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ค าสั่งส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ 
ที่  ๘๓ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานด้านการพัฒนาบุคลากรของส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
------------------------------------------------ 

ตามที่ ส านักงาน ก.พ. ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้แทนหลักเกณฑ์และวิธีเดิม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบ
การประเมินในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒  กรมปศุสัตว์จึงได้พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Management System) เพื่อใช้เป็นแนวทางด าเนินการบริหารผลการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓  ซึ่งมีแนวคิดและหลักการบริหารผลการปฏิบัติงานที่แตกต่างไปจากเดิมหลายประการ ทั้งนี้ 
กระบวนการพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการหนึ่งที่ต้องด าเนินการควบคู่กันไปกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
ผู้บังคับบัญชาจึงมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถ  มุ่งเน้นการน าหลัก
สมรรถนะมาใช้ได้อย่างเหมาะสม  และเพื่อให้บุคคลมีสมรรถนะตามที่ก าหนด  จ าเป็นต้องมีการวางแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP)  โดยผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องวางแผนพัฒนา
ร่วมกัน มีการบันทึกและด าเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ นั้น 

เนื่องจาก คณะท างานด้านการพัฒนาบุคลากรของส านักงานปศุสัตว์เขต ๕  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.๒๕๖๒ ได้มีการปรับเปลีย่นบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีการปรับเปลี่ยน
รายะเอียดการด าเนินงานและค่าเป้าหมายของตัวช้ีวัด  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการพัฒนาบุคลากรของส านักงาน
ปศุสัตว์เขต ๕ มีการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีทิศทางต่อเนื่อง เกิดผลสัมฤทธ์ิอย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
รูปธรรม จึงยกเลิกค าสั่งส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ ที่ ๑๐๓/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะท างานด้านการพัฒนาบุคลากรของส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ และขอแต่งตั้ง
คณะท างานด้านการพัฒนาบุคลากรของส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ข้ึนใหม่แทนค าสั่ง
ฉบับเดิม เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ภายใต้ตัวช้ีวัด : ระดับความส าเร็จในการ
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐) ดังนี ้

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 านวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์   คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๕  ผู้อ านวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสตัว์  คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๖  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป      คณะกรรมการอ านวยการ 
๑.๗  นางสาวศิริวรรณ  สันคม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขานุการคณะกรรมการอ านวยการ 
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  มีหน้าที่ อ านวยการ ก ากับ ดูแลและติดตามผลการด าเนินงานของคณะท างานด้านการพัฒนาบุคลากร 

ของส านักงานปศุสัตว์เขต ๕  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์ก าหนดให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ 

๒. คณะท างาน ประกอบด้วย 
๒.๑ นายวุฒิชัย  ค าดี   ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ประธานคณะท างาน 
๒.๒ นายณัฐวิทย์  อิ่มมาก  นายสัตวแพทย์ช านาญการ   คณะท างาน 
๒.๓ นายพชร  ศรีประสาท  นายสัตวแพทย์ช านาญการ   คณะท างาน 
๒.๔ นางสาวอมรรัตน์  วรรณโชต ิ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   คณะท างาน 
๒.๕ นางสาวประภาพร  มูลรังษี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัตงิาน  คณะท างาน 
๒.๖ นายสมบรูณ์  เผ่ากันทะ  เจ้าพนักงานสัตวบาล    คณะท างาน 
๒.๗ นางสาวกนกอร  ปั๋นเชย  พนักงานผู้ช่วยปศสุัตว์    คณะท างาน 
๒.๘ นางสาวกมลาภรณ์  สายหยุด นักวิชาการสัตวบาล    คณะท างาน 
๒.๙ นางสาวกุลธิดา  กังสดาลไพรัตน์ เจ้าพนักงานธุรการ    คณะท างาน 
๒.๑๐ นางสาวศิริวรรณ  สันคม  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    คณะท างานและเลขานุการ 
๒.๑๑ นางสาวสุภาพร  วงศ์หาญ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์    คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

  มีหน้าที่ ดังนี ้
  ๑)  วางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP) ทั้ง ๒ กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๔๐ ของข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงานโดยไม่นับคนซ้ า  และพนักงานราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของพนักงาน
ราชการทั้งหมดในหน่วยงานโดยไม่นับคนซ้ า  โดยร่วมกันวางแผนระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
เหมาะสม ทั้งวิธีฝึกอบรม (Training) และวิธีการพัฒนาอื่นๆ ที่ไม่ใช่การฝึกอบรม (Non Training)  ได้แก่ การจัด
ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of practice : CoP)  การเรียน E-learning (นโยบาย Unit School)  การสอนงาน  
การหมุนเวียนงาน และการมอบหมายงาน เป็นต้น 
  ๒)  สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาบุคลากรให้บุคลากรในสังกัดทุกคนเข้าใจและ
รับทราบอย่างทั่วถึงทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน  

๓)  น าแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามเป้าหมายที่ก าหนด  
๔)  ประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร  
๕)  รายงานผลการพัฒนาตามแผนที่ก าหนด  และเผยแพร่ถ่ายทอดวิธีด าเนินการและผลสัมฤทธ์ิ

ของการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม  สามารถเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอื่นๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันภายใน  
กรมปศุสัตว์ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน  

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 
                                                                 สั่ง   ณ  วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

     (นายธีระ  อนันต์วรปัญญา) 
             ปศุสัตว์เขต ๕ 


