
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

 

สายงาน    สัตวแพทย์ 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ   ท่ีปฏิบติังานทางสตัวแพทย์ซ่ึงมีลกัษณะงานท่ีปฏิบติั 

เกี่ยวกบัการป้องกนัและกําจดัโรคสตัว์  เช่น  การฉีดยาวัคซีน  การตรวจและรักษาพยาบาลสตัว์  การกกั

สตัว์  การตรวจควบคุมการฆ่าสตัว์และจําหน่ายเนือ้สตัว์  ตามกฎ  ระเบียบ และพระราชบญัญติัควบคุม 

การฆ่าสตัว์และจําหน่ายเนือ้สตัว์  การให้คําแนะนําปรึกษาในด้านการเลีย้งและรกัษาสตัว์  การเพาะเลีย้ง

เชือ้เพ่ือผลิตชีวภัณฑ์  ตลอดจนช่วยดูแลอุปกรณ์เคร่ืองมือเคร่ืองใช้และการปฏิบติัการในห้องทดลอง   

เป็นต้น และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้องซ่ึงตําแหน่งต่าง ๆ   เหล่านีมี้ลกัษณะท่ีจําเป็นต้องใช้ผู้ มีความ

ชํานาญในวิชาการสตัวแพทย ์

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้คือ 

   สตัวแพทย์ 2 ระดบั 2  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   สตัวแพทย์ 3 ระดบั 3  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   สตัวแพทย์ 4 ระดบั 4  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   สตัวแพทย์ 5 ระดบั 5  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   สตัวแพทย์ 6 ว ระดบั 6  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   สตัวแพทย์ 7 ว ระดบั 7  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 
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ช่ือตําแหน่ง    สัตวแพทย์ 2 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานขัน้ต้นเกี่ยวกบังานสตัวแพทย์  ภายใต้การกํากบัตรวจสอบโดยทัว่ไปหรือ 

ตามคําสัง่  หรือแบบ  หรือแนวทางปฏิบติัท่ีมีอยู่อย่างกว้าง ๆ  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ตรวจและรักษาพยาบาลสตัว์ขัน้ต้นท่ีไม่ยาก  หรือรักษาพยาบาลสตัว์ตามคําสัง่ของ 

นายสตัวแพทย์ ช่วยดูแลการกกัสตัว์โดยตรวจจํานวนสตัว์ การประทบัตราและตัว๋พิมพ์ รูปพรรณ ตรวจ 

ใบอนุญาตและการฉีดวัคซีน  ตรวจสุขภาพอาการสตัว์  ออกสํารวจสตัว์เพ่ือค้นหาโรค ทําการฉดีวัคซีน 

ป้องกนัโรคล่วงหน้า การตรวจ ควบคุม การฆ่าและจําหน่ายเนือ้สตัว์ ตามกฎ ระเบียบ และ

พระราชบญัญติัควบคุมการฆ่าสตัว์และจําหน่ายเนือ้สตัว์ ช่วยปฏิบติังานในห้องทดลองเกี่ยวกบัการฉีด

และ 

เพาะเชือ้เลีย้งเชือ้ รวมทัง้การเตรียมอุปกรณ์และเคร่ืองมือในห้องทดลองและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  ได้รับประกาศนียบตัรวิชาสตัวแพทย์หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี ้ หรือทางอื่นท่ี ก.จ. กําหนด

ว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในวิชาการตรวจเนือ้สตัว์และในวิชาการป้องกนัและกําจดัโรคระบาดสตัว์ 

อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยองค์การบริหารส่วนจงัหวัด กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน กฎหมายระเบยีบพนกังานเทศบาล และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และ

ข้อบงัคบัอื่นท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบติังานธุรการและงานสารบรณอย่างเหมาะสม 

แก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความสามารถในการปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความละเอียดแม่นยํา 

6. มีความสามารถในการให้คําแนะนําเกี่ยวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบติังานท่ีอยู ่

ในความรับผิดชอบ 
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ช่ือตําแหน่ง    สัตวแพทย์ 3 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานสตัวแพทย์  หรือในฐานะ 

ผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบั

เดียวกนั รับผิดชอบงานสตัวแพทย์ โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีจํานวนหน่ึง  หรือ

ปฏิบติังานสตัวแพทย์ท่ียากพอสมควร ภายใต้การกํากบัตรวจสอบบ้าง และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รบั

มอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานท่ียากพอสมควรเกี่ยวกบัสตัวแพทย์โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง 

หรือหลายอย่าง เช่น ตรวจและวินิจฉยัโรคสตัว์ท่ีมีอาการชดัแจ้ง รักษาพยาบาลสตัว์ป่วย ดูแลการกกัสตัว์ 

ตรวจสุขภาพความสมบรูณ์ของสตัว์ท่ีคอกพกั บรรทุกลาํเลียงสตัว์ ออกสํารวจสตัว์และค้นหาโรค  

ฉีดวัคซีนป้องกนัโรคล่วงหน้า การตรวจควบคุมการฆา่และจําหน่ายเนือ้สตัว์  ตามกฎ  ระเบียบ  และ 

พระราชบญัญติัควบคุมการฆ่าสตัว์และจําหน่ายเนือ้สตัว์  เป็นต้น  ช่วยปฏิบติังานในห้องทดลองเกี่ยวกบั

ภารกิจและเพาะเชือ้การผ่าตดั  การเตรียมอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ   ให้คําปรึกษาแนะนําในการ

ปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน   ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังาน  เช่น ติดต่อ

ประสานงาน  ควบคุม ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนําและแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานใน

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งสตัวแพทย์ 2  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั   2    

หรือท่ี  ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี  โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบังานสตัวแพทย์มาแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกนัสตัวแพทย์ 2 แล้ว  จะต้อง 

1. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสงัคม  

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล 
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ช่ือตําแหน่ง    สัตวแพทย์ 4 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานสตัวแพทย์ ซ่ึงมีหน้าท่ี

ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ี

ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รบัผิดชอบงานสตัวแพทย์ โดยควบคุม

ตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนหน่ึง   หรือปฏิบติังานสตัว

แพทย์ท่ียาก   โดยไม่จําเป็นต้องมีผู้กํากบัตรวจสอบหรือภายใต้การตรวจสอบบ้าง  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่น

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และดําเนินการ 

ปฏิบติังานท่ีค่อนข้างยากมากเกี่ยวกบังานสตัวแพทย์ โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง 

เช่น ตรวจและวินิจฉยัโรคสตัว์ การรักษาพยาบาลสตัว์ป่วย การตรวจและควบคุมการกกัสตัว์ การตรวจ 

สุขภาพและความสมบูรณ์ของสตัว์ การดูแลการบรรทุกลําเลียงสตัว์ การออกสํารวจสตัว์และค้นหาโรค 

การฉีดวัคซีนป้องกนัโรคล่วงหน้า การตรวจควบคุมการฆา่และจําหน่ายเนือ้สตัว์  ตามกฎ    ระเบียบ   

และพระราชบญัญติัควบคุมการฆา่สตัว์และจําหน่ายเนือ้สตัว์ เป็นต้น ปฏิบติัในห้องทดลองเกี่ยวกบั 

การฉีดและเพาะเชือ้การผ่าตดั การเตรียมอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ  ศึกษาวิเคราะห์และเสนอความเห็น

เกี่ยวกบัปัญหาโดยทัว่ไปด้านการป้องกนัและกําจดัโรค   ให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก ่

เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่างๆ เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีและปฏิบติัหน้าท่ีอื่น 

ท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังาน  เช่น  ติดต่อ

ประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม

ประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หรือปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งสตัวแพทย์ 2 และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 3  

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี    โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบังานสตัวแพทยม์าแล้ว 

ไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งสตัวแพทย์ 2 และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั 2  หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบังานสตัวแพทย์ 

มาแล้วไม่น้อยกว่า  1 ปี 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

 นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัเจ้าพนกังานห้องสมุด 3 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ  ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

2. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนําและ 

เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

3. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

4. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่ 21 มิถนุายน 2545 

และแก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 



 

ช่ือตําแหน่ง    สัตวแพทย์ 5 
 

ตําแหน่งประเภท      ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานสตัวแพทย์ ซ่ึงมีหน้าท่ี 

ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมี

หน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานสตัวแพทย์ โดยควบคุม

ตรวจสอบการปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบติังาน

สตัวแพทย์ท่ียากมาก โดยไม่จําเป็นต้องมี ผู้กํากบัตรวจสอบ และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  พิจารณา ศึกษา วิเคราะห์ ทําความเห็นสรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการ

ปฏิบติังานท่ียากมากเกี่ยวกบังานสตัวแพทย์ โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น  

ตรวจและวินิจฉยัโรคสตัว์ การให้การรักษาพยาบาลสตัว์ป่วย  การสํารวจแหล่งท่ีเกิดโรคระบาด  การให้

คําแนะนําและตอบปัญหาแก่เจ้าของสตัว์เกี่ยวกบัการป้องกนัโรคระบาดสตัว์และการรกัษาพยาบาลสตัว์ 

การตรวจ ควบคุมการฆ่าและจําหน่ายเนือ้สตัว์ ตามกฎ ระเบียบ และพระราชบญัญติัควบคุมการฆา่สตัว์

และจําหน่ายเนือ้สตัว์ เป็นต้น พิจารณาเสนอแนะให้ความคิดเห็นในการวางข้อกําหนดการปรบัปรุงแก้ไข

ระเบียบปฏิบติัเกี่ยวกบังานป้องกนัและกําจดัโรคระบาดสตัว์ ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการ

ปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ีและปฏิบติั

หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังาน  เช่น  ติดต่อ

ประสานงานวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข ติดตาม

ประเมินผลและแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หรือปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งสตัวแพทย์   2   และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 4  

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบังานสตัวแพทย์มาแล้วไม่น้อย

กว่า 1 ปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งสตัวแพทย์   2   และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ก.จ.กําหนดเมื่อวันที่ 21 มิถนุายน 2545 

และแก้ไขเพิม่เติมตามมติ ก.จ. ครัง้ที่ 1/2547 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2547 



ระดบั 3 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบังานสตัวแพทย์มาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

- 2 - 

 

 
 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัสตัวแพทย์ 4 แล้ว จะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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ช่ือตําแหน่ง    สัตวแพทย์ 6 ว 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานสตัวแพทย์  ซ่ึงมีหน้าท่ี

ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมี

หน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานสตัวแพทย์ โดยควบคุม

หน่วยงานหลายหน่วยและปกครองผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบติังานสตัวแพทย์

ในลกัษณะผู้ ชํานาญการหรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนัและ

ปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  ทําความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และดําเนินการ

ปฏิบติังานเกี่ยวกบังานสตัวแพทย์ท่ีต้องใช้ความชํานาญงาน โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ     

หลายอย่าง เช่น ควบคุมและวางแผนการสํารวจแหล่งท่ีเกิดโรคระบาดสตัว์และจํานวนสตัว์ การควบคุม

โรคระบาดสตัว์และการฉีดวคัซีนป้องกนัโรค  การตรวจควบคุมการฆ่าและจําหน่ายเนือ้สตัว์ ตามกฎ 

ระเบียบ และพระราชบญัญติัควบคุมการฆา่สตัว์และจําหน่ายเนือ้สตัว์ เป็นต้น  เสนอแนะข้อควรปรับปรุง

เกี่ยวกบัการป้องกนั  กําจดัโรคระบาดสตัว์  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก ่

เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุม 

คณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนงาน 

ท่ีสงักดัและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังาน  เช่น 

พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน   

วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉยั  ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข  

ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หรือปฏิบติังาน 

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งสตัวแพทย์ 2  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 5  

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบังานสตัวแพทย์มาแล้วไม่น้อย

กว่า1 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งสตัวแพทย์ 2  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั 4 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบังานสตัวแพทย์มาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัสตัวแพทย์ 5 แล้ว จะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

3. มีความรู้ทางคอมพิวเตอร์ในการทําแผ่นตารางทําการ (Spread Sheet) 
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ช่ือตําแหน่ง    สัตวแพทย์ 7 ว 
 

ตําแหน่งประเภท   ทั่วไป 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะผู้ปฏิบติังานท่ีมีประสบการณ์เกี่ยวกบังานสตัวแพทย์  ซ่ึงมีหน้าท่ี

ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงานซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมี

หน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั รับผิดชอบงานสตัวแพทย์ โดยควบคุม

หน่วยงานหลายหน่วยและปกครองผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบติังานสตัวแพทย์

ในลกัษณะผู้ ชํานาญการพิเศษ หรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  พิจารณา  ศึกษา  วิเคราะห์  ทําความเห็น  สรุปรายงาน  เสนอแนะ  และดําเนินการ

ปฏิบติังานเกี่ยวกบังานสตัวแพทย์ท่ีต้องใช้ความชํานาญพิเศษ โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ     

หลายอย่าง เช่น ป้องกนัและกําจดัโรคระบาดสตัว์  การควบคุมและวางแผนการสํารวจแหล่งท่ีเกิดโรค

ระบาดสตัว์และจํานวนสตัว์ การควบคุมโรคระบาดสตัว์และการฉีดวัคซีนป้องกนัโรค  การตรวจควบคุม

การฆ่าและจําหน่ายเนือ้สตัว์ ตามกฎ ระเบียบ และพระราชบญัญติัควบคุมการฆ่าสตัว์และจําหน่าย

เนือ้สตัว์ เป็นต้น  เสนอแนะข้อควรปรับปรุงเกี่ยวกบัการป้องกนั  กําจดัโรคระบาดสตัว์  และตดัสินปัญหา

ท่ี 

ยุ่งยากเกี่ยวกบัการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ  ให้ข้อเสนอแนะในการกําหนดนโยบาย  

หลกัเกณฑ์มาตรฐาน  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา 

ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับ

แต่งตัง้เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสว่นงานท่ีสงักดัและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังาน  เช่น 

พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน   

วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉยั  ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแก้ไข  

ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  หรือปฏิบติังาน 

ตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งสตัวแพทย์ 2  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 6  

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบังานสตัวแพทย์มาแล้วไม่น้อย

กว่า1 ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งสตัวแพทย์ 2   และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั 5 หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติังานเกี่ยวกบังานสตัวแพทย์มาแล้ว

ไม่น้อยกว่า 1 ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบัสตัวแพทย์ 6 แล้ว จะต้องมีความรู้ ความ

เข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล  และปัญหาด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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