คาสั่งสานักงานปศุสัตว์เขต ๕
ที่ ๑๐๓ / ๒๕๖๑
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานด้านการพัฒนาบุคลากรของสานักงานปศุสัตว์เขต ๕ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
-----------------------------------------------ตามที่ ส านั ก งาน ก.พ. ได้ ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้แทนหลักเกณฑ์และวิธีเดิม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบ
การประเมินในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ กรมปศุสัตว์จึงได้พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance
Management System) เพื่อใช้เป็นแนวทางดาเนินการบริ หารผลการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ ง มี แ นวคิ ด และหลั ก การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านที่ แ ตกต่ า งไปจากเดิ ม หลายประการ ทั้ ง นี้
กระบวนการพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการหนึ่งที่ต้องดาเนินการควบคู่กันไปกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาจึ ง มีบ ทบาทส าคั ญในการพั ฒ นาผู้ ใต้บั งคับ บัญชาให้ มี ความรู้ ค วามสามารถ มุ่งเน้นการน าหลั ก
สมรรถนะมาใช้ได้อย่างเหมาะสม และเพื่อให้บุคคลมีสมรรถนะตามที่กาหนด จาเป็นต้องมีการวางแผนพัฒนา
รายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) โดยผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องวางแผนพัฒนา
ร่วมกัน มีการบันทึกและดาเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ นั้น
เนื่องจาก คณะทางานด้านการพัฒนาบุคลากรของสานักงานปศุสัตว์เขต ๕ ประจาปีงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๖๑ ได้มีการปรับเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ มีการปรับเปลี่ยน
รายะเอียดการดาเนินงานและค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ดังนั้น เพื่อให้การดาเนินการพัฒนาบุคลากรของสานักงาน
ปศุสัตว์เขต ๕ มีการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างมีทิศทางต่อเนื่อง เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและเป็น
รูปธรรม จึงยกเลิกคาสั่งสานักงานปศุสัตว์เขต ๕ ที่ ๗๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้ง
คณะทางานด้านการพัฒนาบุคลากรของสานักงานปศุสัตว์เขต ๕ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ และขอแต่งตั้ง
คณะทางานด้านการพัฒนาบุคลากรของสานักงานปศุสัตว์เขต ๕ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ขึ้นใหม่แทนคาสั่ง
ฉบับเดิม เพื่อใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผู้บริหาร ภายใต้ ตัวชี้วัด : ระดับความสาเร็จในการ
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ค่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑๐) ดังนี้
๑. คณะกรรมการอานวยการ ประกอบด้วย
๑.๑
๑.๒
๑.๓
๑.๔
๑.๕
๑.๖
๑.๗

ปศุสัตว์เขต ๕
ประธานคณะกรรมการอานวยการและที่ปรึกษา
ผู้อานวยการส่วนสุขภาพสัตว์
คณะกรรมการอานวยการ
ผู้อานวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์
คณะกรรมการอานวยการ
ผู้อานวยการส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์
คณะกรรมการอานวยการ
ผู้อานวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
คณะกรรมการอานวยการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
คณะกรรมการอานวยการ
นางสาวศิริวรรณ สันคม นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ เลขานุการคณะกรรมการอานวยการ

… / มีหน้าที่

-๒มีหน้าที่ อานวยการ กากับ ดูแลและติดตามผลการดาเนินงานของคณะทางานด้านการพัฒนาบุคลากร
ของสานักงานปศุสัตว์เขต ๕ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ตามหลักเกณฑ์ที่กรมปศุสัตว์กาหนดให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ
๒. คณะทางาน ประกอบด้วย
๒.๑ นายวุฒิชัย คาดี
๒.๒ นายมนตรี นวมจิตต์
๒.๓ นางสาวณัฐณิชา ตียะสุขเศรษฐ์
๒.๔ นางสาวอมรรัตน์ วรรณโชติ
๒.๕ นางสาวอาภาพัชร์ นาทอง
๒.๖ นายนรินทร์ คาตา
๒.๗ นายสังคีต คุ้มสะอาด
๒.๘ นายวิฑูร ชูแก้ว
๒.๙ นางสาวกมลาภรณ์ สายหยุด
๒.๑๐ นางสาวกุลธิดา กังสดาลไพรัตน์
๒.๑๑ นายณัฐชัย ช่างเพาะ
๒.๑๒ นางสาวศิริวรรณ สันคม
๒.๑๓ นางสาวสุภาพร วงศ์หาญ
๒.๑๔ นางสาวเกษมณี วรรณศิษย์

ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
ประธานคณะทางาน
นายสัตวแพทย์ชานาญการพิเศษ
คณะทางาน
นายสัตวแพทย์ชานาญการ
คณะทางาน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
คณะทางาน
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
คณะทางาน
นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ
คณะทางาน
นักวิทยาศาสตร์
คณะทางาน
นักวิชาการสัตวบาล
คณะทางาน
นักวิชาการสัตวบาล
คณะทางาน
เจ้าพนักงานธุรการ
คณะทางาน
นักวิชาการสัตวบาล
คณะทางาน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
คณะทางานและเลขานุการ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการสัตวบาล
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ ดังนี้
๑) วางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP) ทั้ง ๒ กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ
๓๕ ของข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงานโดยไม่นับคนซ้า และพนักงานราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๕ ของพนักงาน
ราชการทั้งหมดในหน่วยงานโดยไม่นับคนซ้า 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
รับทราบอย่างทั่วถึง ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน
๓) นาแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามเป้าหมายที่กาหนด
๔) ประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
๕) รายงานผลการพัฒนาตามแผนที่กาหนด และเผยแพร่ถ่ายทอดวิธีดาเนินการและผลสัมฤทธิ์
ของการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม สามารถเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอื่นๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันภายใน
กรมปศุสัตว์ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
(นายธีระ อนันต์วรปัญญา)
ปศุสัตว์เขต ๕

