
1.1 ความสามารถ/ทักษะ ที่ตอ้งพัฒนา คือ การเบิกจ่ายอย่างไร ให้โปร่งใสและถูกตอ้ง

ระดับ เหตุผล

ข้าราชการ
พนกังาน
ราชการ

ความรู้*(1)
ความจ าเปน็ จดัอบรมภายใน

กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันที่ผ่าน ระดับผลการ
พัฒนา*(3)

ฝ่ายบริหารทั่วไป นางวรรเพ็ญ  บวัรักษ์ เจ้าพนกังาน
การเงินและ
บญัชีช านาญ
งาน

4 5 เพื่อใหม้คีวามรู้
ความเขา้ใจ
เกี่ยวกบัระเบยีบ
การเบกิจา่ยเงิน
จากคลัง การเกบ็
รักษาเงินและการ
น าเงินส่งคลัง พ.ศ.
 2551 , KTB 
Corporate 
Online , 
ค่าใชจ้า่ยในการ
บริหารงานของ
ส่วนราชการ ,
ค่าใชจ้า่ยในการ
เดินทางไปราชการ
 และแนวทางการ
ตรวจสอบของ
ส านกังานการตรวจ
เงินแผ่นดิน

ส านักงาน
คลังจังหวัด
สุราษฎร์ 
ธานี

8-ธ.ค.-59 8-ธ.ค.-59 5

ตวัชีว้ัดดา้นการพัฒนาบคุลากร รอบที่ 1/2560
รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบคุคลตามการวิเคราะห์ความจ าเปน็ของแผนพัฒนารายบคุคล (IDP)  

1. ความสามารถ/ทักษะ ที่ตอ้งพัฒนา
หน่วยงาน   ส านักงานปศุสัตว์เขต 8

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทกัษะ

ชื่อ/สกุล

พัฒนาโดย
ช่วงเวลา

การพัฒนา
กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ระดับความส าคัญ

 *(2)

ต าแหนง่

รวมจ านวนบุคลากรที่ตอ้งพัฒนาขา้งตน้ รวม  1    คน

แบบฟอร์มที่ 2.1 
ความสามารถ/ทักษะ 



1.2 ความสามารถ/ทักษะ ที่ตอ้งพัฒนา คือ เสริมสร้างองค์ความรู้ผู้ปฏบิัตงิานในระบบ GFMIS ส าหรับส่วนราชการส่วนภมูภิาค

ระดับ เหตุผล

ข้าราชการ
พนกังาน
ราชการ

ความรู้*(1)
ความจ าเปน็ จดัอบรมภายใน

กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันที่ผ่าน ระดับผลการ
พัฒนา*(3)

ฝ่ายบริหารทั่วไป นางวรรเพ็ญ  บวัรักษ์ เจ้าพนกังาน
การเงินและ
บญัชีช านาญ
งาน

4 5 เพื่อใหม้ีความรู้
ความเข้าใจ
เกีย่วกับระเบยีบ
การเบกิจ่ายเงิน
จากคลัง การเก็บ
รักษาเงินและการ
น าเงินส่งคลัง พ.ศ.
 2551 , KTB 
Corporate 
Online , 
ค่าใช้จ่ายในการ
บริหารงานของ
ส่วนราชการ ,
ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
 และแนวทางการ
ตรวจสอบของ
ส านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน

ส านักงาน
คลัง
จังหวดั  
สุราษฎร์
ธานี

13-ธ.ค.-58 13-ธ.ค.-58 5

ระดับความส าคัญ
 *(2)

พัฒนาโดย
ช่วงเวลา

การพัฒนา

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทกัษะ

รวมจ านวนบุคลากรที่ตอ้งพัฒนาขา้งตน้ รวม  1    คน

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ชื่อ/สกุล

ต าแหนง่



1.3 ความสามารถ/ทักษะ ที่ตอ้งพัฒนา คือ   การขบัเคลือ่นงานดา้นมาตรฐานการปศุสัตว์ ประจ าปี 2560

ระดับ เหตุผล

ข้าราชการ
พนกังาน
ราชการ

ความรู้*(1)
ความจ าเปน็

จดัอบรมภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันที่ผ่าน ระดับผลการ
พัฒนา*(3)

ส่วนสุขภาพสัตว์ นายกิติกรณ์  เจนไพบรูณ์ นายสัตวแพทย์
ช านาญการ
พิเศษ

4 5 5

นายพิชัย  วัฒนาวานชิกุล นายสัตวแพทย์
ช านาญการ
พิเศษ

4 5 5

นายคมชาย  ศรีชาลี นายสัตวแพทย์
ช านาญการ

4 5 4

พัฒนาโดย
ระดับความส าคัญ

 *(2)ชื่อ/สกุล

ต าแหนง่
ช่วงเวลา

การพัฒนา

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทกัษะ

รวมจ านวนบุคลากรที่ตอ้งพัฒนาขา้งตน้ รวม   3     คน

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน

ส่วนมาตรฐาน
การปศุสัตว์

27 - 30 
พ.ย. 59

30-พ.ย.-59เพื่อให้ทราบถึง
แนวทางในการ
พฒันาการผลิตไข่
และนมปลอดภยั
ตลอดห่วงโซ่การผลิต
 แนวทางการ
ด าเนินงนกรรับรอง
เนื้อสัตว์ปลอดภยั
ตลอดห่วงโซ่การผลิต
 แนวทางการ
ด าเนินงานเฝ้าระวัง
สารตกค้างและการ
สอบสวนสาเหตุ
ร่วมกับภมูิภาค 
(VPHert) แนว
ทางการพฒันาโรง
ฆ่าสัตว์และสถานที่
จ าหน่ายเนื้อสัตว์ 
และให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ควบคุมอาหารและ
ยาสัตว์ใน
กระบวนการผลิต
สินค้าปศุสัตว์  และ 
พ.ร.บ.ควบคุมการ
ฆ่าสัตว์เพื่อการ
จ าหน่ายเนื้อสัตว์



1.4 ความสามารถ/ทักษะ ที่ตอ้งพัฒนา คือ   การจัดท าคู่มอืการปฏบิัตงิาน

ระดับ เหตุผล

ข้าราชการ
พนกังาน
ราชการ

ความรู้*(1)
ความจ าเปน็ จดัอบรมภายใน

กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันที่ผ่าน ระดับผลการ
พัฒนา*(3)

นายปองปรีดา  สุระพร นายสัตวแพทย์
ช านาญการพิเศษ

4 5 5

นายสุรวัฒน ์คูหพันธ์ นายสัตวแพทย์
ช านาญการ
พิเศษ

4 5 5

นางสาวขวญักมล  ปักการะโน นายสัตวแพทย์
ปฏบิติัการ

3 5 4

นางสาววนดิา  หมัน่ถนอม นักวชิาการสัตว
บาลปฏิบัติการ

3 5 4

นายณัฐพงศ์  ยืนยง  เจ้าพนักงานสัตว
บาล
ช านาญงาน

3 5 4

นางสาวกมลพรรณ  ศรีปากแพรก เจ้าพนักงานสัตว
บาลปฏิบัติงาน

3 5 4

นายคมชาย  ศรีชาลี นายสัตวแพทย์
ช านาญการ

3 5 4

น.ส.ยศญาณี  สุธรรมานนท์ นายสัตวแพทย์
ปฏบิติัการ

3 5 4

รวมจ านวนบุคลากรที่ตอ้งพัฒนาขา้งตน้ รวม   8     คน

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ชื่อ/สกุล

ต าแหนง่
ระดับความส าคัญ

 *(2)

พัฒนาโดย
ช่วงเวลา

การพัฒนา

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทกัษะ

ส่วนสุขภาพสัตว์

ส่วนส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์

ส่วนมาตรฐาน
การปศุสัตว์

 √       
(มอบหมาย

งาน)

10-มี.ค.-606 ธ.ค. 59 -
10 มี.ค. 60

เพือ่ให้ทราบถึง
ขั้นตอน วธิกีาร 
และองค์ประกอบ
ในการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติ 
เพือ่ให้การ
ปฏิบัติงานใน
ปัจจุบันเป็น
มาตรฐาน
เดียวกัน 
ผู้ปฏิบัติงาน
ทราบและเข้าใจ
วา่ควรท าอะไร
ก่อน - หลัง ควร
ปฏิบัติงาน
อย่างไร เมื่อใด 
กับใคร และ
เพือ่ให้ผู้บริหาร
ติดตามงานได้ทุก
ขั้นตอน



1.5 ความสามารถ/ทักษะ ที่ตอ้งพัฒนา คือ Smart Officer

ระดับ เหตุผล

ข้าราชการ
พนกังาน
ราชการ

ความรู้*(1)
ความจ าเปน็

จดัอบรมภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันที่ผ่าน ระดับผลการ
พัฒนา*(3)

ส่วนส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์

นางสาววนดิา  หมัน่ถนอม นกัวิชาการ
สัตวบาล
ปฏบิติัการ

3 5 4

ส่วนยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ
การปศุสัตว์

นายฉัตรฐาพงค์  คงทุง นักวเิคราะห์
นโยบายและ
แผนปฏิบัติการ

3 5 5

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทกัษะ

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ชื่อ/สกุล

ต าแหนง่

รวมจ านวนบุคลากรที่ตอ้งพัฒนาขา้งตน้ รวม   2     คน

ระดับความส าคัญ
 *(2)

พัฒนาโดย
ช่วงเวลา

การพัฒนา

เพื่อใหรู้้และ
เข้าใจนโยบาย
ของรัฐบาล 
นโยบายของ
กระทรวง
เกษตรและ
สหกรณ์ เปน็
ผู้น ายุคใหม่ที่
ทันสมัย 
สามารถ
น าเสนอ และ
ประชาสัมพันธ์
ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

21 - 22 
ก.พ. 60

22-ก.พ.-60



1.6 ความสามารถ/ทักษะ ที่ตอ้งพัฒนา คือ ผู้ตรวจประเมนิปศุสัตว์อินทรีย์

ระดับ เหตุผล

ข้าราชการ
พนกังาน
ราชการ

ความรู้*(1)
ความจ าเปน็

จดัอบรมภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันที่ผ่าน ระดับผลการ
พัฒนา*(3)

ส่วนมาตรฐาน
การปศุสัตว์

นางสาวศรีไพรแพร จันทนุรัตน์ นกัวิชาการ
สัตวบาล

3 5 เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจใน
กระบวนการตรวจ
ประเมินปศุสัตว์
อินทรีย์ให้เป็นไป
ตามมาตรฐานสินค้า
เกษตร : เกษตร
อินทรีย์ และมี
ความรู้ในการตรวจ
ประเมินมาตรฐาน
ปศุสัตว์อินทรีย์ตาม
ระเบียบกรมปศุสัตว์
 ว่าด้วยการขอรับ
และออกใบรับรอง
ปศุสัตว์อินทรีย์ พ.ศ.
 2558

  √    
(สพส.)

16 - 18 ม.ค.
 60

18-ม.ค.-60 4

เกณฑ์การให้คะแนน *(1), *(2), *(3)

ระดบัความรูใ้นปัจจุบัน *(1) ระดบัความส าคัญตอ่การปฏิบัตงิาน *(2) ระดบัผลการพัฒนาความสามารถ/ทักษะ *(3)

ระดับ 5 ความหมาย มีความรู้และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ดีเยี่ยม ระดับ 5 ความหมาย ส าคัญมากและจ าเป็นต้องพัฒนาเร่งด่วน ระดับ 5 สามารถน ามาปรับใช้ในการท างานได้หลากหลาย ดีมาก

ระดับ 4 ความหมาย มีความรู้และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ดี ระดับ 4 ความหมาย ส าคัญมากและจ าเป็นต้องพัฒนา ระดับ 4 สามารถน ามาปรับใช้กบังานได้ดี

ระดับ 3 ความหมาย มีความรู้และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานพอใช้ ระดับ 3 ความหมาย ส าคัญปานกลาง ควรได้รับการพัฒนา ระดับ 3 สามารถน ามาปรับใช้กบังานได้พอใช้

ระดับ 2 ความหมาย มีความรู้และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ระดับ 2 ความหมาย ส าคัญน้อย ความจ าเป็นต้องพัฒนาน้อย ระดับ 2 สามารถน ามาปรับใช้กบังานได้บ้าง

ระดับ 1 ความหมาย ไม่มีความรู้และไม่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ระดับ 1 ความหมาย ส าคัญน้อย ไม่จ าเป็นต้องพัฒนา ระดับ 1 สามารถน ามาปรับใช้กบังานได้น้อย

หมายเหตุ :การรายงานผลการพัฒนา :  ให้บันทึกหลังจากได้รับการพัฒนา และเป็นข้อมูลผลการพัฒนาของหน่วยงาน และเพือ่สรุปการรายงานผลการพัฒนาให้ กองการเจ้าหน้าทีต่่อไป

ช่วงเวลา
การพัฒนา

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทกัษะ

รวมจ านวนบุคลากรที่ตอ้งพัฒนาขา้งตน้ รวม   1     คน

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ชื่อ/สกุล

ต าแหนง่
ระดับความส าคัญ

 *(2)

พัฒนาโดย


