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มาตรฐานกําหนดตําแหนง 
 

สายงาน                                                  ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 
 
ลักษณะงานโดยทั่วไป  
  สายงานนี้คลมุถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบตัิงานสนับสนนุงานสัตวบาล ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบตัเิกี่ยวกับ
การเลี้ยงสัตว การคัดเลือกสตัว การตอนสัตว การผสมพันธุสัตว การฝกหัดสัตวเพ่ือรีดทําเชื้อ การผสมอาหาร
สัตว การปลูกพืชอาหารสัตว การถนอมอาหารสัตว ชวยปฏิบตังิานดานการควบคมุคุณภาพอาหารสัตวและ
วัตถุดิบ ตลอดจนชวยนักวชิาการสัตวบาลในการศึกษา คนควา ทดลอง วิเคราะหและวิจัยเกี่ยวกบังานสัตวบาล 
เปนตน และปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
ชื่อและระดบัของตําแหนง  
 
         ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ  
 
                    ผูปฏิบตัิงานสัตวบาล 1 ระดับ 1  
                    ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 2 ระดับ 2  
                    ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 3 ระดับ 3  
                    ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 4 ระดับ 4  
                    ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 5 ระดับ 5  
                    ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 6 ระดับ 6 
                    ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 7 ระดับ 7  
                    ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 8 ระดับ 8 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 1  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานสัตวบาลที่ไมยากภายใตการกํากับตรวจสอบโดยใกลชิด หรือตามคําสั่ง      
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางชัดเจน หรือละเอียดถี่ถวน และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที ่
ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ไมยากโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน     
สัตวบาลตางๆ เชน ชวยนักวิชาการสตัวบาลรวบรวมรายละเอียดสถติิ ขอมูล และดําเนินการตางๆ ทางดาน
สัตวบาล ชวยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว ผสมอาหารสัตวตามสูตรอาหารสัตว ทําความสะอาดโรงเรือน
สําหรับสัตว ปลูกพืชอาหารสัตวและบํารุงรักษา เก็บเกีย่วพืชอาหารสัตว ชวยทําหญาแหง หญาหมักไวเลี้ยง
สัตวในฤดูแลง เปนตน และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         ไดรับประกาศนียบตัรวชิาชีพ หรือเทียบไดไมต่าํกวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         1. มีความรูความสามารถในงานสัตวบาลอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่  
         2. มีความรูความเขาใจในกฎหมายวาดวยระเบยีบขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอ่ืนทีใ่ชในการปฏบิตัิงานในหนาที่  
         3. มีความรูความสามารถในการใชภาษาและคอมพิวเตอรอยางเหมาะสมแกการปฏิบัตงิานในหนาที่  
         4. มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดรอบคอบและถูกตอง  
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 2  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานสัตวบาลที่คอนขางยากภายใตการกาํกับตรวจสอบโดยทั่วไป หรือตามคําสั่ง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูบาง และปฏิบตัิหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยาก โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
สัตวบาลตางๆ เชน ชวยนักวิชาการสตัวบาลรวบรวมรายละเอียดสถติิ ขอมูล และดําเนินการตางๆ ทางดาน
สัตวบาล ชวยปฏิบัติงานเกีย่วกับการเลี้ยงสัตว ดูแลรักษาความสะอาดโรงเรือนของสัตว กําจัดพยาธิของสัตว 
ผสมอาหารสัตวตามสูตรอาหารสัตว ปลกูพืชอาหารสัตว จัดทําทุงหญาเลี้ยงสัตว บํารุงรักษาและกําจัดศัตรพืูช 
จัดฝูงสัตวเขาใชทุงหญาอาหารสัตว ถนอมอาหารสัตวดวยการทําหญาหมักและหญาแหง คัดเลือกสัตว ตอน
และผสมพันธุสัตว สงวนพนัธุสัตว ทําทะเบียนสตัว ฝกหัดสัตวเพ่ือรีดน้ําเชื้อ เก็บตัวอยางอาหารสัตว และ
วัตถุดิบอาหารสัตวเพ่ือวิเคราะห ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการเลีย้งสัตวแกเกษตรกร เปนตน และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1.มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 1 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 1 หรือ 
เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานสัตวบาล หรืองานอื่น 
ที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2.ไดรับอนุปริญญา หรือเทียบไดไมต่ํากวานี ้
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
              นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบตัิงานสัตวบาล 1 แลว จะตองมีความสามารถใน
การใหคําแนะนําเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
 
 
 
 

 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 3  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานสัตวบาลที่ยากพอสมควรภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน  
หรือตามคําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับ
มอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควร โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุน
งานสัตวบาลตางๆ เชน ชวยนักวชิาการสัตวบาลรวบรวมรายละเอียดสถิติ ขอมูล และดําเนินการตางๆทางดาน
สัตวบาล ชวยปฏิบัติงานเกีย่วกับการเลี้ยงสัตว การใหอาหารสัตว การสุขาภิบาลสัตวและโรงเรอืน การผสม
อาหารสัตว การปลูกพืชอาหารสัตว และการบํารุงรักษาทุงหญาอาหารสัตว การถนอมอาหารสัตว การดูแล 
ใหสัตวเขาใชทุงหญา การสํารวจสัตว คัดเลือกพันธุ ตอนและผสมพันธุสัตว สงวนพนัธุ การฝกหัดสัตวเพ่ือรีด
น้ําเชื้อ และการสงเสริมการเลี้ยงสัตวโดยการใหคําปรกึษาแนะนําวธิีการเลี้ยงสตัว เก็บตัวอยางอาหารสัตว และ
วัตถุดิบอาหารสัตว เปนตน ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และปฏบิัติหนาที่
อ่ืนที่เกี่ยวของ  
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 1 หรือผูปฏิบัติงานสัตวบาล 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
สัตวบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานสตัวบาล 2 แลว จะตอง  
         1. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกจิและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของประเทศไทย  
         2. มีความสามารถในการศึกษาและจัดการขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล  
 
 
 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 4  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
           ปฏิบัติงานสนับสนนุงานสัตวบาลที่ยากภายใตการกํากับตรวจสอบเฉพาะกรณีที่จําเปน หรือตามคําสั่ง 
หรือแบบ หรือแนวทางปฏบิัติ หรือคูมือที่มีอยูอยางกวางๆ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่ยากโดยปฏิบัติหนาทีอ่ยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกบังานสนับสนนุงานสัตวบาล
ตางๆ เชน ชวยนักวชิาการสัตวบาลรวบรวมรายละเอียดสถิติ ขอมูล และดําเนินการตางๆ ทางดานสัตวบาล 
ปฏิบัติงานควบคุมการเลี้ยงสัตว การผสมอาหารสัตว การสุขาภิบาลโรงเรือนสําหรับสัตว การปลกูพืชอาหาร
สัตวและการบาํรุงรักษาทุงหญาอาหารสัตว การถนอมอาหารสัตว ศึกษาประวัติพันธุสัตวเพ่ือประโยชนในการ
คัดเลือกพันธุ ผสมพันธุและตอนสัตว การฝกหัดสัตวเพ่ือรีดเก็บน้ําเชือ้ การสงเสริมและใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
การเลี้ยงสัตว การปรับปรุงพันธุสัตว การเก็บตวัอยางอาหารสัตวและวัตถุดิบอาหารสัตว เปนตน ใหคําปรึกษา
แนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  

 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 1 หรือผูปฏิบัตงิานสัตวบาล 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
สัตวบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 1 หรือผูปฏิบัตงิานสัตวบาล 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 2 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุน
งานสัตวบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  

 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานสตัวบาล 3 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของหนวยงานที่สังกัด  
         2. มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษา แนะนํา และเสนอแนะวิธีการ
แกไขปรับปรงุการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ  
         3. มีความสามารถในการติดตอประสานงาน  
  
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 5  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
         ปฏิบัติงานสนับสนุนงานสัตวบาลที่คอนขางยากมาก ภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก หรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติ หรอืคูมือในบางกรณี ซึ่งตองมีการใชความคิดริเริ่มบาง และปฏบิัติหนาที่
อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
         ปฏิบัติงานที่คอนขางยากมาก โดยปฏิบตัิหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนนุ
งานสัตวบาลตางๆ เชน ชวยนักวชิาการสัตวบาลรวบรวมรายละเอียดสถิติ ขอมูล และดําเนินการตางๆทางดาน
สัตวบาล ปฏบิัติงานควบคมุการเลี้ยงสัตว การผสมอาหารสัตว การสุขาภิบาลสตัว การปลูกพชือาหารสัตวและ
การถนอมอาหารสัตว ศกึษาประวัติพันธุสัตวเพ่ือประโยชนในการคดัเลือกพันธุ ผสมพันธุและตอนสัตว การเก็บ
ตัวอยางอาหารสัตวและวัตถดิุบอาหารสัตว ใหคําแนะนาํเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว การปรับปรุงพันธุสัตวแก
เกษตรกร เปนตน เผยแพรงานทางดานสัตวบาล  ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนาํในการปฏิบตัิงานแก
เจาหนาที่ระดับรองลงมาตอบปญหาและชีแ้จงเรื่องตางๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัติหนาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ  
  
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง  
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 1 หรือผูปฏิบัตงิานสัตวบาล 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
สัตวบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 1 หรือผูปฏิบัตงิานสัตวบาล 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 3 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุน
งานสัตวบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ  
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานสตัวบาล 4 แลว จะตอง  
         1. มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล  
         2. มีความรูทั่วไปเกีย่วกับแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมของประเทศ  
 
 
 
  

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 6  
 

หนาที่และความรับผิดชอบ  
  ปฏิบัติงานสนับสนุนงานสัตวบาลที่ยากมากภายใตการกํากับตรวจสอบนอยมาก ซึ่งตอง
ใชประสบการณและความคดิริเริ่มในงานที่มีแนวปฏิบตัินอยมาก ตองพิจารณาแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบ 
และปฏบิัติหนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย หรือ 
  ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกีย่วกับงานสนบัสนุนงานสัตวบาลที่ยากมาก ตอง
ประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพื่อกําหนดและปรับเปลีย่นแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจ แกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีย่ากมากซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญและประสบการณสูง โดยปฏิบัติ
หนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานสัตวบาลตางๆ เชน ชวยนักวชิาการสัตวบาล
รวบรวมรายละเอียดสถิติ ขอมูล และดําเนนิการตางๆ ทางดานสัตวบาล ปฏิบตัิงานควบคุมการเลีย้งสัตว การ
ผสมอาหารสัตว การสขุาภิบาลสตัว การปลูกพืชอาหารสัตวและการถนอมอาหารสัตว ศึกษาประวตัิพันธุสตัว
เพ่ือประโยชนในการคัดเลือกพันธุ ผสมพันธุและตอนสตัว เก็บตวัอยางอาหารสัตว และวตัถดิุบอาหารสัตวเพ่ือ
วิเคราะหตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ใหคําแนะนําเกี่ยวกับการเลีย้งสัตว การปรับปรุงพันธุสตัวแกเกษตรกร 
เปนตน ชวยนักวิชาการสตัวบาลในการศึกษา วเิคราะห คนควา ทดลองปฏิบัติงานทางดานสัตวบาล ศึกษา 
คนควาหาวิธกีารตาง ๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จัดทําคูมือเพ่ือเปนแนวทางใน
การปฏิบัติงาน ศึกษารวบรวมขอมูลเพ่ือกําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน แกไขปญหาในงานโดยการใช
เทคโนโลยีใหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ชวยสอนและฝกงาน
ภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษา ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา  
ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
  1.กรณีตําแหนงที่มีประสบการณ 
                 1.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานสตัวบาล 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนงใน
ระดับ 5 หรือ เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุนงานสัตวบาล 
หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ  
                 1.2 มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานสตัวบาล 2 ขอ 2 และไดดํารงตําแหนง 
ไมต่ํากวาระดบั 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังานสนับสนุน 
 งานสัตวบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
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2.กรณีตําแหนงระดับชํานาญการ 
                    2.1 มีคุณสมบัติเฉพาะสาํหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 1 หรือผูปฏิบัติงานสัตวบาล 2  
และไดดํารงตาํแหนงในระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกบังาน
สนับสนุนงานสัตวบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  หรือ 
                    2.2  มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 1 หรือผูปฏิบัติงานสัตวบาล 2  
และไดดํารงตาํแหนงไมต่ํากวาระดับ 4 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับ
งานสนับสนุนงานสัตวบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 
              นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบตัิงานสัตวบาล 5 แลว จะตองมีความชํานาญงาน
ในหนาที่และมีความสามารถในการริเริ่ม ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน 

 
 
 

ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง                                     ผูปฏิบัติงานสตัวบาล 7  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานสัตวบาลที่ยากเปนพิเศษ 
ตองประยุกตใชความรูและประสบการณกับงานที่ปฏิบตัิเพื่อกําหนดและปรับเปลี่ยนแผนงานใหการดําเนินงาน
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนด โดยไมตองมีการกํากับ ตรวจสอบ แนะนํา ตลอดจนตัดสินใจแกไขปญหาในงาน
ที่รับผิดชอบโดยอิสระ และปฏิบัติหนาทีอ่ื่นตามที่ไดรับมอบหมาย  
 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ 
  ปฏิบัติงานทีย่ากเปนพิเศษ ซึ่งตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงาน และประสบการณสูงมาก 
โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานสัตวบาลตางๆ 
เชน ชวยนักวิชาการสตัวบาลหรือนักวิจัยในการปฏิบตัิงานวิจัยเพ่ือพัฒนาแนวทางวิธีการในงานทางดาน 
สัตวบาล ใหบริการวชิาการทางดานสัตวบาล ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบตัิใหแกนักศึกษาและผูรับการอบรม
ในโครงการฝกอบรมทางดานสัตวบาล   ศึกษา คนควาหาวิธีการตางๆ ในการปรับปรุงงานใน
หนาที่ ให มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงคูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ศึกษา วิเคราะหเพ่ือ
กําหนดมาตรฐานในการปฏบิัติงาน เปนตน แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยีใหเหมาะสมกับ
สถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงาน 
แกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่
เกี่ยวของ 
 
คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 1 หรือผูปฏิบัตงิานสัตวบาล 2 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 6 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงาน
สัตวบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 1 หรือผูปฏิบัตงิานสัตวบาล 2 และไดดํารง
ตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 5 หรือเทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสนับสนนุ
งานสัตวบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 
ความรูความสามารถที่ตองการ 

นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกับผูปฏิบตัิงานสัตวบาล 6 แลว จะตองมีความชํานาญงานใน
หนาที่และมีความรูความเขาใจในนโยบายการบริหารงานของรัฐบาล ปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ 

 
ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจิกายน 2548 
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ชื่อตําแหนง ผูปฏิบัติงานสัตวบาล 8  

 

หนาที่และความรับผิดชอบ 
         ปฏิบัติงานในฐานะผูชํานาญการซึ่งมีประสบการณเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานสัตวบาลที่ยากมากเปน
พิเศษ โดยตองคิดริเริ่ม ยกเลิก หรือกําหนดขั้นตอนการทํางาน ตลอดจนตองประยุกตใชความรูและ
ประสบการณในการกํากับ ตรวจสอบ เพ่ือใหการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการ บรรลุวตัถปุระสงค
เปาหมายตามที่กําหนดในชวงเวลาที่เหมาะสม สามารถปฏิบตัิงานโดยอิสระ และตองตัดสินใจเกี่ยวกับการ
จัดทําและปรบัเปลี่ยนแผนงาน โครงการตาง ๆ หรือแกไขปญหาในงานที่รับผิดชอบเปนประจํา และปฏิบตัิ
หนาที่อ่ืนตามที่ไดรับมอบหมาย  

 

ลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
         ปฏิบัติงานที่ยากมากเปนพิเศษซึง่ตองใชความรู ความสามารถ ความชํานาญงานและประสบการณสงู
มากเปนพิเศษ โดยปฏิบัตหินาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานสัตวบาลตางๆ เชน 
ชวยนักวิชาการสัตวบาลหรอืนักวิจัยในการปฏิบัติงานวิจัยเพ่ือสรางความรูใหมหรือแนวทางวธิีการใหมในงานทาง 
ดานสัตวบาล ชวยสอนและฝกงานภาคปฏิบัตใิหแกนักศึกษาและผูเขารับการอบรมทางดานสัตวบาล  ศึกษา 
คนควาหาวิธกีารตางๆ ในการปรับปรุงงานในหนาที่ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ใหคําแนะนําในการปรับปรุง
คูมือเพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน  ศึกษา วเิคราะหเพ่ือปรับปรุงมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เปนตน  
แกไขปญหาในงานโดยการใชเทคโนโลยใีหเหมาะสมกับสถานการณ เผยแพรและใหบริการในงานที่รับผิดชอบ 
ฝกอบรมใหคาํปรึกษาและใหขอเสนอแนะเกี่ยวกบัแนวทางใหม ๆ ในการปฏิบัติงาน ตอบปญหาและชี้แจงเรือ่ง
ตาง ๆ เกี่ยวกบังานในหนาที่ และปฏบิัตหินาที่อ่ืนที่เกี่ยวของ 
 

คุณสมบัตเิฉพาะสําหรับตําแหนง 
         1. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 1 หรือผูปฏิบัตงิานสัตวบาล 2 ดํารงตําแหนง
ผูปฏิบัติงานสตัวบาล 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 7 หรือเทียบเทามาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป โดยจะตองปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานสัตวบาล หรืองานอื่นที่เกี่ยวของมาแลว 
ไมนอยกวา 1 ป หรือ 
         2. มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงผูปฏิบัติงานสัตวบาล 1 หรือผูปฏิบัตงิานสัตวบาล 2 ดํารงตําแหนง
ผูปฏิบัติงานสตัวบาล 7 ตําแหนงผูชํานาญการ ระดับ 7 และไดดํารงตําแหนงไมต่าํกวาระดับ 6 หรือเทียบเทา
มาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบตัิราชการเกี่ยวกับงานสนับสนุนงานสัตวบาล หรืองานอ่ืนที่เกี่ยวของ
มาแลวไมนอยกวา 1 ป  
 

ความรูความสามารถที่ตองการ 
         นอกจากมีความรูความสามารถเชนเดียวกบัผูปฏิบัติงานสตัวบาล 7 แลว จะตองมีความชํานาญงาน 
ในหนาที่และมีประสบการณสูง  
                                                                                 ก.พ.อ.กําหนดวันที่ 25 พฤศจกิายน 2548 


