม.ิย.2560

นายวิศิษฐ   

ทองเที่ยง

18 เม.ย.2560

รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

  1 พ.ค.2560

28 ม.ิย.25609 ก.ย.2558

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 การศึกษาโรคปากและเทาเปอยทาง

หองปฏิบัติการ ระหวางป พ.ศ. 2552-2556โดยใช

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

60% 20 ส.ค.2557

เรื่องที่ 2 การทําไวรัสโรคปากและเทาเปอยให

เขมขนโดยใชเครื่องกรองแบบเมมเบรนเสนใยกลวง

ชนิด Polysulfone

40% 15 ส.ค.2557

เรื่องที่ 3  ระดับแอนติบอดีตอวัคซีนโรคปากและเทา

เปอยของโคเนื้อในจังหวัดมุกดาหารและสกลนคร

20% 12 ม.ิย.2557

เรื่องที่ 1 การรับรูขาวสารและทัศนคติเกี่ยวกับสาร

เรงเนื้อแดงของผูเลี้ยงสุกร ผูประกอบการและ

ผูบริโภคในพื้นที่ภาคเหนือตอนลาง

80% 29 ม.ิย.2558

เรื่องที่ 2 การศึกษาทางซีรั่มวิทยาและปจจัยเสี่ยง

ของ    โรคบรูเซลโลซิสในแพะ แกะ ในพื้นที่จังหวัด

เพชรบูรณ ประจําปงบประมาณ 2555-2557

30%

เรื่องที่ 3  การศึกษาระดับความรูของเกษตรกร

เกี่ยวกับคาเซลลโซมาติกและผลการตรวจคาเซลล

โซมาติกจากตัวอยางน้ํานมโคดิบถังรวมรายฟารม 

ในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ

30%

เรื่องที่ 1 การวิเคราะหความหลากหลายทาง

พันธุกรรมของไวรัสโรคอหิวาตสุกรในพื้นที่

ภาคเหนือตอนบน ระหวางป 2553-2557

90%

เรื่องที่ 2 ความชุกทางซีรัมวิทยาของเชื้อไวรัสกอ

โรคปากและเทาเปอยในสัตวปาในเขตภาคเหนือ

ตอนบน ระหวางป 2554-2556

25%

เรื่องที่ 1 การสอบสวนทางระบาดวิทยาของโรคเลป

โตสไปโรสิสในสุกรจังหวัดนครศรีธรรมราช

80%

เรื่องที่ 2 ความครอบคลุมของการฉีดวัคซีนปองกัน

โรคพิษสุนัขบาในสุนัขมีเจาของในจังหวัด

นครศรีธรรมราช พ.ศ. 2554

20%

7 ม.ิย.2560

4 ต.ค.2560

ผ่าน23 พ.ค.2560นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

12

รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 1 พ.ค.2560

28 ม.ิย.2560

รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 1 พ.ค.2560

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (วิจัย)

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 868 

ศูนยอางอิงโรคปากและเทาเปอยภูมิภาคเอเชีย

ตะวันออกเฉียงใต สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ

ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่

และสวนราชการเดิม

11

ผ่าน

รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 1 พ.ค.2560

ผ่านนายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

นางสาวอรรถ

พร  จีนพันธ

7 ม.ิย.2560 28 ม.ิย.2560

13

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

4 ก.ย.2560   

 4 ต.ค.2560

15 ม.ิย.2560

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 1988

 ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ

(ตอนบน) สํานักงานปศุสัตวเขต 5 ขอประเมิน

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวน

ราชการเดิม

นายสืบชาติ 

สัจจวาทิต

11 พ.ค.2560

รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 1 พ.ค.2560

4 ต.ค.25603 พ.ค.25607 ม.ิย.2560

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 2071

 ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคเหนือ

(ตอนลาง)  สํานักงานปศุสัตวเขต 6 ขอประเมิน

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวน

ราชการเดิม

14 15 ม.ิย.2560

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

11 ต.ค.256028 ม.ิย.2560

นางวิจิตรา  

อนุกูล

5 ม.ค.2559

23 พ.ค.2560 30 ม.ิย.2560

7 ม.ิย.2560

นาง           

กิ่งกานต      

บุญสุยา สีโย

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

2203ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคใต

(ตอนบน) สํานักงานปศุสัตวเขต 8 ขอประเมิน

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวน

ราชการเดิม

ผ่าน



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 การผลิต polyclonal antibody จาก 

recombinant protein ชนิด gp51 และ p24 เพื่อ

ใชในการวินิจฉัยโรค Enzootic Bovine Leukosis 

(EBL) ใน formalin-fixed and 

paraffin-embedded tissues (FFPPE)

70%

เรื่องที่ 2 การใช biotinylated labelling probe 

เพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อ Mycoplasma 

columborale ในนกพิราบ โดยวิธี in situ 

hybridization

40%

เรื่องที่ 1 การตรวจพบ Sarcocystis ในโค-กระบือ 

ในกระบือ ในภาคตะวันเฉียงเหนือตอนบนระหวางป

 พ.ศ. 2554-2558

80%

เรื่องที่ 2 เปรียบเทียบวิธีปฏิกิริยาลูกโซโพลีมอร 

(PCR) กับวิธีตรวจเลือดปายสไลดแบบบาง 

(Stained thin smear) ในการตรวจหาเชื้อปรสิตใน

เลือดโค

20%

เรื่องที่ 3 ความไวของยาตานจุลชีพตอเชื้อ 

Escherchia coli ที่แยกไดจากอวัยวะสุกรในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหวางป พ.ศ. 

2549-2553

20% 6 ส.ค.2555

เรื่องที่ 1 การแทงลูกและการมีระดับของแอนตีบอดี

ตอโรคนีโอสปอราเคไนนุมในโคนมในเขต 1 2 3 

และ 7

80%

เรื่องที่ 2 ผลของโปรเจสตินชนิดสอดชองคลอดและ

ชนิดฝงใตผิวหนังเพื่อผสมเทียมแบบกําหนดเวลาตอ

การตั้งทองในกระบือปลักไทย

20%

17

4 ส.ค.2560นายเจษฎา 

รัตโณภาส

ผ่านนายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

ไม่ผ่าน16

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (วิจัย)

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 5 ต.ค.2560

1 ส.ค.2560

28 ม.ีค.2561 1 พ.ค.2561

27 ธ.ค.2560

5 ก.ค.2560 11 ต.ค.2560

10 เม.ย.25615 ก.พ.2561

นายอาจอง  

ออนหวาน

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 1914

 กลุมชันสูตรโรค ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตว

แพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

สํานักงานปศุสัตวเขต 4 ขอประเมินเพื่อแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

20 พ.ย.2560

4 ส.ค.2560

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 1372

 ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ชลบุรี

สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว  ขอ

ประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และ

สวนราชการเดิม

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 5 ต.ค.2560

รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 1 พ.ค.2560

15

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

30 ต.ค.2560

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 797 

กลุมพยาธิวิทยา สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่

และสวนราชการเดิม

28 ม.ีค.2561นายกิตติศักดิ์ 

แสงสกุล

30 ต.ค.2560

7 ส.ค.2560

ไม่ผ่าน



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 การเสริมฮอรโมนโกนาโดโทรปนรีลิสซิ่ง

เพื่อเพิ่มอัตราการตั้งทองในกระบือปลัก

80%

เรื่องที่ 2 การศึกษาลักษณะทางกายภาพของน้ําเชื้อ

โคพื้นเมืองไทย

20%

เรื่องที่ 1 ผลของการทําวัคซีนปากเทาเปอยตอ

คุณภาพน้ําเชื้อแพะพันธุบอรในภาคใตของไทย

80% 9 ก.ย.2559

เรื่องที่ 2 ผลของสารละลาย Equex STM และ

ระดับความเขมขนของน้ําเชื้อแชเข็งตออัตราการ

ผสมติดในแพะพื้นเมืองลูกผสมในภาคใตของ

ประเทศไทย

50% 28 พ.ค.2561

เรื่องที่ 1 ความไวรับตอยาตานจุลชีพของเชื้อ 

Escherichia coli และ Enterococcus spp. 

และยีนดื้อยาที่พบในมูลสุกร ระหวางฟารมที่มี

ระบบการเลี้ยงปกติ และฟารมกึ่งอินทรีย

60%

เรื่องที่ 2 การดื้อตอยาตานจุลชีพของเชื้อ 

Escherichia coli จากซีกัมสุกร และไกเนื้อในเขต

ภาคใตของประเทศไทย

60%

8 ส.ค.2561 27 ส.ค.2561 

 2 พ.ย.2561

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

3 เม.ย.2561 5 ม.ีค.2561 3 เม.ย.2561

7 ส.ค.2561นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 2201

 ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาคใต

ตอนบน สํานักงานปศุสัตวเขต 8 ขอประเมิน

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวน

ราชการเดิม

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (วิจัย)

นายณรงคกร  

เกษมสุข

12 ม.ิย.2561 19 ม.ิย.2561

16 ต.ค.2561นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

20

1 พ.ค.256118 นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 1425

 ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

อุบลราชธานี สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิต

ปศุสัตว  ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

เลขที่และสวนราชการเดิม

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 5 ต.ค.2560

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 22 ม.ีค.2561

นางกมลสิริ   

ภูมิภมร

19 นายวิศิษฐ    

ทองเที่ยง

10 เม.ย.2561

30 พ.ค.2561

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

2254ศูนยวิจัยการผสมเทียมและ

เทคโนโลยีชีวภาพสงขลา สํานัก

เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว  ขอประเมิน

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวน

ราชการเดิม

ผ่าน

ผ่าน

26 ม.ิย.2561 2 ส.ค.2561 รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 22 ม.ีค.2561

ผ่าน



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 ระบาดวิทยาและพยาธิวิทยาของโรคเมลิ

ออยดในแพะในภาคตะวันตกของประเทศไทย 

ระหวางป 2550-2559 ระยะเวลาดําเนินการ : 

ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560

85%

เรื่องที่ 2 ความชุกทางซีรัมวิทยาและปจจัยเสี่ยงของ

โรคติดตอจากสัตวสูคนที่สําคัญในแพะและแกะใน

จังหวัดภาคตะวันตกของประเทศไทย ระยะเวลา

ดําเนินการ : ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558

20%

เรื่องที่ 1 ระบาดวิทยาของโรคไขคิวในสัตวเคี้ยว

เอื้องในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ

ของประเทศไทย ป 2555-2556 ระยะเวลา

ดําเนินการ : มีนาคม 2555 - ธันวาคม 2556

75%

เรื่องที่ 2 การหา genotype ของเชื้อ Coxiella 

burnetii จากรกสัตวเคี้ยวเอื้องดวยวิธี 

Single-Nucleotide Polymorphism (SNP) 

ระยะเวลาดําเนินการ : มกราคม 2557 - สิงหาคม 

2560

65%

เรื่องที่ 1 การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยเชื้อปรสิตที่เปน

สาเหตุของโรคคริปโตสปอริดิโอซิสในลูกโคและ

กระบือโดยเทคนิค Nested Polymerase Chain 

Reaction

70% 20 ธ.ค.2561

เรื่องที่ 2 การศึกษาความชุกของพยาธิภายใน

กระเพาะอาหารและลําไสของโค และกระบือที่เขา

กักในโครงการธนาคารโค กระบือ เพื่อเกษตรกร

ตามพระราชดําริ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งแตป

 พ.ศ.2556-2557

30% 31 ส.ค.2560

25 ก.ค.2562

14 ก.ย.2561

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 22 ม.ีค.2561

23 นางจันทรา  

วัฒนะเมธา

นนท

3 ก.ย.2561

22

21 นางสาว    

รัตติยา     

นาคสุวรรณ

27 ส.ค.2561 24ก.ย.2561

24 ส.ค.2561

ผ่าน

12 ต.ค.2561 

19 ต.ค.61

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 22 ม.ีค.2561

10 ส.ค.2561

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 830 

กลุมภูมิคุมกันวิทยา สถาบันสุขภาพสัตว

แหงชาติ ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

เลขที่และสวนราชการเดิม

11 ก.ย.2561นางสาวภัทริน

โอภาสชัยทัตต

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (วิจัย)

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 25 ก.ย.2561

24ก.ย.2561 ผ่าน

     ผ่านนายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 839 

กลุมปรสิตวิทยา สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่

และสวนราชการเดิม

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

14 ม.ีค.2562

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 2133

 ศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค

ตะวันตก สํานักงานปศุสัตวเขต 7 ขอประเมิน

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวน

ราชการเดิม

12 ต.ค.2561

14 ม.ิย.256214 ม.ีค.2562



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 ระยะเวลาผสมเทียมหลังเหนี่ยวนําการ

เปนสัดตออัตราการผสมติดในแพะเนื้อลูกผสม

80%

เรื่องที่ 2 ผลของโปรเจสตินชนิดสอดชองคลอดและ

ชนิดฝงใตผิวหนังเพื่อผสมเทียมแบบกําหนดเวลาตอ

การตั้งทองในกระบือปลักไทย

20%

เรื่องที่ 1 การตรวจพบ Sarcocystis ในโค-กระบือ 

ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ระหวางป 

พ.ศ.2554-2558

80% 1 ส.ค.2560

เรื่องที่ 2 การสํารวจความชุกของโรคมาลาเรียไกงวง

ในพื้นที่จังหวัดเลย

25% 7 ม.ีค.2561

เรื่องที่ 1 การศึกษาคาชีวเคมีในซีรัมมาพันธุลูกผสม

โทโรเบรดในพื้นที่อําเภอเมือง จังหวัดขอนแกน

80% 10 ม.ิย.2562

เรื่องที่ 2 ปญหาสุขภาพโคนมในฟารมเกษตรกรราย

ยอยในกลุมโคนมเกษตรกาวหนา จังหวัดขอนแกน 

ระหวางเดือนมกราคม 2557 – กุมภาพันธ 2559

60% 1 ส.ค.2560

เรื่องที่ 1 การเตรียมไวรัสอหิวาตสุกรชนิดรุนแรงจาก

เซลลเพาะเลี้ยงชนิด SK6

80% 12 ต.ค.2561

เรื่องที่ 2 การเตรียมไวรัสกาฬโรคเปดชนิดรุนแรง

จากเซลลคัพภะไกปลอดเชื้อ

20% 28 ส.ค.2561

เรื่องที่ 1 การเตรียมไวรัสกาฬโรคเปดชนิดรุนแรง

จากเซลลคัพภะไกปลอดเชื้อ

80% 28 ส.ค.2561

เรื่องที่ 2 การเตรียมไวรัสอหิวาตสุกรชนิดรุนแรงจาก

เซลลเพาะเลี้ยงชนิด SK6

20% 12 ต.ค.2561

31 ก.ค.2562 31 ก.ค.2562

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

1 ส.ค.2562

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 1911

 กลุมชันสูตรโรคสัตว ศูนยวิจัยและพัฒนาการ

สัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

สํานักงานปศุสัตวเขต 4 ขอประเมินเพื่อแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

27 ก.พ.2562

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

21 ส.ค.2562 21 ส.ค.256228 ผ่าน

25 นายอาจอง 

ออนหวาน

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

22 ม.ีค.2562นายกิตติศักดิ์ 

แสงสกุล

14 ม.ิย.2562 25 ก.ค.2562 

15 ส.ค.2562
20 ม.ีค.2562

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 1372

 ศูนยวิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพ

ชลบุรี สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว 

 ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่

และสวนราชการเดิม

24

ผ่าน

ผ่านนายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

21 ส.ค.2562 21 ส.ค.2562 9 ก.ย.256227

นายทวี      

พงษสุพรรณ

17 ต.ค.2562 25

 ต.ค.2562

ผ่าน

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

1253กลุมผลิตชีวภัณฑ  สํานักเทคโนโลยีชีว

ภัณฑสัตว ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

31 ก.ค.2562

17 ต.ค.2562 25

 ต.ค.2562

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

1 ส.ค.2562

นายดิถี  

ประเสริฐ

สุวรรณ

15 ส.ค.2562 รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 27 ก.พ.2562

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

1237กลุมสัตวทดลอง  สํานักเทคโนโลยีชีว

ภัณฑสัตว ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

นายกังวาน    

จึงธีรพานิช

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (วิจัย)

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 27 ก.พ.2562

26

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 1914

 กลุมชันสูตรโรคสัตว ศูนยวิจัยและพัฒนาการ

สัตวแพทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 

สํานักงานปศุสัตวเขต 4 ขอประเมินเพื่อแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

9 ก.ย.2562

     ผ่าน

20 ม.ีค.2562

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 25 ก.ย.2561

25 ก.ค.256222 ม.ีค.2562 14 ม.ิย.2562



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 การเตรียมวัคซีนอหิวาตเปด-ไก เพื่อใชฉีด

รวมกับวัคซีนกาฬโรคเปด

80%

เรื่องที่ 2 ประสิทธิภาพของวัคซีนอหิวาตเปด-ไก 

ชนิดน้ํามัน

20%

เรื่องที่ 1 การสอบสวนโรคทางอณูชีววิทยาของโรค

มาเร็กซในฟารมไกไขในจังหวัดระนอง

60%

เรื่องที่ 2 การวิเคราะหลักษณะและความสัมพันธ

ทางพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโลหิตจางติดตอในไกจาก

ไกเนื้อในภาคกลางของประเทศไทย

60%

เรื่องที่ 1 ประสิทธิภาพของวัคซีนอหิวาตเปด-ไก 

ชนิดน้ํามัน

80%

เรื่องที่ 2 พัฒนาวัคซีนโรคปากและเทาเปอยสําหรับ

โค กระบือ แพะ แกะ ไทปโอที่ใหความคุมโรคสูง : 

ความคุมโรคในโคภายหลังการฉีดวัคซีนโรคปากและ

เทาเปอยที่มีปริมาณแอนติเจนตางกัน

20%

เรื่องที่ 3 ความคุมโรคขามกันของวัคซีนโรคปากและ

เทาเปอยสําหรับโค กระบือ แพะ แกะ ซีโรไทป A 

สเตรนตางๆ

20%

8 พ.ย.2562 3ธ.ค.2562 

20ธ.ค.2562

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

1 ส.ค.2562

ผ่าน

ผ่าน

6 พ.ย.2562 11 ต.ค.2562 6 พ.ย.2562

13 ธ.ค.2562

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

20 ก.ย.2562

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 1233

 กลุมผลิตชีวภัณฑัสัตว สํานักเทคโนโลยีชีว

ภัณฑสัตว ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

30

23ก.ย.2562 17 ต.ค.2562

นางสาวนันทพร 

วันดี

15 ม.ค.2563 รอบประกาศ

รายชื่อลว.  

26 พ.ย.2562

ผ่าน

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

1 ส.ค.2562

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (วิจัย)

นางวรพร       ปู

สูงเนิน

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 1250

 กลุมผลิตชีวภัณฑ  สํานักเทคโนโลยีชีวภัณฑ

สัตว ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

เลขที่และสวนราชการเดิม

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

13 ธ.ค.2562

23 ส.ค.256229

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

31 13 ธ.ค.2562 6 ก.ย.2562

20 ก.ย.2562

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 819 

กลุมไวรัสวิทยา สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่

และสวนราชการเดิม

นายวีรชาย  ปู

สูงเนิน



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 ผลของวิธีการปนแยก seminal plasma 

ดวยสารละลายเพอรคอลตอคุณภาพน้ําเชื้อแชแข็ง

สุกรภายหลังการละลาย

80%

เรื่องที่ 2 ความสัมพันธระหวางโปรตีน PDC-109 ใน

 seminal plasma ของพอพันธุโคนมทรอปคอล 

โฮลสไตน ตอความสามารถในการแชแข็งน้ําเชื้อ

20%

เรื่องที่ 1 เปรียบเทียบลักษณะทางพันธุกรรมของ

เชื้อ ทริปปาโนโซมา อีแวนซาย บริเวณ Internal 

Transcribed Spacer (ITS) จากกวางรูซา (Cervus

 timorensis) และ กระบือแมน้ํา (Bubalus 

bubalis) ในประเทศไทย

80%

เรื่องที่ 2 การตรวจพบสารพันธุกรรม และการ

วิเคราะหความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการของ 

Plasmodium inui และ Hepatocystis spp.ในลิง

แม็กแคกในประเทศไทย

80%

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 1311

 สํานักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว กลุม

วิจัยการผลิตและมาตรฐานน้ําเชื้อ ขอประเมิน

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวน

ราชการเดิม

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 857 

กลุมสงเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสุขภาพสัตว

 สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ ขอประเมินเพื่อ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการ

เดิม

17 ธ.ค.2562 10 ม.ค.2563 15 ม.ค.25638 ม.ค.2563

25 ก.พ.2563 รอบ

ประกาศ

รายชื่อลว. 

1 ส.ค.2562

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการพิเศษ (วิจัย)

32 นายวรพงษ 

พงษศิริ

นายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ

29 ม.ค.2563 12 ธ.ค.2562 29 ม.ค.2563 5 ก.พ.2563

5 ก.พ.2563

นางสาวรุงรัตน  

ไสยสมบัติ

ผ่าน33

รอบ

ประกาศ

รายชื่อลว. 

 26 พ.ย.

2562

ผ่านนายสัตวแพทย 

 ชํานาญการ

พิเศษ



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 การเฝาระวังการใชสารเรงเนื้อแดงในสุกร

ในจังหวัดอุตรดิตถ ปงบประมาณ 2555-2557

70%

เรื่องที่  2 การปนเปอนเชื้อแบคทีเรียกอโรคในเนื้อ

สุกรจากโรงฆาสัตวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ 

ปงบประมาณ 2555 - 2557

30%

เรื่องที่ 1 การปนเปอนเชื้อแบคทีเรียกอโรคในเนื้อ

สุกรจากโรงฆาสัตวในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ 

ปงบประมาณ 2555-2557

40%

เรื่องที่  2 การเฝาระวังการใชสารเรงเนื้อแดงในสุกร

ในจังหวัดเพชรบูรณ ปงบประมาณ 2554-2557

60%

เรื่องที่  3 การเฝาระวังการใชสารเรงเนื้อแดงในสุกร

ในจังหวัดอุตรดิตถ ปงบประมาณ 2554-2557

30%

เรื่องที่ 1 การปนเปอนเชื้อซัลโมเนลลาในเนื้อสุกร

จากโรงฆาสัตวและสถานที่จําหนายเนื้อสัตว ใน

พื้นที่จังหวัดหนองคาย

80%

เรื่องที่  2 การเฝาระวังการใชสารเรงเนื้อแดงใน

จังหวัดเลย ระหวางป 2550-2555

20%

20 ธ.ค.2559

28 ก.พ.2560 8 พ.ค.2560 รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 18 ต.ค.2559

22 พ.ย.2559

นายสัตวแพทย ชํานาญการ (บริการ)

11 พ.ย.2559

3

20 ธ.ค.255911 พ.ย.2559

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 3508

 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักงาน

ปศุสัตวจังหวัดอุตรดิตถ       ขอประเมินเพื่อ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการ

เดิม

7 ส.ค.2558

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 18 ต.ค.2559

นายสัตวแพทย 

ชํานาญการ 

(ขอรับเงิน

ประจําตําแหนง)

นายสุทิน    

ฉากมงคล

ผ่าน

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 18 ต.ค.2559

นายสัตวแพทย 

ชํานาญการ 

(ขอรับเงิน

ประจําตําแหนง)

24 ก.พ.2560 23 ก.ย.2556 24 ก.พ.2560

ผ่าน

ไม่ผ่าน8 พ.ย.25591

7 ส.ค.2558นางสาวมนต

วจี ชูดวง

2

22 พ.ย.2559นายสัตวแพทย 

ชํานาญการ 

(ขอรับเงิน

ประจําตําแหนง)

8 พ.ย.2559

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 

3387กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดเลย  ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารง

ตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 3260

 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว สํานักงาน

ปศุสัตวจังหวัดเพชรบูรณ  ขอประเมินเพื่อ

แตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการ

เดิม

นายคณายศ  

กริอุณะ



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 การศึกษาคุณภาพน้ําเสียจากฟารมสุกร

ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ระหวางป 2553-2559

80% 12 ก.ย.2560

เรื่องที่ 2 การศึกษาความสัมพันธระหวางชนิดของ

เนื้อสัตว สถานที่เก็บตัวอยางและการปนเปอน

เชื้อซัลโมลเนลลาในเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวและ

สถานที่จําหนายเนื้อสัตวในพืนที่จังหวัดตาก 

ระหวางป 2557-2559

20% 2 ต.ค.2560

เรื่องที่ 1 การศึกษาความสัมพันธระหวางชนิดของ

เนื้อสัตว สถานที่เก็บตัวอยางและการปนเปอน

เชื้อซัลโมลเนลลาในเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวและ

สถานที่จําหนายเนื้อสัตวในพืนที่จังหวัดตาก 

ระหวางป 2557-2559

80% 2 ต.ค.2560

เรื่องที่  2 การศึกษาคุณภาพน้ําเสียจากฟารมสุกร

ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท ระหวางป 2553-2559

20% 12 ก.ย.2560

เรื่องที่ 1 ความรู ทัศนคติและวิธีการปฏิบัติในการ

ปองกันและควบคุมโรคเฮโมรายิกเซฟติซีเมีย (โรค

คอบวม) ของเกษตรกรผูเลี้ยงกระบือในพื้นที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย

80%

เรื่องที่ 2 การศึกษาความชุกของโรคคอนตาเจียส 

อกาแลคเทีย(Contagious agalactia) ในแพะ-แกะ

 ภายในพื้นที่ปศุสัตวเขต 1 ปงบประมาณ 2556

20%

25 ต.ค.2560

รอบประกาศ

รายชื่อลว.   

 5 ต.ค.2560

18 ต.ค.2560   รอบ

ประกาศ   

รายชื่อลว.   

 1 พ.ค.2560

30 พ.ย.256018 ต.ค.2560

  รอบ

ประกาศ   

รายชื่อลว.   

 1 พ.ค.2560

นายสุราษฎร 

สัทธิง

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 638 

กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว  สํานักงาน

ปศุสัตวจังหวัดชัยนาท ขอประเมินเพื่อแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

ผ่าน

4

10 เม.ย.2561 2 พ.ค.2561 

(เลื่อนประชุม 

เปนวันที่ 15 

พ.ค.2561)

ไม่ผ่าน

ไม่ผ่าน30 พ.ย.2560

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 1880

 สวนสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต 4 ขอ

ประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และ

สวนราชการเดิม

นายสัตวแพทย 

ชํานาญการ 

(ขอรับเงิน

ประจําตําแหนง)

26 ม.ีค.2561 27 ม.ีค.2561

25 ต.ค.2560

25 ต.ค.2560

นายชนินทร  

 นาชม

24 ต.ค.2560

นายสัตวแพทย 

ชํานาญการ 

(ขอรับเงิน

ประจําตําแหนง)

6 ม.ีค.2561

นายสัตวแพทย 

ชํานาญการ 

(ขอรับเงิน

ประจําตําแหนง)

5 นายตะวัน  

พรมศิลา

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 1730

 กลุมพัฒนาคุณภาพสินคาปศุสัตว  สํานักงาน

ปศุสัตวจังหวัดตาก ขอประเมินเพื่อแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

6

นายสัตวแพทย ชํานาญการ (บริการ)



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 ระดับภูมิคุมกันในแตละชวงเวลาหลังการ

ฉีดวัคซีนปองกันโรคปากและเทาเปอยในโคนม 

จังหวัดเชียงใหม ระยะเวลาดําเนินการ : กุมภาพันธ

 2560 - กันยายน 2561

60%

เรื่องที่ 2 ความชุกทางซีรัมวิทยาและระดับภูมิคุมกัน

โรคปากและเทาเปอยในโคและกระบือพื้นที่

ภาคเหนือตอนบน ป 2558-2560 ระยะเวลา

ดําเนินการ : ตุลาคม 2558 - กันยายน 2561

80%

เรื่องที่ 1 การเฝาระวังเชื้อแซลโมเนลลาในไกไขที่นํา

ออกทางดานกักกันสัตวหนองคาย ระยะเวลา

ดําเนินการ : มิถุนายน 2559 - กันยายน 2561

80% 13 ก.ย.2561

เรื่องที่ 2 การศึกษากระบวนการนําเขา-สงออก 

สินคาปศุสัตวผานดานกักกันสัตวระหวางประเทศ 

ระยะเวลาดําเนินการ : มกราคม 2558 - กันยายน 

2561

20% 17 ก.ย.2561

เรื่องที่ 1 การปนเปอนเชื้อแบคทีเรียในเนื้อสัตวจาก

โรงฆาสัตว ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนระหวางป 

2558-2560

80% 28 ก.พ.2562

เรื่องที่ 2 ความชุกทางซีรัมวิทยาและระดับภูมิคุมกัน

โรคปากและเทาเปอยในโคและกระบือ พื้นที่

ภาคเหนือตอนบน ป 2558-2560

20% 30 ส.ค.2561

รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 22 ม.ีค.2561

นายสัตวแพทย 

ชํานาญการ 

(ขอรับเงิน

ประจําตําแหนง)

16 ต.ค.2561

รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 22 ม.ีค.2561

12 ก.ย.2561

ไม่ผ่าน

30 ส.ค.2561 20 ก.ย.25617 นายณัฐวิทย  

อิ่มมาก

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 1961

 สวนสุขภาพสัตว สํานักงานปศุสัตวเขต 5 ขอ

ประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และ

สวนราชการเดิม

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 4908

 สวนมาตรฐานการปศุสัตว สํานักงานปศุสัตว

เขต 5 ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

เลขที่และสวนราชการเดิม

นายสัตวแพทย 

ชํานาญการ 

(ขอรับเงิน

ประจําตําแหนง)

19 ก.ย.2561 8 ต.ค.2561 24 ก.ย.2561 16 ต.ค.2561

ผ่าน24 ก.ย.2561

14 ม.ิย.2562 15 ก.ค.2562 รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 27 ก.พ.2562

ผ่าน

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 4833

 ดานกักกันสัตวหนองคาย กลุมควบคุม 

เคลื่อนยายและกักกัน สํานักควบคุม ปองกัน 

และบําบัดโรคสัตว ขอประเมินเพื่อแตงตั้งให

ดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

8

นายสัตวแพทย 

ชํานาญการ 

(ขอรับเงิน

ประจําตําแหนง)

9 นางสาว    

ณัฐณิชา     ตี

ยะสุขเศรษฐ

25 ม.ีค.2562

นายจงเจริญ 

มากสุวรรณ

25 ม.ีค.2562

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการ (บริการ)



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 คูมือการรับรองการปฏิบัติที่ดีสําหรับศูนย

รวบรวมน้ํานมดิบ ตามมาตรฐานบังคับ

60% 20 ส.ค.2562

เรื่องที่ 2 ปจจัยที่เกี่ยวของในการเฝาระวังโรคพิษ

สุนัขบาในเขตภาคใตตอนลาง ระหวางป พ.ศ.

2550-2556

60%

เรื่องที่ 3 การติดตามผลแทรกซอนหลังผาตัดของ

หนวยผาตัดทําหมันสุนัขและแมว สํานักงานปศุสัตว

จังหวัดสงขลา

40%

เรื่องที่ 1 คูมือการรับรองสัตวแพทยผูควบคุมฟารม

เลี้ยงสัตว

60%

เรื่องที่ 2 การตกคางของยาตานจุลชีพในเนื้อสัตว

จากโรงฆาสัตว ป 2559-2561

40%

เรื่องที่ 1 การตกคางของยาตานจุลชีพในเนื้อสัตว

จากโรงฆาสัตว ป 2559-2561

60%

เรื่องที่ 2 คูมือการรับรองสัตวแพทยผูควบคุมฟารม

เลี้ยงสัตว

40%

10 นางสาวรุจา  จิ

โรภาส

ผ่าน

11

9 ก.ย.2562 24 ต.ค.2562

22 ส.ค.2562 10 ก.ย.2562

นางสาวศศิภา

 แกวประเสริฐ

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 4890

 กลุมรับรองดานการปศุสัตว สํานักพัฒนา

ระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ขอ

ประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และ

สวนราชการเดิม

รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 27 ก.พ.2562

ผ่าน23 ส.ค.2562 20 ส.ค.2562 10 ก.ย.2562

ผ่าน

23 ม.ีค.2559

22 ส.ค.2562

12 นาย       

อัจฉบุณณ 

แสงศิริรักษ

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 4885

 กลุมควบคุมโรงฆาสัตวภายในประเทศ สํานัก

พัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว

 ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่

และสวนราชการเดิม

นายสัตวแพทย 

ชํานาญการ 

(ขอรับเงิน

ประจําตําแหนง)

10 ก.ย.2562

9 ก.ย.2562 24 ต.ค.2562 รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 27 ก.พ.2562

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 1611

 กลุมรับรองดานการปศุสัตว สํานักพัฒนา

ระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว ขอ

ประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และ

สวนราชการเดิม

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการ (บริการ)

นายสัตวแพทย 

ชํานาญการ 

(ขอรับเงิน

ประจําตําแหนง)

9 ก.ย.2562 24 ต.ค.2562 รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 27 ก.พ.2562

นายสัตวแพทย 

ชํานาญการ 

(ขอรับเงิน

ประจําตําแหนง)

20 ส.ค.2562



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 1 การพัฒนาและพิสูจนความใชไดของวิธี

วิเคราะหยืนยันชนิดและปริมาณสารตกคางยาสัตว 

กลุมยาตานการอักเสบชนิดไมใชสเตียรอยด ใน

กลามเนื้อสัตว โดยเทคนิค Liquid 

Chromatography Tandem Mass 

Spectrometry (LC-MS/MS)

70%

เรื่องที่ 2 การพัฒนาและพิสูจนความใชไดของวิธี

วิเคราะหยืนยันชนิดและปริมาณสารตกคางยา

ปฏิชีวนะโคลิสตินในกลามเนื้อไก โดยเทคนิคLiquid

 Chromatography Tandem Mass 

Spectrometry (LC-MS/MS)

30%

เรื่องที่ 1 การศึกษาการปนเปอนเชื้อแบคทีเรียใน

เนื้อไกและเนื้อสุกรจากสถานที่จําหนายเนื้อสัตว(ปศุ

สัตว OK) ในจังหวัดขอนแกน ปงบประมาณ 

2560-2562

80%

เรื่องที่ 2 การศึกษาทัศนคติของผูประกอบกิจการ

ฆาสัตวและปจจัยที่มีผลตอการปนเปอนเชื้อ

แบคทีเรียในเนื้อสุกรจากโรงฆาสัตวจังหวัดกาฬสินธุ

20%

14 นางสาวรัชนิดา 

ยิ่งดอน
นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 3994

 สํานักงานปศุสัตวอําเภอขอนแกน สํานักงาน

ปศุสัตวจังหวัดขอนแกน ขอประเมินเพื่อแตงตั้ง

ใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวนราชการเดิม

นายสัตวแพทย 

ชํานาญการ 

(ขอรับเงิน

ประจําตําแหนง)

21 พ.ค.2563 14 พ.ค.2563 5 ม.ิย.2563 รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 26 พ.ย.2562

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการ (บริการ)

13 นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 1180

 กลุมตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตวและผลผลิต

จากสัตว สํานักตรวจสอบคุณภาพสินคาปศุสัตว

 ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่

และสวนราชการเดิม

นายสัตวแพทย 

ชํานาญการ 

(ขอรับเงิน

ประจําตําแหนง)

10 เม.ย.2563 10 เม.ย.2563 13 เม.ย.2563 1 พ.ค.2563 รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 6 ม.ีค.2563

ไม่ผ่าน19 ส.ค.2562นางสาวพิชญา

ไผทสิทธิ์



ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 2 ผลของวิธีการปนแยก seminal plasma 

ดวยสารละลายเพอรคอลตอคุณภาพน้ําเชื้อแชแข็ง

สุกรภายหลังการละลาย

20%

ลําดับ ชื่อ - สกุล เอกสารวิชาการ สัดสวน

ผลงาน

ตําแหนง ตําแหนงขอ

ประเมิน

วันที่ กกจ. รับ วันที่

มาตรการ

เวียน

วันที่เอกสาร

สมบูรณ

สงกรรม การ

อาน

ประชุม รอบ

ประกาศ

รายชื่อ

มติที่ประชุม

เรื่องที่ 2 การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยเชื้อปรสิตที่เปน

สาเหตุของโรคคริปโตสปอริดิโอซิสในลูกโคและ

กระบือโดยเทคนิค Nested Polymerase Chain 

Reaction

25% 20 ธ.ค.2561

หมายเหตุ รอบประเมินที� 1/60 (ลงวันที� 1 พ.ค.2560)

รอบประเมินที� 2/60 (ลงวันที� 5 พ.ค.2561)

รอบประเมินที� 1/61 (ลงวันที� 22 ม.ีค.2561)

ลงขอมูลลาสุด ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563

นายสัตวแพทย 

ชํานาญการ 

(ขอรับเงิน

ประจําตําแหนง)

10 ม.ีค.2563 ผ่านเรื่องที่ 1 ความสัมพันธระหวางโปรตีน PDC-109 ใน

 seminal plasma ของพอพันธุโคนมทรอปคอล 

โฮลสไตน ตอความสามารถในการแชแข็งน้ําเชื้อ

80%

นายสัตวแพทย ชํานาญการ(วิจัย)

รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 6 ม.ีค.2563

1 นางจรรยาพร 

  รุงเรืองศักดิ์

นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 456 

กลุมวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีและความ

หลากหลายทางชีวภาพปศุสัตว สํานัก

เทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว ขอประเมิน

เพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่และสวน

ราชการเดิม

17 ธ.ค.2562 10 ม.ีค.2563 11 ม.ีค.63 31 ม.ีค.2563

กลุมพัฒนาระบบงานและอัตรากําลัง กกจ.

2 นางศศิวิมล  

สัจจพงษ

เรื่องที่ 1 การพัฒนาวิธีตรวจวินิจฉัยเชื้อปรสิตที่เปน

สาเหตุของโรคบาบิซิโอสิส ไทเลอริโอสิสและอะ

นาพลาสโมสิสในโคและกระบือโดยเทคนิค 

Multiplex Real-time Polymerase Chain 

Reaction

75% นายสัตวแพทยชํานาญการ ตําแหนงเลขที่ 838 

กลุมปรสิตวิทยา สถาบันสุขภาพสัตวแหงชาติ 

ขอประเมินเพื่อแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเลขที่

และสวนราชการเดิม

นายสัตวแพทย 

ชํานาญการ 

(ขอรับเงิน

ประจําตําแหนง)

15 พ.ค.2563 29 พ.ค.2563 19 พ.ค.2563 รอบประกาศ

รายชื่อลว.    

 26 พ.ย.2563

7 พ.ค.2563

(ตอ) นายสัตวแพทย ชํานาญการ(วิจัย)



รอบประเมินที� 2/61 (ลงวันที� 25 ก.ย.2561)

รอบประเมินที� 1/62 (ลงวันที� 27 ก.พ.2562)            

รอบประเมินที� 2/62 (ลงวันที� 1 ส.ค.2562)

รอบประเมินที� 3/62 (ลงวันที� 26 พ.ย.2562)

รอบประเมินที� 1/63 (ลงวันที� 6 ม.ีค.2563)
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