
ข้าราชการ พนักงานราชการ
จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

1 นายสากล  ชื่นกุล นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ การบริหารงานบคุคล สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58 การบริการที่ดี COP เม.ย.- ส.ค.58

2 นางปราณี  รอดเทยีน นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ

ขัน้ตอนและวิธีการออก
ใบอนุญาตสถานพยาบาล
สัตว์

สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58 การบริการที่ดี COP เม.ย.- ส.ค.58

3 นายศราวุธ  เขียวศรี นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ

ขัน้ตอนและวิธีการออก
ใบอนุญาตสถานพยาบาล
สัตว์

สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58 การบริการที่ดี COP เม.ย.- ส.ค.58

4 นายมนตรี  นวมจิตต์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ
ขัน้ตอนและวิธีการออก
ใบอนุญาตสถานพยาบาล
สัตว์

สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58 การบริการที่ดี COP เม.ย.- ส.ค.58

5 นายสุรเชษฐ์  นิจสุชัด สัตวแพทย์อาวุโส
ขัน้ตอนและวิธีการออก
ใบอนุญาตสถานพยาบาล
สัตว์

สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58 การบริการที่ดี COP เม.ย.- ส.ค.58

6 นายวรศักด์ิ  นะไชย สัตวแพทย์ช านาญงาน
ขัน้ตอนและวิธีการออก
ใบอนุญาตสถานพยาบาล
สัตว์

สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58 การบริการที่ดี COP เม.ย.- ส.ค.58

โดยวิธีอ่ืนๆ 
(Non-Training)

 (ระบุ)
ช่วงเวลา

ตัวช้ีวดัด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2558
รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

หน่วยงาน_____ส านักงานปศุสัตวเ์ขต 5______

ล าดับ ช่ือ-สกุล

ต าแหน่ง
1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 

โดยวิธีอ่ืนๆ 
(Non-Training)

 (ระบุ)
ช่วงเวลา ช่ือสมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

ช่ือ ความสามารถ/ทกัษะ
 ที่ต้องพัฒนา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

แบบฟอร์มที่ 1  



ข้าราชการ พนักงานราชการ
จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

โดยวิธีอ่ืนๆ 
(Non-Training)

 (ระบุ)
ช่วงเวลา

ล าดับ ช่ือ-สกุล

ต าแหน่ง
1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 

โดยวิธีอ่ืนๆ 
(Non-Training)

 (ระบุ)
ช่วงเวลา ช่ือสมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

ช่ือ ความสามารถ/ทกัษะ
 ที่ต้องพัฒนา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

การบริหารงานบคุคล สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58

การตรวจรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเล้ียงสัตว์ ส าหรับ
คณะกรรมการรับรองฟาร์ม
เล้ียงสัตว์

COP เม.ย.- ส.ค.58

8 นายชัยโรจน์  โพธ์ิเจริญ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ

การตรวจรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเล้ียงสัตว์ ส าหรับ
คณะกรรมการรับรองฟาร์ม
เล้ียงสัตว์

COP เม.ย.- ส.ค.58 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58

9 นางมณิชญา  ประชุม นายสัตวแพทย์ช านาญการ

การตรวจรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเล้ียงสัตว์ ส าหรับ
คณะกรรมการรับรองฟาร์ม
เล้ียงสัตว์

COP เม.ย.- ส.ค.58 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58

10 นายณัฐวิทย์  อิม่มาก นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

การตรวจรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเล้ียงสัตว์ ส าหรับ
คณะกรรมการรับรองฟาร์ม
เล้ียงสัตว์

COP เม.ย.- ส.ค.58 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58

11 นางสาวณัฐณิชา  ตียะสุขเศรษฐ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ

การตรวจรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเล้ียงสัตว์ ส าหรับ
คณะกรรมการรับรองฟาร์ม
เล้ียงสัตว์

COP เม.ย.- ส.ค.58 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58

12 นายเจริญ  กัณหา สัตวแพทย์ช านาญงาน

การตรวจรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเล้ียงสัตว์ ส าหรับ
คณะกรรมการรับรองฟาร์ม
เล้ียงสัตว์

COP เม.ย.- ส.ค.58 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58

7 นายสมบติั  ศุภประภากร นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ



ข้าราชการ พนักงานราชการ
จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

โดยวิธีอ่ืนๆ 
(Non-Training)

 (ระบุ)
ช่วงเวลา

ล าดับ ช่ือ-สกุล

ต าแหน่ง
1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 

โดยวิธีอ่ืนๆ 
(Non-Training)

 (ระบุ)
ช่วงเวลา ช่ือสมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

ช่ือ ความสามารถ/ทกัษะ
 ที่ต้องพัฒนา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

13 นายสมจิต  ศรีอันจันทร์ สัตวแพทย์ช านาญงาน

การตรวจรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเล้ียงสัตว์ ส าหรับ
คณะกรรมการรับรองฟาร์ม
เล้ียงสัตว์

COP เม.ย.- ส.ค.58 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58

การบริหารงานบคุคล สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58

การปรับระบบการเล้ียง
สัตว์ของเกษตรกรรายย่อย 
(แบบประณีต)

COP เม.ย.- ส.ค.58

15 นายนิธิศ  จิตนิยม นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ

การปรับระบบการเล้ียง
สัตว์ของเกษตรกรรายย่อย 
(แบบประณีต)

COP เม.ย.- ส.ค.58 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58

16 นางสาวอมรรัตน์  วรรณโชติ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ

การปรับระบบการเล้ียง
สัตว์ของเกษตรกรรายย่อย 
(แบบประณีต)

COP เม.ย.- ส.ค.58 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58

17 นายรังสิมันต์  พุ่มทอง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน

การปรับระบบการเล้ียง
สัตว์ของเกษตรกรรายย่อย 
(แบบประณีต)

COP เม.ย.- ส.ค.58 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58

18 นายอภิชาติ  ชูศักด์ิเหลือง เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน

การปรับระบบการเล้ียง
สัตว์ของเกษตรกรรายย่อย 
(แบบประณีต)

COP เม.ย.- ส.ค.58 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58

19 นายนรินทร์  ค าตา นักวิชากาสัตวบาลปฏิบัติการ  

การปรับระบบการเล้ียง
สัตว์ของเกษตรกรรายย่อย 
(แบบประณีต)

COP เม.ย.- ส.ค.58 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58

สัตวแพทย์อาวุโส14 นายจิตติ  ตระกูลดิษฐ์



ข้าราชการ พนักงานราชการ
จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

โดยวิธีอ่ืนๆ 
(Non-Training)

 (ระบุ)
ช่วงเวลา

ล าดับ ช่ือ-สกุล

ต าแหน่ง
1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 

โดยวิธีอ่ืนๆ 
(Non-Training)

 (ระบุ)
ช่วงเวลา ช่ือสมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

ช่ือ ความสามารถ/ทกัษะ
 ที่ต้องพัฒนา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

การบริหารงานบคุคล สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58

การพฒันาคุณภาพน้ านม
ดิบตลอดหว่งโซ่การผลิต
จนถึงผู้บริโภค

COP เม.ย.- ส.ค.58

21 นายวุฒิชัย  ค าดี นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ

การพฒันาคุณภาพน้ านม
ดิบตลอดหว่งโซ่การผลิต
จนถึงผู้บริโภค

COP เม.ย.- ส.ค.58 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58

22 นางสาวศิริวรรณ  สันคม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

การพฒันาคุณภาพน้ านม
ดิบตลอดหว่งโซ่การผลิต
จนถึงผู้บริโภค

COP เม.ย.- ส.ค.58 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58

23 นายจ ารัส  จันทวิงค์ นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ การบริหารงานบคุคล สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58
การส่ังสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ

COP เม.ย.- ส.ค.58

24 นางทวิาพร  ศรีอันจันทร์ เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน
กฎหมายว่าด้วย ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ

สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58
การส่ังสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ

COP เม.ย.- ส.ค.58

25 นางอ าไพ  ยาวิชัย เจา้พนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน
กฎหมายว่าด้วย ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ

สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58
การส่ังสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ

COP เม.ย.- ส.ค.58

26 นายสุขสันต์ิ  จันทพลาบรูณ์ เจ้าพนักงานสัตวบาลอาวุโส
กฎหมายว่าด้วย ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ

สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58
การส่ังสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ

COP เม.ย.- ส.ค.58

27 นายสังคีต  คุ้มสะอาด นักวิทยาศาสตร์
ขัน้ตอนและวิธีการออก
ใบอนุญาตสถานพยาบาล
สัตว์

สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58 การบริการที่ดี COP เม.ย.- ส.ค.58

28 นายสมบรูณ์  เผ่ากันทะ เจา้พนักงานสัตวบาล

ขัน้ตอนและวิธีการออก
ใบอนุญาตสถานพยาบาล
สัตว์

สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58 การบริการที่ดี COP เม.ย.- ส.ค.58

20 นายรัชพล  หลิมวัฒนา นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพิเศษ



ข้าราชการ พนักงานราชการ
จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

โดยวิธีอ่ืนๆ 
(Non-Training)

 (ระบุ)
ช่วงเวลา

ล าดับ ช่ือ-สกุล

ต าแหน่ง
1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 

โดยวิธีอ่ืนๆ 
(Non-Training)

 (ระบุ)
ช่วงเวลา ช่ือสมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

ช่ือ ความสามารถ/ทกัษะ
 ที่ต้องพัฒนา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

29 นายปกรณ์  เครือแปง พนักงานผู้ช่วยสัตวบาล

ขัน้ตอนและวิธีการออก
ใบอนุญาตสถานพยาบาล
สัตว์

สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58 การบริการที่ดี COP เม.ย.- ส.ค.58

30 นายสุมิตร  พนิเจริญ นักวิชาการสัตวบาล

การตรวจรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเล้ียงสัตว์ ส าหรับ
คณะกรรมการรับรองฟาร์ม
เล้ียงสัตว์

COP เม.ย.- ส.ค.58 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58

31 นายวิฑูร  ชูแก้ว นักวิชาการสัตวบาล

การตรวจรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเล้ียงสัตว์ ส าหรับ
คณะกรรมการรับรองฟาร์ม
เล้ียงสัตว์

COP เม.ย.- ส.ค.58 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58

32 นายณัฐพล  อวัยวานนท์ นกัจดัการงานทั่วไป

การตรวจรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเล้ียงสัตว์ ส าหรับ
คณะกรรมการรับรองฟาร์ม
เล้ียงสัตว์

COP เม.ย.- ส.ค.58 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58

33 นางสาวกนกอร  ปั๋นเชย พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์

การตรวจรับรองมาตรฐาน
ฟาร์มเล้ียงสัตว์ ส าหรับ
คณะกรรมการรับรองฟาร์ม
เล้ียงสัตว์

COP เม.ย.- ส.ค.58 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58

34 นางสาวกมลาภรณ์  สายหยุด นักวิชาการสัตวบาล
การปรับระบบการเล้ียง
สัตว์ของเกษตรกรรายย่อย 
(แบบประณีต)

COP เม.ย.- ส.ค.58 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58

35 นายเกรียงศักด์ิ  สุวรรณนิยม เจา้พนักงานสัตวบาล

การปรับระบบการเล้ียง
สัตว์ของเกษตรกรรายย่อย 
(แบบประณีต)

COP เม.ย.- ส.ค.58 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58



ข้าราชการ พนักงานราชการ
จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

โดยวิธีอ่ืนๆ 
(Non-Training)

 (ระบุ)
ช่วงเวลา

ล าดับ ช่ือ-สกุล

ต าแหน่ง
1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 

โดยวิธีอ่ืนๆ 
(Non-Training)

 (ระบุ)
ช่วงเวลา ช่ือสมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

ช่ือ ความสามารถ/ทกัษะ
 ที่ต้องพัฒนา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

36 นางสาวสุภาพร  วงศ์หาญ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพวิเตอร์

การพฒันาคุณภาพน้ านม
ดิบตลอดหว่งโซ่การผลิต
จนถึงผู้บริโภค

COP เม.ย.- ส.ค.58 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58

37 นายณัฐชัย  ช่างเพาะ นักวิชาการสัตวบาล
การพฒันาคุณภาพน้ านม
ดิบตลอดหว่งโซ่การผลิต
จนถึงผู้บริโภค

COP เม.ย.- ส.ค.58 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58

38 นางสาวช านัญนุช  พมิพสุิทธ์ิ นิติกร
กฎหมายว่าด้วย ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ

สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58
การส่ังสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ

COP เม.ย.- ส.ค.58

39 นางสาวหทยัภัทร  กล่ินสุข นิติกร
กฎหมายว่าด้วย ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ

สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58
การส่ังสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ

COP เม.ย.- ส.ค.58

40 นางสาวกุลธิดา  กังสดาลไพรัตน์ เจา้พนกังานธุรการ
กฎหมายว่าด้วย ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ

สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58
การส่ังสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ

COP เม.ย.- ส.ค.58

41 นายจักรพงษ ์ ผิวรัตน์ พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
กฎหมายว่าด้วย ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ

สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58
การส่ังสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ

COP เม.ย.- ส.ค.58

42 นายประกิต  เครือแปง พนักงานผู้ช่วยปศุสัตว์
กฎหมายว่าด้วย ข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ

สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58
การส่ังสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ

COP เม.ย.- ส.ค.58

หมายเหตุ :  1. การจัดท าแผนพฒันารายบคุคล(IDP) ใหผู้้ประเมินก าหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทกัษะ ที่ต้องพฒันา  ดังนี้
                     1.1 รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนที่ 3 : แผนพฒันาผลการปฏิบติัราชการรายบคุคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบติัราชการ
                          (หน้า3 ของรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการ รอบที่ 1  ตค57-เมย58) ของทกุคนภายในหน่วยงาน การระบชุื่อความสามารถ/ทกัษะที่ต้องพฒันา ควรระบชุื่อใหเ้ฉพาะเจาะจง
                     1.2 วิธีการพฒันา หมายถึง การพฒันาบคุลากรซ่ึงประกอบด้วยการพฒันาโดยการฝึกอบรม(Training) และ การพฒันาบคุลากรโดยวิธีอืน่ๆ(Non-Training) ดังนี้
             - การฝึกอบรม (Training) แบง่เปน็ 1.การจัดอบรมภายในกรมฯ หมายถึง หน่วยงานกรมปศุสัตว์เปน็ผู้จัดฝึกอบรม 2.การส่งอบรมภายนอกกรมฯ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภายนอกกรมฯ เปน็ผู้จัดฝึกอบรม
             - การพฒันาบคุลากรโดยวิธีอืน่ๆ(Non-Training) เช่น การสอนงาน การเปน็พี่เล้ียง การมอบหมายงาน การเพิ่มปริมาณงาน การหมุนเวียนงาน เปน็ต้น 
                  


