
ระเบียบวาระการประชุม 
คณะท างานด้านการพัฒนาบุคลากรของส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ครั้งที่ ๓/๒๕๖๑ 
วันที่  ๖  สิงหาคม  ๒๕๖๑ 

ณ ห้องประชุมกลาง  ส านักงานปศุสัตว์เขต ๕  อ าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 
************************************** 

 
วาระการประชุมที่ ๑   เรื่องท่ีประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
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............................................................................................................................................. ............................................ 

...................................................................................... ...................................................................................................  
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วาระการประชุมที่ ๒   เรื่องเพ่ือทราบ 

 เรื่องท่ี ๒.๑  แผนปฏิบัติงาน เรื่อง  
๑)  การพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ของแต่ละส่วน/ฝ่าย 
๒)  ก าหนดการรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

 เรื่องท่ี ๒.๒  การติดตามผลการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) และปัญหาอุปสรรค 
๑) ผอ.ส่วนฯ /คณะท างาน หรือผู้แทน ของส่วนสุขภาพสัตว์ 
๒) ผอ.ส่วนฯ /คณะท างาน หรือผู้แทน ของส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
๓) ผอ.ส่วนฯ /คณะท างาน หรือผู้แทน ของส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
๔) ผอ.ส่วนฯ /คณะท างาน หรือผู้แทน ของส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
๕) หัวหน้าฝ่ายฯ /คณะท างาน หรือผู้แทน ของฝ่ายบริหารทั่วไป 

 
วาระการประชุมที่ ๓   เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 เรื่องท่ี ๓.๑  การติดตามผลการด าเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์
ของส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
 เรื่องท่ี ๓.๒  ทบทวนการด าเนินงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมของส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ 
 เรื่องท่ี ๓.๓  ทบทวนการรายงานแผน-ผลการพัฒนาบุคลากรของส านักงานปศุสัตว์เขต ๕  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุม 
คณะท างานด้านการพัฒนาบุคลากรของส านักงานปศุสัตว์เขต ๕ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

ครั้งที่ 3/2561  
วันที่ 6 สิงหาคม 2561  

ณ ห้องประชุมกลาง ส านักงานปศุสัตว์เขต ๕  อ าเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่ 
****************************** 

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30  น. 

วาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งเพื่อทราบ 
 1. ได้มีการประชุมไปแล้ว หลังจากที่มีการปรับปรุงค าสั่งเรียบร้อยแล้ว และมีความพยายามที่จะประชุมเป็น
รายไตรมาส แต่เนื่องจากติดภารกิจ จึงไม่สามารถประชุมเป็นรายไตรมาสได้ ที่ผ่านมาในการด าเนินง านของคระ
ท างานด้านพัฒนาบุคลากรได้ขับเคลื่อนงานตามตัวชี้วัด ใช้ประโยชน์ตามกระบวนงานการพัฒนาตัวบุคคล พัฒนา
วิธีการปฏิบัติงานซึ่งจะส่งผลกับการพัฒนาองค์กร กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่มีความส าคัญให้เจ้าหน้าที่ได้ซักซ้อมความ
เข้าใจ วันนี้จะเน้นเรื่องของการทบทวนแผนและรับทราบปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงานของแต่ละส่วน/ฝ่าย จะได้
ปรับแนวทางการด าเนินงานให้ตรงตามวัตถุประสงค์ จากในการประชุมครั้งแรกทางคระท างานกับฝ่าบริหารทั่วไป ได้
ร่วมกันทบทวนระเบียบ สรุปแนวทางการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนา รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการที่เกี่ยวข้อง  
 2. ขอขอบคุณคณะท างานของส่วน/ฝ่าย ทุกท่านที่ร่วมกันด าเนินงานมีผลการด าเนินงานที่ดีมาก ผลการ
ประเมินการพัฒนาบุคลากรในรอบแรกปี 61 ได้คะแนนเต็ม เป็นส่วนที่คณะท างานได้สนับสนุนข้อมูลกลับมาให้ฝ่าย
เลขาฯ 
 
วาระท่ี  2  เรื่องเพื่อทราบ 

 2.1 แผนปฏิบัติงาน เรื่อง 
  1)  การพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ของแต่ละส่วน/ฝ่าย  
ศิริวรรณ   แต่ละส่วน/ฝ่าย ได้ส่งหัวข้อเรื่องที่จะจัดท า CoP ให้ส่วนยุทธศาสตร์ฯ เรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนการจัด
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซด์ของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 จะมีขั้นตอน
การจัดท าดังนี ้
  -  แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ 
  -  รายชื่อสมาชิกผู้เข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ 
  -  แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่..... 
  -  บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  -  แบบประเมินผลการเรียนรู้ 
  -  แบบประเมินติดตามผลการน าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 
  -   ภาพประกอบการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
ข้อเสนอแนะ สามารถเข้าไปดูข้อมูลการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ของปี 2560 ได้ทางเว็บไซด์ของ
ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 เพ่ือใช้เป็นแนวทางหรือตัวอย่างในการจัดท า CoP ของแต่ละ ส่วน/ฝ่าย 
  2)  ก าหนดการรายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)  
ศิริวรรณ   รวบรวมส่งส่วนยุทธศาสตร์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2561 เพ่ือส่วนยุทธศาสตร์จะได้น าข้อมูลดังกล่าวมา
รวบรวมส่งกรมปศุสัตว์ต่อไป 



 2.2 การติดตามผลการพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการจัดกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) และปัญหาอุปสรรค 
  1)  ส่วนสุขภาพ 
  2)  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 
  3)  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 
  4)  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 
  5)  ฝ่ายบริหารทั่วไป   
 
วาระท่ี  3  เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 3.1  การติดตามผลการด าเนินงานภายใต้แผนกลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรกรมปศุสัตว์ของ
ส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
 3.2  ทบทวนการด าเนินงานประกันคุณภาพการฝึกอบรมของส านักงานปศุสัตว์เขต 5  
ศิริวรรณ  อธิบายขั้นตอน วิธีการเขียนรายงานฝึกอบรมกับหน่วยงานภายในและภายนอกส านักงาน ได้น าข้อมูลลงเว็บ
ไซด์ส านักงานปศุสัตว์เขต 5  
 3.3  ทบทวนการรายงานแผนการพัฒนาบุคลากรของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 
ศิริวรรณ  น าเสนอหัวข้อแผนการพัฒนาบุคลากรของส านักงานปศุสัตว์เขต 5 ประจ าปี 2561  
ข้อเสนอแนะ     1)  ด้านการท างาน แผนงาน/โครงการ เรื่องโครงการยกย่อง ชมเชยให้รางวัลตอบแทนข้าราชการ 
พนักงานราชการ และลูกจ้างประจ า ผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในหน่วยงาน เสนอเข้าที่ประชุมประจ าเดือนพิจารณา 
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 
  2)  อัตราค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรม เพ่ือน ามาปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน เสนอเข้าที่ประชุม
ประจ าเดือนพิจารณา ในวันที่ 7 สิงหาคม 2561 
 
ปิดการประชุม 12.00 น. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


