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ค ำสั่งส ำนักงำนปศุสัตว์เขต ๕ 
ที ่ ๑๐๒ / ๒๕๕๘ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนปศุสัตว์เขต ๕ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙ 
------------------------------------------------ 

ตำมที่ ส ำนักงำน ก.พ. ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรประเมินผลกำรปฏิบั ติรำชกำรตำม
พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้แทนหลักเกณฑ์และวิธีเดิม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบ
กำรประเมินในวันที่ ๑ ตุลำคม ๒๕๕๒  กรมปศุสัตว์จึงได้พัฒนำระบบบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน (Performance 
Management System) เพ่ือใช้เป็นแนวทำงด ำเนินกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนกรมปศุสัตว์ ประจ ำปีงบประมำณ 
พ.ศ. ๒๕๕๓  ซึ่งมีแนวคิดและหลักกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำนที่แตกต่ำงไปจำกเดิมหลำยประกำร ทั้งนี้ 
กระบวนกำรพัฒนำบุคลำกรเป็นกระบวนกำรหนึ่งที่ต้องด ำเนินกำรควบคู่กันไปกับกำรบริหำรผลกำรปฏิบัติงำน 
ผู้บังคับบัญชำจึงมีบทบำทส ำคัญในกำรพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำให้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ  มุ่งเน้นกำรน ำหลัก
สมรรถนะมำใช้ได้อย่ำงเหมำะสม  และเพ่ือให้บุคคลมีสมรรถนะตำมที่ก ำหนด  จ ำเป็นต้องมีกำรวำงแผนพัฒนำ
รำยบุคคล (Individual Development Plan : IDP)  โดยผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำจะต้องวำงแผนพัฒนำ
ร่วมกัน มีกำรบันทึกและด ำเนินกำรพัฒนำอย่ำงเป็นระบบ นั้น 

เนื่องจำก คณะท ำงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนปศุสัตว์เขต ๕  ตำมค ำสั่งส ำนักงำน 
ปศุสัตว์เขต ๕ ที่ ๔/๒๕๕๘  ลงวันที่ ๒๖ มกรำคม ๒๕๕๘  เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของ
ส ำนักงำนปศุสัตว์เขต ๕  ได้มีกำรปรับเปลี่ยนบทบำทหน้ำที่ เกษียณอำยุรำชกำร ลำออก และโอนย้ำยสังกัด ดังนั้น 
เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนปศุสัตว์เขต ๕ มีกำรขับเคลื่อนไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงมีทิศทำง
ต่อเนื่อง  และเกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงมีประสิทธิภำพและเป็นรูปธรรม  จึงยกเลิกค ำสั่งส ำนักงำนปศุสัตว์เขต ๕ ที่      
๔/๒๕๕๘  ลงวันที่ ๒๖ มกรำคม ๒๕๕๘  เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนปศุสัตว์ 
เขต ๕  และแต่งตั้งคณะที่ปรึกษำและคณะท ำงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกรของส ำนักงำนปศุสัตว์เขต ๕ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๕๙  เพ่ือใช้ประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรของผู้บริหำรด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
ภำยใตต้ัวชี้วัด : ระดับควำมส ำเร็จในกำรพัฒนำผู้ใต้บังคับบัญชำ ประจ ำปี ๒๕๕๙  ดังนี้ 

๑. คณะที่ปรึกษำ ประกอบด้วย 
๑.๑  ปศุสัตว์เขต ๕      ประธำนคณะที่ปรึกษำ 
๑.๒  ผู้อ ำนวยกำรส่วนสุขภำพสัตว์     ที่ปรึกษำ 
๑.๓  ผู้อ ำนวยกำรส่วนมำตรฐำนกำรปศุสัตว์    ที่ปรึกษำ 
๑.๔  ผู้อ ำนวยกำรส่วนส่งเสรมิและพัฒนำกำรปศุสัตว์   ที่ปรึกษำ 
๑.๕  ผู้อ ำนวยกำรส่วนยุทธศำสตร์และสำรสนเทศกำรปศุสัตว์  ที่ปรึกษำ 
๑.๖  หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป      ที่ปรึกษำ 

  ท ำหน้ำที ่อ ำนวยกำร ก ำกับ ดูแลและติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของคณะท ำงำนด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร 
ของส ำนักงำนปศุสัตว์เขต ๕  ตำมหลักเกณฑท์ีก่รมปศุสัตว์ก ำหนดให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
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๒. คณะท ำงำน ประกอบด้วย 

๒.๑  นำยรัชพล  หลิมวัฒนำ  ปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะ ผอ.ส่วนยุทธศำสตร์ฯ ประธำนคณะท ำงำน 
๒.๒  นำงมณิชญำ  ประชุม  นำยสัตวแพทย์ช ำนำญกำรพิเศษ  คณะท ำงำน 
๒.๓  นำยมนตรี  นวมจิตต ์  นำยสัตวแพทย์ช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
๒.๔  นำงสำวอมรรัตน์  วรรณโชติ นักทรัพยำกรบุคคลช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
๒.๕  นำยวุฒชิัย  ค ำดี   นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร  คณะท ำงำน 
๒.๖  นำยนรินทร์  ค ำตำ  นักวิชำกำรสัตวบำลปฏิบัติกำร  คณะท ำงำน 
๒.๗  นำงสำวศิริวรรณ  สันคม  นักทรัพยำกรบุคคลปฏิบัติกำร  คณะท ำงำนและเลขำนุกำร 
๒.๘  นำงสำวสภุำพร  วงศ์หำญ เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์    คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๒.๙  นำยณัฐชัย  ช่ำงเพำะ  นักวิชำกำรสัตวบำล     คณะท ำงำนและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  ท ำหน้ำที่ดังนี้ 
  ๑)  วำงแผนพัฒนำบุคลำกรรำยบุคคล(IDP) ทั้ง ๒ กลุ่มเป้ำหมำย คือ ข้ำรำชกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ 
๒๐ ของข้ำรำชกำรทั้งหมดในหน่วยงำน  และพนักงำนรำชกำรไม่น้อยกว่ำร้อยละ ๒๐ ของพนักงำนรำชกำรทั้งหมด
ในหน่วยงำน  โดยร่วมกันวำงแผนระหว่ำงผู้บังคับบัญชำและผู้ใต้บังคับบัญชำอย่ำงเหมำะสม ทั้งวิธีฝึกอบรมและ
วิธีกำรพัฒนำอื่นๆ ได้แก่ กำรสอนงำน กำรจัดชุมชนนักปฏิบัติ หรือกำรพัฒนำด้วยตนเอง 
  ๒)  สื่อสำร เผยแพร่ ประชำสัมพันธ์ แผนพัฒนำบุคลำกรให้บุคลำกรในสังกัดทุกคนเข้ำใจและ
รับทรำบอยำ่งทั่วถึง ทำงเว็บไซด์ของหน่วยงำน  

๓)  น ำแผนพัฒนำบุคลำกรไปสู่กำรปฏิบัติอย่ำงเป็นรูปธรรม ตำมเป้ำหมำยที่ก ำหนด  
๔)  ประเมินและติดตำมผลกำรพัฒนำบุคลำกร  
๕)  รำยงำนผลกำรพัฒนำตำมแผนที่ก ำหนด  และเผยแพร่ถ่ำยทอดวิธีด ำเนินกำรและผลสัมฤทธิ์

ของกำรพัฒนำที่เป็นรูปธรรม  สำมำรถเป็นแบบอย่ำงให้หน่วยงำนอ่ืนๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงกันภำยใน  
กรมปศุสัตว์ทำงเว็บไซด์ของหน่วยงำน  

 
ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   
 
                                                                 สั่ง   ณ  วันที่    ๒๒     ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 


