
1.1 ความสามารถ/ทักษะ ที่ตอ้งพัฒนา คือ  การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยดว้ยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

ระดับ เหตุผล

ข้าราชการ
พนกังาน
ราชการ

ความรู้*(1)
ความจ าเปน็ จดัอบรมภายใน

กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันที่ผ่าน ระดับผลการ
พัฒนา*(3)

น.ส.ณัฎฐกันย์  ศรีสังข์ทอง นติิกร 3 5 4

นายวรวุฒิ  บัวจติต์ นติิกร 2 5 3

นายปองปรีดา  สุระพร นายสัตวแพทย์
ช านาญการ
พิเศษ

3 5 4

นายสุรวัฒน ์ คูหพันธ์ นายสัตวแพทย์
ช านาญการ
พิเศษ

3 5 4

นายดิลก  เปไทสง พนกังาน
ผู้ช่วยปศุสัตว์

2 5 3

นายสมภพ  ทองเต็ม พนกังาน
ผู้ช่วยสัตวบาล

2 5 3

เพื่อใหม้ีความรู้
 ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
พิมพ์หนงัสือ
ราชการ
ภาษาไทยด้วย
โปรแกรมการ
พิมพ์ในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์
และสามารถ
น าไปปฏบิติัได้
ถูกต้องตาม
แบบมาตรฐาน

       √         
 ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(Community 
of Practice : 
CoP)

22-มิ.ย.-59

ตวัชีว้ัดดา้นการพัฒนาบคุลากร รอบที่ 2/2559
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

ส่วนสุขภาพสัตว์

22-มิ.ย.-59ฝ่ายบริหารทั่วไป

แบบฟอร์มที่ 2.1 
ความสามารถ/ทักษะ 



1.1 ความสามารถ/ทักษะ ที่ตอ้งพัฒนา คือ  การพิมพ์หนังสือราชการภาษาไทยดว้ยโปรแกรมการพิมพ์ในเครื่องคอมพิวเตอร์

ระดับ เหตุผล

ข้าราชการ
พนกังาน
ราชการ

ความรู้*(1)
ความจ าเปน็ จดัอบรมภายใน

กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันที่ผ่าน ระดับผลการ
พัฒนา*(3)

นายเดชา  มากเกล้ียง เจ้าพนกังาน
สัตวบาลอาวุโส

4 5 4

นางจิตวัฒนา  พัฒนศิลป์ นกัวิชาการ
สัตวบาล

3 5 4

น.ส.สิริกานต์  เยาว์นุน่ นกัจัดการ
งานทั่วไป

3 5 4

น.ส.ศรีไพรแพร จนัทนุรัตน์ นกัวิชาการ
สัตวบาล

3 5 4

นางวรรณา  ไทยทอง นกัทรัพยากร
บคุคลช านาญ
การ

3 5 4

นายฉัตรฐาพงค์  คงทุง นกัจัดการงาน
ทั่วไปปฏบิติัการ

3 5 4

น.ส.เพียงเพ็ญ  โกละกะ เจ้าหนา้ที่
ระบบงาน
คอมพิวเตอร์

3 5 4

22-มิ.ย.-59เพื่อใหม้ีความรู้
 ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
พิมพ์หนงัสือ
ราชการ
ภาษาไทยด้วย
โปรแกรมการ
พิมพ์ในเคร่ือง
คอมพิวเตอร์
และสามารถ
น าไปปฏบิติัได้
ถูกต้องตาม
แบบมาตรฐาน

ช่วงเวลา
การพัฒนา

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทกัษะ

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ชื่อ/สกุล

ต าแหนง่
ระดับความส าคัญ

 *(2)

พัฒนาโดย

ส่วนยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ
การปศุสัตว์

รวมจ านวนบุคลากรที่ตอ้งพัฒนาขา้งตน้ รวม  13    คน

ส่วนส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์

    √         
ชุมชนนัก
ปฏิบัติ 
(Community 
of Practice : 
CoP)

22-มิ.ย.-59

ส่วนมาตรฐาน
การปศุสัตว์



1.2 ความสามารถ/ทักษะ ที่ตอ้งพัฒนา คือ พัฒนาศักยภาพดา้นส่งเสริมการจัดการอาหารสัตว์

ระดับ เหตุผล

ข้าราชการ
พนกังาน
ราชการ

ความรู้*(1)
ความจ าเปน็ จดัอบรมภายใน

กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันที่ผ่าน ระดับผลการ
พัฒนา*(3)

ส่วนส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์

นายยรรยง  บณุยรัตน์ นกัวิชาการ
สัตวบาล
ช านาญการ
พิเศษ

4 5 เพือ่ให้มีความรู้
 ความสามารถ 
และทักษะใน
การจดัการด้าน
อาหารสัตว์ใน
รูปแบบต่าง ๆ 
ทัง้การท าฟาง
ปรุงแต่ง การ
ท าหญ้าหมัก 
การท าอาหาร 
TMR การ
ท าอาหารเสริม -
 อดักอ้น
คุณภาพ และ
สามารถน าไป
ถา่ยทอดสู่ผู้ใต้ 
บังคับบัญชา 
และเกษตรกร
ในพืน้ที่
รับผิดชอบได้

      √    
 กสส.

26 เม.ย. - 
28 เม.ย. 59

28-เม.ย.-59 5

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทกัษะพัฒนาโดย
ช่วงเวลา

การพัฒนา

รวมจ านวนบุคลากรที่ตอ้งพัฒนาขา้งตน้ รวม  1    คน

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ชื่อ/สกุล

ต าแหนง่
ระดับความส าคัญ

 *(2)



1.3 ความสามารถ/ทักษะ ที่ตอ้งพัฒนา คือ   การพัฒนาศักยภาพการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ

ระดับ เหตุผล

ข้าราชการ
พนกังาน
ราชการ

ความรู้*(1)
ความจ าเปน็ จดัอบรมภายใน

กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันที่ผ่าน ระดับผลการ
พัฒนา*(3)

ส่วนยุทธศาสตร์
และสารสนเทศการ
ปศุสัตว์

นายฉัตรฐาพงค์  คงทุง นักจัดการงาน
ทัว่ไปปฏิบัติการ

3 5 4

ส่วนส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์

นางสาววนดิา  หมัน่ถนอม นักวชิาการสัตว
บาลปฏิบัติการ

3 5 4

1.4 ความสามารถ/ทักษะ ที่ตอ้งพัฒนา คือ การสือ่สารภายในองค์กรเพ่ือการบริหารทรัพยากรบุคคล
ระดับ เหตุผล

ข้าราชการ
พนกังาน
ราชการ

ความรู้*(1)
ความจ าเปน็ จดัอบรมภายใน

กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันที่ผ่าน ระดับผลการ
พัฒนา*(3)

ส่วนยุทธศาสตร์
และสารสนเทศ
การปศุสัตว์

นางวรรณา  ไทยทอง นกัทรัพยากร
บคุคลช านาญ
การ

3 5 เพื่อให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
หลักแนวคิดของการ
ส่ือสารขององค์กรที่
มี ประสิทธิภาพ
แนวทาง เคร่ืองมือ
ในการฝึกฝนทักษะ
การส่ือสารในการ
ท างานในบทบาท
และสถานการณ์ 
ต่างๆ ความส าคัญ
ของการส่ือสารต่อ
ความส าเร็จในการ
พฒันาคนและ
พฒันาองค์กร
 

     √        
e-learning 
ก.พ.

8 พ.ค. - 31
 ก.ค. 59

31-พ.ค.-59 4

22-เม.ย.-59

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทกัษะ

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ชื่อ/สกุล

ต าแหนง่
ระดับความส าคัญ

 *(2)

พัฒนาโดย
ช่วงเวลา

การพัฒนา

เพื่อให้มีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการความรู้
อย่างเป็นระบบ

รวมจ านวนบุคลากรที่ตอ้งพัฒนาขา้งตน้ รวม  1    คน

พัฒนาโดย

      √     
 กกจ.

ระดับความส าคัญ
 *(2)

18 - 22 
เม.ย. 59

ชื่อ/สกุล

ต าแหนง่
ช่วงเวลา

การพัฒนา

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทกัษะ

รวมจ านวนบุคลากรที่ตอ้งพัฒนาขา้งตน้ รวม   2     คน

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน



1.5 ความสามารถ/ทักษะ ที่ตอ้งพัฒนา คือ  การพัฒนาปศุสัตว์เพ่ือพัฒนาเดก็และเยาวชนในถ่ินทุรกันดาร ตามพระราชด าริ

ระดับ เหตุผล

ข้าราชการ
พนกังาน
ราชการ

ความรู้*(1)
ความจ าเปน็

จดัอบรมภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันที่ผ่าน ระดับผลการ
พัฒนา*(3)

นายเดชา  มากเกล้ียง เจ้าพนกังาน
สัตวบาลอาวุโส

4 5 5

นางจิตวัฒนา  พัฒนศิลป์ นักวชิาการ
สัตวบาล

3 5 4

13-พ.ค.-59

ช่วงเวลา
การพัฒนา

     √     
 กพก.

ต าแหนง่

รวมจ านวนบุคลากรที่ตอ้งพัฒนาขา้งตน้ รวม   2     คน

11 - 13 
พ.ค. 59

ใหผู้้ปฏบิติังาน
โครงการได้รับ
ทราบนโยบายการ
ด าเนนิงานที่ส าคัญ
ในป ี2559  เปน็
แนวทางการ
ปฏบิติังานโครงการ
  เพื่อเผยแพร่ผล
การคัดเลือก
โรงเรียนโครงการ
ตามพระราชด าริ 
กจิกรรมปศุสัตว์
ดีเด่น  ประจ าป ี 
2559  ใหเ้ปน็
ตัวอยา่งและเปน็
แนวทาง และให้
ผู้ปฏบิติังานได้
ศึกษาดูงาน  
แลกเปล่ียนเรียนรู้
ประสบการณ์  
เสนอแนะ  เปน็
แนวทางพฒันางาน
ใหดี้ยิ่งขึ้น

ส่วนส่งเสริมและ
พัฒนาการปศุสัตว์

ชื่อ/สกุล

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทกัษะ

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน

พัฒนาโดย
ระดับความส าคัญ

 *(2)



1.6 ความสามารถ/ทักษะ ที่ตอ้งพัฒนา คือ  การเพ่ิมประสิทธภิาพดา้นมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์

ระดับ เหตุผล

ข้าราชการ
พนกังาน
ราชการ

ความรู้*(1)
ความจ าเปน็

จดัอบรมภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันที่ผ่าน ระดับผลการ
พัฒนา*(3)

ส่วนมาตรฐาน
การปศุสัตว์

นายคมชาย  ศรีชาลี นายสัตวแพทย์
ปฏิบัติการ

4 5 ให้มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การด าเนินงาน
บังคับใช้
กฎหมายกับโรง
ฆ่าสัตวแ์ละ
สถานทีจ่ าหน่าย
เนื้อสัตว์

     √      
  สพส.

27 - 28 
เม.ย. 59

28-เม.ย.-59 5

1.7 ความสามารถ/ทักษะ ที่ตอ้งพัฒนา คือ พระราชบัญญตัคิวบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2558

ระดับ เหตุผล

ข้าราชการ
พนกังาน
ราชการ

ความรู้*(1)
ความจ าเปน็ จดัอบรมภายใน

กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันที่ผ่าน ระดับผลการ
พัฒนา*(3)

ส่วนสุขภาพสัตว์ นายคมชาย  ศรีชาลี นายสัตวแพทย์
ช านาญการ

3 5 เพือ่ให้มีความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
พระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว ์พ.ศ.
 2558

     √     
ก.ย.ส.

18 - 19 
พ.ค. 59

19-พ.ค.-59 4

พัฒนาโดย
ช่วงเวลา

การพัฒนา

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทกัษะ

รวมจ านวนบุคลากรที่ตอ้งพัฒนาขา้งตน้ รวม  1    คน

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ชื่อ/สกุล

ต าแหนง่
ระดับความส าคัญ

 *(2)

ต าแหนง่
ช่วงเวลา

การพัฒนา
กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ระดับความส าคัญ

 *(2)

รวมจ านวนบุคลากรที่ตอ้งพัฒนาขา้งตน้ รวม  1    คน

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทกัษะพัฒนาโดย

ชื่อ/สกุล



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


