
ระดับ เหตุผล

ข้าราชการ
พนกังาน
ราชการ

ที่คาดหวัง*(1) ความจ าเปน็ จดัอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันที่ผ่าน ระดับผลการ
พัฒนา*(3)

น.ส.นงลักษณ์  นลิตีบ นกัจัดการ
งานทั่วไป
ช านาญการ

3 5 19-มิ.ย.-58 3

นางญาณิศา  ปวัฒพันธ์ เจ้าพนกังาน
ธุรการช านาญ
งาน

2 5 19-มิ.ย.-58 3

นางวรรเพ็ญ  บวัรักษ์ เจ้าพนักงาน
การเงินและ
บัญชีช านาญงาน

2 5 19-มิ.ย.-58 3

นายกฤษฎา   ศรีณวัฒน์ นติิกร 2 5 19-มิ.ย.-58 3

นางสาวณัฎฐกนัย ์ ศรีสังขท์อง นติิกร 2 5 19-มิ.ย.-58 3

ตวัชีว้ัดดา้นการพัฒนาบคุลากร รอบที่ 2/2558
 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบคุคลตามการวิเคราะห์ความจ าเปน็ของแผนพัฒนารายบคุคล(IDP)  

2. สมรรถนะที่ตอ้งการพัฒนา

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ชื่อ/สกุล

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทกัษะ

หน่วยงาน   ส านักงานปศุสัตว์เขต 8

ฝ่ายบริหารทั่วไป

2.1 สมรรถนะที่ตอ้งพัฒนา  คือ  การท างานบนพ้ืนฐานของขอ้มลูที่ถูกตอ้ง

ต าแหนง่

ส านกั 
งาน   
ปศุสัตว์
เขต 8

18 - 19 มิ.ย. 
58

เพื่อให้บุคลากรของ
ส านักงานปศุสัตว์เขต 
8 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรอบ
ด้าน การจัดระเบียบ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
การเชื่อมโยง
ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการ
เปรียบเทียบข้อดี
ข้อเสีย ผลกระทบใน
แต่ละทางเลือกของ
การด าเนินงาน เพื่อให้
การวางแผนการ
ด าเนินงานของกรมฯ 
มีความถูกต้อง แม่นย า
 และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ระดับ
ความส าคัญ *(2)

พัฒนาโดย
ช่วงเวลาการ

พัฒนา

แบบฟอร์มที่ 2.2 
สมรรถนะ 



ระดับ เหตุผล

ข้าราชการ
พนกังาน
ราชการ

ที่คาดหวัง*(1) ความจ าเปน็ จดัอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันที่ผ่าน ระดับผลการ
พัฒนา*(3)

ตวัชีว้ัดดา้นการพัฒนาบคุลากร รอบที่ 2/2558
 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบคุคลตามการวิเคราะห์ความจ าเปน็ของแผนพัฒนารายบคุคล(IDP)  

2. สมรรถนะที่ตอ้งการพัฒนา

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ชื่อ/สกุล

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทกัษะ

หน่วยงาน   ส านักงานปศุสัตว์เขต 8

ฝ่ายบริหารทั่วไป

2.1 สมรรถนะที่ตอ้งพัฒนา  คือ  การท างานบนพ้ืนฐานของขอ้มลูที่ถูกตอ้ง

ต าแหนง่

ส านกั 
งาน   
ปศุสัตว์
เขต 8

18 - 19 มิ.ย. 
58

เพื่อให้บุคลากรของ
ส านักงานปศุสัตว์เขต 
8 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรอบ
ด้าน การจัดระเบียบ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
การเชื่อมโยง
ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการ
เปรียบเทียบข้อดี
ข้อเสีย ผลกระทบใน
แต่ละทางเลือกของ
การด าเนินงาน เพื่อให้
การวางแผนการ
ด าเนินงานของกรมฯ 
มีความถูกต้อง แม่นย า
 และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ระดับ
ความส าคัญ *(2)

พัฒนาโดย
ช่วงเวลาการ

พัฒนา

แบบฟอร์มที่ 2.2 
สมรรถนะ 

นายเดชา  จิตรภริมย์ นายสัตวแพทย์
ช านาญการ
พิเศษ

4 5 19-มิ.ย.-58 3

นายปองปรีดา  สุระพร นายสัตวแพทย์
ช านาญการ
พิเศษ

4 5 19-มิ.ย.-58 3

นายสุรวัฒน ์ คูหพันธ์ นายสัตวแพทย์
ช านาญการ

3 5

นางสาวขวัญกมล  ปกัการะโน นายสัตวแพทย์
ปฏบิติัการ

2 5 19-มิ.ย.-58 3

นายดิลก เปไทสง พนกังาน
ผู้ช่วยปศุสัตว์

1 5 19-มิ.ย.-58 3

นายสมภพ ทองเต็ม พนกังาน
ผู้ช่วยสัตว
บาล

1 5 19-มิ.ย.-58 3

ส่วนสุขภาพสัตว์ เพื่อให้บุคลากรของ
ส านักงานปศุสัตว์เขต 
8 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรอบ
ด้าน การจัดระเบียบ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
การเชื่อมโยง
ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการ
เปรียบเทียบข้อดี
ข้อเสีย ผลกระทบใน
แต่ละทางเลือกของ
การด าเนินงาน เพื่อให้
การวางแผนการ
ด าเนินงานของกรมฯ 
มีความถูกต้อง แม่นย า
 และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ส านกั 
งาน   
ปศุสัตว์
เขต 8

18 - 19 มิ.ย. 
58

ไม่ได้เข้ารับการพัฒนา 
เนือ่งจากติดภารกิจอื่น



ระดับ เหตุผล

ข้าราชการ
พนกังาน
ราชการ

ที่คาดหวัง*(1) ความจ าเปน็ จดัอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันที่ผ่าน ระดับผลการ
พัฒนา*(3)

ตวัชีว้ัดดา้นการพัฒนาบคุลากร รอบที่ 2/2558
 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบคุคลตามการวิเคราะห์ความจ าเปน็ของแผนพัฒนารายบคุคล(IDP)  

2. สมรรถนะที่ตอ้งการพัฒนา

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ชื่อ/สกุล

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทกัษะ

หน่วยงาน   ส านักงานปศุสัตว์เขต 8

ฝ่ายบริหารทั่วไป

2.1 สมรรถนะที่ตอ้งพัฒนา  คือ  การท างานบนพ้ืนฐานของขอ้มลูที่ถูกตอ้ง

ต าแหนง่

ส านกั 
งาน   
ปศุสัตว์
เขต 8

18 - 19 มิ.ย. 
58

เพื่อให้บุคลากรของ
ส านักงานปศุสัตว์เขต 
8 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรอบ
ด้าน การจัดระเบียบ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
การเชื่อมโยง
ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการ
เปรียบเทียบข้อดี
ข้อเสีย ผลกระทบใน
แต่ละทางเลือกของ
การด าเนินงาน เพื่อให้
การวางแผนการ
ด าเนินงานของกรมฯ 
มีความถูกต้อง แม่นย า
 และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ระดับ
ความส าคัญ *(2)

พัฒนาโดย
ช่วงเวลาการ

พัฒนา

แบบฟอร์มที่ 2.2 
สมรรถนะ 

นายยรรยง  บณุยรัตน์ นักวชิาการสัตว
บาลช านาญการ
พิเศษ

4 5 19-มิ.ย.-58 3

นายสหบั  สังข์สุวรรณ นักวชิาการสัตว
บาลช านาญการ

3 5 19-มิ.ย.-58 3

นายสมพร  จันทระ เจ้าพนกังาน
สัตวบาลอาวุโส

3 5 19-มิ.ย.-58 3

นางสาววนดิา  หมัน่ถนอม นักวชิาการสัตว
บาลปฏิบัติการ

2 5 19-มิ.ย.-58 3

นางสาวทัศนยี์  กล่อมทอง เจ้าพนกังาน
สัตวบาล
ปฏบิติังาน

2 5

นางสุภานติย์ เหลืองอ่อน นกัวิชาการ
สัตวบาล

2 5 19-มิ.ย.-58 3

นางจิตวัฒนา  พัฒนศิลป์ นกัวิชาการ
สัตวบาล

2 5 19-มิ.ย.-58 3

นายสัญญา ประสารทอง พนกังาน
ผู้ช่วยปศุสัตว์

1 5 19-มิ.ย.-58 2

เพื่อให้บุคลากรของ
ส านักงานปศุสัตว์เขต 
8 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรอบ
ด้าน การจัดระเบียบ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
การเชื่อมโยง
ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการ
เปรียบเทียบข้อดี
ข้อเสีย ผลกระทบใน
แต่ละทางเลือกของ
การด าเนินงาน เพื่อให้
การวางแผนการ
ด าเนินงานของกรมฯ 
มีความถูกต้อง แม่นย า
 และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

18 - 19 มิ.ย. 
58

ไม่ได้เข้ารับการพัฒนา 
เนือ่งจากติดราชการอื่น

ส่วนส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์

ส านกั 
งาน   
ปศุสัตว์
เขต 8



ระดับ เหตุผล

ข้าราชการ
พนกังาน
ราชการ

ที่คาดหวัง*(1) ความจ าเปน็ จดัอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันที่ผ่าน ระดับผลการ
พัฒนา*(3)

ตวัชีว้ัดดา้นการพัฒนาบคุลากร รอบที่ 2/2558
 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบคุคลตามการวิเคราะห์ความจ าเปน็ของแผนพัฒนารายบคุคล(IDP)  

2. สมรรถนะที่ตอ้งการพัฒนา

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ชื่อ/สกุล

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทกัษะ

หน่วยงาน   ส านักงานปศุสัตว์เขต 8

ฝ่ายบริหารทั่วไป

2.1 สมรรถนะที่ตอ้งพัฒนา  คือ  การท างานบนพ้ืนฐานของขอ้มลูที่ถูกตอ้ง

ต าแหนง่

ส านกั 
งาน   
ปศุสัตว์
เขต 8

18 - 19 มิ.ย. 
58

เพื่อให้บุคลากรของ
ส านักงานปศุสัตว์เขต 
8 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรอบ
ด้าน การจัดระเบียบ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
การเชื่อมโยง
ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการ
เปรียบเทียบข้อดี
ข้อเสีย ผลกระทบใน
แต่ละทางเลือกของ
การด าเนินงาน เพื่อให้
การวางแผนการ
ด าเนินงานของกรมฯ 
มีความถูกต้อง แม่นย า
 และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ระดับ
ความส าคัญ *(2)

พัฒนาโดย
ช่วงเวลาการ

พัฒนา

แบบฟอร์มที่ 2.2 
สมรรถนะ 

นายอ านวย  มะอนนัต์ นกัทรัพยากร
บคุคลช านาญ
การพิเศษ

4 5 19-มิ.ย.-58 3

นายสานติย์  ศรีเรียง เจ้าพนกังาน
สัตวบาล
ช านาญงาน

2 5 19-มิ.ย.-58 2

นางวรรณา  ไทยทอง นักทรัพยากร
บุคคลช านาญการ

3 5 19-มิ.ย.-58 2

นายฉัตรฐาพงศ์  คงทุง นักจัดการงาน
ทัว่ไปปฏิบัติการ

2 5 19-มิ.ย.-58 3

นางกนษิฐา  เขียวจันทร์ นักทรัพยากร
บุคคลปฏิบัติการ

2 5 19-มิ.ย.-58 3

นางสาวเพียงเพ็ญ โกละกะ เจ้าหนา้ที่
ระบบงาน
คอมพิวเตอร์

2 5 19-มิ.ย.-58 3

ส่วนยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ
การปศุสัตว์

เพื่อให้บุคลากรของ
ส านักงานปศุสัตว์เขต 
8 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรอบ
ด้าน การจัดระเบียบ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
การเชื่อมโยง
ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการ
เปรียบเทียบข้อดี
ข้อเสีย ผลกระทบใน
แต่ละทางเลือกของ
การด าเนินงาน เพื่อให้
การวางแผนการ
ด าเนินงานของกรมฯ 
มีความถูกต้อง แม่นย า
 และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ส านกั 
งาน   
ปศุสัตว์
เขต 8

18 - 19 มิ.ย. 
58



ระดับ เหตุผล

ข้าราชการ
พนกังาน
ราชการ

ที่คาดหวัง*(1) ความจ าเปน็ จดัอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันที่ผ่าน ระดับผลการ
พัฒนา*(3)

ตวัชีว้ัดดา้นการพัฒนาบคุลากร รอบที่ 2/2558
 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบคุคลตามการวิเคราะห์ความจ าเปน็ของแผนพัฒนารายบคุคล(IDP)  

2. สมรรถนะที่ตอ้งการพัฒนา

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ชื่อ/สกุล

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทกัษะ

หน่วยงาน   ส านักงานปศุสัตว์เขต 8

ฝ่ายบริหารทั่วไป

2.1 สมรรถนะที่ตอ้งพัฒนา  คือ  การท างานบนพ้ืนฐานของขอ้มลูที่ถูกตอ้ง

ต าแหนง่

ส านกั 
งาน   
ปศุสัตว์
เขต 8
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เพื่อให้บุคลากรของ
ส านักงานปศุสัตว์เขต 
8 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรอบ
ด้าน การจัดระเบียบ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
การเชื่อมโยง
ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการ
เปรียบเทียบข้อดี
ข้อเสีย ผลกระทบใน
แต่ละทางเลือกของ
การด าเนินงาน เพื่อให้
การวางแผนการ
ด าเนินงานของกรมฯ 
มีความถูกต้อง แม่นย า
 และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ระดับ
ความส าคัญ *(2)

พัฒนาโดย
ช่วงเวลาการ

พัฒนา

แบบฟอร์มที่ 2.2 
สมรรถนะ 

นายกิติกรณ์  เจนไพบลูย์ นายสัตวแพทย์
ช านาญการ
พิเศษ

4 5 19-มิ.ย.-58 3

นายพิชัย  วัฒนาวานชิกุล นายสัตวแพทย์
ช านาญการ
พิเศษ

4 5

นายคมชาย  ศรีชาลี นายสัตวแพทย์
ช านาญการ

3 5 19-มิ.ย.-58 3

นางสาวยศญาณี  สุธรรมานนท์ นายสัตวแพทย์
ปฏบิติัการ

2 5

นางสาวศรีไพร จันทนรัุตน์ นกัวิชาการ
สัตวบาล

2 5 19-มิ.ย.-58 3

ไม่ได้เข้ารับการพัฒนา 
เนือ่งจากติดราชการอื่น

เพื่อให้บุคลากรของ
ส านักงานปศุสัตว์เขต 
8 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรอบ
ด้าน การจัดระเบียบ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
การเชื่อมโยง
ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการ
เปรียบเทียบข้อดี
ข้อเสีย ผลกระทบใน
แต่ละทางเลือกของ
การด าเนินงาน เพื่อให้
การวางแผนการ
ด าเนินงานของกรมฯ 
มีความถูกต้อง แม่นย า
 และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ส่วนมาตรฐาน
การปศุสัตว์

ไม่ได้เข้ารับการพัฒนา 
เนือ่งจากติดราชการอื่น

ส านกั 
งาน   
ปศุสัตว์
เขต 8

18 - 19 มิ.ย. 
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ระดับ เหตุผล

ข้าราชการ
พนกังาน
ราชการ

ที่คาดหวัง*(1) ความจ าเปน็ จดัอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันที่ผ่าน ระดับผลการ
พัฒนา*(3)

ตวัชีว้ัดดา้นการพัฒนาบคุลากร รอบที่ 2/2558
 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบคุคลตามการวิเคราะห์ความจ าเปน็ของแผนพัฒนารายบคุคล(IDP)  

2. สมรรถนะที่ตอ้งการพัฒนา

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ชื่อ/สกุล

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทกัษะ

หน่วยงาน   ส านักงานปศุสัตว์เขต 8

ฝ่ายบริหารทั่วไป

2.1 สมรรถนะที่ตอ้งพัฒนา  คือ  การท างานบนพ้ืนฐานของขอ้มลูที่ถูกตอ้ง

ต าแหนง่

ส านกั 
งาน   
ปศุสัตว์
เขต 8
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เพื่อให้บุคลากรของ
ส านักงานปศุสัตว์เขต 
8 มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องรอบ
ด้าน การจัดระเบียบ
ข้อมูลอย่างเป็นระบบ 
การเชื่อมโยง
ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ตลอดจนการ
เปรียบเทียบข้อดี
ข้อเสีย ผลกระทบใน
แต่ละทางเลือกของ
การด าเนินงาน เพื่อให้
การวางแผนการ
ด าเนินงานของกรมฯ 
มีความถูกต้อง แม่นย า
 และเหมาะสมกับ
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น

ระดับ
ความส าคัญ *(2)

พัฒนาโดย
ช่วงเวลาการ

พัฒนา

แบบฟอร์มที่ 2.2 
สมรรถนะ 

นางสาวสิริกานต์ เยาว์นุน่ นกัจัดการ
งานทั่วไป

2 5 19-มิ.ย.-58 3

นางสาวมนธิยารัตน ์ สังฆะโณ นกัวิชาการ
สัตวบาล

2 5 19-มิ.ย.-58 3

นางสาวหทัยชนก บณุยรัตน์ เจ้าพนกังาน
ธุรการ

1 5 19-มิ.ย.-58 3

เกณฑ์การให้คะแนน *(1), *(2), *(3)

ระดบัที่คาดหวัง *(1) ระดบัความส าคัญตอ่การปฏิบัตงิาน *(2) ระดบัผลการพัฒนาสมรรถนะ *(3)
     รวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์มที่ 2 แบบสรุปการประเมินสมรรถนะ ระดับ 5 ความหมาย ส าคัญมากและจ าเป็นต้องพัฒนาเร่งด่วน ระดับ 3  ความหมาย สูงกวา่เกณฑ์ที่คาดหวงั

     ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการหน้า 4 ระดับ 4 ความหมาย ส าคัญมากและจ าเป็นต้องพัฒนา ระดับ 2  ความหมาย เท่ากบัเกณฑ์ที่คาดหวงั
ระดับ 3 ความหมาย ส าคัญปานกลาง ควรได้รับการพัฒนา ระดับ 1  ต่ ากวา่เกณฑ์ที่คาดหวงั

ระดับ 2 ความหมาย ส าคัญน้อย ความจ าเป็นต้องพัฒนาน้อย
ระดับ 1 ความหมาย ส าคัญน้อย ไม่จ าเป็นต้องพัฒนา

รวมจ านวนบุคลากรที่ตอ้งพัฒนาตามสมรรถนะขา้งตน้ รวม    33      คน

ส่วนมาตรฐาน
การปศุสัตว์

เพือ่ใหบุ้คลากรของ
ส านักงานปศุสัตว์เขต 8 มี
ความรู้ความเขา้ใจ
เกีย่วกบัการรวบรวม
ขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งรอบด้าน
 การจดัระเบียบขอ้มลู
อยา่งเป็นระบบ การ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์
ระหว่างขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้ง 
ตลอดจนการเปรียบเทียบ
ขอ้ดีขอ้เสีย ผลกระทบใน
แต่ละทางเลือกของการ
ด าเนินงาน เพือ่ใหก้ารวาง
แผนการด าเนินงานของ
กรมฯ มคีวามถกูต้อง 
แมน่ย า และเหมาะสมกบั
สถานการณ์ทีเ่กดิขึน้

ส านกั 
งาน   
ปศุสัตว์
เขต 8
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