
   

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว ์

 
ตําแหน่งเลขที่ (ตามรายละเอียดบัญชีตําแหน่งเลขที่แนบทา้ย) 

 
ส่วนที่  ๑  ข้อมูลทั่วไป  (Job Title) 
ช่ือตําแหน่งในการบริหารงาน  นายช่างเครื่องกล 
ช่ือตําแหน่งในสายงาน    นายช่างเครื่องกล 
ประเภท/ระดับ    ประเภททั่วไป ระดับชํานาญงาน 
ช่ือหน่วยงาน (สํานัก/กอง)   สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ 
ช่ือส่วนงาน/กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน  ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ 
ช่ือตําแหน่งผู้บังคับบัญชาโดยตรง  ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว์ละ 
ประเภท/ระดับ     ประเภทอํานวยการ ระดับสูงง 
 
ส่วนที่  ๒  หน้าทีค่วามรบัผดิชอบโดยสรปุ  (Job Summary)   
 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ซึ่งไม่จําเป็นต้องใช้ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
โดยใช้ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และความชํานาญงานด้านช่างเครื่องกล ปฏิบัติงานท่ีต้องตัดสินใจ
หรือแก้ไขปัญหาที่ค่อนข้างยากในศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ สํานักพัฒนาอาหารสัตว์ เพ่ือสนับสนุนให้
การดําเนินงานของศูนย์มีความรวดเร็ว ถูกต้องและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
 
ส่วนที่  ๓  หน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั 
ก. ด้านการปฏบิตักิาร 
 

ที ่ หน้าทีร่บัผดิชอบหลกั ตัวชี้วัด 
๑ ควบคุม ดําเนินการ ตรวจสอบ บํารุงรักษา ซ่อมแก้ไข 

ปรับปรุง ยานพาหนะ เครื่องมือทุ่นแรง เครื่องจักรกล
การเกษตร  ครุภัณฑ์ อาคารสิ่งก่อสร้าง ระบบไฟฟ้า 
ประปาและอ่ืนๆที่เก่ียวกับงานช่าง เพ่ือให้พร้อมใช้อยู่เสมอ 

ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 
 
 
 
 
 

๒ ศึกษา ออกแบบ พัฒนาเคร่ืองจักรกลการเกษตร ตลอดจน
ติดต้ัง ทดลอง ทดสอบ สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา 
เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ และงานด้าน
เครื่องกล เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน 

๓ วิเคราะห์ กําหนดแผนการใช้ การบํารุงรักษา การสํารอง
อะไหล่ การจัดหาและจําหน่าย แผนผังรายละเอียดการ
ติดต้ัง เครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ์ เพ่ือปรับปรุงการ
ทํางานให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น และประหยัดงบประมาณ 



   

ที ่ หน้าทีร่บัผดิชอบหลกั ตัวชี้วัด 
๔ จัดทํา ควบคุมงบประมาณและกําหนดคุณลักษณะเฉพาะ

ในการซื้ออุปกรณ์ เครื่องมือเคร่ืองใช้ เครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ และงานด้านเคร่ืองกลที่จําเป็นในการใช้งาน 
เ พ่ื อ ช่ วย ให้ ก า ร ดํ า เ นิน ง าน  สะดวก  รวด เ ร็ วและ
มีประสิทธิภาพ 

๕ ตรวจสอบความถูกต้องของการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะและงานด้านเครื่องกล 
เพ่ือควบคุมความเรียบร้อยและป้องกันการสูญเสีย 

๖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือสนับสนุนให้
หน่วยงานในสังกัดและกรมปศุสัตว์ในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเป้าหมายที่กําหนดไว้ 

 

 
ข. ดา้นการบรกิาร 
 

ที ่ หน้าทีร่บัผดิชอบหลกั ตัวชี้วัด 
๑ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การ

ปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการ 

 
 

๒ ให้คําแนะนํา สาธิตการใช้ การบํารุงรักษา ซ่อมแซม อุปกรณ์ 
เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงาน
ด้านเครื่องกล แก่ผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในและ
ภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้ความรู้ในการใช้งานอย่างมี
ประสิทธิภาพและถูกต้องเหมาะสม  

๓ จัดทําคู่มือและรายละเอียดข้อกําหนดของอุปกรณ์ เครื่องมือ 
เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานด้านเครื่องกล 
เพ่ือเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ 
และเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป 

 
ส่วนที่  ๔  คณุสมบตัทิี่จําเปน็ในงาน  (Job Specifications) 
มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่ ก.พ. กําหนด 
 
ส่วนที่  ๕  ความรู้ความสามารถ  ทักษะ  และสมรรถนะที่จําเป็นในตําแหน่งงาน 
ความรู้ที่จําเป็นในงาน 
๑. ความรู้เรื่องการใช้และการบํารุงรักษา เครื่องจักรกล 

และอุปกรณ์ 
ระดับที่ต้องการ ๒ 

๒. กฎหมายและกฎระเบียบราชการเกี่ยวกับงานสารบรรณ 
การเงิน การคลังและพัสดุ  

ระดับที่ต้องการ ๑ 
 



   

ทักษะที่จําเป็นในงาน   
๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับที่ต้องการ ๑ 
๒. ทักษะการจัดการข้อมูล  ระดับที่ต้องการ ๑ 
๓. ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ระดับที่ต้องการ ๑ 
๔. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ ระดับที่ต้องการ ๑ 
 

สมรรถนะหลักที่จําเป็นในงาน   
๑. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ระดับที่ต้องการ ๑ 
๒. บริการที่ดี ระดับที่ต้องการ ๑ 
๓. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ ระดับที่ต้องการ ๑ 
๔. การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ระดับที่ต้องการ ๑ 
๕. การทํางานเป็นทีม 
๖. ความใฝ่รู้รอบด้าน 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของข้อมูลที่ถูกต้อง 
๘. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

ระดับที่ต้องการ ๑ 
ระดับที่ต้องการ ๒ 
ระดับที่ต้องการ ๒ 
ระดับที่ต้องการ ๒ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ   
๑. การตรวจสอบความถูกต้องในกระบวนงาน ระดับที่ต้องการ ๑ 
๒. การคิดวิเคราะห์ ระดับที่ต้องการ ๑ 
๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบราชการ ระดับที่ต้องการ ๑ 

 

ส่วนที่  ๖  การลงนาม 
ช่ือผู้ตรวจสอบ นายกมล  ริมคีรี 

ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาอาหารสัตว์ 
 วันที่ได้จัดทํา ๑๙ กันยายน ๒๕๕๙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

รายละเอียดบญัชตีําแหน่งเลขทีแ่นบทา้ย 
ตําแหน่ง นายชา่งเครื่องกล ระดบัชํานาญงาน 
ศูนย์วิจัยและพฒันาอาหารสตัว์ 

ลําดบัที ่ ตําแหน่งเลขที ่ ศูนย์วิจัยและพฒันาอาหารสตัว์ 
1 595 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สระแก้ว 
2 625 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์บุรีรัมย์ 
3 616 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ร้อยเอ็ด 
4 644 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์มหาสารคาม 
5 660 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เลย 
6 670 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์หนองคาย 
7 674 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครพนม 
8 685 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ลําปาง 
9 698 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ 

10 714 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบุรี 
11 728 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สุราษฎร์ธานี 
12 736 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชุมพร 
13 745 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล 

 


