มาตรฐานกําหนดตําแหนง
สายงาน

สัตวแพทย

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้คลุมถึงตําแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางสัตวแพทยซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยว
กับการปองกันและกําจัดโรคสัตว เชน การฉีดยาวัคซีน การตรวจและรักษาพยาบาล การกักสัตวการตรวจควบ
คุมการฆาสัตวและจําหนายเนือ้ สัตว ตามกฎ ระเบียบ และพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนือ้
สัตว กากรใหคําแนะนําปรึกษาในดานการเลี้ยงและรักษาสัตว การเพาะเลี้ยงเชื้อตลอดจนชวยดูแลอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชและการปฏิบัติการในหองทดลอง เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของซึ่งตําแหนงตาง ๆ
เหลานี้มีลักษณะที่จาเป
ํ นตองใชผูมีความชํานาญในวิชาการสัตแพทย
ชื่อและระดับของตําแหนง
ตําแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตําแหนงดังนี้ คือ
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สัตวแพทย 2

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานสัตวแพทย ภายใตการกํากับ ตรวจสอบโดยทัว่ ไปหรือตาม
คําสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตรวจและรักษาพยาบาลสัตวขั้นตนที่ไมยาก หรือรักษาพยาบาลสัตวตามคําสั่งของนาย
สัตวแพทย ชวยดูแลการกักสัตวโดยตรวจจํานวนสัตว การประทับตราและตัว๋ พิมพ รูปพรรณ ตรวจใบอนุญาต
และการฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพ อาการสัตว ออกสํารวจสัตวเพือ่ คนหาโรค ทําการฉีดวัคซีน ปองกันโรคลวง
หนา การตรวจ ควบคุม การฆาและจําหนายเนือ้ สัตว ตามกฎ ระเบียบ และพระราชบัญญัตคิ วบคุมการฆาสัตว
และจําหนายเนื้อสัตว ชวยปฏิบัติงานในหองทดลองเกี่ยวกับการฉีดและเพาะเชื้อเลี้ยงเชื้อ รวมทัง้ การเตรียม
อุปกรณและเครื่องมือในหองทดลองและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทยหรือเทียบไดไมตํ่ากวานี้ หรือทางอืน่ ที่ ก.อบต.กําหนด
วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงนีไ้ ด
ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในวิชาการตรวจเนื้อสัตวและในวิชาการปองกันและกําจัดโรคระบาดสัตว
อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล กฎหมายวาดวย
และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ
ปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนยํา
6.! มีความสามารถในการใหคาแนะนํ
ํ
าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ
รับผิดชอบ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
ไมสงู นัก หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานสัตวแพทย โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบตั งิ านของเจาหนาที่
จํานวนหนึ่งหรือปฏิบัติงานสัตวแพทยที่ยากพอสมควร ภายใตการกํากับตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับสัตวแพทยโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ
หลายอยาง เชน ตรวจและวินจิ ฉัยโรคสัตวทม่ี อี าการชัดแจง รักษาพยาบาลสัตวปวย ดูแลการกักสัตว ตรวจสุข
ภาพความสมบูรณของสัตวที่คอกพัก บรรทุกลําเลียงสัตว ออกสํารวจสัตวและคนหาโรค ฉีดวัคซีนปองกันโรค
ลวงหนา การตรวจควบคุมการฆาและจําหนายเนือ้ สัตว ตามกฎ ระเบียบ และพระราชบัญญัตคิ วบคุมการฆา
สัตวและจําหนายเนือ้ สัตว เปนตน ชวยปฏิบัติงานในหองทดลองเกี่ยวกับภารกิจและเพาะเชื้อการผาตัด การ
เตรียมอุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และ
ปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ทีเ่ กีย่ วของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่
ติดตอประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนําและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานทีร่ บั ผิดชอบ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทย 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 2 หรือที่
ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 3 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสัตวแพทยมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกันสัตวแพทย 2 แลว จะตอง
1.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบันในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดย
เฉพาะอยางยิ่งของประเทศไทย
2.! มีความสามารถในการศึกษาหาขอมูล วิเคราะหปญหาและสรุปเหตุผล
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานสูง หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนา
หนวยงาน ซึ่งเปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบ
งานสัตวแพทย โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวน
หนึ่ง หรือปฏิบัติงานสัตวแพทยที่คอนขางยากมาก โดยไมจําเปนตองมีผกู ากั
ํ บตรวจสอบหรือภายใตการตรวจ
สอบบาง และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงาน
ที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานสัตวแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ตรวจและ
วินิจฉัยโรคสัตว การรักษาพยาบาลสัตวปวย การตรวจและควบคุมการกักสัตว การตรวจสุขภาพและความ
สมบูรณของสัตว การดูแลการบรรทุกลําเลียงสัตว การออกสํารวจสัตวและคนหาโรค การฉีดวัคซีนปองกัน
โรคลวงหนา การตรวจควบคุมการฆาและจําหนายเนือ้ สัตว ตามกฎ ระเบียบ และพระราชบัญญัตคิ วบคุมการ
ฆาสัตวและจําหนายเนือ้ สัตว เปนตน ปฏิบัติในหองทดลองเกี่ยวกับการฉีดและเพาะเชื้อการผาตัด การเตรียม
อุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ ศึกษาวิเคราะหและเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาโดยทั่วไปดานการปองกันและ
กําจัดโรค ใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ
เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลวยังทําหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญ
 หาขัดของในการปฏิบตั งิ านในหนวยงานทีร่ บั ผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทย 2 และไดดํารงตําแหนงในระดับ 3 หรือ
ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสัตวแพทยมาแลวไมนอยกวา
1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทย 2 และไดดํารงตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 2
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 5 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสัตวแพทยมาแลวไมนอยกวา
1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสัตวแพทย 3 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนงานที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดทําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนําและ
เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานสูงมาก หรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงาน ซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานสัตวแพทย โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานสัตวแพทยที่ยากมาก โดยไมจาเป
ํ นตองมีผู
กํากับตรวจสอบ และปฏิบตั หิ นาทีอ่ น่ื ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็นสรุปรายงาน และดําเนินการปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยว
กับงานสัตวแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ตรวจและวินจิ ฉัยโรคสัตว การให
การรักษาพยาบาลสัตวปวย การสํารวจแหลงทีเ่ กิดโรคระบาด การใหคาแนะนํ
ํ
าและตอบปญหาแกเจาของสัตว
เกี่ยวกับการปองกันโรคระบาดสัตวและการรักษาพยาบาลสัตว การตรวจ ควบคุมการฆาและจําหนายเนือ้ สัตว
ตามกฎ ระเบียบ และพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนือ้ สัตว เปนตน พิจารณาเสนอแนะให
ความคิดเห็นในการวางขอกําหนดการปรับปรุงแกไขระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานปองกันและกําจัดโรคระบาด
สัตว ฝกอบรมและใหคําปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงานนอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่
ติดตอประสานงานวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคําปรึกษาแนะนํา ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทย 2 หรือนายสัตวแพทย 4 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสัตว
แพทยมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทย 2 หรือนายสัตวแพทย 4 และไดดํารง
ตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 3 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
สัตวแพทยมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสัตวแพทย 4 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

ชื่อตําแหนง

สัตวแพทย 6

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานสูงหรือในฐานะผูช ว ยหัวหนาหนวยงานซึง่ เปนตําแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานสัตวแพทย โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยและปกครองผูอยูใตบังคับ
บัญชาจํานวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานสัตวแพทยในลักษณะผูชํานาญการหรือผูมีความสามารถและ
ความชํานาญงานเทียบไดระดับเดียวกันและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ทําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และดําเนินการปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับงานสัตวแพทยที่ตองใชความชํานาญงาน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ควบ
คุมและวางแผนการสํารวจแหลงทีเ่ กิดโรคระบาดสัตวและจํานวนสัตว การควบคุมโรคระบาดสัตวและการฉีด
วัคซีนปองกันโรค การตรวจควบคุมการฆาและจําหนายเนือ้ สัตว ตามกฎ ระเบียบ และพระราชบัญญัตคิ วบคุม
การฆาสัตวและจําหนายเนือ้ สัตว เปนตน เสนอแนะขอควรปรับปรุงเกีย่ วกับการปองกัน กําจัดโรคระบาดสัตว
ฝกอบรมและใหคํ าปรึกษาแนะนําในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่อง
ตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่ เขารวมประชุมคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรบั แตงตัง้ เขารวมประชุมในการ
กําหนดนโยบายและแผนงานของสวนงานที่สังกัดและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ
ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทําหนาที่
กําหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากําลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน วินจิ ฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหคาปรึ
ํ กษาแนะนํา
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย
ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ทําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย
คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทย 2 หรือนายสัตวแพทย 4 และไดดํารง
ตําแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสัตว
แพทยมาแลวไมนอยกวา1 ป หรือ
2.! มีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงสัตวแพทย 2 หรือนายสัตวแพทย 4 และไดดํารง
ตําแหนงไมตากว
่ํ าระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
สัตวแพทยมาแลวไมนอยกวา 1 ป

ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสัตวแพทย 5 แลว จะตอง
1.! มีความสามารถในการบริหารงานและจัดระบบงาน
2.! มีความสามารถในการริเริม่ ปรับปรุงนโยบายและแผนงาน
3.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร

