
มาตรฐานกํ าหนดต ําแหนง

สายงาน        สัตวแพทย

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานน้ีคลุมถึงตํ าแหนงตาง ๆ ที่ปฏิบัติงานทางสัตวแพทยซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยว

กับการปองกันและก ําจัดโรคสัตว เชน การฉีดยาวัคซีน การตรวจและรักษาพยาบาล การกักสัตวการตรวจควบ
คุมการฆาสัตวและจ ําหนายเน้ือสัตว ตามกฎ ระเบียบ และพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจํ าหนายเน้ือ
สัตว กากรใหคํ าแนะนํ าปรึกษาในดานการเลี้ยงและรักษาสัตว การเพาะเลี้ยงเชื้อตลอดจนชวยดูแลอุปกรณ
เครื่องมือเครื่องใชและการปฏิบัติการในหองทดลอง เปนตน และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของซึ่งตํ าแหนงตาง ๆ 
เหลานี้มีลักษณะที่จ ําเปนตองใชผูมีความชํ านาญในวิชาการสัตแพทย

ชื่อและระดับของต ําแหนง
ตํ าแหนงในสายงานนี้มีชื่อและระดับของต ําแหนงดังน้ี คือ
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานขั้นตนเกี่ยวกับงานสัตวแพทย ภายใตการก ํากับ ตรวจสอบโดยท่ัวไปหรือตาม

คํ าสั่ง หรือแบบ หรือแนวทางปฏิบัติที่มีอยูอยางกวาง ๆ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ตรวจและรักษาพยาบาลสัตวขั้นตนที่ไมยาก หรือรักษาพยาบาลสัตวตามค ําสั่งของนาย

สัตวแพทย ชวยดูแลการกักสัตวโดยตรวจจํ านวนสัตว การประทับตราและต๋ัวพิมพ รูปพรรณ ตรวจใบอนุญาต
และการฉีดวัคซีน ตรวจสุขภาพ อาการสัตว ออกสํ ารวจสัตวเพ่ือคนหาโรค ท ําการฉีดวัคซีน ปองกันโรคลวง
หนา การตรวจ ควบคุม การฆาและจ ําหนายเน้ือสัตว ตามกฎ ระเบียบ และพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
และจํ าหนายเน้ือสัตว ชวยปฏิบัติงานในหองทดลองเกี่ยวกับการฉีดและเพาะเชื้อเลี้ยงเชื้อ รวมท้ังการเตรียม
อุปกรณและเครื่องมือในหองทดลองและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
ไดรับประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทยหรือเทียบไดไมตํ่ ากวานี ้หรือทางอ่ืนท่ี ก.อบต.กํ าหนด

วาใชเปนคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงน้ีได

ความรูความสามารถที่ตองการ
1.! มีความรูในวิชาการตรวจเนื้อสัตวและในวิชาการปองกันและก ําจัดโรคระบาดสตัว

อยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
2.! มีความรูความเขาใจในกฎหมายสภาตํ าบลและองคการบริหารสวนตํ าบล กฎหมายวาดวย

และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับอื่นที่ใชในการปฏิบัติงานในหนาที่
3.! มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณอยางเหมาะสมแกการ

ปฏิบัติงานในหนาที่
4.! มีความรูความสามารถในการใชภาษาอยางเหมาะสมแกการปฏิบัติงานในหนาที่
5.! มีความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ดวยความละเอียดแมนย ํา
6.! มีความสามารถในการใหค ําแนะนํ าเกี่ยวกับระเบียบและวิธีการปฏิบัติงานที่อยูในความ

รับผิดชอบ



ชื่อต ําแหนง สัตวแพทย 3

หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงาน ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน

ไมสงูนัก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ
งานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานสัตวแพทย โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
จํ านวนหนึ่งหรือปฏิบัติงานสัตวแพทยที่ยากพอสมควร ภายใตการกํ ากับตรวจสอบบาง และปฏิบัติหนาที่อื่น
ตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับสัตวแพทยโดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือ

หลายอยาง เชน ตรวจและวินิจฉัยโรคสัตวท่ีมีอาการชัดแจง รักษาพยาบาลสัตวปวย ดูแลการกักสัตว ตรวจสุข
ภาพความสมบูรณของสัตวที่คอกพัก บรรทุกลํ าเลียงสัตว ออกสํ ารวจสัตวและคนหาโรค ฉีดวัคซีนปองกันโรค
ลวงหนา การตรวจควบคุมการฆาและจํ าหนายเน้ือสัตว ตามกฎ ระเบียบ และพระราชบัญญัติควบคุมการฆา
สัตวและจํ าหนายเน้ือสัตว เปนตน ชวยปฏิบัติงานในหองทดลองเกี่ยวกับภารกิจและเพาะเชื้อการผาตัด การ
เตรียมอุปกรณและเคร่ืองมือตาง ๆ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา และ
ปฏบัิติหนาท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาที่
ติดตอประสานงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานใน
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงสัตวแพทย 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 2 หรือท่ี

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 หรือในฐานะผูชวยหัวหนา

หนวยงาน ซึ่งเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบ
งานสัตวแพทย โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจํ านวน
หน่ึง หรือปฏิบัติงานสัตวแพทยที่คอนขางยากมาก โดยไมจํ าเปนตองมีผูกํ ากับตรวจสอบหรือภายใตการตรวจ
สอบบาง และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ท ําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และด ําเนินการปฏิบัติงาน

ที่คอนขางยากมากเกี่ยวกับงานสัตวแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ตรวจและ
วินิจฉัยโรคสัตว การรักษาพยาบาลสัตวปวย การตรวจและควบคุมการกักสัตว การตรวจสขุภาพและความ
สมบูรณของสัตว การดูแลการบรรทุกล ําเลียงสัตว การออกสํ ารวจสัตวและคนหาโรค การฉีดวัคซีนปองกัน
โรคลวงหนา การตรวจควบคุมการฆาและจํ าหนายเน้ือสัตว ตามกฎ ระเบียบ และพระราชบัญญัติควบคุมการ
ฆาสัตวและจํ าหนายเน้ือสัตว เปนตน ปฏิบัติในหองทดลองเกี่ยวกับการฉีดและเพาะเชื้อการผาตัด การเตรียม
อุปกรณและเครื่องมือตาง ๆ ศึกษาวิเคราะหและเสนอความเห็นเกี่ยวกับปญหาโดยทั่วไปดานการปองกันและ
กํ าจัดโรค ใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเรื่องตางๆ 
เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลวยังท ําหนาที่
ติดตอประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผล และแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงสัตวแพทย 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงในระดับ 3 หรือ

ที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสัตวแพทยมาแลวไมนอยกวา
1 ป หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงสัตวแพทย 2 และไดดํ ารงตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 2
หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 5 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสัตวแพทยมาแลวไมนอยกวา
1 ป



ความรูความสามารถที่ตองการ
นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสัตวแพทย 3 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในนโยบายและแผนงานดานตาง ๆ ของสวนงานที่สังกัด
2.! มีความสามารถในการจัดท ําแผนงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ าและ

เสนอแนะวิธีการแกไขปรับปรุงการปฏิบัติงานที่อยูในความรับผิดชอบ
3.! มีความสามารถในการปกครองบังคับบัญชา
4.! มีความสามารถในการติดตอประสานงาน
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับแผนก ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ

ของงานสูงมาก หรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพ
ของงานเทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานสัตวแพทย โดยควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
หรือปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาจ ํานวนพอสมควร หรือปฏิบัติงานสัตวแพทยที่ยากมาก โดยไมจํ าเปนตองมีผู
กํ ากับตรวจสอบ และปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ท ําความเห็นสรุปรายงาน และด ําเนินการปฏิบัติงานที่ยากมากเกี่ยว

กับงานสัตวแพทย โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ตรวจและวินิจฉัยโรคสัตว การให
การรักษาพยาบาลสัตวปวย การสํ ารวจแหลงท่ีเกิดโรคระบาด การใหค ําแนะนํ าและตอบปญหาแกเจาของสัตว
เกี่ยวกับการปองกันโรคระบาดสตัวและการรักษาพยาบาลสตัว การตรวจ ควบคุมการฆาและจ ําหนายเน้ือสัตว 
ตามกฎ ระเบียบ และพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจ ําหนายเน้ือสัตว เปนตน พิจารณาเสนอแนะให
ความคิดเห็นในการวางขอกํ าหนดการปรับปรุงแกไขระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับงานปองกันและกํ าจัดโรคระบาด
สัตว ฝกอบรมและใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจง
เรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที่และปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงานนอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาที่
ติดตอประสานงานวางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ใหคํ าปรึกษาแนะนํ า ปรับปรุงแกไข ติดตาม
ประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงสัตวแพทย 2 หรือนายสัตวแพทย 4 และไดดํ ารง

ตํ าแหนงในระดับ 4 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสัตว
แพทยมาแลวไมนอยกวา 1 ป หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงสัตวแพทย 2 หรือนายสัตวแพทย 4 และไดดํ ารง
ตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 3 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
สัตวแพทยมาแลวไมนอยกวา 1 ป
ความรูความสามารถที่ตองการ

นอกจากจะมีความรูความสามารถเชนเดียวกับสัตวแพทย 4 แลว จะตอง
1.! มีความรูความเขาใจในหลักการบริหารงานบุคคล
2.! มีความรูทั่วไปเกี่ยวกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
3.! มีความรูความสามารถในการใชงานคอมพิวเตอร
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หนาที่และความรับผิดชอบ
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหนาหนวยงานระดับกอง ซึ่งมีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของ

งานสูงหรือในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงานซ่ึงเปนตํ าแหนงที่มีหนาที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน
เทียบไดระดับเดียวกัน รับผิดชอบงานสัตวแพทย โดยควบคุมหนวยงานหลายหนวยและปกครองผูอยูใตบังคับ
บัญชาจํ านวนมากพอสมควร หรือปฏิบัติงานสัตวแพทยในลักษณะผูชํ านาญการหรือผูมีความสามารถและ
ความชํ านาญงานเทียบไดระดับเดียวกันและปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่ไดรับมอบหมาย

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
พิจารณา ศึกษา วิเคราะห ท ําความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และด ําเนินการปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับงานสัตวแพทยที่ตองใชความชํ านาญงาน โดยปฏิบัติหนาที่อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง เชน ควบ
คุมและวางแผนการส ํารวจแหลงท่ีเกิดโรคระบาดสัตวและจํ านวนสัตว การควบคุมโรคระบาดสตัวและการฉีด
วัคซนีปองกันโรค  การตรวจควบคุมการฆาและจํ าหนายเน้ือสัตว ตามกฎ ระเบียบ และพระราชบัญญัติควบคุม
การฆาสัตวและจํ าหนายเน้ือสัตว เปนตน  เสนอแนะขอควรปรับปรุงเก่ียวกับการปองกัน กํ าจัดโรคระบาดสัตว 
ฝกอบรมและใหคํ าปรึกษาแนะนํ าในการปฏิบัติงานแกเจาหนาที่ระดับรองลงมา ตอบปญหาและชี้แจงเร่ือง  
ตาง ๆ เกี่ยวกับงานในหนาที ่ เขารวมประชมุคณะกรรมการตาง ๆ ตามที่ไดรับแตงต้ัง เขารวมประชุมในการ
กํ าหนดนโยบายและแผนงานของสวนงานที่สังกัดและปฏิบัติหนาที่อื่นที่เกี่ยวของ

ในฐานะหัวหนาหนวยงาน นอกจากอาจปฏิบัติงานดังกลาวขางตนบางแลว ยังทํ าหนาที่
กํ าหนดนโยบายการปฏิบัติงาน พิจารณาวางอัตรากํ าลังเจาหนาที่และงบประมาณของหนวยงานที่รับผิดชอบ
ติดตอประสานงาน วางแผน  มอบหมายงาน วินิจฉัย สั่งการ ควบคุม ตรวจสอบ ใหค ําปรึกษาแนะนํ า
ปรับปรุงแกไข ติดตามประเมินผลและแกปญหาขัดของในการปฏิบัติงานในหนวยงานที่รับผิดชอบดวย

ในฐานะผูชวยหัวหนาหนวยงาน ท ําหนาที่ชวยหัวหนาหนวยงานปฏิบัติงานตามที่ไดรับ
มอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะสํ าหรับต ําแหนง
1.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงสัตวแพทย 2 หรือนายสัตวแพทย 4 และไดดํ ารง

ตํ าแหนงในระดับ 5 หรือที่ ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 2 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานสัตว
แพทยมาแลวไมนอยกวา1 ป  หรือ

2.! มีคุณสมบัติเฉพาะส ําหรับตํ าแหนงสัตวแพทย 2 หรือนายสัตวแพทย 4 และไดดํ ารง
ตํ าแหนงไมต่ํ ากวาระดับ 4 หรือที ่ก.อบต.เทียบเทามาแลวไมนอยกวา 4 ป โดยจะตองปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน
สัตวแพทยมาแลวไมนอยกวา 1 ป



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