
รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล 

ครั้งที่ 2 / ๒๕๖5 

เมื่อวันที่  31  พฤษภาคม  ๒๕65  เวลา  13.00  น. 

ณ  ห้องประชุมส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล 
--------------------- 

ผู้มาประชุม 
 ๑. นายญาณเวทย์  รณภูมิ  หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
      รักษาราชการแทน  ปศุสัตว์จังหวัดสตูล 
 ๒. นายวิศิษฐ  ทองเที่ยง   หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 
 3. นายเทียนชัย  บุญทวีส่ง  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ 
 4. นางรัตนา  วุ่นซิ้ว   รก.หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
 5. นางอุทุมพร  รัตนวงศ์กฤตานน  ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป 
 6. นายอภิชาติ  แก้วจันทร์  เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน 
 7. นายอาหลี  นาปาเลน   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

ผู้ไม่มาประชุม 
 -  ไม่มี  - 

ระเบียบวาระท่ี ๑  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
ประธาน     1.1 กรมปศุสัตว์ได้ก าหนดกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและตัวชี้วัดรายบุคคล
ของปศุสัตว์จังหวัดสตูล  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 
   ตัวชี้วัดภาคบังคับ - ด้านงบประมาณ  ร้อยละ 10 
      - ด้านการพัฒนาบุคลากร  ร้อยละ 10 
   ตัวชี้วัดบทบาทภารกิจ - ด้านสุขภาพสัตว์  ร้อยละ 20 
      - ด้านมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์  ร้อยละ 20 
      - ด้านการผลิตและส่งเสริมการปศุสัตว์  ร้อยละ 20 
      - ด้านงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์  ร้อยละ 10 
      - ด้านการสร้างความรับรู้  ร้อยละ 5 
      - ด้านสารสนเทศ  ร้อยละ 5 
     1.2 ............................................................................................................................. ......... 
          ............................................................................................................................. ........... 
มติที่ประชุม    รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  ครั้งที่ 1/2565  
มติที่ประชุม    รับรอง 
 
 
 
 
 

ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ... 
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ระเบียบวาระท่ี 3  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมทราบ  
ประธาน     3.1 กองการเจ้าหน้าที่  กรมปศุสัตว์  ได้ขอให้ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูลด าเนินการตาม 
           ตัวชีว้ัด  :  ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา  รอบท่ี 2/2565   
           (1  เมษายน – 30  กนัยายน  2565)  ตามหนังสือกองการเจ้าหน้าที่ 
           ที่  กษ  0602/ว 2067  ลงวันที่  28  เมษายน  2565   
มติที่ประชุม    รับทราบ 
ประธาน     3.2 กรมปศุสัตว์  ได้แจ้งตัวชี้วัดรายบุคคลของหัวหน้าส่วนราชการที่ต่ ากว่าระดับกรม   
           ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565  และก าหนดรายละเอียดตัวชี้วัดส าหรับปศุสัตว์ 
           จังหวัด  ด้านการพัฒนาบุคลากร  ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ 
           ใต้บังคับบัญชา  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  รอบท่ี 2/๒๕๖5  น้ าหนัก 
           ตัวชี้วัด : ร้อยละ  ๑๐   
  - ส านักงาน ก.พ.  ได้ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม 
  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ.  2551  ใช้แทนหลักเกณฑ์และวิธีเดิม 
  โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่รอบการประเมินในวันที่  1  ตุลาคม  2552  ดังนั้น 
  กรมปศุสัตว์จึงได้พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน  (Performance  Management   
  System)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางด าเนินการบริหารผลการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์  ประจ าปี 
  งบประมาณ  พ.ศ.  2553  โดยแนวคิดและหลักการบริหารผลการปฏิบัติงานแตกต่าง 
  จากเดิมหลายประการ  โดยเฉพาะเรื่องบทบาทหน้าที่ในการประเมินผลงานในปัจจุบัน   
  ยึดถือการมีส่วนร่วมในกระบวนการของทุกฝ่าย  และผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เป็น  
  “ผู้สอนงาน”  ต้องมีกระบวนการให้ค าแนะน า  สอนงาน  วิธีการปฏิบัติ  และแนวทาง 
  ที่จะให้บรรลุผลส าเร็จของงาน  ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขผลงาน  ทั้งนี้ 
  กระบวนการพัฒนาบุคลากร  เป็นกระบวนการหนึ่งที่ต้องด าเนินการควบคู่กันไปกับการ 
  บริหารผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งผู้บังคับบัญชามีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญในการพัฒนา 
  ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้  ความสามารถ  และสมรรถนะที่เหมาะสม 
  - นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาเกษตรกร  ให้เป็น  Smart  Farmer   
  โดยมี  Smart  Officer  เป็นเพื่อนคู่คิด  เพ่ือให้เกษตรกรไทยมีความพร้อม  มีความรู้   
  เชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร  ตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิตทางการเกษตร   
  โดยให้ความส าคัญในการใช้องค์ความรู้และข้อมูลประกอบการตัดสินใจ  การน าเทคโนโลยี   
  ภูมิปัญญา  และการปฏิบัติที่ดีมาใช้หรือพัฒนา  โดยตระหนักถึงคุณภาพ  มาตรฐานและ 
  ปริมาณความต้องการของตลาด  มีความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ 
  ตามนโยบายเร่งด่วนดังกล่าว  ที่ต้องการให้มีการพัฒนาเกษตรกรเป็น  Smart  Farmer   
  (เกษตรกรปราดเปรื่อง)  และพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้เป็น  Smart  Officer  (เจ้าหน้าที่- 
  ปราดเปรื่อง)  ซึ่ง  Smart  Officer  หมายถึง  ผู้ที่มีความรักเกษตรกรเหมือนญาติ  มีความ 
  รอบรู้ทางวิชาการและนโยบาย  มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเหลือเกษตรกร  มีการสร้างความ 
  เข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร  มีการมุ่งน าเกษตรกรสู่  Green  Economy   
  และ  Zero  Waste  Agriculture  และมีความภาคภูมิใจในองค์กรและความเป็นข้าราชการ 
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    - ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์  พ.ศ.  2561-2565   
  วิสัยทัศน์  :  เป็นองค์การที่น าและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย  สู่ความมั่นคง  มั่งค่ัง  และ   
        ยั่งยืนในตลาดโลก  
  พันธกิจ  :  ประเด็นหลักทรัพยากรมนุษย์สาขาการปศุสัตว์  :  พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาขา 
       ปศุสัตว์ให้มีองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญ  และศักยภาพที่พร้อมกับบริบทแวดล้อม 
       ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง  แข็งแกร่ง  ประกอบด้วย  7  ยุทธศาสตร์  โดย 
       ยุทธศาสตร์ที่ 1  เสริมสร้างขีดความสามารถและสมรรถนะ  เพ่ือยกระดับ 
       บุคลากรด้านการปศุสัตว์มุ่งสู่สากล  ประกอบด้วย  4  เป้าประสงค์โดย 
       เป้าประสงค์ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคลากรกรมปศุสัตว์  ดังนี้ 
  เป้าประสงค์ท่ี 1)  ให้บุคลากรของกรมปศุสัตว์เป็น  Smart  Officer   
  เป้าประสงค์ท่ี 2)  บุคลากรกรมปศุสัตว์ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมสู่การ 
      เป็นผู้น า  และมีคุณธรรม  จริยธรรม   
  เป้าประสงค์ท่ี 3)  บุคลากรของกรมปศุสัตว์สามารถคิดค้น  พัฒนา  และประยุกต์ใช้ 
      งานวิจัย  เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ   
  เพ่ือให้การขับเคลื่อนภารกิจของกรมปศุสัตว์บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายร่วมกัน 
  ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานจึงจ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ (Smart - 
  Officer)  ผ่านกระบวนการพัฒนาที่หลากหลาย  มีประสิทธิภาพ  มีการวางแผนและการ 
  ประเมินผลร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  เนื่องจากเป็นผู้ท างานใกล้ชิด 
  กับผู้ใต้บังคับบัญชา  รู้จุดอ่อน  และจุดแข็ง  ความต้องการในการพัฒนาของบุคคลและ 
  องค์กร  ดังนั้น  ผู้บังคับบัญชาจึงมีบทบาทส าคัญโดยตรง  ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาต้อง 
  มีทักษะในการพัฒนา  สามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ  ในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ตลอดจนสามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  และน าความรู้ 
  มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน  ดังนั้น  เพื่อให้การพัฒนาบรรลุผลตรงตามความต้องการ 
  ของบุคคล  งาน  และองค์กร  กรมปศุสัตว์จึงเห็นความจ าเป็นในการก าหนดตัวชี้วัด   
  “ระดับความส าเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา”  โดยก าหนดให้เป็นตัวชี้วัดรายบุคคล 
  ของปศุสัตว์จังหวัด 
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  เกณฑ์การให้คะแนน  รอบการประเมินครั้งที่ 2/2565  : 

ระดับคะแนน ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการด าเนินงาน 
1 มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  (IDP)  ทั้ง  2  กลุ่มเป้าหมาย  คือ  ข้าราชการไม่

น้อยกว่าร้อยละ  50  ของข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงานโดยไม่นับคนซ้ า  และพนักงาน
ราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงานโดยไม่นับคนซ้ า  
และรวมทั้ง  2  รอบการประเมินจะต้องมีการวางแผนพัฒนาข้าราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 
100  ของข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงานโดยไม่นับคนซ้ า  และพนักงานราชการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 100  ของพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงานโดยไม่นับคนซ้ า  โดยร่วมกัน
วางแผนระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม  ทั้งวิธีฝึกอบรม  
(Training)  และวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่การฝึกอบรม  (Non  Training)  ได้แก่  การ
จัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ  (Cop)  การเรียน  E-learning  การสอนงาน  การหมุนเวียนงาน  
และการมอบหมายงาน  เป็นต้น 
หมายเหตุ  :  ปี  พ.ศ.  2565  ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  100 

2 มีการสื่อสาร  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์  แผนพัฒนาบุคลากรให้บุคลากรในสังกัดทุกคน
เข้าใจและรับทราบอย่างท่ัวถึง  ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 

3 มีการน าแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม  ตามเป้าหมายที่ก าหนด 
4 มีการประเมินผลการเรียนรู้และติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากร 
5 มีการรายงานผลการพัฒนาตามแผนที่ก าหนดและเผยแพร่ถ่ายทอดวิธีด าเนินการและ

ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม  สามารถเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอ่ืน ๆ  ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันภายในกรมปศุสัตว์ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 

เงื่อนไข  : 
 1. การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
     การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลใน  1  รอบการประเมิน  ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของ
ข้าราชการในหน่วยงาน  และไม่น้อยกว่าร้อยละ  50  ของพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงานโดยไม่นับคน
ซ้ า  และการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลรวบ  2  รอบการประเมิน  จะต้องมีการวางแผนพัฒนา
ข้าราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ  100  ของพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงานโดยไม่นับคนซ้ า  ซึ่งต้อง
ด าเนินการดังนี้ 
 1.1 การวางแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
       วิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา  จากบริบทต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องเพ่ือก าหนดเนื้อหาใน
การพัฒนาดังนี้ 
  1.1.1 ทักษะเฉพาะทางที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ  โดยพิจารณาจากผล
การประเมินการปฏิบัติราชการรายบุคคล 
 
 
 
 
 

1.1.2 คุณลักษณะ  Smart  Officer  ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์... 
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  1.1.2 คุณลักษณะ Smart Officer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ทั้ง  7  ประการ  ดังนี้ 
     1.) ความเชี่ยวชาญ/ความรู้/ภาษา 2.) ภาวะผู้น า/คุณธรรม/จริยธรรม 
     3.) จิตอาสา/บริการ   4.) ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต 
     5.) ท างานเป็นทีม   6.) เก่งคิด/เก่งปฏิบัติ 
     7.) ประยุกต์ใช้ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ 
  1.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  พ.ศ. 2560 – 
2564 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ  เพ่ือพัฒนาและ
แก้ปัญหาการเกษตรและสหกรณ์  โดยได้ก าหนดกลยุทธ์ 
  ยุทธศาสตร์ที่  2  สร้างและพัฒนาบุคลากรในการเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
  ยุทธศาสตร์ที่  5  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และคุณภาพชีวิตที่ดี 
  1.1.4 ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์  พ.ศ. 2561 – 2565 
  ยุทธศาสตร์ที่  1  เสริมสร้างขีดความสามารถและสมรรถนะ  เพ่ือยกระดับบุคลากรด้านการ
ปศุสัตว์มุ่งสู่สากล  โดยก าหนดเป้าประสงค์  ดังนี้ 
  เป้าประสงค์ท่ี  1  บุคลากรของกรมปศุสัตว์เป็น  Smart  Officer 

เป้าประสงค์ท่ี  2  บุคลากรกรมปศุสัตว์ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้น า
และมีคุณธรรมจริยธรรม 
เป้าประสงค์ท่ี  3  บุคลากรของกรมปศุสัตว์สามารถคิดค้น  พัฒนา  และประยุกต์ใช้งานวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ 

  1.1.5 ภารกิจ  นโยบายและวาระแห่งชาติ 
  ทั้งนี้  จากข้อ  1.1.1 – 1.1.5  สามารถสรุปขอบเขตความรู้ /ทักษะ/คุณลักษณะของ
บุคลากรกรมปศุสัตว์ที่จ าเป็นต้องพัฒนาได้  ดังนี้ 
  1) ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน  (คุณลักษณะ  Smart  Officer , ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตร ฯ) 
  2) ภาษา  (คุณลักษณะ  Smart  Officer) 
  3) ภาวะผู้น า/คุณธรรม/จริยธรรม  (คุณลักษณะ  Smart  Officer , ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตร ฯ , ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์) 
  4) จิตอาสา/บริการ  (คุณลักษณะ  Smart  Officer , ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กระทรวงเกษตร ฯ) 
  5) ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต  (คุณลักษณะ  Smart  Officer) 
  6) ท างานเป็นทีม  (คุณลักษณะ  Smart  Officer 
  7) คิดค้น/พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ ๆ   (คุณลักษณะ  Smart  Officer , 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตร ฯ) 
  8) กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวง
เกษตร ฯ) 
 
 
 

9) การใช้เทคโนโลยี  (ยุทธศาสตร์การ... 
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  9) การใช้ เทคโนโลยี  (ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตร ฯ , 
ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์) 
  10) ทักษะการคิด  (คุณลักษณะ  Smart  Officer , ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กระทรวงเกษตร ฯ , ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์) 
 1.2 ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)  ประจ าปี  2565 
       ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา  ด าเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของหน่วยงาน
ตามความเหมาะสมและความจ าเป็นในการพัฒนาตามที่ก าหนดปีละ  2  ครั้ง  ตามรอบการประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการ  โดยต้องมีการวางแผนก าหนดความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา  วิธีการพัฒนา  
ช่วงเวลาที่พัฒนา  วิธีการประเมินผล  และการติดตามผลการพัฒนา  เพ่ือให้สามารถน าความรู้ไปปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเป้าหมายการพัฒนาคือ  บุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปีละ  1  
ครั้ง  มีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละท่ีก าหนด 
 2. การสื่อสาร  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 
     ให้ผู้บังคับบัญชาสื่อสาร  เผยแพร่  ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานด้วยวิธีการ
ต่าง ๆ ให้ทุกคนเข้าใจและรับทราบอย่างทั่วถึง  โดยให้น าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)  ที่ได้ด าเนินการ
จัดท าแล้ว  เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานของกรม -  
ปศุสัตว์  ด้วยการติดตั้งแถบสัญลักษณ์  (banner)  ใช้ชื่อว่า “IDP  ของหน่วยงาน”  (ต้องดาวน์โหลดแถบ
สัญลักษณ์ดังกล่าวที่เว็บไซต์  กองการเจ้าหน้าที่  หัวข้อ  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  หัวข้อ  IDP  ของหน่วยงาน)  
เมื่อติดตั้งแถบสัญลักษณ์  (banner)  และอัพโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว  ให้ส่ง  URL  ของแถบสัญลักษณ์  
(banner)  ดังกล่าวมายังกองการเจ้าหน้าที่  ตามช่องทางและระยะเวลาที่ก าหนด 
 3. มีการน าแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 ๓.๑ ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามแผน  วิธีการพัฒนาและเป้าหมายที่
ก าหนด 
 ๓.๒ การพัฒนาบุคลากรโดยทั่วไปมีหลายวิธี  ทั้งวิธีฝึกอบรม  (Training)  และวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ  ที่
ไม่ใช่การฝึกอบรม  (Non  Training)  วิธีการพัฒนารายบุคคลที่เหมาะสม  ควรมีการวางแผนการพัฒนาที่
เหมาะสมเป็นรายบุคคล  โดยมุ่งเน้นวิธีการพัฒนาอ่ืน ๆ  มากกว่าใช้วิธีการฝึกอบรม  เนื่องจากการฝึกอบรม  
ต้องใช้งบประมาณมาก  และเนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม  อาจตรงกับความต้องการของบุคคลเพียงบางส่วน  
เพราะเป็นการพัฒนาพร้อมกันหลายคน  แต่การพัฒนาโดยวิธีอ่ืน ๆ  จะมุ่งเน้นพัฒนาเป็นรายบุคคล  ท าให้
สามารถพัฒนาได้ตรงตามความต้องการมากกว่า  และใช้งบประมาณน้อยกว่าการฝึกอบรม  การพัฒนาโดย
วิธีการอ่ืน ๆ  ที่ไม่ใช่การฝึกอบรม  (Non  Training)  ได้แก่  การสอนงาน  การมอบหมายงาน  การเป็นพ่ีเลี้ยง  
การหมุนเวียนงาน  การจัดชุมนุมนักปฏิบัติ  (Community  of  practice : CoP)  และการเรียนทางไกลโดย
สื่ออิเล็กทรอนิกส์  (E - learning)  เป็นต้น 
 4. การประเมินผลการเรียนรู้และติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากร 
     การประเมินผลการเรียนรู้และติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากรโดย
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา  ตลอดจนด าเนินการพัฒนา  และมีการ
ประเมินผลการเรียนรู้และติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน  โดยให้แต่ละ
หน่วยงานได้ออกแบบวิธีการประเมินผลการเรียนรู้และติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากร
ตามความเหมาะสม  สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

5. การรายงานผลการพัฒนา... 
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 5. การรายงานผลการพัฒนาตามแผนที่ก าหนด   
     การรายงานผลการพัฒนาตามแผนที่ก าหนด  ดังนี้ 
 5.1 จัดท ารายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคล  ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด  โดยให้รายงานให้
สอดคล้องกับที่ด าเนินการและครบถ้วนตามเป้าหมายที่ก าหนด 
 5.2 น าเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดีที่สุดของหน่วยงานอย่างน้อย  1  โครงการ  เพ่ือเปิด
โอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป  (Best  Practice)  โดย
โครงการที่น าเสนอ  จะต้องเป็นโครงการที่พัฒนาด้วยวิธีที่ไม่ใช่การฝึกอบรม  (Non  Training)  โดยให้
น าเสนอโครงการดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ด้วยการอัพโหลดหลักฐานการพัฒนาต่าง ๆ  ข้างต้น  
แสดงไว้ภายใต้แถบสัญลักษณ์  (banner)  ชื่อว่า  “IDP  ของหน่วยงาน”  ภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
 ทั้งนี้  แนวทางการพิจารณาให้คะแนน  มีองค์ประกอบ  ดังนี้ 
 1. ด าเนินการได้ตามระยะเวลาที่ก าหนด 2. ด าเนินการได้ตามขั้นตอนครบถ้วนตามที่ก าหนด 
 3. ด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด 4. แสดงหลักฐานการด าเนินงานได้ครบถ้วน 
 5. แสดงข้อมูล/วิธีการด าเนินงานได้ถูกต้องชัดเจนเป็นรูปธรรม มีการน าเสนอบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
มติที่ประชุม   รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 4  เรื่องท่ีเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา... 
หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  :   
     4.1 ข้อมูลจ านวนบุคลากรของส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสตูล ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕65  
ประกอบด้วยข้าราชการ  จ านวน  13  คน  พนักงานราชการ  จ านวน  14  คน  ดังนั้น  เป้าหมายตาม
เงื่อนไขที่กรมปศุสัตว์ก าหนด  คือ  ร้อยละ  50  บุคลากรที่ต้องได้รับการพัฒนา  คือ  ข้าราชการจ านวนไม่
น้อยกว่า  6.5  ราย  และพนักงานราชการไม่น้อยกว่า  7  ราย  แต่เพ่ือให้บุคลากรทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ  
ในการปฏิบัติงานแผนงาน/โครงการ ฯ ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์  เห็นสมควรให้ข้าราชการ/พนักงาน
ราชการทุกคน  เข้ารับการพัฒนาตามเงื่อนไขที่กรมปศุสัตว์ก าหนด  คิดเป็นร้อยละ 100  ของบุคลากรทั้งหมด
คือ  ข้าราชการ  จ านวน  ๑3  คน  พนักงานราชการ  จ านวน  14  คน  รวมทั้งสิ้น  27  คน 
มติที่ประชุม   เห็นชอบ 

 
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์  :   
    4.2 สถานการณ์โรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย  และการด าเนินงานตามโครงการสัตว์ปลอด
โรค  คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า  ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวาง
ควัฒน วรขัตติยราชนารี 
  โรคพิษสุนัขบ้า (Rabies) เกิดจากเชื้อไวรัส เป็นโรคอันตรายติดต่อได้ในคนและสัตว์ ถึงแม้จะ
ใช้ชื่อว่าโรคพิษสุนัขบ้า แต่สามารถติดได้ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด เช่น สุนัข แมว โค กระบือ หนู 
กระรอก กระต่าย ลิง ค้างคาว เป็นต้น ในประเทศไทย สัตว์ที่พบว่ามีการติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าสูงสุด คือ สุนัข 
โดยในปี พ.ศ.2564  ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูล Thai Rabies Net  พบว่า  สุนัขพบผลบวกต่อโรคพิษสุนัขบ้า
สูงถึงร้อยละ 86 จากจ้านวนสัตว์ที่พบผลบวกทั้งหมด โรคนี้ติดต่อได้จากการสัมผัสกับน้้าลายจากการถูกกัด 
ข่วน หรือเลียบริเวณที่มีบาดแผล รอยถลอก รอยขีดข่วน หรือถูกเลียบริเวณเยื่อบุตา หรือปาก นอกจากนี้ การ
ช้าแหละซากสัตว์หรือรับประทานผลิตภัณฑ์ดิบจากสัตว์ที่เป็นโรคพิษสุนัขบ้าก็สามารถติดโรคได้ ซึ่งอาการของ 

 
โรคที่พบในสัตว์ มี 3 ระยะ ได้แก่... 
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โรคที่พบในสัตว์ มี 3 ระยะ ได้แก่ ระยะเริ่มแรก มีอาการประมาณ 2-3 วัน โดยสุนัขจะมีอารมณ์ และอุปนิสัย
เปลี่ยนไปจากเดิม เริ่มมีไข้เล็กน้อย ม่านตาขยายกว้างกว่าปกติ กินข้าว กินน้้า ลดลง ระยะที่ 2 เป็นระยะ
ตื่นเต้น จะเริ่มมีอาการทางระบบประสาท สุนัขจะกระวนกระวาย ตื่นเต้น ไม่อยู่นิ่ง กัดแทะสิ่งของ สิ่ง
แปลกปลอม กัดทุกสิ่งไม่เลือก โดยไม่แสดงอาการเจ็บปวด เสียงเห่าหอนเปลี่ยนไป ตัวแข็ง บางตัวล้มชัก และ
ระยะสุดท้าย เป็นระยะอัมพาต สุนัขจะมีคางห้อยตก ลิ้นมีสีแดงคล้้าห้อยออกนอกปาก น้้าลายไหล และไม่
สามารถใช้ลิ้นได้ สุนัขบางตัวอาจแสดงอาการขยอกหรือขย้อน คล้ายมีของติดล้าคอ ทรงตัวไม่ได้ เริ่มเป็น
อัมพาต โดยอาการอัมพาตจะเริ่มจากขาหลัง และตายในที่สุด ซึ่งโดยส่วนใหญ่สัตว์จะตาย ภายใน 10 วันหลัง
แสดงอาการ นอกจากนี้ พรบ.โรคพิษสุนัขบ้า ยังได้ระบุถึงอาการของโรคพิษสุนัขบ้า ไว้ว่าอาจแสดงอาการได้ทั้ง
ดุร้ายหรือเซื่องซึม 

  โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคติดต่อจากสัตว์มาสู่คนที่ส้าคัญ คนหรือสัตว์ที่เป็นโรคนี้จะต้องเสียชีวิต
ทุกราย สัตว์น้าโรคส่วนใหญ่ในทวีปเอเชียเป็นสุนัข ผู้เสียชีวิตมักอยู่ในพ้ืนที่ที่ ยากจนและด้อยพัฒนา องค์การ
อนามัยโลก (WHO) และองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (OIE) ได้ให้ความส้าคัญที่จะต้องร่วมมือกัน
ป้องกันควบคุม โรคพิษสุนัขบ้า โดยก้าหนดเป้าหมายที่จะก้าจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย 
ภายในปี พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020)  ในการนี้ กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้อง ร่วมมือกันที่จะสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการป้องกัน
ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในพ้ืนที่ เพ่ือน้าไปสู่พื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าต่อไป และประกาศเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษ
สุนัขบ้า 

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์  :   
     4.3  โครงการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการสร้างพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า  เป็น
โครงการที่ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยยึดเกณฑ์การประเมินเลื่อนระดับพ้ืนที่ปลอด
โรคพิษสุนัขบ้า  และร่วมมือกันที่จะสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้าเนินการป้องกันควบคุมโรคพิษ
สุนัขบ้าในพ้ืนที่ เพ่ือน้าไปสู่พ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า และประกาศเป็นพ้ืนที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าตามล าดับ
ต่อไป 
มติที่ประชุม    เห็นชอบ 

ระเบียบวาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
     - ไม่มี – 

เลิกประชุม  เวลา  15.00  น. 

 
     ลงชื่อ……......อาหลี  นาปาเลน…………..ผู้จดรายงานการประชุม 

                 (นายอาหลี  นาปาเลน) 
           เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 

 
     ลงชื่อ…….….........  .……………………………..ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

                (นายญาณเวทย์  รณภูมิ) 
     หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 


