
รายงานการประชุมวางแผนตัวช้ีวัดส าหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร  
“ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา” ครั้งที่ 2 / ๒๕60 

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน ๒๕60 เวลา 09.3๐ น.  
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ระเบียบวาระก่อนการประชุม 

๑. ผู้เข้าร่วมประชุม  
ข้าราชการ 

๑.๑ นายสุรจิต  วิชชุวรรณ  ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 
๑.๒ นายอนุชา  ธีรพิทยานนท์  สัตวแพทย์ อาวุโส 
๑.๓ นายไสว  ยันตะพันธ์  นายสัตวแพทย์ ช านาญการพิเศษ  
๑.๔ นายชาญณรงค์ ตันติช านาญกุล  นักวิชาการสัตวบาล ช านาญการ 
๑.๕ นายวงศพัทธ์ จันไชยยศ  นายสัตวแพทย์ ปฏิบัติการ 
๑.๖ นางสุภชา  คีรีรัตน์   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
1.7 นายจิราย ุ  นิรันดร์วิโรจน ์  สัตวแพทย์ ช านาญงาน 
๑.8 นายชนมาธย ์ วัลยะเพ็ชร์  เจ้าพนักงานสัตวบาล ช านาญงาน 
๑.9 นางสาวศิริวรรณ ไกรเทพ   เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน 
๑.10 นายทวีศักดิ์ สวัสดิเวช  ปศุสัตว์อ าเภอเมืองภูเก็ต 
๑.๑1 นายสุทัศน์  นิยมไทย   ปศุสัตว์อ าเภอถลาง  
๑.๑2 นายสุเพียบ  ศรีรัตนประพันธ์  ปศุสัตว์อ าเภอกะทู้ 

ลูกจ้างราชการ 
 ๑.๑3 นางสาวนาถลัดดา สันด า   พนักงานพิมพ์ ส ๓ 
พนักงานราชการ 

๑.๑4 นางสาววรพรรณ งานภิญโญ  นักวิชาการสัตวบาล 
 ๑.๑5 นางสาวสนธยา สงสิงห์   นักวิชาการเงินและบัญชี 
 ๑.๑6 นางสาวกรุณา  ทองเพ็ง   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
 ๑.๑7 นายไพรสน  เรืองด า   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
 ๑.๑8 นายธีระต ิ ยกย่อง   เจ้าพนักงานสัตวบาล 

๑.19 นายสมศักดิ์ เพียรกิจ   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
๑.20 นางสาวเสาวลักษณ์ แก้วช่วย  พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล 

ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ 
๑.20 นายสมศักดิ์ เพียรกิจ   เจ้าพนักงานสัตวบาล 

 
 
 
 
 



๒ 

 

 
ระเบียบวาระการประชุม 

เริ่มประชุม 09.3๐ น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต    ๑.๑ ตัวชี้วัดส าหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร “ระดับความส าเร็จในการพัฒนา

ผู้ใต้บังคับบัญชา” 
  ตัวชี้วัดส าหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร “ระดับความส าเร็จในการพัฒนา

ผู้ใต้บังคับบัญชา” กรมปศุสัตว์ได้ก าหนดตัวชี้วัดส าหรับผู้บริหารทุกหน่วยงานด้านการพัฒนา
บุคลากรชื่อตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จผู้ใต้บังคับบัญชาโดยให้น้ าหนักตัวชีวัดร้อยละ ๒๐ 
แบ่งเป็นข้าราชการไม่น้อยกว่า ๒๐ ของข้าราชการทั้งหมด พนักงานราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
๒๐ ของพนักงานราชการทั้งหมด 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบุคลากร ตัวช้ีวัดระดับความส าเร็จในการพัฒนา 

ผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 3 /๒๕60 
ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต     เพ่ือให้การด าเดินงานเป็นตามตัวชี้วัด ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ตขอแต่งตั้ง

คณะกรรมการการพัฒนาบุคลากร ตัวชี้วัด ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 1/
๒๕60 ดังนี้ 

๑) นายสุรจิต  วิชชุวรรณ    ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต            ประธานกรรมการ 
๒) นายวงศพัทธ์  จันไชยยศ ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์         กรรมการ 
๓) นายชาญณรงค์ ตันติช านาญกุล ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทคโนฯ  กรรมการ 
๔) นายอนุชา  ธีรพิทยานนท์ ต าแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ   กรรมการ 
๕) นางสาวกรุณา ทองเพ็ง    ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  ผู้ช่วยเลขานุการ 

โดยให้คณะกรรมการ มีหน้าที่วางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒๐ 
ของข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาบุคลากรให้บุคลากร
ในสังกัดทุกคนเข้าใจและรับทราบอย่างทั่วถึง น าแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ของแผนประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากรและรายงาน
ผลการพัฒนาตามแผนที่ก าหนด 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง โครงการอบรมการใช้โปรแกรมระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก

ออนไลน์ในงานปศุสัตว์ (Agri-Map)  
หัวหน้ากลุ่มยุทธฯ  รอบนี้จะพัฒนาผู้ใต้ ฯ ในหัวข้อ“การใช้โปรแกรมระบบแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการ

เชิงรุกออนไลน์ในงานปศุสัตว์ (Agri-Map) ” ก าหนดการจัดอบรมในวันที่ 11 พฤษภาคม 
๒๕60 เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต บุคคล
เป้าหมายคือข้าราชการและพนักงานราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต 



๓ 

 

ปศุสัตว์จังหวัดภูเก็ต   เป็นหัวข้อที่น่าสนใจ เพราะนอกจากเราจะสามารถน าไปปรับใช้กับงานในราชการแล้ว 
คนที่มีพ้ืนที่การเกษตรเป็นของตัวเองก็สามารถน าโปรแกรมนี้ไปใช้ได้เหมือนกัน จึงขอเชิญทุก
คนนอกจากกลุ่มเป้าหมาย 20% เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ 

    
มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง อ่ืนๆ  

 - ไม่มี – 
ปิดประชุมเวลา ๑๑.๕๐ น. 
 

  
 

*************************************************** 

บันทึกรายงานการประชุม                          ตรวจรายงานการประชุม 

                                                                                                                     

(นางสาวกรุณา ทองเพ็ง)                    (นายอนุชา ธีรพิทยานนท์) 

     เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์             สัตวแพทย์ อาวุโส 


