
  
                บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ส ำนักงำนปศุสัตว์จงัหวัดพังงำ(กลุ่มยุทธศำสตร์และสำรสนเทศฯ)  โทร. ๐-๗๖๔๑-๒๐๘๐  

ที่  พง  ๐๐๐8 /    วันที่     21  พฤษภาคม  2562  
เร่ือง  ขอเชิญประชุมวางแผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562  
 

เรียน   คณะกรรมการการพัฒนาบุคลากร  ตัวชี้วัดระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562 
 

      ด้วย กรมปศุสัตว์  ได้ก าหนดตัวชี้วัดส าหรับผู้บริหารด้านทรัพยากรบุคลากร :ระดับความส าเร็จ
ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2562  ซึ่งเป็นตัวชี้วัดภาคบังคับ(ร้อยละ 10)  ดังนั้น  เพ่ือให้       
การพัฒนาบุคลากรของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงามีประสิทธิภาพ  และมีสมรรถนะเพ่ิมขึ้นใน การ
ปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์  มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์  เป้าหมายของกรมปศุสัตว์  ในด้านความร่วมแรงร่วมใจ 
บริการที่ดี จริยธรรม จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมเพ่ือจัดท าแผนการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัดดังกล่าว  ใน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 เวลา 10.30 น.  ณ ห้องประชุม ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา  

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวัน  เวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน 
   
 

                                                                                                             

 
  



รายงานการประชุมวางแผนตัวช้ีวัดส าหรับผู้บริหารด้านการพัฒนาบุคลากร 
“ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา” ครั้งที่ 2/2562 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2562  เวลา 10.30 น. 
ณ ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา 
---------------------------------------------------- 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายสาโรจน์  จิตตกาญจน์ ต าแหน่ง  ปศุสัตว์จังหวัดพังงา    
2. นางสาวตรองรัก บุญเติม ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์  
3. นางนวรัตน์  ศรีชูสุข ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์  
4. นายวิศรุต  จิระสุทัศน์ ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
5. นายพรภิรมย์  ฟุ้งตระกูล ต าแหน่ง  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  
6. นางวัลลี  เกิดกอบ ต าแหน่ง  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์  

 
ระเบียบวาระการประชุม 

 
ระเบียบวาระที่ 1 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
ปศุสัตว์จังหวัดพังงา กลุ่มพัฒนาบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ ในฐานะผู้รับผิดชอบ ก ากับ ดูแลตัวชี้วัดด้านการ

พัฒนาบุคลากรส าหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จใน
การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ขอให้ทุกหน่วยงานที่สังกัดกรมปศุสัตว์  ด าเนินการตาม
รายละเอียดตัวชี้วัด: ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบ 2/2562  
(เมษายน 2562 – กันยายน 2562) โดยด าเนินการดังนี้ 

1. ศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียดและค าอธิบายตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร  
รอบที่ 2/2562  ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  ให้ถี่
ถ้วน  เนื่องจากมีผลต่อคะแนนการประเมินผลการปฏิบัติราชการของท่าน โดย
สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซด์กองการเจ้าหน้าที่ 

2. จัดท าแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
2.1)  วางแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคลตามแนวทางที่ก าหนด โดยมี
เป้าหมายครอบคลุม 2 เงื่อนไข ดังนี้ 
- เงื่อนไขที่ 1 รวมทั้ง 2 รอบการประเมินในปีงบประมาณ 2562 จ านวนข้าราชการ
ที่พัฒนาต้องไม่น้อยกว่า 70% ของจ านวนข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน และ
จ านวนพนักงานราชการที่พัฒนาต้องไม่น้อยกว่า 70% ของจ านวนข้าราชการ
ทั้งหมดในหน่วยงาน และจ านวนพนักงานราชการที่พัฒนาต้องไม่น้อยกว่า 70% 
ของจ านวนพนักงานราชการทั่งหมดในหน่วยงาน  
- เงื่อนไขที่ 2 ในแต่ละรอบการประเมิน  จ านวนข้าราชการที่พัฒนา ต้องไม่น้อยกว่า 
35% ของจ านวนข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน และจ านวนพนักงานราชการที่
พัฒนาต้องไม่น้อยกว่า 35% ของจ านวนพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน 
2.2) จัดท ารายงานแผนการพัฒนาตามแบบฟอร์ม IDP:A รายงานแผน/ผลการ
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล เฉพาะส่วนของ “แผนการพัฒนารายบุคคล”  



3. ด าเนินการและรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล โดยมีข้ันตอน ดังนี้  
3.1) ด าเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคลตามแผนที่วางไว้ 
3.2) จัดท ารายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล  พร้อมน้ าเผยแพร่บน
เว็บไซด์ของหน่วยงาน  ภายใต้แถบสัญลักษณ์(banner) ชื่อว่า ‘IDP ของหน่วยงาน 
ภายในวันที่ 25 กันยายน 2562 โดยการรายงานประกอบด้วย 
- แบบฟอร์ม IDP : A รายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล โดย
รายงานทั้งส่วน “แผนการพัฒนารายบุคคล” และ “ผลการพัฒนารายบุคคล”  
- แบบฟอร์ม IDP : B แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
รายบุคคล 
- การน าเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่โดดเด่นของหน่วยงานที่ใช้วิธีพัฒนาอ่ืน 
ๆ ที่ไม่ใช่การฝึกอบรม(Non-Training) ได้แก่ การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ(Cop) การ
เรียน E-learning การสอนงาน การหมุนเวียนงาน หรือการมอบหมายงาน เป็นต้น 
จ านวน 1 โครงการ โดยแสดงหลักฐานที่ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) หลักฐาน
ขั้นตอนการวางแผน 2) หลักฐานขั้นตอนการด าเนินการ 3) หลักฐานขั้นตอนการ
ประเมินผลการเรียนรู้ และ 4) หลักฐานขั้นตอนการติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ฯ  
3.3) แจ้งสถานการณ์น าเอกสารขึ้นเว็บไซด์หน่วยงาน ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ ที่ 
https://goo.gl/tsAmhx  เพ่ือเจ้าหน้าที่จะได้รับทราบการน าขึ้นเว็บไซด์และตรวจ
พิจารณาให้คะแนนตามระยะเวลาการตรวจต่อไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 2 หลักสูตร ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Movement) 
ปศุสัตว์จังหวัดพังงา รอบนี้ จะพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา ในหัวข้อ  “หลักสูตร ระบบการเคลื่อนย้าย

สัตว์และซากสัตว์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Movement)”  จะเลือกการพัฒนาเป็นการจัด
ชุมนุมนักปฏิบัติ  ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-16.00  น.  ณ ห้องประชุม
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดพังงา  บุคคลเป้าหมาย คือ ข้าราชการร้อยละ 30 ของข้าราชการ
ทั้งหมด  และพนักงานราชการ ร้อยละ 30 ของพนักงานทั้งหมด ในส านักงานปศุสัตว์จังหวัด
พังงา 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอ่ืน ๆ 

ไม่มี 
ปิดการประชุม    เวลา  12.00  น. 
  
 
 

บันทึกรายงานการประชุม 
 
 

( นางวัลลี  เกิดกอบ ) 
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

ตรวจรายงานการประชุม 
 
 

( นายพรภิรมย์  ฟุ้งตระกูล ) 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

 

https://goo.gl/tsAmhx


 
 

ก าหนดการฝึกอบรม 
หลักสูตร ระบบการเคลื่อนย้ายสัตว์และซากสัตว์ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Movement) 

วันที่ 6  มิถุนายน 2562 
 

เวลา กิจกรรม 
13.30 – 13.45 น. ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรม 
13.45 – 14.00 น. ท าแบบทดสอบก่อนเรียน 
14.00 - 15.00 น. ด าเนินการฝึกอบรมและลงมือปฏิบัติจริง 
15.00 - 15.15 น. ท าแบบทดสอบหลังเรียน 
15.15 – 16.00 น. สรุปผลการฝึกอบรม และปิดการฝึกอบรม 
 


