
ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

1 น.ส.ณัฎฐกันย์  ศรีสังข์ทอง นิติกร

2 นายวรวุฒิ  บัวจิตต์ นิติกร

ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

1 นายปองปรีดา  สุระพร นายสัตวแพทย์
ช านาญการ
พเิศษ

 - การพมิพห์นังสือ
ราชการภาษาไทยด้วย
โปรแกรมการพมิพใ์น
เคร่ืองคอมพวิเตอร์

           √         
ชมุชนนักปฏิบัติ 

(Community of 
Practice : CoP)

22-มิ.ย.-59

ช่วงเวลา
โดยวธิอ่ืีนๆ 

(Non-Training) 
(ระบ)ุ

ช่วงเวลา ชือ่สมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม 
(Training) โดยวธิอ่ืีนๆ 

(Non-Training) 
(ระบ)ุ

ตัวชีว้ดัด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2559
รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

หน่วยงาน  ส านักงานปศุสัตว์เขต  8      กลุ่ม/ฝ่าย/งาน  ส่วนสุขภาพสัตว์

ล าดับ ชือ่-สกุล

ช่วงเวลา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

ต าแหน่ง

         √         
ชมุชนนักปฏิบัติ 

(Community of 
Practice : CoP)

22-มิ.ย.-59

1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 

ตัวชีว้ดัด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2559

1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 

โดยวธิอ่ืีนๆ 
(Non-Training) 

(ระบ)ุ

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

โดยวธิอ่ืีนๆ 
(Non-Training) 

(ระบ)ุ

ล าดับ ชือ่-สกุล ชือ่ ความสามารถ/ทกัษะ
 ที่ต้องพัฒนา

2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 

ชือ่ ความสามารถ/ทกัษะ
 ที่ต้องพัฒนา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

ต าแหน่ง

ชือ่สมรรถนะช่วงเวลา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

แบบฟอร์มที่ 1  



ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

3 นายสุรวัฒน์  คูหพนัธ์ นายสัตวแพทย์
ช านาญการ
พเิศษ

4 นายดิลก  เปไทสง พนักงาน
ผู้ช่วยปศุสัตว์

5 นายสมภพ  ทองเต็ม พนักงาน
ผู้ช่วยสัตว
บาล

ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

1 นายยรรยง  บณุยรัตน์ นักวชิาการสัตว
บาลช านาญการ
พิเศษ

 - พฒันาศักยภาพด้าน
ส่งเสริมการจัดการอาหาร
สัตว์

      √     
กสส.

26 เม.ย. - 
28 เม.ย. 59

โดยการฝึกอบรม 
(Training) โดยวธิอ่ืีนๆ 

(Non-Training) 
(ระบ)ุ

ช่วงเวลา

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

ชือ่ ความสามารถ/ทกัษะ
 ที่ต้องพัฒนา

ช่วงเวลา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

ตัวชีว้ดัด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2559

2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 

ชือ่ ความสามารถ/ทกัษะ
 ที่ต้องพัฒนา

ตัวชีว้ดัด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2559
รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

หน่วยงาน  ส านักงานปศุสัตว์เขต  8      กลุ่ม/ฝ่าย/งาน  ส่วนสุขภาพสัตว์

ล าดับ

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

โดยวธิอ่ืีนๆ 
(Non-Training) 

(ระบ)ุ
ชือ่สมรรถนะ

โดยวธิอ่ืีนๆ 
(Non-Training) 

(ระบ)ุ

ชือ่-สกุล

ต าแหน่ง

ช่วงเวลา

1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 

 - การพมิพห์นังสือ
ราชการภาษาไทยด้วย
โปรแกรมการพมิพใ์น
เคร่ืองคอมพวิเตอร์

22-มิ.ย.-59

หน่วยงาน  ส านักงานปศุสัตว์เขต  8      กลุ่ม/ฝ่าย/งาน  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ล าดับ

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

           √         
ชมุชนนักปฏิบัติ 

(Community of 
Practice : CoP)

โดยวธิอ่ืีนๆ 
(Non-Training) 

(ระบ)ุ
ช่วงเวลา ชือ่สมรรถนะ

ชือ่-สกุล

ต าแหน่ง
1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 

แบบฟอร์มที่ 1  

แบบฟอร์มที่ 1  



ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

 - การพัฒนาปศุสัตว์เพื่อ
พัฒนาเด็กและเยาวชนใน
ถิ่นทุรกันดาร ตาม
พระราชด าริ

     √       
  กพก.

11 - 13 พ.ค.
 59

 - การพิมพ์หนังสือราชการ
ภาษาไทยด้วยโปรแกรมการ
พิมพ์ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์

            √          
ชมุชนนักปฏิบัติ 

(Community of 
Practice : CoP)

22-มิ.ย.-59

3 น.ส.วนิดา  หมั่นถนอม นักวิชาการ
สัตวบาล
ปฏิบัติการ

 - การพัฒนาศักยภาพการ
จัดการความรู้อย่างเป็นระบบ

     √   
กกจ.

18 - 22 
เม.ย. 59

4 น.ส.กมลพรรณ  ศรีปากแพรก เจ้าพนักงาน
สัตวบาล
ปฏบิติังาน

การส่ังสมความ
เชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ

         √        
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
หรือ e-learning 
ก.พ.

 8 มิ.ย. - 
31 ส.ค. 59

 - การพฒันาปศุสัตว์เพื่อ
พฒันาเด็กและเยาวชนใน
ถิน่ทรุกันดาร ตาม
พระราชด าริ

     √       
  กพด.

11 - 13 พ.ค.
 59

 - การพมิพห์นังสือ
ราชการภาษาไทยด้วย
โปรแกรมการพมิพใ์น
เคร่ืองคอมพวิเตอร์

            √          
ชมุชนนักปฏิบัติ 

(Community of 
Practice : CoP)

22-มิ.ย.-59

ชือ่สมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม 
(Training) โดยวธิอ่ืีนๆ 

(Non-Training) 
(ระบ)ุ

ช่วงเวลาช่วงเวลา

ต าแหน่ง
1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 

ชือ่ ความสามารถ/ทกัษะ
 ที่ต้องพัฒนา

โดยการฝึกอบรม 
(Training) โดยวธิอ่ืีนๆ 

(Non-Training) 
(ระบ)ุ

หน่วยงาน  ส านักงานปศุสัตว์เขต  8      กลุ่ม/ฝ่าย/งาน  ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์

ล าดับ ชือ่-สกุล

นักวิชาการ
สัตวบาล

2 นายเดชา  มากเล้ียง เจ้าพนักงาน
สัตวบาลอาวุโส

ตัวชีว้ดัด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2559
รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

5 นางจิตวัฒนา  พฒันศิลป์

แบบฟอร์มที่ 1  



ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จดัอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอกกรมฯ

จดัอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอกกรมฯ

 - การพมิพห์นังสือ
ราชการภาษาไทยด้วย
โปรแกรมการพมิพใ์น
เคร่ืองคอมพวิเตอร์

             √            
  ชมุชนนักปฏิบัติ 
(Community of 
Practice : CoP)

22-มิ.ย.-59

 - การส่ือสารภายใน
องค์กรเพื่อการบริหาร
ทรัพยากรบคุคล

          √           
 e-learning ก.พ.

8 พ.ค. - 31
 ก.ค. 59

 - การพมิพห์นังสือ
ราชการภาษาไทยด้วย
โปรแกรมการพมิพใ์น
เคร่ืองคอมพวิเตอร์

             √            
  ชมุชนนักปฏิบัติ 
(Community of 
Practice : CoP)

22-มิ.ย.-59

 - การพฒันาศักยภาพการ
จัดการความรู้อย่างเปน็
ระบบ

      √     
 กกจ.

18 - 22 
เม.ย. 59

3 น.ส.เพยีงเพญ็  โกละกะ เจ้าหน้าที่
ระบบงาน
คอมพวิเตอร์

 - การพมิพห์นังสือ
ราชการภาษาไทยด้วย
โปรแกรมการพมิพใ์น
เคร่ืองคอมพวิเตอร์

             √            
  ชมุชนนักปฏิบัติ 
(Community of 
Practice : CoP)

22-มิ.ย.-59

ตัวชีว้ดัด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2558

นายฉัตรฐาพงค์  คงทงุ2 นักจัดการงาน
ทั่วไป
ปฏบิติัการ

2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 

นักทรัพยากร
บคุคลช านาญ
การ

ชือ่ ความสามารถ/ทกัษะ
 ที่ต้องพัฒนา

ช่วงเวลา

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

ต าแหน่ง โดยการฝึกอบรม 
(Training)ชือ่-สกุล

1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 

ชือ่สมรรถนะ

1

โดยวธิอ่ืีนๆ 
(Non-Training) 

(ระบ)ุ
ช่วงเวลา

โดยวธิอ่ืีนๆ 
(Non-Training) 

(ระบ)ุ

นางวรรณา  ไทยทอง

หน่วยงาน  ส านักงานปศุสัตว์เขต  8      กลุ่ม/ฝ่าย/งาน  ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์

ล าดับ

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

แบบฟอร์มที่ 1  



ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

เพิ่มประสิทธิภาพด้าน
มาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

      √      
   สพส.

27 - 28 
เม.ย. 59

 - พระราชบญัญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 
2558

     √      
 อยส.

18 - 19 พ.ค.
 59

2 น.ส.สิริกานต์  เยาว์นุ่น นักจัดการ
งานทั่วไป

3 น.ส.ศรีไพรแพร จันทนุรัตน์ นักวิชาการ
สัตวบาล

การส่ังสมความ
เชี่ยวชาญในงาน
อาชีพ

         √        
เรียนรู้ด้วยตนเอง
 หรือ   
e-learning ก.พ.

 8 มิ.ย. - 
31 ส.ค. 59

หมายเหตุ :  1. การจัดท าแผนพฒันารายบคุคล (IDP) ใหผู้้ประเมินก าหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทกัษะ ที่ต้องพฒันา  ดังนี้
                     1.1 รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนที่ 3 : แผนพฒันาผลการปฏบิติัราชการรายบคุคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏบิติัราชการ
                          (หน้า 3 ของรอบการประเมินผลการปฏบิติัราชการ รอบที่ 1 ช่วงเดือน ต.ค. 58   -  มี.ค. 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 

ชือ่-สกุล

การพมิพห์นังสือราชการ
ภาษาไทยด้วยโปรแกรม
การพมิพใ์นเคร่ือง
คอมพวิเตอร์

           √      
ชมุชนนักปฏิบัติ 

(Community of 
Practice : CoP)

22-มิ.ย.-59

ล าดับ โดยวธิอ่ืีนๆ 
(Non-Training) 

(ระบ)ุ

ชือ่ ความสามารถ/ทกัษะ
 ที่ต้องพัฒนา

โดยวธิอ่ืีนๆ 
(Non-Training) 

(ระบ)ุ
ช่วงเวลา ชือ่สมรรถนะ ช่วงเวลา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

หน่วยงาน  ส านักงานปศุสัตว์เขต  8      กลุ่ม/ฝ่าย/งาน  ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์

1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 

ตัวชีว้ดัด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2559

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ตามการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 

ต าแหน่ง

1 นายคมชาย  ศรีชาลี นายสัตวแพทย์
ช านาญการ

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 

แบบฟอร์มที่ 1  



                  


