
ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

การเบกิจ่ายใหโ้ปร่งใสและ
ถูกต้อง

      √
ส านักงาน
คลังจังหวัด
สุราษฎร์  
ธานี

8-ธ.ค.-59

การปฏบิติังานในระบบ 
GFMIS

      √
ส านักงาน
คลังจังหวัด 
สุราษฎร์  
ธานี

13-ธ.ค.-59

2 นางสาวสิริกานต์  เยาว์นุ่น นักจัดการ
งานทั่วไป

3 นายวรวุฒิ  บัวจิตต์ นิติกร

ตัวชีว้ดัด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560

1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 

โดยวธิอ่ืีนๆ 
(Non-Training) 

(ระบ)ุ

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

ช่วงเวลา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)โดยวธิอ่ืีนๆ 

(Non-Training) 
(ระบ)ุ

ล าดับ

นางวรรเพญ็  บวัรักษ์ เจ้าพนักงาน
การเงินและ
บญัชีช านาญ
งาน

ชือ่ ความสามารถ/ทกัษะ
 ที่ต้องพัฒนา

ต าแหน่ง

ชือ่สมรรถนะช่วงเวลา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

การส่ังสมความ
เชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ

      √       
(เรียนรู้ด้วย

ตนเอง/
E-Learning)

ชือ่-สกุล

1

3 ม.ค. - 10
 มี.ค. 60

แบบฟอร์มที่ 1  



ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

1 นายกิติกรณ์  เจนไพบรูณ์ นายสัตวแพทย์
ช านาญการ
พเิศษ

การขับเคล่ือนงานด้าน
มาตรฐานการปศุสัตว์ 
ประจ าป ี2560

   √    
(สพส.)

27 - 30 พ.ย.
 59

2 นายภพธร  สุระพร นายสัตวแพทย์
ช านาญการ
พเิศษ

3 นายสุรวัฒน์ คูหพนัธ์ นายสัตวแพทย์
ช านาญการ
พเิศษ

4 นางสาวขวัญกมล  ปกัการะโน นายสัตวแพทย์
ปฏบิติัการ

6 ธ.ค. 59 -
10 มี.ค. 60

โดยวธิอ่ืีนๆ 
(Non-Training) 

(ระบ)ุ

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

ต าแหน่ง

        √       
(มอบหมายงาน)

1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

ตัวชีว้ดัด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560

การจัดท าคู่มือการ
ปฏบิติังาน (Standard 
Operation Procedure: 
SOP)

ชือ่ ความสามารถ/ทกัษะ
 ที่ต้องพัฒนา

หน่วยงาน  ส านักงานปศุสัตว์เขต  8      กลุ่ม/ฝ่าย/งาน  ส่วนสุขภาพสัตว์

ชือ่-สกุลล าดับ
ช่วงเวลา ชือ่สมรรถนะ ช่วงเวลา

โดยวธิอ่ืีนๆ 
(Non-Training) 

(ระบ)ุ

แบบฟอร์มที่ 1  



ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

1 Smart Officer      √      
(สถาบนั
เกษตราธิ

การ)

21 - 22 ก.พ.
 60

2 นายณัฐพงศ์  ยืนยง  เจา้พนักงานสัตว
บาล
ช านาญงาน

การส่ังสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ

      √          
(เรียนรู้ด้วย

ตนเอง/
E-Learning)

3 ม.ค. - 10
 มี.ค. 60

3 นางสาวกมลพรรณ  ศรีปากแพรก เจา้พนักงานสัตว
บาลปฏิบัติงาน

4 นายกิติพงษ ์ คีรีเดช นักวิเคราะห์
นโยบาย
และแผน

การส่ังสมความ
เชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ

      √          
(เรียนรู้ด้วย

ตนเอง/
E-Learning)

3 ม.ค. - 10
 มี.ค. 60

หน่วยงาน  ส านักงานปศุสัตว์เขต  8      กลุ่ม/ฝ่าย/งาน  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ช่วงเวลา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

โดยการฝึกอบรม 
(Training)โดยวธิอ่ืีนๆ 

(Non-Training) 
(ระบ)ุ

ชือ่สมรรถนะ

นางสาววนิดา  หมั่นถนอม นักวชิาการสัตว
บาลปฏิบัติการ

ช่วงเวลา

ตัวชีว้ดัด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

ล าดับ ชือ่-สกุล

ต าแหน่ง

โดยวธิอ่ืีนๆ 
(Non-Training) 

(ระบ)ุ

ชือ่ ความสามารถ/ทกัษะ
 ที่ต้องพัฒนา

1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 

การจัดท าคู่มือการ
ปฏบิติังาน (Standard 
Operation Procedure: 
SOP)

6 ธ.ค. 59 -
10 มี.ค. 60

        √       
(มอบหมายงาน)

แบบฟอร์มที่ 1  



ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จดัอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอกกรมฯ

จดัอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอกกรมฯ

1 นายฉัตรฐาพงค์  คงทงุ นักวเิคราะห์
นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ

Smart Officer      √      
(สถาบนั
เกษตราธิ

การ)

21 - 22 ก.พ.
 60

ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

1 นายพชิัย  วัฒนาวานิชกุล นายสัตวแพทย์
ช านาญการ
พเิศษ

การขับเคล่ือนงานด้าน
มาตรฐานการปศุสัตว์

   √    
(สพส.)

27 - 30 พ.ย.
 59

การขับเคล่ือนงานด้าน
มาตรฐานการปศุสัตว์

   √    
(สพส.)

27 - 30 พ.ย.
 59

การจัดท าคู่มือการ
ปฏบิติังาน

   √       
(มอบหมายงาน)

6 ธ.ค. 59 -
10 มี.ค. 60

หน่วยงาน  ส านักงานปศุสัตว์เขต  8      กลุ่ม/ฝ่าย/งาน  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

ช่วงเวลา

1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 

ช่วงเวลาชือ่สมรรถนะ
ชือ่ ความสามารถ/ทกัษะ

 ที่ต้องพัฒนา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

ล าดับ ชือ่-สกุล

ต าแหน่ง

โดยวธิอ่ืีนๆ 
(Non-Training) 

(ระบ)ุ

โดยวธิอ่ืีนๆ 
(Non-Training) 

(ระบ)ุ

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

ต าแหน่ง โดยการฝึกอบรม 
(Training)

2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 
โดยการฝึกอบรม 

(Training)

หน่วยงาน  ส านักงานปศุสัตว์เขต  8      กลุ่ม/ฝ่าย/งาน  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

ล าดับ

ตัวชีว้ดัด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560

นายคมชาย  ศรีชาลี นายสัตวแพทย์
ช านาญการ

ชือ่ ความสามารถ/ทกัษะ
 ที่ต้องพัฒนา

ช่วงเวลา
โดยวธิอ่ืีนๆ 

(Non-Training) 
(ระบ)ุ

โดยวธิอ่ืีนๆ 
(Non-Training) 

(ระบ)ุ
ช่วงเวลา

ชือ่-สกุล

ตัวชีว้ดัด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560

ชือ่สมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 

2

แบบฟอร์มที่ 1  



ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

3 น.ส.ยศญาณี  สุธรรมานนท์ นายสัตวแพทย์
ปฏบิติัการ

การจัดท าคู่มือการ
ปฏบิติังาน

   √       
(มอบหมายงาน)

6 ธ.ค. 59 -
10 มี.ค. 60

4 นางสาวศรีไพรแพร จันทนุรัตน์ นักวิชาการ
สัตวบาล

ผู้ตรวจประเมินปศุสัตว์
อินทรีย์

   √    
(สพส.)

16 - 18 ม.ค.
  60

หมายเหตุ :  1. การจัดท าแผนพฒันารายบคุคล (IDP) ใหผู้้ประเมินก าหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทกัษะ ที่ต้องพฒันา  ดังนี้
                     1.1 รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนที่ 3 : แผนพฒันาผลการปฏบิติัราชการรายบคุคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏบิติัราชการ
                          (หน้า 3 ของรอบการประเมินผลการปฏบิติัราชการ รอบที่ 2 ช่วง เม.ย. 59   -  ก.ย. 59) 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 
                  

โดยวธิอ่ืีนๆ 
(Non-Training) 

(ระบ)ุ
ช่วงเวลา ชือ่สมรรถนะ

ตัวชีว้ดัด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560
รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

หน่วยงาน  ส านักงานปศุสัตว์เขต  8      กลุ่ม/ฝ่าย/งาน  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

โดยการฝึกอบรม 
(Training) โดยวธิอ่ืีนๆ 

(Non-Training) 
(ระบ)ุ

ช่วงเวลา
ล าดับ ชือ่-สกุล

ต าแหน่ง

1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 

ชือ่ ความสามารถ/ทกัษะ
 ที่ต้องพัฒนา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

แบบฟอร์มที่ 1  


