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มาตรฐานกาหนดตาแหน่ง
ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

สายงาน

สัตวแพทย์

ลักษณะงานโดยทั่วไป
สายงานนี้ ค ลุ ม ถึงต าแหน่ งต่ าง ๆ ที่ ป ฏิ บั ติ งานทางสั ต วแพทย์ ซึ่ งมี ลั ก ษณะงานที่ ป ฏิ บั ติ
เกี่ยวกับ การป้องกันและกาจัดโรคสัตว์ เช่น การฉีดวัคซีน การตรวจและรักษาพยาบาลสัตว์ การกักสัตว์
การออก ใบอนุญาตในการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ภายในประเทศ การให้คาแนะนาปรึกษาในด้านการ
เลี้ยง และรักษาสัตว์ การเพาะเลี้ยงเชื้อเพื่อผลิตชีวภัณฑ์ ตลอดจนช่วยดูแลอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และ
ปฏิบัติการในห้องทดลอง เป็นต้น และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
ชื่อตาแหน่งในสายงานและระดับตาแหน่ง
ตาแหน่งในสายงานนี้มีชื่อและระดับของตาแหน่งดังนี้
สัตวแพทย์
ระดับปฏิบัติงาน
สัตวแพทย์
ระดับชานาญงาน
สัตวแพทย์
ระดับอาวุโส

ก.จ. กาหนดเมื่อ 26 พฤศจิกายน 2558

ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

สัตวแพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

สัตวแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับปฏิบัติงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา
ปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์ ตามแนวทาง แบบอย่าง ขัน้ ตอน และวิธีการทีช่ ัดเจน ภายใต้การกากับ แนะนา
ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามทีได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานทีป่ ฏิบัติในด้านต่างๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ตรวจ วินิจฉัย รักษาพยาบาลสัตว์ ดูแลการกักสัตว์โดยตรวจจานวนสัตว์ การประทับตรา
และตั๋วพิมพ์ รูปพรรณ ตรวจใบอนุญาต
1.2 ควบคุมการป้องกันโรคระบาดสัตว์ ฉีดวัคซีน ชันสูตรโรคสัตว์ และกาจัดโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน เพื่อลดการสูญเสียของเกษตรกร และเพื่อลดปัญ หาด้านสาธารณสุขและสุขภาพของ
ประชาชน
1.3 ให้บริการด้านวิชาการ เช่น การผสมเทียม ทาหมันสัตว์ แก่สัตว์เลี้ยงของเกษตรกร
เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร
1.4 สารวจ จั ดทาข้อมูล พื้นฐานด้านปศุสั ตว์ ประวัติการเกิดโรคระบาดสั ตว์ในพื้น ที่
ความต้องการใช้วัคซีน เป็นต้น เพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดสัตว์
1.5 ควบคุมและดาเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าและจาหน่ายเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์
สั ต ว์ อาหารสั ต ว์ ยาสั ต ว์ ชี ว วั ต ถุ ส าหรั บ สั ต ว์ วั ต ถุ อั น ตรายส าหรั บ สั ต ว์ ตามกฎ ระเบี ย บ และ
พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.6 ดาเนินงานเกี่ยวกับการผลิต ทดสอบ ช่วยวิจัย และพัฒนาการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ใน
ระดับโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการจัดเก็บรักษาและการขนส่งชีวภัณฑ์สัตว์
1.7 ช่วยดาเนินงานเกี่ยวกับการผลิตและควบคุมคุณภาพน้าเชื้อ การทดสอบพ่อพันธุ์
และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปรับปรุง ขยายพันธุ์ และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์
1.8 ดาเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มและพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ สุขศาสตร์
สัตว์และสุขอนามัย ด้านสิ่งแวดล้อม
1.9 ปฏิบัติงานการป้องกันการติดเชื้อ การแพร่กระจายของเชื้อในการเลี้ยงสัตว์เพื่องาน
ทางวิทยาศาสตร์
1.10 ช่วยการปฏิบัติงานของนายสัตวแพทย์ในการศึกษาเกี่ยวกับการควบคุม ป้องกัน
ชันสูตรโรคสัตว์ และกาจัดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เพื่อให้การวางแผนดาเนินการควบคุมป้องกันโรค
1.11 ตรวจรั บ เก็ บ รั ก ษา จั ด ส่ ง ควบคุ ม บั ญ ชี เบิ ก จ่ า ยชี ว ภั ณ ฑ์ แ ละเวชภั ณ ฑ์ สั ต ว์
เพื่อให้มีความถูกต้อง

2. ด้านการบริการ
2.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจงเกี่ยวกับความรู้ทางเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์
ชีวภัณฑ์สัตว์เบื้องต้นแก่เจ้าหน้าทีและเกษตรกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์
2.2 ประสานงานกับหน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชนทั่ว ไป หรือหน่ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานทางสัตวแพทย์ และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชี่ยวชาญที
เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาสัตวแพทย์หรือเทียบได้ไม่ต่ากว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ.
ก.ท. หรือ ก.อบต. กาหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งนี้ได้
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1
ระดับ 1

ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

สัตวแพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

สัตวแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับชานาญงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความชานาญงานทางสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานที่ต้องตัดสินใจหรือแก้ปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่น
ตามที่ได้รับมอบหมาย หรือ
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญา โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานทางสัตวแพทย์ ปฏิบัติงานที่ ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยาก และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 ควบคุมตรวจ วินิจฉัย รักษาพยาบาลสัตว์ ดูแลการกักสัตว์โดยตรวจจานวนสัตว์
การประทับตราและตั๋วพิมพ์ รูปพรรณ ตรวจใบอนุญาต
1.2 ควบคุ ม การป้ อ งกั น โรคระบาดสั ต ว์ ฉี ด วั ค ซี น ชั น สู ต รโรคสั ต ว์ และก าจั ด
โรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เพื่อลดการสูญเสียของเกษตรกร และเพื่อลดปัญหาด้านสาธารณสุขและสุขภาพ
ของประชาชน
1.3 ควบคุมให้บริการด้านวิชาการ เช่น การผสมเทียม ทาหมันสัตว์ แก่สัตว์เลี้ยงของ
เกษตรกรเพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้ให้แก่เกษตรกร
1.4 ควบคุมการจัดทาข้อมูลพื้นฐานด้านปศุสั ตว์ ประวัติการเกิดโรคระบาดสัตว์ใน
พื้นที่ความต้องการใช้วัคซีน เป็นต้น เพื่อเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดสัตว์
1.5 ควบคุมและดาเนินงานเกี่ยวกับการควบคุมการฆ่าและจาหน่ายเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์
สัตว์ อาหารสัตว์ ยาสัตว์ ชีววัตถุสาหรับสัตว์ วั ตถุอันตรายสาหรับสัตว์ ตามกฎ ระเบียบ และพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆ่าสัตว์และจาหน่ายเนื้อสัตว์ และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.6 ควบคุมการดาเนินงานเกี่ยวกับการผลิต ทดสอบ ช่วยวิจัย และพัฒนาการผลิต
ชีวภัณฑ์สัตว์ในระดับโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการจัดเก็บรักษาและการขนส่งชีวภัณฑ์สัตว์
1.7 ควบคุมการดาเนินงานเกี่ยวกับการผลิตและควบคุมคุณภาพน้าเชื้อ การทดสอบ
พ่อพันธุ์ และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปรับปรุง ขยายพันธุ์ และอนุรักษ์พันธุ์สัตว์
1.8 วิเคราะห์ ดาเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานฟาร์มและพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสั ตว์ สุ ข
ศาสตร์ สัตว์และสุขอนามัย ด้านสิ่งแวดล้อม

1.9 ควบคุมปฏิบัติงานการป้องกันการติดเชื้อ การแพร่กระจายของเชื้อในการเลี้ยง
สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
1.10 ช่วยการปฏิบัติงานของนายสัตวแพทย์ในการศึกษาเกี่ยวกับการควบคุม ป้องกัน
ชันสูตรโรคสัตว์ และกาจัดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เพื่อให้การวางแผนดาเนินการควบคุมป้องกันโรค
1.11 ควบคุมคุมบัญชีเบิกจ่ายชีวภัณฑ์และเวชภัณฑ์สัตว์อย่างมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 กากับ ดูแ ล และตรวจสอบการปฏิ บั ติงานทางสั ต วแพทย์ ของเจ้ าหน้ าที่ หรือ
ปกครอง ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 วางแผน ประเมิ น ผลให้ ค าแนะน าปรึ ก ษา และแก้ ไขปั ญ หาขั ด ข้ อ ง ในการ
ปฏิบัติงาน ทางสัตวแพทย์ของผู้ใต้บังคับบัญชาในหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที่
รับผิดชอบเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาแนะนา ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทางสัตวแพทย์ที่ซับซ้อน เช่น
การเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ การเก็บตัวอย่างเพื่อชันสูตรโรคสัตว์ การป้องกันโรคระบาดสัตว์ การผลิต
เนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์สัตว์ อาหารสัตว์ ชีวผลิตภัณฑ์สัตว์ ยาสัตว์ ชีววัตถุสาหรับสัตว์ วัตถุอันตรายสาหรับ สัตว์ ฯลฯ
เป็ น ต้ น แก่ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา หรื อ เจ้ า หน้ าที่ ระดั บ รองลงมา หน่ ว ยงานราชการ เอกชน เกษตรกร หรื อ
ประชาชนทั่วไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชานาญ ด้านงานทางสัตวแพทย์แก่ผู้ที่สนใจ
3.2 ถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์
3.3 ประสานงานและบูรณาการงานในระดับกอง กับหน่วยงานราชการ เอกชน หรือ
ประชาชนทั่ ว ไป เพื่ อขอความช่ว ยเหลื อและร่ว มมื อในงานทางสั ตวแพทย์ และแลกเปลี่ ยนความรู้ค วาม
เชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
3.4 ควบคุม ดูแลการตรวจรับ เก็บรักษา จัดส่ง ควบคุมบัญ ชีเบิกจ่ายชีวภัณ ฑ์และ
เวชภัณฑ์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงหรือเคยดารงตาแหน่งสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน หรือที่ ก.จ. ก.ท. หรือ
ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยจะต้องปฏิบัติ ราชการเกี่ยวกับงานสั ตวแพทย์หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
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2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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ตาแหน่งประเภท

ทั่วไป

ชื่อสายงาน

สัตวแพทย์

ชื่อตาแหน่งในสายงาน

สัตวแพทย์

ระดับตาแหน่ง

ระดับอาวุโส

หน้าที่และความรับผิดชอบหลัก
ปฏิบัติงานในฐานะหัวหน้างาน ซึงไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยต้อง
กากับ แนะนา ตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ร่วมปฏิบัติงาน โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และ
ความชานาญงานทางสัตวแพทย์ค่อนข้างสูงมีงานในความรับผิดชอบทีหลากหลาย ปฏิบัติงานทีต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาในงานทีค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามทีได้รับมอบหมาย
ปฏิบัติงานทีมีประสบการณ์ซึงไม่จาเป็นต้องใช้ผู้สาเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้ความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ และความชานาญงานทางสัตวแพทย์ ค่อนข้างสูง ปฏิบัติงานต้องตัดสินใจหรือ
แก้ปัญหาในงานทีค่อนข้างยากมาก และปฏิบัติงานอื่นตามทีได้รับมอบหมาย
โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ด้านการปฏิบัติการ
1.1 วิเคราะห์ วางแผนการตรวจ วินิจฉัย รักษาพยาบาลสัตว์ ดูแลการกักสัตว์โดย
ตรวจจานวนสัตว์ การประทับตราและตั๋วพิมพ์ รูปพรรณ ตรวจใบอนุญาต
1.2 วิเคราะห์ วางแผนการป้องกันโรคระบาดสัตว์ และกาจัดโรคติดต่อระหว่างสัตว์
และคน เพื่อลดการสูญเสียของเกษตรกร และเพื่อลดปัญหาด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
1.3 วิเคราะห์ กาหนดแนวทางการให้บริการการผสมเทียม ทาหมันสัตว์ ฯลฯ แก่สัตว์
เลี้ยงของเกษตรกร เพื่อเพิ่มผลผลิต ปรับปรุง ขยายพันธุ์สัตว์และเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร
1.4 วางระบบป้องกันโรคระบาดสัตว์ และกาจัดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เพื่อลด
ปัญหาด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชน
1.5 เฝ้ าระวั ง ติ ด ตามการเกิ ด โรคสั ต ว์ ในพื้ น ที และท าการประเมิ น สรุ ป ผล และ
รายงาน
1.6 ตรวจ ติดตาม วางแผน ประเมินผล กาหนดแนวทาง และสรุปผลงานการควบคุม
การฆ่า และจาหน่า ยเนื ้อ สัต ว์แ ละผลิต ภัณ ฑ์ส ัต ว์ อาหารสั ตว์ ยาสั ตว์ ชีว วัตถุส าหรับสั ตว์ วัตถุอันตราย
สาหรับ สั ตว์ การน าเข้า-ส่ งออกสัตว์ ซากสั ตว์ ผลิ ตภัณ ฑ์ สั ตว์ การเคลื่ อนย้ายสั ตว์ และซากสั ตว์ การผลิ ต
ทดสอบวิจัยและพัฒนาการผลิตชีวภัณฑ์สัตว์ในระดับโรงงานอุตสาหกรรม การผลิตและควบคุมคุณภาพน้าเชื้อ
การทดสอบพ่อพันธุ์ และการใช้เทคโนโลยีชีวภาพทีเกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการปรับปรุงและขยายพันธุ์สัตว์สุขภาพ
ช้าง สัตว์อนุ รักษ์อื่น ๆ และมาตรฐานฟาร์มและพัฒ นาคุณ ภาพสินค้าปศุสัตว์ โรคสัตว์ และกาจัดโรคติดต่อ
ระหว่างสัตว์และคน เพื่อให้การวางแผนดาเนินการควบคุมป้องกันโรค
1.7 ควบคุมคุมบัญชีเบิกจ่ายชีวภัณฑ์และเวชภัณฑ์สัตว์ เพื่อให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

1.8 ตรวจ ติดตาม การควบคุม ป้องกัน การติดเชื้อ การแพร่กระจายของเชื้อ การ
ควบคุมสภาพแวดล้อม ในการเลี้ยงและการใช้สัตว์ เพื่องานทางวิทยาศาสตร์
1.9 ให้ข้อคิดเห็นทีเป็นประโยชน์แก่ผู้บังคับบัญชา ในการศึกษาเกี่ยวกับการควบคุม
ป้องกัน ชันสูตรโรคสัตว์ และกาจัดโรคติดต่อระหว่างสัตว์และคน เพื่อให้การวางแผนดาเนินการควบคุมป้องกัน
โรคมีประสิทธิภาพ
2. ด้านการกากับดูแล
2.1 ก ากั บ ตรวจสอบการปฏิ บั ติ งานทางสั ต วแพทย์ ข องเจ้ า หน้ า ที หรื อ ปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานทีรับผิดชอบเป็นไปตามเป้าหมายที่กาหนด
2.2 วางแผน ประเมิน ผลให้ ค าแนะน าปรึกษา และแก้ไขปั ญ หาข้อขัด ข้อง ในการ
ปฏิบัติงานทางสัตวแพทย์ของผู้ใต้ บังคับบัญชาในหน่วยงานทีรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานที
รับผิดชอบเป็นไปอย่างต่อเนือง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
3. ด้านการบริการ
3.1 ให้คาแนะนา ข้อเสนอ ตอบปัญหา และชี้แจง เกี่ยวกับงานทางสัตวแพทย์ที
ซับซ้อน เช่น การเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ การเก็บตัวอย่างเพื่อชันสูตรโรคสัตว์ การป้องกันโรคระบาดสัตว์
การผลิตเนื้ อสัตว์ ผลิ ตภัณ ฑ์สัตว์ อาหารสัตว์ ชีวผลิตภัณ ฑ์สัตว์ ยาสัตว์ ชีววัตถุสาหรับสัตว์ วัตถุอันตราย
สาหรับ สั ตว์ เป็ นต้น แก่ใต้บั งคับ บัญ ชา หรือเจ้าหน้าทีระดับรองลงมา หน่วยงานราชการเอกชนเกษตรกร
ผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่ว ไป เพื่อถ่ายทอดความรู้ ความชานาญ ด้านงานทางสัตวแพทย์แก่ผู้ที่สนใจ
3.2 วางแนวทางการถ่ายทอดความรู้ทางเทคโนโลยี ด้านปศุสัตว์ ชีวภัณฑ์สั ตว์แก่เจ้า
หน้าทีเกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ปรับปรุง และขยายพันธุ์สัตว์
3.3 ประสานงานและบู ร ณาการงานในระดั บ กอง หรื อ หน่ ว ยงานที สู ง กว่ า กั บ
หน่วยงานราชการ เอกชน ผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่ว ไป เพื่อขอความช่วยเหลือและร่วมมือในงานทาง
สัตวแพทย์ และแลกเปลี่ยนความรู้ความเชียวชาญทีเป็นประโยชน์ต่อการทางานของหน่วยงาน
3.4 กากับ ดูแล ตรวจสอบ การตรวจรับ เก็บรักษา จัดส่ง ควบคุมบัญชีเบิกจ่ายชีว
ภัณฑ์และเวชภัณฑ์
คุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่ง
1. มีคุณสมบัติเฉพาะสาหรับตาแหน่งสัตวแพทย์ ระดับปฏิบัติงาน และ
2. ดารงตาแหน่งหรือเคยดารงตาแหน่งสัตวแพทย์ ระดับชานาญงาน หรือที่ ก.จ. ก.ท. หรือ
ก.อบต.เทียบเท่ามาแล้วไม่น้อยกว่า 6 ปี โดยจะต้องปฏิบัติราชการเกี่ยวกับงานสัตวแพทย์หรืองานอื่นที่
เกี่ยวข้องมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. ความรู้ที่จาเป็นประจาสายงาน
ประกอบด้วย
1.1 ความรู้ที่จาเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)
1.2 ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
1.3 ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
1.4 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน
1.5 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้
1.6 ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ
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2. ทักษะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง
ประกอบด้วย
2.1 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
2.2 ทักษะการประสานงาน
2.3 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ
2.4 ทักษะการบริหารข้อมูล
2.5 ทักษะในการสื่อสาร การนาเสนอ และการถ่ายทอดความรู้
3. สมรรถนะที่จาเป็นสาหรับการปฏิบัติงานในตาแหน่ง ประกอบด้วย
3.1 สมรรถนะหลัก 5 สมรรถนะ
3.1.1 การมุ่งผลสัมฤทธิ์
3.1.2 การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม
3.1.3 ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน
3.1.4 การบริการเป็นเลิศ
3.1.5 การทางานเป็นทีม
3.2 สมรรถนะประจาสายงาน
3.2.1 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์
3.2.2 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ
3.2.3 การให้ความรู้และการสร้างความสัมพันธ์
3.2.4 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน
3.2.5 จิตสานึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
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