
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ต าแหน่งเลขท่ี (ตามรายละเอียดบัญชีต าแหน่งเลขท่ีแนบท้าย) 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ชื่อต าแหน่งในการบริหารงาน  นายช่างเครื่องกล 
ชื่อต าแหน่งในสายงาน    นายช่างเครื่องกล 
ประเภท/ระดับ    ประเภททัว่ไป ระดับช านาญงาน 
ชื่อหน่วยงาน (ส านัก/กอง)   ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
ชื่อส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ 
ชื่อต าแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อ านวยการส าพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอ านวยการ ระดับสูง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป  (Job Summary)   
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงาน ที่มีประสบการณ์  ซึ่งไม่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญา โดยใช้
ความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ ประสบการณ์ และความช านาญงานด้านช่างเครื่องกล ปฏิบัติงานที่ต้อง
ตัดสินใจหรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากในศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์  เพ่ือให้การปฏิบัติงานในภาพรวมของ
ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์มีความถูกต้อง ครบถ้วน และตรงตามมาตฐานที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 
ส่วนที่  ๓  หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 
ก. ด้านการปฏิบัติการ 
 

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

๑ ควบคุม ด าเนินการ ตรวจสอบ บ ารุงรักษา ซ่อมแก้ไข 
ปรับปรุง เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เครื่องมือ อุปกรณ์ 
และงานด้านเครื่องกล เพ่ือให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการ 

 
๒ ศึกษา ออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นส่วน

เครื่องมือและอุปกรณ์ ติดตั้ง ทดลอง สอบเทียบเครื่องมือ 
ประมาณราคา เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้าน
เครื่องกล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

๓ วิเคราะห์ก าหนดแผนการใช้ การบ ารุงรักษา การส ารอง
อะไหล่ การจัดหาและจ าหน่าย แผนผังรายละเอียดการ
ติดตั้งเครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์ เพ่ือปรับปรุงการ
ท างานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และประหยัดงบประมาณ 
 



   

ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวชี้วัด 

๔ จัดท า ควบคุมงบประมาณ และก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ในการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกลที่จ าเป็นในการใช้งาน 
เ พ่ือช่ วยให้การด า เนินงานสะดวก รวดเ ร็ ว  และมี
ประสิทธิภาพ 

๕ ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล 
เพ่ือควบคุมความเรียบร้อยและป้องกันการสูญหาย 

๖ ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ ในภาพรวมประสบ
ความส าเร็จตามแผนงานและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

 
ข. ด้านการบริการ 
ที ่ หน้าที่รับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 

๑ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้การ
ปฏิบั ติ ง าน เป็น ไปด้ วยความสะดวกรวด เร็ ว  และมี
ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดตามรอบการประเมินผลการปฎิบัติ
ราชการ 

 

๒ ให้ค าแนะน า สาธิตการใช้ การบ ารุงรักษา ซ่อมแซมอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้าน
เครื่องกล แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้ความรู้ในการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสม 

๓ จัดท าคู่มือและรายละเอียดข้อก าหนดของอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล 
เ พ่ือเป็นข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ ในการปฏิบัติ งานของ
เจ้าหน้าที่ และเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

ที่  ๔  คุณสมบัติที่จ าเป็นในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งตามที ่ก.พ. ก าหนดตาม 

ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะท่ีจ าเป็นในต าแหน่งงาน 

ความรู้ที่จ าเป็นในงาน   

๑. ความรู้เรื่องการใช้และการบ ารุงรักษา เครื่องจักรกล 
และอุปกรณ์ 

ระดับท่ีต้องการ 2 

๒. กฎหมายและกฎระเบียบราชการเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
การเงิน การคลังและพัสดุ 

ระดับท่ีต้องการ 1 

ทักษะที่จ าเป็นในงาน   

๑. ทักษะการค านวณ  ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๒. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับท่ีต้องการ ๑ 

สมรรถนะหลักที่จ าเป็นในงาน   

๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๒. บริการที่ด ี ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๕. การท างานเป็นทีม ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๗. การท างานบนพื้นฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง ระดับท่ีต้องการ ๒ 
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ระดับท่ีต้องการ ๒ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   

๑. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๒. การคิดวิเคราะห์ ระดับท่ีต้องการ ๑ 
๓. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ ระดับท่ีต้องการ ๑ 

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
 

ชื่อผู้ตรวจสอบ  นายทศพร ศรีศักดิ์ 
           ผู้อ านวยการส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 
วันที่ที่ได้จัดท า 19 กันยายน 2559 

 
 
 



   

รายละเอียดบัญชีต าแหน่งเลขท่ีแนบท้าย 
ต าแหน่ง นายช่างเครื่องกล  ระดับช านาญงาน 
ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์   ส านักพัฒนาพันธุ์สัตว์ 

ล าดับที่ ต าแหน่งเลขที่ หน่วยงาน 
1 239 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ทับกวาง 
2 260 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ปราจีนบุรี 
3 271 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์จันทบุรี 
4 279 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สระแก้ว 
5 299 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ชัยภูมิ 
6 307 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลย 
7 344 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ศรีสะเกษ 
8 349 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์บุรีรัมย์ 
9 361 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ท่าพระ 

10 266,369 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สกลนคร 
11 375 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครพนม 
12 380 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุดรธานี 
13 386 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี 
14 397 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ 
15 406 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน 
16 410 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์พะเยา 
17 415 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์แพร่ 
18 427 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตาก 
19 434 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์พิษณุโลก 
20 440 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครสวรรค์ 
21 453-454 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์หนองกวาง 
22 461 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุพรรณบุรี 
23 472 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์สุราษฎร์ธานี 
24 481 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์นครศรีธรรมราช 
25 486 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์กระบี่ 
26 504 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ตรัง 
27 511 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์เทพา 
28 517 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์ปัตตานี 
29 473 ศูนย์วิจัยและบ ารุงพันธุ์สัตว์มหาสารคาม 

 
 


