
รายงานการประชุม 
คณะท างานด าเนินการพัฒนาบุคลากรจังหวัดสุรินทร์(รอบการประเมินครั้งที่ 2/๒๕๖5) 

และการบริหารงานข้าราชการ ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ 
ครั้งที่ 2/2565 

วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม  เวลา 09.30 - ๑6.๐๐ น. 
ณ  ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์  ชั้น 2 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
- - - - - - - - - - - - - - - - 

รายชื่อผู้มาประชุม 

 1. นายจ าลอง   ผูกดวง   ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ 
2. นางสาววรางคณา บังคะดารา  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 
3. นายประยูร   พรมไธสง  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
4. นายจรูญวิทย์   นะพรรัมย์  นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
5. นางสาวมหัทธนา   รับงาม   เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน   
6. นายสุพิน  นองมัน   นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ 
7. นางพรประภา  พวงนาค   เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
8. นางวชิราภรณ ์ นองมัน   นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 
9. นางสาวรสรินทร์ พรมตู้   เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 
10. นางสาวจันทร์จีรา แก้วเอก   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 
11.นายธีระ  กงแก้ว   นายสัตวแพทย์ช านาญงาน 
12.นายสมทัศน์  อย่างสุข   นายสัตวแพทย์ปฏิบัติงาน 
13.นายณรงค ์  ศิริดล   นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
14.นางนงนุช  พรรคฐิน  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ 
15.นางรัชน ี  ภูติยา   เจ้าพนักงานสัตวบาล 
16.นางสาวอรัญญา ไวยาประโคน  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 
17.นางอิศราภรณ์ ตีทอง   เจ้าพนักงานสัตวบาล 

เริ่มประชุม 09.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

1.1 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19)  
จังหวัดสุรินทร์  สถานการณ์ดีขึ้นและผู้ป่วยลดลง แต่ก็ให้เฝ้าระวังในการป้องกันและขอความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง “การ์ดอย่าตก”เป็นต้นแบบให้กับประชาชนในการป้องกันตนเอง  

- ใส่หน้ากากผ้า รักษาระยะห่างไม่น้อยกว่า 1-2 เมตร หรือ 1-2 ช่วงแขน และใช้ 
เวลาพบปะผู้อื่นให้สั้นที่สุด 

- หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ าและสบู่ 
- ไม่น ามือมาสัมผัสตา ปาก จมูก โดยไม่จ าเป็น  
- ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อ่ืน 

- ให้ความร่วมมือกับบุคลากรทางการแพทย์กรณีเจ็บป่วย ให้ข้อมูลที่เป็นจริง 

- รับประทานอาหารปรุงสุก ร้อน 

“ล้างมือบ่อย ๆ ใส่หน้ากากอนามัย เว้นระยะห่าง หลีกเลี่ยงการเข้าที่แออัด” 

มติที่ประชุม รับทราบ/ถือปฏิบัติ 
 
 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องเพ่ือทราบ 
2.1 สรุปผลการด าเนินงานตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 

2/2564 (ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด) 
กรมปศุสัตว์ ก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัดส าหรับผู้บริหารทุกหน่วยงานด้านการพัฒ นา

บุคลากร ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา โดยให้น้ าหนักตัวชี้วัด ร้อยละ ๑๐ 
(ส าหรับปศุสัตว์จังหวัด)  และให้ผู้บริหารทุกหน่วยงานที่สังกัดกรมปศุสัตว์ ด าเนินการตามรายละเอียดตัวชี้วัด : 
ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบ 2/๒๕๖5 ( เมษายน 2565  – กันยายน 2565 )  ดังนี้ 

๑. ศึกษาและท าความเข้าใจรายละเอียดและค าอธิบายตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร     
รอบท่ี 2/๒๕๖5 ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  

๒. จัดท าและรายงานแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
๒.๑) วางแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล ตามแนวทางและเป้าหมายที่กรมฯ ก าหนดดังนี้ 

ข้าราชการที่พัฒนาต้องไม่น้อยกว่า 100% ของจ านวนข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน  และจ านวนพนักงาน
ราชการที่พัฒนาต้องไม่น้อยกว่า 100% ของจ านวนพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน 

2.2) จัดท ารายงานแผนการพัฒนาฯ ตามแบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนาบุคลากร
กรมปศุสัตว์(แผนพัฒนาบุคลากร IDP) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมน า
เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานของท่านในรูปแบบไฟล์ Excel ภายใต้แถบสัญลักษณ์ (Banner) ชื่อว่า “IDP ของ
หน่วยงาน” ภายในวันที่ 23 กันยายน 2565  

2 .3 ) แ จ้ ง ส ถ าน ก า ร ณ์ น า ร า ย ง า น แ ผ น ก า ร พั ฒ น าฯ ขึ้ น เว็ บ ไซ ต์ ที่ ลิ ง ก์ 
https://goo.gl/tsAmhx เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจพิจารณาให้คะแนนตามระยะเวลาที่ก าหนดต่อไป 

3. ด าเนินการและรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
3.1) ด าเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคลตามแผนที่วางไว้ 
3.2) จัดท ารายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล พร้อมน าเผยแพร่บน

เว็บไซต์ของท่าน ภายใต้แถบสัญลักษณ์(banner) ชื่อว่า “IDP ของหน่วยงาน” ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2565 
มติที่ประชุม     รับทราบ/ถือปฏิบัติ 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่อง รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ 1/2564 
3.1 แจ้งผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม 

ครั้งที่ 1/2564 
ตามท่ีกรมปศุสัตว์แจ้งผลการประเมินผลผลสัมฤทธิ์ของงานของหัวหน้าส่วนราชการ

ที่ ต่ าก ว่ าระดับ กรม  รอบการประเมิน ครั้ งที่  1 /25 6 4  (วันที่  1  ตุ ล าคม  2 564  ถึ งวันที่  3 1                  
มีนาคม 2565) ผลสรุปคะแนน ได้ 5.00 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5  

ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์ คะแนนผลสัมฤทธิ์ของงานเท่ากับ 97.40 คะแนน 

ด้าน
งบประมาณ 

(10) 

ด้านพัฒนา 
บุคลากร 

(10) 

ด้านสุขภาพ
สัตว ์
(20) 

ดา้นมาตรฐาน
สินค้าปศสุัตว ์

(20) 

ด้านผลิต
และส่งเสรมิ
ปศุสัตว์(20) 

งานนโยบาย
กรมปศุสตัว ์

(10) 

การสร้าง
ความรับรู ้

(5) 

ทะเบียน
เกษตรกร 

(5) 
5.00 5.00 4.52 5.00 5.00 4.67 5.00 5.00 

มติที่ประชุม    รับทราบ 

 

/ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ 4  เรื่อง พิจารณาตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2565 
(ตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด) 

4.1 กลุ่มเป้าหมายบุคลากร  ข้าราชการ  จ านวน  19 คน 
ที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง กลุ่ม/ฝ่ำย/อ ำเภอ 

1 นายประยูร  พรมไธสง นายสตัวแพทยช์ านาญการพิเศษ กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

2 นางสาววรางคณา บังคะดารา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 

3 นางพรประภา พวงนาค เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป 

4 นายนภดล ดาวกระจ่าง นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ สนง.ปศสุัตว์อ าเภอศีขรภูมิ 

5 นายศุภกิจ    เนตรพระ สัตวแพทย์อาวโุส สนง.ปศสุัตว์อ าเภอพนมดงรัก 

6 นายเผา่พันธุ ์จิรเศรษฐเมธากุล สัตวแพทย์อาวโุส สนง.ปศสุัตว์อ าเภอชุมพลบุรี 

7 นายวรพจน ์ ตีทอง สัตวแพทย์อาวโุส สนง.ปศสุัตว์อ าเภอเมืองสุรินทร์ 

8 นายสญัชัย  หวังชูชอบ สัตวแพทย์อาวโุส สนง.ปศสุัตว์อ าเภอจอมพระ 

9 นายสุริพล  ค่ายพรม สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศสุัตว์อ าเภอสังขะ 

10 นายจักรกฤษณ ์จักรสัมฤทธิ์ สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศสุัตว์อ าเภอกาบเชิง 

11 นายศิวเทพ  วงศ์พรหม นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ สนง.ปศสุัตว์อ าเภอสังขะ 

12 นางสาวทัศนา  พูนสิรนิาวนิ นายสตัวแพทยช์ านาญการ สนง.ปศสุัตว์อ าเภอปราสาท 

13 นางนงนชุ  พรรคฐิน นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาการปศสุัตว์ 

14 นายณรงค ์ ศิริดล นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ กลุ่มส่งเสรมิและพัฒนาการปศสุัตว์ 

15 นางสาวจนัทรา โพธิ์ค า  นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สนง.ปศสุัตว์อ าเภอรัตนบุร ี

16 นางสาวเนตรทราย ช านิจ นายสตัวแพทยป์ฏิบัติการ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว ์

17 นางสาวจนัทร์จีรา  แก้วเอก นายสตัวแพทยป์ฏิบัติการ กลุ่มยุทธศาสตรแ์ละสารสนเทศการปศุสัตว์ 

18 นายกัลย ์ สัตตานุสรณ ์ สัตวแพทย์ช านาญงาน กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

19 นายสงินคร สาคร สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศสุัตว์อ าเภอล าดวน 

20 นายกิตต ิ บัวแสงใส สัตวแพทย์ช านาญงาน สนง.ปศสุัตว์อ าเภอส าโรงทาบ 

21 นายจักรวาล  ตีทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน สนง.ปศสุัตว์อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
 
 
 
 
 
 

/พนักงาน... 
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   พนักงานราชการ  จ านวน 14 คน 

ที ่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง กลุ่ม/ฝ่าย/อ าเภอ 

1 นายสมพงศ์ แสวงสุข เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 

2 นายบุญโชติ  หายทุกข์ เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศุสัตว์อ าเภอกาบเชิง 

3 นายสุพจน์  ดียิ่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศุสัตว์อ าเภอล าดวน 

4 นายเชษฐา  ทวีเหลือ เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศุสัตว์อ าเภอจอมพระ 

5 นายศักรนันทน์  หาญบาง เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศุสัตว์อ าเภอศรีณรงค ์

6 นายนิพัฒน์  ล้อไป เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศุสัตว์อ าเภอเมืองสุรินทร ์

7 นาวสาวอารี ไชยอินทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศุสัตว์อ าเภอปราสาท 

8 นายประยุทธ  วงเวียน เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศุสัตว์อ าเภอส าโรงทาบ 

9 นายสัพพัญญู แผลงฤทธิ์ เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศุสัตว์อ าเภอรตันบุร ี

10 นายธีระศักดิ์  แจ่มใส เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศุสัตว์อ าเภอเขวาสินรินทร ์

11 นายแสงไทย  เพ่งพิศ เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศุสัตว์อ าเภอสังขะ 

12 นายสุระพงษ์  จันตา เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศุสัตว์อ าเภอล าดวน 

13 นายบุญเกิด  เหมาะดี เจ้าพนักงานสัตวบาล สนง.ปศุสัตว์อ าเภอชุมพลบรุ ี

14 นายจตุภูมิ  จารัตน์ เจ้าพนักงานสัตวบาล กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 

4.2 ชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้องพัฒนาหลักสูตร “การจัดท าหรือสร้างคิวอาร์โค้ด”                      
( QR Code)   

4.3 วิธีการพัฒนา : ปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ  
4.4 การประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 

1.รับการเข้าอบรม โดยใช้ระยะเวลารวมไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง 
2.แบทดสอบก่อนเรียน 
3.แบบทดสอบหลังเรียน 
4.อ่ืน ๆ ระบุ  

4.5 การติดตามผลหลังการพัฒนาบุคลากร 
1.ออกพ้ืนที่ในการติดตาม 
2.การส่งผลปฏิบัติงาน  
3. อื่น ๆ 

มติที่ประชุม    รับทราบ/ถือปฏิบัติ 
เลิกประชุมเวลา 16.00 น. 
 
  
 

  (นางอิศราภรณ์ ตีทอง)                                           (นางสาวมหัทธนา  รับงาม)                                                     
            จดบันทึกการประชุม                                           ผู้ตรวจบันทึกการประชุม  


