
1.1 ความสามารถ/ทักษะ ที่ตอ้งพัฒนา คือ ระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเป็นขา้ราชการที่ด ี(ขา้ราชการบรรจุใหม)่

ระดับ เหตุผล

ข้าราชการ
พนกังาน
ราชการ

ความรู้*(1)
ความจ าเปน็ จดัอบรม

ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันที่ผ่าน ระดับผลการ
พัฒนา*(3)

ส่วนสุขภาพสัตว์ น.ส.ขวัญกมล  ปกัการะโน นายสัตวแพทย์
ปฏบิติัการ

4 5 กกจ. 10 - 14 
พ.ย. 57

14-พ.ย.-57 5

ส่วนส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์

น.ส.วนดิา  หมัน่ถนอม นกัวิชาการ
สัตวบาล
ปฏบิติัการ

4 5 กกจ. 10 - 14 
พ.ย. 57

14-พ.ย.-57 5

ตวัชีว้ัดดา้นการพัฒนาบคุลากร รอบที่ 1/2558
รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบคุคลตามการวิเคราะห์ความจ าเปน็ของแผนพัฒนารายบคุคล(IDP)  

1. ความสามารถ/ทักษะ ที่ตอ้งพัฒนา
หน่วยงาน   ส านักงานปศุสัตว์เขต 8

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทกัษะ

ชื่อ/สกุล

พัฒนาโดย
ช่วงเวลา

การพัฒนา
กลุ่ม/ฝ่าย/งาน

เพื่อให้ข้าราชการ
บรรจุใหม่มีความรู้ 
ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับภารกิจ 
บทบาทหน้าที่ 
อุดมการณ์และ
จิตส านึก ปรัชญา
การเป็นข้าราชการที่
ดี ปลูกฝ่ังให้
ข้าราชการใหม่ให้มี
คุณธรรม จริยธรรม
ในการปฏบิัติงาน มี
ทัศนคติที่ดีต่อตนเอง
 เพื่อนร่วมงาน 
สามารถท างานเป็น
ทีม มีความรัก ความ
เข้าใจและความ
สามัคคีในการท างาน
 เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนและ
ประเทศชาติ

ระดับความส าคัญ
 *(2)

ต าแหนง่

รวมจ านวนบุคลากรที่ตอ้งพัฒนาขา้งตน้ รวม   2    คน

แบบฟอร์มที่ 2.1 
ความสามารถ/ทักษะ 



1.2 ความสามารถ/ทักษะ ที่ตอ้งพัฒนา คือ  พระราชบัญญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ พ.ศ. 2540

ระดับ เหตุผล

ข้าราชการ
พนกังาน
ราชการ

ความรู้*(1)
ความจ าเปน็

จดัอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันที่ผ่าน ระดับผลการ
พัฒนา*(3)

ส่วนส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์

นางสาวทัศนยี์  กล่อมทอง เจ้าพนักงานสัตว
บาลปฏิบัติงาน

3 5 e - learning 
ก.พ.

31-ธ.ค.-57 4

นางวรรณา  ไทยทอง นักทรัพยากร
บุคคลช านาญการ

3 5 e - learning 
ก.พ.

14-มี.ค.-58 4

นายฉัตรฐาพงศ์  คงทุง นักจัดการงาน
ทัว่ไปปฏิบัติการ

3 5 e - learning 
ก.พ.

31-ม.ค.-58 4

ส่วนมาตรฐาน
การปศุสัตว์

นางสาวหทัยชนก บุณยรัตน์ เจ้าพนกังาน
ธุรการ

3 5 e - learning 
ก.พ.

31-ม.ค.-58 4

ฝ่ายบริหารทัว่ไป นางสาวณัฎฐกันย์  ศรีสังข์ทอง นติิกร 3 5 e - learning 
ก.พ.

19-มี.ค.-58 4

ต าแหนง่
ระดับ

ความส าคัญ *
(2)

พัฒนาโดย

20 พ.ย. 57
 - 20 มี.ค. 58

ช่วงเวลา
การพัฒนา

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ชื่อ/สกุล

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทกัษะ

เพื่อให้ทราบถึง
แนวคิด หลักการ 
สาระส าคัญ และ
ประโยชน์ ของ 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
 ทราบผลกระทบ
ของการใช้ พ.ร.บ.
ข้อมูลข่าวสารต่อ
สังคมไทย ตลอดจน
ให้ทราบถึงแนว
ทางการด าเนินงานที่
จะสนับสนุนให้มี
การปฏบิัติตาม 
พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างถูกต้อง และ
มีประสิทธิผล

รวมจ านวนบุคลากรที่ตอ้งพัฒนาขา้งตน้ รวม    5     คน

ส่วนยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ
การปศุสัตว์



1.3 ความสามารถ/ทักษะ ที่ตอ้งพัฒนา คือ การบริหารจัดการชวีภณัฑ์ กรมปศุสัตว์

ระดับ เหตุผล

ข้าราชการ
พนกังาน
ราชการ

ความรู้*(1)
ความจ าเปน็

จดัอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันที่ผ่าน ระดับผลการ
พัฒนา*(3)

ส่วนสุขภาพสัตว์ นายเดชา  จิตรภริมย์ นายสัตวแพทย์
ช านาญการพิเศษ

4 5 เพื่อได้สร้างความ
ร่วมมือในการ
บริหารจัดการชีว
ภณัฑ์ในระดับเขต
ปศุสัตว์และ
หน่วยงานสนับสนุน 
โดยให้ทราบถึงวิธี
ปฏบิัติทางบัญชีของ
เงินทุนหมุนเวียน 
เพื่อผลิตวัคซีน
จ าหน่ายส าหรับ
หน่วยงานในส่วน
ภมูิภาค รวมถึงให้ได้
ทราบถึงกลยุทธ์การ
ขายและการบริหาร
วัคซีนให้แก่
เกษตรกรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

สทช. 22-23 ม.ค. 
58

23-ม.ค.-58 5

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

รวมจ านวนบุคลากรที่ตอ้งพัฒนาขา้งตน้ รวม    1     คน

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ชื่อ/สกุล
ช่วงเวลา

การพัฒนา

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทกัษะพัฒนาโดยต าแหนง่
ระดับความส าคัญ

 *(2)


