
  

แบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) 
ของกรมปศุสัตว 

ตําแหนงเลขท่ี  ๑๘๐๑, ๑๙๔๘, ๒๐๙๔, 
๒๑๕๙, ๒๒๔๓, ๒๒๙๔ 

สวนท่ี ๑ ขอมูลท่ัวไป (Job Title) 
ชื่อตําแหนงในการบริหารงาน นายชางเครื่องกล 
ชื่อตําแหนงในสายงาน นายชางเครื่องกล 
ประเภท/ระดับ ประเภทท่ัวไป ระดับชํานาญงาน 
ชื่อหนวยงาน (สํานัก/กอง) สํานักงานปศุสัตวเขต  
ชื่อสวนงาน/กลุมงาน/ฝาย/งาน ศูนยวิจัยและพัฒนาการปศุสัตวท่ี ๑ - ๙ 
ชื่อตําแหนงผูบังคับบัญชาโดยตรง ปศุสัตวเขต 
ประเภท/ระดับ ประเภทวิชาการ ระดับสงู 

สวนท่ี ๒ หนาท่ีความรับผิดชอบโดยสรุป (Job Summary) 
            ปฏิบัติงานในฐานะผูปฏิบัติงานท่ีมีประสบการณ ซ่ึงไมจําเปนตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญา 
โดยมีความรู ความสามารถ ประสบการณ และความชํานาญงานดานงานเครื่องจักรกล ในการแกไขปญหาท่ี
คอนขางยากในศูนยวิจัยและพัฒนาการปศุสัตวท่ี ๑ - ๙ เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคของหนวยงานอยางมี
ประสิทธิภาพ 
 
สวนท่ี ๓ หนาท่ีความรับผิดชอบหลัก 
ก. ดานการปฏิบัติการ 

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ควบคุม ดูแล ดําเนินการ ตรวจสอบ บํารุงรักษา ซอม

แกไข ปรับปรุง วิเคราะหหาสาเหตุขอขัดของ ประมาณ
การวัสดุ วางแผนกําหนดรายละเอียดข้ันตอน วิธีการ
ดําเนินการเครื่องจักรกลการเกษตร และเครื่องมือ
เครื่องใชท่ีเก่ียวกับระบบไฟฟาท่ัวไป เพ่ือใหใชงานไดดี
ตลอดเวลาอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ให
อายุการใชงานยาวนานคุมคาท่ีสุด 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการะ
ตางๆ 
 
 
 
 
 

๒ ศึกษา ออกแบบ เขียนแบบเครื่องกล การผลิตชิ้นสวน
เครื่ อง มือและอุปกรณ  ติ ดตั้ ง  ทดลอง ทดสอบ            
สอบเทียบเครื่องมือ ประมาณราคา เครื่องจักรกล 
ยานพาหนะ  และงานด าน เครื่ อ งกล  เ พ่ือ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพในการทํางาน 
 
 

 



  

ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๓ วิเคราะหกําหนดแผนการใช การบํารุงรักษา การ

สํ ารองอะไหล  การจัดหาและจํ าหนาย แผนผั ง
รายละเอียดการติดตั้งเครื่องตรวจสภาพรถและอุปกรณ 
เพ่ือปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน และ
ประหยัดงบประมาณ 

 

๔ จัดทํา ควบคุมงบประมาณ และกําหนดคุณลักษณะ
เฉพาะในการจัด ซ้ืออุปกรณ เครื่ อ ง มือ เครื่ อง ใช 
เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานดานเครื่องกลท่ี
จําเปนในการใชงาน เพ่ือชวยใหการดําเนินงานสะดวก 
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

๕ ตรวจสอบความถูกตองของการใชอุปกรณ เครื่องมือ 
เครื่องใช เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และงานดาน
เครื่องกล เพ่ือควบคุมความเรียบรอยและปองกันการ
สูญหาย 

๖ ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือสนับสนุนให
หนวยงานในสังกัดและกรมปศุสัตวในภาพรวมประสบ
ความสําเร็จตามแผนและเปาหมายท่ีกําหนดไว 

ข. ดานการบริการ 
ท่ี หนาท่ีรับผิดชอบหลัก ตัวช้ีวัด 
๑ ติดตอประสานงานกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความสะดวกรวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ 

ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการะ
ตางๆ 
 

๒ ใหคําแนะนํา สาธิตการใช การบํารุงรักษา ซอมแซม
อุปกรณ เครื่องมือ เครื่องใชเครื่องจักรกล ยานพาหนะ 
แล ะ ง า นด า น เ ค รื่ อ ง กล  แ ก ผู มี ส ว น เ ก่ี ย ว ข อ ง              
ท้ังเจาหนาท่ีภายในและภายนอกหนวยงาน เพ่ือให
ความรูในการใชงานอยางมีประสิทธิภาพและถูกตอง
เหมาะสม 

๓ จัดทําคูมือและรายละเอียดขอกําหนดของอุปกรณ 
เครื่องมือ เครื่องใช เครื่องจักรกล ยานพาหนะ และ
งานดานเครื่องกล เพ่ือเปนขอมูลท่ีเปนประโยชนในการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี และเผยแพรแกบุคคลท่ัวไป 

 



  

สวนท่ี ๔  คุณสมบัติท่ีจําเปนในงาน (Job Specifications) 
  มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะตําแหนงตามท่ี ก.พ.กําหนด 

สวนท่ี ๕  ความรูความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจําเปนในตําแหนงงาน 
ความรูท่ีจําเปนในงาน  
๑. ความรูเรื่องการใชและการบํารุงรักษา 
เครื่องจักรกล และอุปกรณ 

ระดับท่ีตองการ ๒ 

๒. ความรูเรื่องกฎหมายและกฎระเบียบราชการ
เก่ียวกับงานสารบรรณ การเงิน การคลังและพัสดุ 

ระดับท่ีตองการ ๑ 

 

ทักษะท่ีจําเปนในงาน   

๑. ทักษะการคํานวณ  ระดับท่ีตองการ ๑ 

๒. ทักษะการจัดการขอมูล  ระดับท่ีตองการ ๑ 

๓. ทักษะการใชภาษาอังกฤษ ระดับท่ีตองการ ๑ 

๔. ทักษะการใชคอมพิวเตอร ระดับท่ีตองการ ๑ 

 
สมรรถนะหลักท่ีจําเปนในงาน 

  

๑. การมุงผลสัมฤทธิ ์ ระดับท่ีตองการ ๑ 

๒. บริการท่ีดี ระดับท่ีตองการ ๑ 

๓. การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ระดับท่ีตองการ ๑ 

๔. การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม ระดับท่ีตองการ ๑ 

๕. การทํางานเปนทีม 
๖. ความใฝรูรอบดาน 
๗. การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง 
๘. ความคิดริเริ่มสรางสรรค 

ระดับท่ีตองการ ๑ 
ระดับท่ีตองการ ๒ 
ระดับท่ีตองการ ๒ 
ระดับท่ีตองการ ๒ 

 
สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ   

๑. การตรวจสอบความถูกตองในกระบวนงาน ระดับท่ีตองการ ๑ 

๒. การคิดวิเคราะห ระดับท่ีตองการ ๑ 

๓. ความเขาใจในองคกรและระบบราชการ ระดับท่ีตองการ ๑ 

 
สวนท่ี  ๖  การลงนาม 

      ชื่อผูตรวจสอบ นายอวยชัย  ชัยยุทโธ 
        ผูอํานวยการกองสงเสริมและพัฒนาการปศุสัตว
              วันท่ีท่ีไดจัดทํา 19 กันยายน 2559 


