


โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) 
(ตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2565) 

เรื่อง การมอบหมายงาน (Delegation) ให้บุคลากรสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี 
......................................... 

1. หลักการและเหตุผล 
 กรมปศุสัตว์ได้กำหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดรายบุคคลด้านพัฒนา
บุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดย
ให้น้ำหนักร้อยละ 10 ซึ่งกองการเจ้าหน้าที่ในฐานะผู้รับผิดชอบกำกับดูแลตัวชี้วัดดังกล่าว ได้แจ้งแนวทางการ
ดำเนินการรอบการประเมินครั้งที่ 2/2565 (เมษายน 2565 - กันยายน 2565) ให้หัวหน้าส่วนราชการที่ต่ำ
กว่าระดับกรมได้ทราบแล้ว  
 กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ในฐานะผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาของจังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำโครงการพัฒนาที่ดี
โดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) และได้คัดเลือกการมอบหมายงาน (Delegation) ให้เป็นการพัฒนา
บุคลากรในรอบการประเมินครั้งที่ 2/2565 โดยกำหนดดำเนินการในระหว่างเดือน มิถุนายน - กันยายน 
2565 

2. วัตถุประสงค ์
 2.1 เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะและศักยภาพของบุคลากรภายในหน่วยงาน เป็นการเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้ใช้ความรู้ความสามารถในการทำงาน 
 2.2 เพ่ือให้เกิดการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานภายในองค์กร 
 2.3 เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ และเกิดการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 

3. กลุ่มเป้าเหมาย 
 ข้าราชการและพนักงานราชการสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 35 ราย แยกเป็น 
 3.1 ข้าราชการ จำนวน 15 ราย คิดเป็น 45.45% ของจำนวนข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน 
 3.2 พนักงานราชการ จำนวน 20 ราย คิดเป็น 43.48% ของจำนวนพนักงานราชการทั้งหมดใน
หน่วยงาน 
 รายชื่อตามเอกสารแนบท้าย 

4. รายละเอียดวิธีการดำเนินงาน 
 4.1 วางแผนพัฒนาบุคลากรตามแนวทางและข้ันตอนที่กรมปศุสัตว์กำหนด 
 4.2 จัดทำรายละเอียดโครงการเสนอขออนุมัติจากปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี 
 4.3 สื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรเป้าหมายรับทราบ 
 4.4 บุคลากรกลุ่มเป้าหมายนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 4.5 บุคลากรกลุ่มเป้าหมายนำเสนอผลงานและส่งเอกสารหลักฐานประกอบ (ผ่านเวทีที่ประชุม
ประจำเดือนสำนักงาน) 
 4.6 การประเมินผลการเรียนรู้ 
 4.7 การติดตามการนำไปใช้ประโยชน์ 
 4.8 การรายงานผล 
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5. สถานที่ฝึกอบรม  
 ใช้ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นสถานที่นำเสนอผลงาน 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  
ระหว่างเดือนมิถุนายน - กันยายน 2565 

7. วิทยากรและลักษณะงานที่ได้มอบหมาย  
วิทยากร  นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
ลักษณะงานที่มอบหมาย 
 1. สำหรับข้าราชการและพนักงานราชการ ที่ประจำกลุ่ม/ฝ่ายสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ให้
จัดทำข้อมูลที่รับผิดชอบ จัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี 2565 และรายงานผลในรูปแบบ PowerPoint เป็น
รายบุคคล ให้ที่ประชุมประจำเดือนของสำนักงานฯ พิจารณา พร้อมส่งไฟล์ข้อมูลและเอกสารตามแบบฟอร์มที่
กำหนด เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินงาน 
 2. สำหรับข้าราชการและพนักงานราชการ ที ่ประจำสำนักงานปศุสัตว์อำเภอต่างๆ ของจังหวัด
สุพรรณบุรี ให้จัดทำข้อมูลสารสนเทศที่สำคัญของอำเภอ ข้อมูลแผนงาน/โครงการต่างๆ ที่รับผิดชอบ และ
รายงานผลในรูปแบบ PowerPoint เป็นรายบุคคล ให้ที่ประชุมประจำเดือนของสำนักงานฯ พิจารณา พร้อมส่ง
ไฟล์ข้อมูลและเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนด เป็นหลักฐานประกอบการดำเนินงาน 

8. ที่ปรึกษาโครงการ  
8.1 นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี 

 8.2 หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ  
นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย   หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

10. งบประมาณการฝึกอบรม - 

11. การประเมินและติดตามผล 
11.1 การประเมินผลโครงการ  

(1) การประเมินผลการเรียนรู้และความพึงพอใจภายหลังการนำเสนอผลงาน 
(2) ไฟล์ข้อมูลและเอกสารรายงานตามรูปแบบที่กำหนด 

 11.2 การติดตามผลโครงการ  
แบบประเมินผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 12.1 บุคลากรของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการพัฒนาทักษะและสามารถแสดง
ศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
 12.2 เกิดมิติใหม่ในการทำงานภายในองค์กร มีการพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานเป็นทีม 
 12.3 เกิดรูปแบบการเรียนรู้ใหม่ๆ และการคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ในการทำงาน 
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รายชื่อกลุ่มเปา้หมาย 
โครงการพัฒนาท่ีดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) 

(ตัวชี้วัด : ระดับความสำเรจ็ในการพัฒนาผู้ใต้บังคบับญัชา รอบ 2/2565) 

เรื่อง การมอบหมายงานให้บุคลากร สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี 
.......................................................... 

 
ข้าราชการ   จำนวน  17  ราย 
 1. น.ส.จินตนา รักสิการ ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
 2. นายชยวัฒน์ กลิ่นลอย ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส 
 3. น.ส.นุชนาฏ นาคคง ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 
 4. นายไตรรัตน์ โสทน ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติการ 
 5. นายไชยญา เจริญสวัสด์ิ ตำแหน่ง   นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ 
 6. น.ส.ณัฐวดี ศรีวิเชียร ตำแหน่ง   นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
 7. นายยุทธนา อนันตมี ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอเมืองสุพรรณบุรี 
 8. นางวราภรณ์ แก้วทวี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 9. นายวิกรเมศวร์ มาลัย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 10. นายประธง  อินทา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
 11. นายอภิชาติ นิติศิริ ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอด่านช้าง 
 12. นายกิติ อู่เพ็ชร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 
 13. นายสุเทพ ตันสุวรรณ์ ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอดอนเจดีย์ 
 14. นายโพธ์ิทอง พ่ึงงาม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน 
 15. นายพิพัฒน์ เพชรรัตน์ ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอสองพ่ีน้อง 
 16. นางนภาพร คำชุ่ม ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
 17. นายแผน สุนทรวิภาต ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอสามชุก 

พนักงานราชการ จำนวน  25  ราย 
 1. น.ส.สุกัญญา เหง่ียมกลาง ตำแหน่ง   นักจัดการงานท่ัวไป 
 2. น.ส.สุกานดา พนมศักด์ิ ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 3. น.ส.ดาวเรือง นิลบุญ ตำแหน่ง   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 4. น.ส.อัญชล ี จำปากุล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 5. นายบุญเลศิ ตุ้มนิลกาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 6. นายนพดล อาจคงหาญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 7. นายวิชัย ลิมป์รัชดาวงศ์ ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 
 8. น.ส.โสภา จารุเรืองไพศาล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 9. ว่าที่ ร.ต.ทิวากร จันทร์เวียง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 10. นายกฤษดา ศรียอดแส ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 11. นายทัยรตัน์ สิทธิทูล ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 12. นายสรายุทธ โสมนัส ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 13. นายวสันต์ บุญศร ี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
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 14. นายบุรุษ เพียรชัยภูมิ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 15. น.ส.รัชตา นนท์แก้ว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 16. นายเฉลิมพล  วัฒนไกร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 17. นายอภิรักษ์ ปานเพชร ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 18. นายธะวิทย์ สว่างศรี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล  
 19. น.ส.อิฏฐวรรณ ทองโสภา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 20. นายวัชรินทร์ แตงนิ่ม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 21. นางสาวพิชามญช์ุ แต้มบุญนาค ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 22. นายกิตติภพ หอมจรรยา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 23. นายกิตติศักด์ิ เมฆฉาย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 24. นายวุฒิชัย คงขม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 25. นายประกาศิต พุทธโกศา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล 
  




