
ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จดัอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จดัอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

1 นายศราวุธ  เขียวศรี นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

2 นายมนตรี  นวมจติต์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

3 นายณัฐวิทย์  อิ่มมาก นายสัตวแพทย์ช านาญการ

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

4 นายวรศักด์ิ  นะไชย สัตวแพทย์ช านาญงาน

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

5 นายณัฐกร  จินตนาวัฒน์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

6 นายพุทธิพล  กองสุข นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

7 นางสาวพรรณิกา  ใจนะเปยีง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

โดยวิธีอ่ืนๆ 
(Non-Training)

 (ระบุ)
ช่วงเวลา ช่ือสมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม 
(Training) โดยวิธีอ่ืนๆ 

(Non-Training)
 (ระบุ)

ช่วงเวลา

ตัวช้ีวดัด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที ่2/2559
รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

หน่วยงาน_____ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5_______

ล าดับ ช่ือ-สกุล

ต าแหน่ง
1. ความสามารถทีต้่องพัฒนา 2. สมรรถนะทีต้่องพัฒนา

ช่ือ ความสามารถ/ทักษะ ที่
ต้องพัฒนา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

แบบฟอร์มที่ 1  



ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จดัอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จดัอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

โดยวิธีอ่ืนๆ 
(Non-Training)

 (ระบุ)
ช่วงเวลา ช่ือสมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม 
(Training) โดยวิธีอ่ืนๆ 

(Non-Training)
 (ระบุ)

ช่วงเวลา
ล าดับ ช่ือ-สกุล

ต าแหน่ง
1. ความสามารถทีต้่องพัฒนา 2. สมรรถนะทีต้่องพัฒนา

ช่ือ ความสามารถ/ทักษะ ที่
ต้องพัฒนา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

8 นายคมป่าน  บัวไพจติร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

9 นายธนกร  ร่มโพธ์ิ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

10 นายธีระพันธ์ุ  นาคผู้ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

11 นางสาวศศิกานต์  ศิริค า นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

12 นางสาวชาลินี  ศรีบญุเรือง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

13 นายกติิคุณ  อุดม นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

14 นายกันทรากร  นันทวิเชยีร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

15 นางสาวสุวิชชา  ปัญจขันธ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

16 นายมนตรี  ภาคะ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59



ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จดัอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จดัอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

โดยวิธีอ่ืนๆ 
(Non-Training)

 (ระบุ)
ช่วงเวลา ช่ือสมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม 
(Training) โดยวิธีอ่ืนๆ 

(Non-Training)
 (ระบุ)

ช่วงเวลา
ล าดับ ช่ือ-สกุล

ต าแหน่ง
1. ความสามารถทีต้่องพัฒนา 2. สมรรถนะทีต้่องพัฒนา

ช่ือ ความสามารถ/ทักษะ ที่
ต้องพัฒนา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

17 นายคณกร  พินิจศร นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

18 นายวิทวัส  โหมดเทศ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

19 นางสาวพชิยา  ภารบลูย์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

20 นางสาวฉนัชนก  สุขแสวง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

21 นายณัฐพล  มะโนใจ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

22 นายสุรินทร์  ศรีเมือง นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

23 นายสมบติั  ศุภประภากร นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ
การควบคุม ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาเชือ้ด้ือยาในสัตว์

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

24 นายชัยโรจน์  โพธ์ิเจริญ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ
การควบคุม ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาเชือ้ด้ือยาในสัตว์

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

25 นางมณิชญา  ประชุม นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ
การควบคุม ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาเชือ้ด้ือยาในสัตว์

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

26 นายอภิเษก  คงศิลา นายสัตวแพทย์ช านาญการ
การควบคุม ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาเชือ้ด้ือยาในสัตว์

CoP เม.ย. - ก.ย. 59



ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จดัอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จดัอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

โดยวิธีอ่ืนๆ 
(Non-Training)

 (ระบุ)
ช่วงเวลา ช่ือสมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม 
(Training) โดยวิธีอ่ืนๆ 

(Non-Training)
 (ระบุ)

ช่วงเวลา
ล าดับ ช่ือ-สกุล

ต าแหน่ง
1. ความสามารถทีต้่องพัฒนา 2. สมรรถนะทีต้่องพัฒนา

ช่ือ ความสามารถ/ทักษะ ที่
ต้องพัฒนา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

27 นางสาวณัฐณิชา  ตียะสุขเศรษฐ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ
การควบคุม ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาเชือ้ด้ือยาในสัตว์

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

28 นายเจริญ  กณัหา สัตวแพทย์ช านาญงาน
การควบคุม ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาเชือ้ด้ือยาในสัตว์

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

29 นายสมจติ  ศรีอันจนัทร์ สัตวแพทย์ช านาญงาน
การควบคุม ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาเชือ้ด้ือยาในสัตว์

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

30 นายจติติ  ตระกลูดิษฐ์ สัตวแพทย์อาวุโส การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ CoP เม.ย. - ก.ย. 59

31 นายบุญเลิศ  ธ ารงวุฒิกุล สัตวแพทย์อาวุโส การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ CoP เม.ย. - ก.ย. 59

32 นายสุริยัติ  ครไชยศรี สัตวแพทย์อาวุโส การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ CoP เม.ย. - ก.ย. 59

33 นายนิธิศ  จตินิยม นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ CoP เม.ย. - ก.ย. 59

34 นางสาวอมรรัตน์  วรรณโชติ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ CoP เม.ย. - ก.ย. 59

35 นายรังสิมันต์  พุ่มทอง เจา้พนกังานสัตวบาลช านาญงาน การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ CoP เม.ย. - ก.ย. 59

36 นายอภิชาติ  ชูศักด์ิเหลือง เจา้พนกังานสัตวบาลช านาญงาน การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ CoP เม.ย. - ก.ย. 59

37 นายรัชพล  หลิมวัฒนา นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ ความใฝ่รู้รอบด้าน CoP เม.ย. - ก.ย. 59

38 นางสาวศิริวรรณ  สันคม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ความใฝ่รู้รอบด้าน CoP เม.ย. - ก.ย. 59

39 นายนรินทร์  ค าตา นักวิชากาสัตวบาลปฏิบัติการ  ความใฝ่รู้รอบด้าน CoP เม.ย. - ก.ย. 59

40 นายจ ารัส  จนัทิวงค์ นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ การมุง่ผลสัมฤทธ์ิ CoP เม.ย. - ก.ย. 59

41 นายวุฒิชัย  ค าดี นักจัดการงานทัว่ไปช านาญการ การมุง่ผลสัมฤทธ์ิ CoP เม.ย. - ก.ย. 59

42 นางทิวาพร  ศรีอันจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน การมุง่ผลสัมฤทธ์ิ CoP เม.ย. - ก.ย. 59

43 นางอ าไพ  พานิช เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน การมุง่ผลสัมฤทธ์ิ CoP เม.ย. - ก.ย. 59



ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จดัอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จดัอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

โดยวิธีอ่ืนๆ 
(Non-Training)

 (ระบุ)
ช่วงเวลา ช่ือสมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม 
(Training) โดยวิธีอ่ืนๆ 

(Non-Training)
 (ระบุ)

ช่วงเวลา
ล าดับ ช่ือ-สกุล

ต าแหน่ง
1. ความสามารถทีต้่องพัฒนา 2. สมรรถนะทีต้่องพัฒนา

ช่ือ ความสามารถ/ทักษะ ที่
ต้องพัฒนา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

44 นายสุขสันต์ิ  จันทพลาบรูณ์ เจา้พนักงานสัตวบาลอาวุโส การมุง่ผลสัมฤทธ์ิ CoP เม.ย. - ก.ย. 59

45 นางสาวอาภาพชัร์  นาทอง นักจัดการงานทัว่ไปปฏิบัติการ การมุง่ผลสัมฤทธ์ิ CoP เม.ย. - ก.ย. 59

46 นางสาวธันยมัย  บวัวิรัตน์เลิศ นายสัตวแพทย์

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

47 นายสังคีต  คุ้มสะอาด นักวิทยาศาสตร์

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

48 นายสมบูรณ์  เผ่ากนัทะ เจา้พนักงานสัตวบาล

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

49 นายปกรณ์  เครือแปง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

50 นายเสฎฐวุฒิ  พิมสาร นักวิชาการสัตวบาล

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

51 นายนัฐพงศ์  จนัทร์แดง นักวิชาการสัตวบาล

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

52 นายพิทักษ์  รัตนะ นักวิชาการสัตวบาล

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

53 นางสาวสุพัชรี  จ าปา นักวิชาการสัตวบาล

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59



ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จดัอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จดัอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

โดยวิธีอ่ืนๆ 
(Non-Training)

 (ระบุ)
ช่วงเวลา ช่ือสมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม 
(Training) โดยวิธีอ่ืนๆ 

(Non-Training)
 (ระบุ)

ช่วงเวลา
ล าดับ ช่ือ-สกุล

ต าแหน่ง
1. ความสามารถทีต้่องพัฒนา 2. สมรรถนะทีต้่องพัฒนา

ช่ือ ความสามารถ/ทักษะ ที่
ต้องพัฒนา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

54 นางสาวนัทธมน  จ าวงศ์ นักวิชาการสัตวบาล

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

55 นางสาวสุพตัรา  เศรษฐเมือง นักวิชาการสัตวบาล

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

56 นายทวิช  ค าแหง นักวิชาการสัตวบาล

แนวทางการปฏิบัติเมือ่ฟาร์ม/
ศูนย์รวบรวมน้ านมดิบในพื้นที่
เกดิโรคปากและเท้าเปื่อย

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

57 นายสุมิตร  พินเจริญ นักวิชาการสัตวบาล
การควบคุม ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาเชือ้ด้ือยาในสัตว์

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

58 นายวิฑูร  ชูแกว้ นักวิชาการสัตวบาล
การควบคุม ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาเชือ้ด้ือยาในสัตว์

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

59 นางสาวกนกอร  ปั๋นเชย พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
การควบคุม ป้องกนั และแกไ้ข
ปัญหาเชือ้ด้ือยาในสัตว์

CoP เม.ย. - ก.ย. 59

60 นางสาวกมลาภรณ์  สายหยุด นักวิชาการสัตวบาล การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ CoP เม.ย. - ก.ย. 59

61 นายเกรียงศักด์ิ  สุวรรณนยิม เจา้พนักงานสัตวบาล การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ CoP เม.ย. - ก.ย. 59

62 นางสาวเสาวณีย์  แสนสม เจา้พนักงานสัตวบาล การส่ังสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ CoP เม.ย. - ก.ย. 59

63 นางสาวสุภาพร  วงศ์หาญ เจา้หนา้ที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ความใฝ่รู้รอบด้าน CoP เม.ย. - ก.ย. 59

64 นายณัฐชัย  ช่างเพาะ นักวิชาการสัตวบาล ความใฝ่รู้รอบด้าน CoP เม.ย. - ก.ย. 59

65 นางสาวเกษมณี  วรรณศิษย์ นักวิชาการสัตวบาล ความใฝ่รู้รอบด้าน CoP เม.ย. - ก.ย. 59

66 นางสาวช านัญนุช  พมิพสุิทธ์ิ นิติกร การมุง่ผลสัมฤทธ์ิ CoP เม.ย. - ก.ย. 59

67 นางสาวหทัยภัทร  กล่ินสุข นิติกร การมุง่ผลสัมฤทธ์ิ CoP เม.ย. - ก.ย. 59



ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จดัอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จดัอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

โดยวิธีอ่ืนๆ 
(Non-Training)

 (ระบุ)
ช่วงเวลา ช่ือสมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม 
(Training) โดยวิธีอ่ืนๆ 

(Non-Training)
 (ระบุ)

ช่วงเวลา
ล าดับ ช่ือ-สกุล

ต าแหน่ง
1. ความสามารถทีต้่องพัฒนา 2. สมรรถนะทีต้่องพัฒนา

ช่ือ ความสามารถ/ทักษะ ที่
ต้องพัฒนา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

68 นางสาวชิดชนก  วงศ์ธิดา นกัวิเคราะหน์โยบายและแผน การมุง่ผลสัมฤทธ์ิ CoP เม.ย. - ก.ย. 59

69 นายณัฐพล  อวัยวานนท์ นักจดัการงานทัว่ไป การมุง่ผลสัมฤทธ์ิ CoP เม.ย. - ก.ย. 59

70 นางสาวกุลธิดา  กังสดาลไพรัตน์ เจา้พนักงานธุรการ การมุง่ผลสัมฤทธ์ิ CoP เม.ย. - ก.ย. 59

71 นายจกัรพงษ์  ผิวรัตน์ พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ การมุง่ผลสัมฤทธ์ิ CoP เม.ย. - ก.ย. 59

72 นายจริะพงค์  ศิริพันธ์ พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์ การมุง่ผลสัมฤทธ์ิ CoP เม.ย. - ก.ย. 59

                          - การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอื่น (ๆNon-Training) เช่น การสอนงาน การเป็นพี่เล้ียง การมอบหมายงาน การเพิ่มปริมาณงาน การหมุนเวียนงาน เป็นต้น 

หมายเหตุ :  1. การจดัท าแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ให้ผู้ประเมินก าหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา  ดังนี้
                     1.1 รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนที่ 3 : แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

                          (หน้า3 ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1  ช่วงเดือนตค58-มีค59) ของทุกคนภายในหน่วยงาน การระบุชือ่ความสามารถ/ทักษะที่ต้องพัฒนา ควรระบุชือ่ให้เฉพาะเจาะจง
                      1.2 วิธีการพฒันา หมายถึง การพฒันาบคุลากรซ่ึงประกอบด้วยการพฒันาโดยการฝึกอบรม (Training) และ การพฒันาบคุลากรโดยวิธีอืน่ๆ(Non-Training) ดังนี้
                          - การฝึกอบรม (Training) แบ่งเป็น 1.การจดัอบรมภายในกรมฯ หมายถึง หน่วยงานกรมปศุสัตว์เป็นผู้จดัฝึกอบรม  
                                                                   2.การส่งอบรมภายนอกกรมฯ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภายนอกกรมฯ เป็นผู้จดัฝึกอบรม


