
 

 
    
 
 
 

ค าสั่งส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ 
ที่  ๘๕ / ๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานภายใตแ้ผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ 
ของส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

------------------------------------------ 
 

ตามที่ กรมปศุสัตว์ได้จัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๔  เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์           
ให้ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสาธารณะ และมีแรงจูงใจที่จะพัฒนาตนเอง         
อย่างต่อเนื่อง นั้น 

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดดังกล่าว  ส านักงานปศุสัตว์เขต ๕  จึงยกเลิก
ค าสั่งส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ ที่ ๑๐๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานภายใต้
แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ของส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๒ และแต่งตั้งคณะท างานภายใต้แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ของ
ส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้ึนใหม่ แทนค าสั่งฉบับเดิม 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           เลขานุการคณะกรรมการอ านวยการ 

  มีหน้าที่  อ านวยการ ก ากับ ดูแลและติดตามผลการด าเนินงานของคณะท างานภายใต้แผน      
กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ของส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖๓ ตามรูปแบบที่กรมปศุสัตว์ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒. คณะท างาน ประกอบด้วย 
๒.๑  นายวุฒิชัย  ค าดี   ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ประธานคณะท างาน 
๒.๒  นางมณิชญา  ประชุม  นายสัตวแพทย์ช านาญการพเิศษ                     คณะท างาน 
๒.๓  นายอภิเษก  คงศิลา  นายสัตวแพทย์ช านาญการพเิศษ                      คณะท างาน 
๒.๔  นางทิวาพร  ศรีอันจันทร ์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน   คณะท างาน 
๒.๕  นางสาวอมรรัตน์  วรรณโชติ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ   คณะท างาน              
๒.๖  นายนรินทร์  ค าตา  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัตกิาร   คณะท างาน 
๒.๗  นายสุมิตร  พินเจริญ  นักวิชาการสัตวบาล    คณะท างาน 

… /๒.๘  นายพิพัฒน ์



 
- ๒ - 

 
 

๒.๘  นายพิพัฒน ์ จุมป ู  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล    คณะท างาน 
๒.๙  นางสาวช านัญนุช  พิมพิสุทธ์ิ นิติกร      คณะท างาน 
๒.๑๐ นางสาวกมลาภรณ์  สายหยุด นักวิชาการสัตวบาล    คณะท างาน 
๒.๑๑ นางสาวเกษมณ ี วรรณศิษย ์ นักวิชาการสัตวบาล    คณะท างาน 
๒.๑๒ นางสาวอาภาพัชร์  นาทอง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ       เลขานุการคณะท างาน 
๒.๑๓ นางสาวปริมระพี  ศรีวิชัย      นิติกร      ผู้ช่วยเลขานุการคณะท างาน 

  มีหน้าที่ ดังนี ้
๑. ด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ของส านักงาน 

ปศุสัตว์เขต ๕ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามรูปแบบที่ก าหนด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นกลยุทธ์ 
เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการ และการติดตามผลที่เป็นระบบ โดยใช้ยุทธศาสตร์ที่มีความครอบคลุมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้ง ๔ มิติ ได้แก่ ๑) ด้านการท างาน  ๒) ด้านส่วนตัว  ๓) ด้านสังคม  ๔) ด้านเศรษฐกิจ 

๒. ผลักดันขับเคลื่อน และก ากับดูแล การด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต
บุคลากรกรมปศุสัตว์ของส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ให้บรรลุผลส าเร็จ โดยให้มี
การประสานการด าเนินงานกับคณะท างานชุดต่างๆ ของส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ ได้แก่ คณะท างานกิจกรรม 
๕ส , คณะท างานการจัดการความรู้ของส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ และคณะท างานชุดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๓. รายงานผลการด าเนินงานให้กับผู้บริหารของหน่วยงานและสรุปผลการด าเนินงานให้    
กรมปศุสัตว์ทราบ 

๔. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 

          สั่ง  ณ  วันที่  ๒๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 
 
                                      (นายธีระ  อนันต์วรปัญญา) 
                                                ปศุสัตว์เขต ๕ 


