
 

 
    
 
 
 

ค าสั่งส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ 
ที ่ ๖๑ / ๒๕๖๐ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานภายใต้แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ 
ของส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 

------------------------------------------ 
 
 ตามที่ กรมปศุสัตว์ได้จัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
กรมปศุสัตว์   ให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และมีแรงจูงใจที่จะพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง นั้น 

ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดดังกล่าว  ส านักงานปศุสัตว์เขต ๕  จึงขอแต่งตั้ง
คณะท างานภายใต้แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ของส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
๑.๑  ปศุสัตว์เขต ๕      ประธานคณะกรรมการอ านวยการและที่ปรึกษา 
๑.๒  ผู้อ านวยการส่วนสุขภาพสัตว์     คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๓  ผู้อ านวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์    คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๔  ผู้อ านวยการส่วนส่งเสรมิและพัฒนาการปศุสัตว์   คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๕  ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๖  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป      คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๗  นางสาวศิริวรรณ  สันคม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขานุการคณะกรรมการอ านวยการ 

 มีหน้าที่  อ านวยการ ก ากับ ดูแลและติดตามผลการด าเนินงานของคณะท างานภายใต้แผนกลยุทธ์การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ของส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  ตาม
หลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะท างาน ประกอบด้วย 
๒.๑  นายธนโชค  พงษ์ชวลิต  ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ประธานคณะท างาน 
๒.๒  นางมณิชญา  ประชุม  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ                     คณะท างาน 
๒.๓  นายณัฐวิทย์  อ่ิมมาก  นายสัตวแพทย์ช านาญการ                      คณะท างาน 
๒.๔  นายวุฒชิัย ค าดี                   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ  คณะท างาน 
๒.๕  นางสาวอมรรัตน์  วรรณโชติ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   คณะท างาน              
๒.๖  นายนรินทร์  ค าตา  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ   คณะท างาน 
๒.๗  นายสุมิตร  พินเจริญ  นักวิชาการสัตวบาล    คณะท างาน 

 
… /๒.๘  นายสมบูรณ ์
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๒.๘  นายสมบูรณ์  เผ่ากันทะ  เจ้าพนักงานสัตวบาล    คณะท างาน 
๒.๙  นางศศิธร  โสภา   เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   คณะท างาน 
๒.๑๐ นางสาวกมลาภรณ์  สายหยุด นักวิชาการสัตวบาล    คณะท างาน 
๒.๑๑ นางสาวช านัญนุช  พิมพิสุทธิ์ นิติกร      คณะท างาน 
๒.๑๒ นางสาวหทัยภัทร  ไชยวงค์      นิติกร      คณะท างาน 
๒.๑๓ นางสาวศิริวรรณ  สันคม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขานุการคณะท างาน 
๒.๑๔ นางสาวเกษมณี  วรรณศิษย์ นักวิชาการสัตวบาล   ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน 
๒.๑๕ นายณัฐชัย  ช่างเพาะ  นักวิชาการสัตวบาล   ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน 
 

 มีหน้าที่ ดังนี้ 
๑. ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ของส านักงานปศุสัตว์ 

เขต ๕ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ตามรูปแบบที่ก าหนด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นกลยุทธ์ เป้าประสงค์ 
แผนงาน/โครงการ และการติดตามผลที่เป็นระบบ โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่มีความครอบคลุมการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ทั้ง ๔ มิติ ได้แก่ ๑) ด้านการท างาน  ๒) ด้านส่วนตัว  ๓) ด้านสังคม  ๔) ด้านเศรษฐกิจ 

๒. ผลักดันขับเคลื่อน และก ากับดูแล  การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร
กรมปศุสัตว์ของส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ให้บรรลุผลส าเร็จ โดยให้มีการ
ประสานการด าเนินงานกับคณะท างานชุดต่างๆ ของส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ ได้แก่ คณะท างานโครงการ
สถานที่ท างานน่าอยู่ น่าท างาน (Healthy Work Place) , คณะท างานด้านวัฒนธรรมองค์กร, คณะท างานการ
จัดการความรู้ของส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ และคณะท างานชุดอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง 

๓. รายงานผลการด าเนินงานให้กับผู้บริหารของหน่วยงานและสรุปผลการด าเนินงานให้กรมปศุสัตว์
ทราบ 

๔. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

          สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗  ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
                                      (นายธีระ  อนันต์วรปัญญา) 
                                                ปศุสัตว์เขต ๕ 


