
มาตรฐานกําหนดตําแหน่ง 

 

สายงาน                           วิชาการสัตวแพทย์ 

 

ลักษณะงานโดยทั่วไป 

  สายงานนีค้ลุมถึงตําแหน่งต่าง ๆ  ท่ีปฏิบติังานทางวิชาการสตัวแพทย์ ซ่ึงมีลกัษณะงาน 

ท่ีปฏิบติัเกี่ยวกบัการตรวจและรักษาพยาบาลสตัว์   การศึกษา  วิเคราะห์  ชนัสูตรและวิจยัโรคสตัว์ 

การสํารวจโรค การกําจดั ควบคุม และป้องกนัโรคระบาดสตัว์ การส่งเสริมและพฒันาความรู้ทางด้าน 

สุขภาพสตัว์ การสุขาภิบาลสตัว์ การค้นคว้าทดลองในการผลิตชีวภัณฑ์ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขวิธีการ

ผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือประโยชน์ในการป้องกนัและกําจดัโรคสตัว์  การศึกษาวิเคราะห์   วิจยัด้าน

เทคโนโลยีชีวภาพการปศุสตัว์    เทคโนโลยีทางด้านวิทยาการสืบพนัธ์ุของสตัว์เพ่ือให้ได้วิธีการผลิตสตัว์  

เศรษฐกิจท่ีมีคุณภาพและได้ปริมาณตามเป้าหมายการผลติ  การศึกษาและวิเคราะห์ผลิตภณัฑ์จากสตัว์  

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

 

ช่ือและระดับของตําแหน่ง 

  ตําแหน่งในสายงานนีมี้ช่ือและระดบัของตําแหน่งดงันี ้ คือ 

   นายสตัวแพทย์ 4 ระดบั 4  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นายสตัวแพทย์ 5 ระดบั 5  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นายสตัวแพทย์ 6 ระดบั 6  ตําแหน่งประเภททัว่ไป 

   นายสตัวแพทย์ 7 ระดบั 7  ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

   นายสตัวแพทย์ 8 ระดบั 8  ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 

   นายสตัวแพทย์ 9 ระดบั 9  ตําแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
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ช่ือตําแหน่ง    นายสัตวแพทย์  4 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานวิชาการสตัวแพทย์และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบัวิชาการสตัวแพทย์ โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่าง 

เช่น ตรวจและรักษาพยาบาลสตัว์ทางด้านอายุรกรรม ศลัยกรรม และสูติกรรม ศึกษา วิเคราะห์ ชนัสูตรโรค

สตัว์ซ่ึงเกิดจากเชือ้ประเภทต่าง ๆ  เช่น ไวรัส แบคทีเรีย ปาราสิต เป็นต้น โดยการทดลองกบัสตัว์ทดลอง 

เพาะเชือ้หรือวิธีการอย่างอืน่ แยกเชือ้เพ่ือยืนยนัประเภทหรือชนิดของโรคสตัว์ ช่วยศึกษา วิจยั ค้นคว้าและ

ทดลองโรคสตัว์ทางด้านต่าง ๆ  เพ่ือหาวิธีการตรวจวินิจฉยัโรคสตัว์  วิธีการและการผลิตชีวภณัฑ์สําหรับใช้

ในการป้องกนักําจดัโรคสตัว์ประเภทต่าง ๆ  รวมถึงการปรับปรุงวิธีการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูง สํารวจโรค

สตัว์ ตลอดจนทดลองใช้ยากบัโรคสตัว์ชนิดต่าง ๆ   ช่วยตรวจและควบคุมการนําเข้าและสง่ออกนอกประเทศ

ซ่ึงสตัว์และซากสตัว์  ป้องกนักําจดัโรคระบาดสตัว์  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี

และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  ได้รับปริญญาทางสตัวแพทยศาสตร์และได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการบาํบดัโรคสตัว์ชัน้ 

1 หรือทางอื่นท่ี ก.จ. กําหนดว่าใช้เป็นคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนีไ้ด้  และเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตเป็น         

ผู้ประกอบการบาํบดัโรคสตัว์ชัน้ 1  จากคณะกรรมการควบคุมการบําบดัโรคสตัว์ 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

1. มีความรู้ในวิชาการสตัวแพทย์อยา่งเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน  กฎหมายว่าด้วย 

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  และกฎหมาย กฎ  ระเบยีบ  และข้อบงัคบัอืน่ท่ีใช้ในการปฏิบติังานในหน้าท่ี 

3. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัเหตุการณ์ปัจจุบนัในด้านการเมือง  เศรษฐกิจ  และสงัคม 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย 

4. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหน้าท่ี 

5. มีความสามารถในการศึกษาหาข้อมูล  วิเคราะห์ปัญหา  และสรุปเหตุผล 

6. มีความรู้ความเข้าใจในนโยบายและแผนงานด้านต่าง ๆ   ของส่วนราชการท่ีสงักดั 

7. มีความสามารถในการจดัทําแผนงาน  ควบคุม  ตรวจสอบให้คําปรึกษาแนะนําและ 

เสนอแนะวิธีการแก้ไขปรับปรุงการปฏิบติังานท่ีอยู่ในความรบัผิดชอบ 

8. มีความสามารถในการปกครองบงัคบับญัชา 

9. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน 
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ช่ือตําแหน่ง                นายสัตวแพทย์  5 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบัแผนก  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและ 

คุณภาพของงานสูงมาก หรือในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบ

และคุณภาพของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รับผิดชอบงานวิชาการสตัวแพทย์โดยควบคุมตรวจสอบการ 

ปฏิบติังานของเจ้าหน้าท่ีหรือปกครองผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาจํานวนพอสมควรหรือปฏิบติังานวิชาการ 

สตัวแพทย์ท่ียากมาก  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบัวิชาการสตัวแพทย์ท่ียากมาก  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือ

หลายอย่าง  เช่น  การตรวจและรักษาพยาบาลสตัว์ทางด้านอายุรกรรม  ศลัยกรรมและสูติกรรมการศึกษา  

วิเคราะห์  ชนัสูตร โรคสตัว์ซ่ึงเกิดจากเชือ้ประเภทต่าง ๆ   เช่น  ไวรัส  แบคทีเรีย  และปาราสิตเป็นต้น  โดย

การทดลองกบัสตัว์เลีย้ง  เพาะเชือ้  หรือวิธีการอย่างอื่น  แยกเชือ้  เพ่ือยืนยนัประเภทหรือชนิดของโรคสตัว์  

ศึกษาวิจยั  ค้นคว้าและทดลองโรคสตัว์ทางด้านต่าง ๆ  เพ่ือหาวิธีการตรวจวินิจฉยัโรคสตัว์ วิธีการ และการ

ผลิตชีวภัณฑ์สําหรับใช้ในการป้องกนัและกําจดัโรคสตัว์  รวมถงึการปรบัปรุงวิธีการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

สูง  วางแผนและควบคุมการสํารวจโรคสตัว์และการทดลองใช้ยากบัโรคสตัว์ชนิดต่าง ๆ  ตรวจ ควบคุมการ

นําเข้า – ส่งออกนอกประเทศ ซ่ึงสตัว์และซากสตัว์ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําใน การปฏิบติังานแก่

เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ   เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ี

เกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทําหน้าท่ี 

ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข 

ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายสตัวแพทย์ 4  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 4 

หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการสตัวแพทย์ 

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 

 

 

 

 



- 2 - 

 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันายสตัวแพทย์ 4  แล้วจะต้อง 

1. มีความรู้ความเข้าใจในหลกัการบริหารงานบุคคล 

2. มีความรู้ทัว่ไปเกี่ยวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
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ช่ือตําแหน่ง             นายสัตวแพทย์  6 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่ความรับผิดชอบ 

  ปฏิบติังานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูง  หรือในฐานผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงเป็นตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั  รบัผิดชอบงานวิชาการสตัวแพทย์  โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย 

และปกครองผู้อยูใ่ต้บงัคบับญัชาจํานวนมากพอสมควร  หรือปฏิบติังานวิชาการสตัวแพทย์ในลกัษณะ 

ผู้ ชํานาญการหรือผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั   และปฏิบติั 

หน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบัวิชาการสตัวแพทย์ในลกัษณะผู้ ชํานาญการ  โดยปฏิบติัหน้าท่ีอย่างใด 

อย่างหน่ึง  หรือหลายอย่าง  เช่น  งานตรวจและรักษาพยาบาลสตัว์  งานวิจยัทางสตัวแพทย์  งานสํารวจ

และชนัสูตรโรคสตัว์  งานผลิตชีวภัณฑ์  เป็นต้น  พิจารณาปัญหาทางด้านสตัวแพทย์ท่ีผิดปกติธรรมดาซ่ึง

ยากแก่การวินิจฉยั  ตรวจและรักษาพยาบาลสตัว์  ศึกษา  ค้นคว้า  วิจยัทางสตัวแพทย์  สํารวจ  และชนัสูตร

โรคสตัว์และผลิตชีวภัณฑ์ท่ียุ่งยากด้วยตนเอง  ให้การอบรมและแนะนํานายสตัวแพทย์เกี่ยวกบัวิธีตรวจและ

รักษาพยาบาลสตัว์แผนใหม่ หรือความรู้ทางวิชาการใหม่ ๆ   ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการ

ปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี  เข้าร่วม

ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับแต่งตัง้เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วน

ราชการท่ีสงักดั และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว  ยงัทําหน้าท่ี 

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินิจฉยั ส ัง่การ ควบคุม ตรวจสอบให้คําปรึกษา 

แนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ด้วย 

  ในฐานะผู้ ช่วยหวัหน้าหน่วยงาน  ทําหน้าท่ีช่วยหวัหน้าหน่วยงานปฏิบติังานตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายสตัวแพทย์ 4  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 5 

หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการสตัวแพทย์ 

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

 

 



- 2 - 

 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายสตัวแพทย์ 4  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั 4  หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการ 

สตัวแพทย์  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันายสตัวแพทย์ 5  แล้วจะต้อง 

1. มีความสามารถในการบริหารงานและจดัระบบงาน 

2. มีความสามารถในการริเร่ิม  ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.จ. กําหนดวันท่ี  21  มิถุนายน  2545 

 

 



ช่ือตําแหน่ง             นายสัตวแพทย์  7 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงมาก  รับผิดชอบงานวิชาการสตัวแพทย์โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย  และปกครองผู้อยู่ 

ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมาก  หรือปฏิบติังานวิชาการสตัวแพทย์ในลกัษณะผู้ ชํานาญการพิเศษ   หรือผู้มี 

ความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั   และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบัวิชาการสตัวแพทย์ในลกัษณะผู้ ชํานาญการพิเศษ โดยปฏิบติัหน้าท่ี 

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น งานตรวจและรักษาพยาบาลสตัว์ งานศึกษา วิเคราะห์ ชนัสูตร 

โรคสตัว์ งานค้นคว้าวิจยัทางสตัวแพทย์ งานผลิตชีวภัณฑ์ เป็นต้น พิจารณาปัญหาทางด้านสตัวแพทย์ท่ี

ผิดปกติธรรมดาซ่ึงยากแกก่ารวินิจฉยั  ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ี

ระดบัรองลงมา ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  

ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดัและปฏิบติั 

หน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง    

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบางแล้วยงัทําหน้าท่ี

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี 

รับผิดชอบ   ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  วินิจฉยั   ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ  ให้ 

คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข  ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบด้วย 

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายสตัวแพทย์  4  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 6 

หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการสตัวแพทย์ 

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้อบงมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี  หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายสตัวแพทย์ 4  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั 5 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการ 

สตัวแพทย์  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
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ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  นอกจากจะมีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันายสตัวแพทย์ 6  แล้วจะต้องมีความรู้ 

ความเข้าใจในนโยบายการบริหารงานของรฐับาล  และปัญหาด้านการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคมของ 

ประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           ก.จ. กําหนดวันท่ี  21  มิถุนายน  2545 

 

 



ช่ือตําแหน่ง               นายสัตวแพทย์  8 

ตําแหน่งประเภท     ทั่วไป 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงมากเป็นพิเศษ  รับผดิชอบวิชาการสตัวแพทย์   โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วยและปกครอง 

ผู้อยู่ใต้บงัคบับญัชาจํานวนมากเป็นพิเศษ  หรือปฏิบติังานวิชาการสตัวแพทย์ในลกัษณะผู้เช่ียวชาญหรือ 

ผู้มีความรู้ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับ 

มอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ควบคุมและปฏิบติังานท่ีต้องใช้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกบังานวิชาการสตัวแพทย์ โดยปฏิบติั

หน้าท่ีอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น ศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ วิจยัทางวิชาการ สตัวแพทย์  ควบคุม

ตรวจสอบการปฏิบติังานชนัสูตรโรคและวินิจฉยัโรคสตัว์  ควบคุมการค้นคว้า และการผลิตชีวภณัฑ์  เป็นต้น  

พิจารณาแก้ไขปัญหาทางด้านสตัวแพทย์ท่ีผิดปกติธรรมดา ซ่ึงยากแก่การวินิจฉยั ฝึกอบรมและให้

คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมาตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบั

งานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง  ๆ ตามท่ีได้รับแต่งตัง้  เข้าร่วมประชุมในการกําหนด

นโยบาย   และแผนงานของส่วนราชการท่ีสงักดัและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทํา 

หน้าท่ีกําหนดนโยบายการปฏิบติังาน  พิจารณาวางอตัรากาํลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงาน 

ท่ีรับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน   วางแผน  มอบหมายงาน   วินิจฉยั   ส ัง่การ  ควบคุม  ตรวจสอบ 

ให้คําปรึกษาแนะนํา  ปรับปรุงแก้ไข   ติดตามประเมินผล  และแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานใน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบด้วย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับนายสตัวแพทย์ 4  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั 7 หรือท่ี  

ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการสตัวแพทย์  หรืองาน

อื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือ 

2. มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายสตัวแพทย์ 4  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั 6 หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 4 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการ 

สตัวแพทย์  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันายสตัวแพทย์  7  และมีความเช่ียวชาญงาน 

ในหน้าท่ี 

ก.จ. กําหนดวนัท่ี  21  มิถุนายน  2545 



ช่ือตําแหน่ง    นายสัตวแพทย์ 9 
 

ตําแหน่งประเภท   วิชาชีพเฉพาะ 
 

หน้าที่และความรับผิดชอบ 

  บริหารงานในฐานะหวัหน้าหน่วยงานระดบักอง  ซ่ึงมีหน้าท่ีความรบัผิดชอบและคุณภาพ 

ของงานสูงมาก  รับผิดชอบงานวิชาการสตัวแพทย์โดยควบคุมหน่วยงานหลายหน่วย และปกครองผู้อยู่ใต้บงัคบั

บญัชาจํานวนมากหรือปฏิบติังานวิชาการสตัวแพทย์ในลกัษณะผู้ ชํานาญการพิเศษ หรือผู้มีความรู้

ความสามารถและความชํานาญงานเทียบได้ระดบัเดียวกนั และปฏิบติัหน้าท่ีอื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  ปฏิบติังานเกี่ยวกบัวิชาการสตัวแพทย์ในลกัษณะผู้ ชํานาญการพิเศษ  โดยปฏิบติัหน้าท่ี 

อย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่าง เช่น งานตรวจและรักษาพยาบาลสตัว์ งานศึกษา วิเคราะห์ ชนัสูตรโรคสตัว์ 

งานค้นคว้าวิจยัทางสตัวแพทย์ งานผลิตชีวภัณฑ์ เป็นต้น พิจารณาปรับปรุงทางด้านสตัวแพทย์ท่ีผิดปกติ

ธรรมดาซ่ึงยากแก่การวินิจฉยั ฝึกอบรมและให้คําปรึกษาแนะนําในการปฏิบติังานแก่เจ้าหน้าท่ีระดบัรองลงมา 

ตอบปัญหาและชีแ้จงเร่ืองต่าง ๆ  เกี่ยวกบังานในหน้าท่ี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ตามท่ีได้รับ แต่งตัง้ 

เข้าร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของสว่นราชการท่ีสงักดัและปฏิบติัหน้าท่ีอื่นท่ีเกี่ยวข้อง 

  ในฐานะหวัหน้าหน่วยงาน นอกจากอาจปฏิบติังานดงักล่าวข้างต้นบ้างแล้ว ยงัทําหน้าท่ี

กําหนดนโยบายการปฏิบติังาน พิจารณาวางอตัรากําลงัเจ้าหน้าท่ีและงบประมาณของหน่วยงานท่ี

รับผิดชอบ  ติดต่อประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน วินิจฉยั ส ัง่การ ควบคุม ตรวจสอบ ให้คําปรึกษา 

แนะนําปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผลและแก้ปัญหาขดัข้องในการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ

ด้วย 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

1.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายสตัวแพทย์  4  และได้ดํารงตําแหน่งในระดบั  8  

หรือท่ี ก.จ.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการสตัวแพทย์ 

หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  หรือ 

  2.  มีคุณสมบติัเฉพาะสําหรับตําแหน่งนายสตัวแพทย์  4  และได้ดํารงตําแหน่งไม่ต่ํากว่า 

ระดบั 7  หรือท่ี ก.จ. เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า  4  ปี  โดยจะต้องปฏิบติัราชการเกี่ยวกบังานวิชาการ    

สตัวแพทย์  หรืองานอื่นท่ีเกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า  1  ปี 

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ 

  มีความรู้ความสามารถเช่นเดียวกบันายสตัวแพทย์ 8  และมีความเช่ียวชาญงานในหน้าท่ี  โดย

มีผลงานอนัมีคุณค่าเป็นท่ียอมรับในด้านวิชาการสตัวแพทย์ 
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