
ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

พระราชบญัญัติบ าเหน็จ
บ านาญที่ปรับปรุงใหม่ 
และกฎหมายอืน่ที่เกีย่วข้อง

คลังเขต 8
จ.สุราษฎร์
  ธานี

26-พ.ย.-58

เสริมสร้างองค์ความรู้
ผู้ปฏบิติังานในระบบ 
GFMIS ส าหรับส่วน
ราชการส่วนภมูิภาพ

ส านักงาน
คลังจังหวัด
 สุราษฎร์ 
 ธานี

18-ธ.ค.-58

ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

1 นายเดชา  จิตรภริมย์ นายสัตวแพทย์
ช านาญการ
พเิศษ

การแก้ไขปญัหาคุณภาพ
น้ านมดิบ

สนง.ปศข.
7 ร่วมกับ  
 สคบ.

21 - 25 ธ.ค.
 58

2 นายปองปรีดา  สุระพร นายสัตวแพทย์
ช านาญการ
พเิศษ

การบริหารจัดการชีวภณัฑ์
 กรมปศุสัตว์

สทช. 14 - 16 ธ.ค.
 58

ช่วงเวลา
โดยวธิอ่ืีนๆ 

(Non-Training) 
(ระบ)ุ

โดยการฝึกอบรม 
(Training) โดยวธิอ่ืีนๆ 

(Non-Training) 
(ระบ)ุ

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

ต าแหน่ง

ชือ่-สกุล ชือ่ ความสามารถ/ทกัษะ
 ที่ต้องพัฒนา

ต าแหน่ง

ชือ่สมรรถนะช่วงเวลา

1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

หน่วยงาน  ส านักงานปศุสัตว์เขต  8      กลุ่ม/ฝ่าย/งาน  ส่วนสุขภาพสัตว์

ตัวชีว้ดัด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2559

โดยวธิอ่ืีนๆ 
(Non-Training) 

(ระบ)ุ

ล าดับ

ชือ่-สกุลล าดับ ชือ่ ความสามารถ/ทกัษะ
 ที่ต้องพัฒนา

ตัวชีว้ดัด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2559

1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 

โดยวธิอ่ืีนๆ 
(Non-Training) 

(ระบ)ุ

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 
หน่วยงาน  ส านักงานปศุสัตว์เขต  8      กลุ่ม/ฝ่าย/งาน  ฝ่ายบริหารทัว่ไป

ช่วงเวลา ชือ่สมรรถนะ

ช่วงเวลา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

1 นางวรรเพญ็  บวัรักษ์ เจ้าพนักงาน
การเงินและ
บญัชีช านาญ
งาน

แบบฟอร์มที่ 1  



ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

1 นายสหบั  สังข์สุวรรณ นักวิชาการ
สัตวบาล
ช านาญการ

การเพิ่มศักยภาพด้านการ
ส่งเสริมการเล้ียงโคนม

ก.ส.ส. 14 - 18 ธ.ค.
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ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จดัอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอกกรมฯ

จดัอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอกกรมฯ

1 นายอ านวย  มะอนันต์ นักทรัพยากร
บุคคลช านาญ
การพิเศษ

2 นายฉัตรฐาพงค์  คงทงุ นักจัดการงาน
ทั่วไป
ปฏบิติัการ

3 นางสาวเพยีงเพญ็  โกละกะ เจ้าหน้าที่
ระบบงาน
คอมพวิเตอร์

การปฏบิติังานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร กรมปศุสัตว์

สนง.ปศข.8 
ร่วมกบั ศทส.

   8 - 10    
พ.ย. 58

ชือ่-สกุล

1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 

ชือ่ ความสามารถ/ทกัษะ
 ที่ต้องพัฒนา

1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 

โดยวธิอ่ืีนๆ 
(Non-Training) 

(ระบ)ุ
ช่วงเวลา

ช่วงเวลา
ล าดับ

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

หน่วยงาน  ส านักงานปศุสัตว์เขต  8      กลุ่ม/ฝ่าย/งาน  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

โดยวธิอ่ืีนๆ 
(Non-Training) 

(ระบ)ุ
ชือ่สมรรถนะ

โดยวธิอ่ืีนๆ 
(Non-Training) 

(ระบ)ุ

ชือ่-สกุล

ต าแหน่ง

ชือ่ ความสามารถ/ทกัษะ
 ที่ต้องพัฒนา

ช่วงเวลา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

ตัวชีว้ดัด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2559
รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

ช่วงเวลา
โดยวธิอ่ืีนๆ 

(Non-Training) 
(ระบ)ุ

ชือ่สมรรถนะ

ตัวชีว้ดัด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2558
รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

ต าแหน่ง โดยการฝึกอบรม 
(Training)

2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 
โดยการฝึกอบรม 

(Training)

หน่วยงาน  ส านักงานปศุสัตว์เขต  8      กลุ่ม/ฝ่าย/งาน  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

ล าดับ

แบบฟอร์มที่ 1  



ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จดัอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอกกรมฯ

จดัอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอกกรมฯ

4 นางวรรณา  ไทยทอง นักทรัพยากร
บุคคลช านาญการ

พัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชวีติ
และประสิทธภิาพการ
ท างาน

กกจ. 25 - 30 
ม.ค. 59

ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

1 นายกิติกรณ์  เจนไพบลูย์ นายสัตวแพทย์
ช านาญการ
พเิศษ

ผู้ตรวจรับรองหลักการ
ปฏบิติัที่ดี (GMP) ส าหรับ
โรงฆ่าสัตว์ ศูนย์รวบรวมไข่
 และศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ

สพส. 21 - 24 ธ.ค.
 58

ชือ่สมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 

ตัวชีว้ดัด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2559

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

หน่วยงาน  ส านักงานปศุสัตว์เขต  8      กลุ่ม/ฝ่าย/งาน  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์
1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 

ล าดับ ชือ่-สกุล

ต าแหน่ง

ชือ่ ความสามารถ/ทกัษะ
 ที่ต้องพัฒนา

โดยการฝึกอบรม 
(Training) โดยวธิอ่ืีนๆ 

(Non-Training) 
(ระบ)ุ

ช่วงเวลา

ตัวชีว้ดัด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2558

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

ช่วงเวลา

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

ชือ่ ความสามารถ/ทกัษะ
 ที่ต้องพัฒนา

โดยการฝึกอบรม 
(Training) โดยวธิอ่ืีนๆ 

(Non-Training) 
(ระบ)ุ

หน่วยงาน  ส านักงานปศุสัตว์เขต  8      กลุ่ม/ฝ่าย/งาน  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

โดยวธิอ่ืีนๆ 
(Non-Training) 

(ระบ)ุ
ช่วงเวลา

ช่วงเวลาชือ่สมรรถนะ
ล าดับ ชือ่-สกุล

ต าแหน่ง

โดยวธิอ่ืีนๆ 
(Non-Training) 

(ระบ)ุ

แบบฟอร์มที่ 1  



ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

2 นายพชิัย  วัฒนาวานิชกุล นายสัตวแพทย์
ช านาญการ
พเิศษ

การเพิ่มสมรรถนะผู้ตรวจ
ประเมินฟาร์มด้านปศุสัตว์
อินทรีย์

สพส. 16 - 18 ธ.ค.
 58

 - การเพิ่มสมรรถนะ
ผู้ตรวจประเมินฟาร์มด้าน
ปศุสัตว์อินทรีย์

สพส. 16 - 18 ธ.ค.
 58

 - ระเบยีบแบบแผนของ
ทางราชการและการเปน็
ข้าราชการที่ดี (ข้าราชการ
บรรจุใหม)่

กกจ. 23 - 27 พ.ย.
 58

 - ผู้ตรวจรับรองหลักการ
ปฏบิติัที่ดี (GMP) ส าหรับ
โรงฆ่าสัตว์ ศูนย์รวบรวมไข่
 และศูนย์รวบรวมน้ านมดิบ

สพส. 21 - 24 ธ.ค.
 58

3 น.ส.ยศญาณี  สุธรรมานนท์ นายสัตวแพทย์
ปฏบิติัการ

ตัวชีว้ดัด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2559

ชือ่สมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

โดยการฝึกอบรม 
(Training) โดยวธิอ่ืีนๆ 

(Non-Training) 
(ระบ)ุ

โดยวธิอ่ืีนๆ 
(Non-Training) 

(ระบ)ุ
ช่วงเวลา

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 
หน่วยงาน  ส านักงานปศุสัตว์เขต  8      กลุ่ม/ฝ่าย/งาน  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

ล าดับ

ต าแหน่ง
1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 

ชือ่ ความสามารถ/ทกัษะ
 ที่ต้องพัฒนา

ช่วงเวลา
ชือ่-สกุล

แบบฟอร์มที่ 1  



ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

4 นางสาวศรีไพรแพร จันทนุรัตน์ นักวิชาการ
สัตวบาล

5 นางสาวสิริกานต์  เยาว์นุ่น นักจัดการ
งานทั่วไป

หมายเหตุ :  1. การจัดท าแผนพฒันารายบคุคล (IDP) ใหผู้้ประเมินก าหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทกัษะ ที่ต้องพฒันา  ดังนี้
                     1.1 รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนที่ 3 : แผนพฒันาผลการปฏบิติัราชการรายบคุคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏบิติัราชการ
                          (หน้า 3 ของรอบการประเมินผลการปฏบิติัราชการ รอบที่ 2 ช่วงเดือน เม.ย. 58   -  ก.ย. 58) ของทกุคนภายในหน่วยงาน การระบชุื่อความสามารถ/ทกัษะที่ต้องพฒันา ควรระบชุื่อใหเ้ฉพาะเจาะจง
                     1.2 วิธีการพฒันา หมายถึง การพฒันาบคุลากรซ่ึงประกอบด้วยการพฒันาโดยการฝึกอบรม (Training) และการพฒันาบคุลากรโดยวิธีอืน่ๆ (Non-Training) ดังนี้
                                - การฝึกอบรม (Training) แบ่งเป็น 1. การจดัอบรมภายในกรมฯ หมายถงึ หน่วยงานกรมปศุสัตวเ์ป็นผู้จดัฝึกอบรม   
                                                                        2. การส่งอบรมภายนอกกรมฯ หมายถงึ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภายนอกกรมฯ เป็นผู้จดัฝึกอบรม
                          - การพฒันาบคุลากรโดยวิธีอืน่ๆ (Non-Training) เช่น การสอนงาน การเปน็พี่เล้ียง การมอบหมายงาน การเพิ่มปริมาณงาน การหมุนเวียนงาน เปน็ต้น 
                  

ช่วงเวลา ชือ่สมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม 
(Training) โดยวธิอ่ืีนๆ 

(Non-Training) 
(ระบ)ุ

ช่วงเวลา

พัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อ
เสริมสร้างคุณภาพชวีติ
และประสิทธภิาพการ
ท างาน

กกจ. 25 - 30 
ม.ค. 59

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 
หน่วยงาน  ส านักงานปศุสัตว์เขต  8      กลุ่ม/ฝ่าย/งาน  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

ล าดับ ชือ่-สกุล

ต าแหน่ง
1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 

ชือ่ ความสามารถ/ทกัษะ
 ที่ต้องพัฒนา

โดยการฝึกอบรม 
(Training) โดยวธิอ่ืีนๆ 

(Non-Training) 
(ระบ)ุ

ตัวชีว้ดัด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2559
แบบฟอร์มที่ 1  


