
1.1 ความสามารถ/ทักษะ ทีต้่องพัฒนา คือ ____การบริหารงานบุคคล____

ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จดัอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันทีผ่่าน
ระดับผล

การพฒันา*
(3)

ส่วนสุขภาพสัตว์ นายสากล  ชื่นกุล นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 3 4 สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58 12 พ.ค. 58 5
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นายสมบัติ  ศุภประภากร นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 3 4 สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58 12 พ.ค. 58 5
ส่วนส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์ นายจิตติ  ตระกูลดิษฐ์ สัตวแพทย์อาวุโส 3 4 สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58 12 พ.ค. 58 5
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายรัชพล  หลิมวัฒนา นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพเิศษ 3 4 สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58 12 พ.ค. 58 5
ฝ่ายบริหารทั่วไป นายจ ารัส  จันทิวงค์ นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 3 4 สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58 12 พ.ค. 58 5

ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที ่2/2558
รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจ าเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)  

1. ความสามารถ/ทักษะ ทีต้่องพัฒนา
หน่วยงาน______ส านักงานปศุสัตว์เขต 5_______

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ชื่อ/สกุล

ต าแหน่ง
ระดับ

ความรู้*(1)

ระดับ
ความส าคัญ

 *(2)

เหตุผลความ
จ าเป็น

พัฒนาโดย
ช่วงเวลา

การพัฒนา

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทกัษะ

น าความรู้ที่
ได้รับไป

ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติ
ราชการ

รวมจ านวนบุคลากรทีต้่องพัฒนาข้างต้น รวม _5_ คน

 แบบฟอร์มที่ 2.1 
ความสามารถ/ทักษะ 



ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที ่2/2558
รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจ าเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)  

1. ความสามารถ/ทักษะ ทีต้่องพัฒนา
หน่วยงาน______ส านักงานปศุสัตว์เขต 5_______

 แบบฟอร์มที่ 2.1 
ความสามารถ/ทักษะ 

1.2 ความสามารถ/ทักษะ ทีต้่องพัฒนา คือ ____ข้ันตอนและวิธีการออกใบอนุญาตสถานพยาบาลสัตว_์___

ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จดัอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันทีผ่่าน
ระดับผล

การพฒันา*
(3)

ส่วนสุขภาพสัตว์ นางปราณี  รอดเทียน นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 3 4 สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58 13 ก.ค. 58 4
ส่วนสุขภาพสัตว์ นายศราวุธ  เขียวศรี นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 3 4 สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58 13 ก.ค. 58 4
ส่วนสุขภาพสัตว์ นายมนตรี  นวมจิตต์ นายสัตวแพทย์ช านาญการ 3 4 สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58 13 ก.ค. 58 4
ส่วนสุขภาพสัตว์ นายสุรเชษฐ์  นิจสุชัด สัตวแพทย์อาวุโส 3 4 สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58 13 ก.ค. 58 3
ส่วนสุขภาพสัตว์ นายวรศักด์ิ  นะไชย สัตวแพทย์ช านาญงาน 3 4 สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58 13 ก.ค. 58 3
ส่วนสุขภาพสัตว์ นายสังคีต  คุ้มสะอาด นักวิทยาศาสตร์ 3 4 สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58 13 ก.ค. 58 3
ส่วนสุขภาพสัตว์ นายสมบูรณ์  เผ่ากันทะ เจา้พนักงานสัตวบาล 3 4 สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58 13 ก.ค. 58 3
ส่วนสุขภาพสัตว์ นายปกรณ์  เครือแปง พนกังานผู้ช่วยสัตวบาล 3 4 สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58 13 ก.ค. 58 3

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ชื่อ/สกุล

ต าแหน่ง
ระดับ

ความรู้*(1)

ระดับ
ความส าคัญ

 *(2)

เหตุผลความ
จ าเป็น

พัฒนาโดย
ช่วงเวลา

การพัฒนา

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทกัษะ

น าความรู้ที่
ได้รับไป

ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติ
ราชการ

รวมจ านวนบุคลากรทีต้่องพัฒนาข้างต้น รวม _8_ คน



ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที ่2/2558
รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจ าเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)  

1. ความสามารถ/ทักษะ ทีต้่องพัฒนา
หน่วยงาน______ส านักงานปศุสัตว์เขต 5_______

 แบบฟอร์มที่ 2.1 
ความสามารถ/ทักษะ 

1.3 ความสามารถ/ทักษะ ทีต้่องพัฒนา คือ ____การตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ส าหรับคณะกรรมการรับรองฟาร์มเลี้ยงสัตว_์___

ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จดัอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันทีผ่่าน
ระดับผล

การพฒันา*
(3)

ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นายสมบัติ  ศุภประภากร นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 3 4 cop เม.ย.- ส.ค.58 20 เม.ย. 58 4
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นายชัยโรจน์  โพธ์ิเจริญ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 3 4 cop เม.ย.- ส.ค.58 20 เม.ย. 58 4
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นางมณิชญา  ประชุม นายสัตวแพทย์ช านาญการ 3 4 cop เม.ย.- ส.ค.58 20 เม.ย. 58 4
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นายณัฐวิทย์  อิ่มมาก นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 3 4 cop เม.ย.- ส.ค.58 20 เม.ย. 58 4
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นางสาวณัฐณิชา  ตียะสุขเศรษฐ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ 3 4 cop เม.ย.- ส.ค.58 20 เม.ย. 58 4
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นายเจริญ  กัณหา สัตวแพทย์ช านาญงาน 3 4 cop เม.ย.- ส.ค.58 20 เม.ย. 58 3
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นายสมจิต  ศรีอันจันทร์ สัตวแพทย์ช านาญงาน 3 4 cop เม.ย.- ส.ค.58 20 เม.ย. 58 3
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นายสุมิตร  พินเจริญ นักวิชาการสัตวบาล 3 4 cop เม.ย.- ส.ค.58 20 เม.ย. 58 3
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นายวิฑูร  ชูแก้ว นักวิชาการสัตวบาล 3 4 cop เม.ย.- ส.ค.58 20 เม.ย. 58 3
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นายณัฐพล  อวัยวานนท์ นักจัดการงานทั่วไป 3 4 cop เม.ย.- ส.ค.58 20 เม.ย. 58 3
ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ นางสาวกนกอร  ปัน๋เชย พนักงานผู้ชว่ยปศุสัตว์ 3 4 cop เม.ย.- ส.ค.58 20 เม.ย. 58 3

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ชื่อ/สกุล

ต าแหน่ง
ระดับ

ความรู้*(1)

ระดับ
ความส าคัญ

 *(2)

เหตุผลความ
จ าเป็น

พัฒนาโดย
ช่วงเวลา

การพัฒนา

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทกัษะ

น าความรู้ที่
ได้รับไป

ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติ
ราชการ

รวมจ านวนบุคลากรทีต้่องพัฒนาข้างต้น รวม _11_ คน



ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที ่2/2558
รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจ าเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)  

1. ความสามารถ/ทักษะ ทีต้่องพัฒนา
หน่วยงาน______ส านักงานปศุสัตว์เขต 5_______

 แบบฟอร์มที่ 2.1 
ความสามารถ/ทักษะ 

1.4 ความสามารถ/ทักษะ ทีต้่องพัฒนา คือ ____การปรับระบบการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อย (แบบประณีต)____

ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จดัอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันทีผ่่าน
ระดับผล

การพฒันา*
(3)

ส่วนส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์ นายจิตติ  ตระกูลดิษฐ์ สัตวแพทย์อาวุโส 3 4 cop เม.ย.- ส.ค.58 8 พ.ค. 58 4
ส่วนส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์ นายนิธิศ  จิตนิยม นักวิชาการสัตวบาลช านาญการ 3 4 cop เม.ย.- ส.ค.58 8 พ.ค. 58 4
ส่วนส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์ นางสาวอมรรัตน์  วรรณโชติ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 3 4 cop เม.ย.- ส.ค.58 8 พ.ค. 58 4
ส่วนส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์ นายรังสิมันต์  พุม่ทอง เจา้พนักงานสัตวบาลช านาญงาน 3 4 cop เม.ย.- ส.ค.58 8 พ.ค. 58 4
ส่วนส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์ นายอภิชาติ  ชูศักด์ิเหลือง เจา้พนักงานสัตวบาลช านาญงาน 3 4 cop เม.ย.- ส.ค.58 8 พ.ค. 58 4
ส่วนส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์ นายนรินทร์  ค าตา นักวิชากาสัตวบาลปฏิบัติการ  3 4 cop เม.ย.- ส.ค.58 8 พ.ค. 58 4
ส่วนส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์ นางสาวกมลาภรณ์  สายหยุด นักวิชาการสัตวบาล 3 4 cop เม.ย.- ส.ค.58 8 พ.ค. 58 4
ส่วนส่งเสริมและพฒันาการปศุสัตว์ นายเกรียงศักด์ิ  สุวรรณนิยม เจา้พนักงานสัตวบาล 3 4 cop เม.ย.- ส.ค.58 8 พ.ค. 58 4

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ชื่อ/สกุล

ต าแหน่ง
ระดับ

ความรู้*(1)

ระดับ
ความส าคัญ

 *(2)

เหตุผลความ
จ าเป็น

พัฒนาโดย
ช่วงเวลา

การพัฒนา

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทกัษะ

น าความรู้ที่
ได้รับไป

ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติ
ราชการ

รวมจ านวนบุคลากรทีต้่องพัฒนาข้างต้น รวม _8_ คน



ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที ่2/2558
รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจ าเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)  

1. ความสามารถ/ทักษะ ทีต้่องพัฒนา
หน่วยงาน______ส านักงานปศุสัตว์เขต 5_______

 แบบฟอร์มที่ 2.1 
ความสามารถ/ทักษะ 

1.5 ความสามารถ/ทักษะ ทีต้่องพัฒนา คือ ____การพัฒนาคุณภาพน้ านมดิบตลอดห่วงโซ่การผลิตจนถึงผู้บริโภค____

ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จดัอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันทีผ่่าน
ระดับผล

การพฒันา*
(3)

ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายรัชพล  หลิมวัฒนา นักวิชาการสัตวบาลช านาญการพเิศษ 3 4 cop เม.ย.- ส.ค.58 25 พ.ค. 58 4
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายวุฒิชัย  ค าดี นักจดัการงานทัว่ไปช านาญการ 3 4 cop เม.ย.- ส.ค.58 25 พ.ค. 58 4
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นางสาวศิริวรรณ  สันคม นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 3 4 cop เม.ย.- ส.ค.58 25 พ.ค. 58 4
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นางสาวสุภาพร  วงศ์หาญ เจา้หน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 4 cop เม.ย.- ส.ค.58 25 พ.ค. 58 4
ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ นายณัฐชัย  ช่างเพาะ นักวิชาการสัตวบาล 3 4 cop เม.ย.- ส.ค.58 25 พ.ค. 58 4

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ชื่อ/สกุล

ต าแหน่ง
ระดับ

ความรู้*(1)

ระดับ
ความส าคัญ

 *(2)

เหตุผลความ
จ าเป็น

พัฒนาโดย
ช่วงเวลา

การพัฒนา

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทกัษะ

น าความรู้ที่
ได้รับไป

ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติ
ราชการ

รวมจ านวนบุคลากรทีต้่องพัฒนาข้างต้น รวม _5_ คน



ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที ่2/2558
รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจ าเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)  

1. ความสามารถ/ทักษะ ทีต้่องพัฒนา
หน่วยงาน______ส านักงานปศุสัตว์เขต 5_______

 แบบฟอร์มที่ 2.1 
ความสามารถ/ทักษะ 

1.6 ความสามารถ/ทักษะ ทีต้่องพัฒนา คือ ____กฎหมายว่าด้วย ข้อมลูข่าวสารของทางราชการ____

ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จดัอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันทีผ่่าน
ระดับผล

การพฒันา*
(3)

ฝ่ายบริหารทั่วไป นางทิวาพร  ศรีอันจันทร์ เจา้พนักงานธุรการช านาญงาน 3 4 สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58 8 ม.ิย. 58 4
ฝ่ายบริหารทั่วไป นางอ าไพ  ยาวิชัย เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน 3 4 สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58 8 ม.ิย. 58 4
ฝ่ายบริหารทั่วไป นายสุขสันต์ิ  จันทพลาบูรณ์ เจา้พนักงานสัตวบาลอาวุโส 3 4 สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58 8 ม.ิย. 58 4
ฝ่ายบริหารทั่วไป นางสาวช านัญนุช  พิมพิสุทธ์ิ นิติกร 3 4 สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58 8 ม.ิย. 58 4
ฝ่ายบริหารทั่วไป นางสาวหทัยภัทร  กล่ินสุข นิติกร 3 4 สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58 8 ม.ิย. 58 4
ฝ่ายบริหารทั่วไป นางสาวกลุธิดา  กงัสดาลไพรัตน์ เจา้พนักงานธุรการ 3 4 สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58 8 ม.ิย. 58 4
ฝ่ายบริหารทั่วไป นายจักรพงษ์  ผิวรัตน์ พนักงานผู้ชว่ยปศุสัตว์ 3 4 สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58 8 ม.ิย. 58 4
ฝ่ายบริหารทั่วไป นายประกิต  เครือแปง พนักงานผู้ชว่ยปศุสัตว์ 3 4 สอนงาน เม.ย.- ส.ค.58 8 ม.ิย. 58 4

เกณฑ์การให้คะแนน *(1), *(2), *(3)

ระดับความรู้ในปัจจบัุน *(1) ระดับความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน *(2) ระดับผลการพัฒนาความสามารถ/ทักษะ *(3)

ระดับ 5 ความหมาย มคีวามรู้และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ดีเย่ียม ระดับ 5 ความหมาย ส าคัญมากและจ าเป็นต้องพัฒนาเร่งด่วน ระดับ 5 สามารถน ามาปรับใช้ในการท างานได้หลากหลาย ดีมาก

ระดับ 4 ความหมาย มคีวามรู้และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ดี ระดับ 4 ความหมาย ส าคัญมากและจ าเป็นต้องพัฒนา ระดับ 4 สามารถน ามาปรับใช้กบังานได้ดี

ระดับ 3 ความหมาย มคีวามรู้และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานพอใช้ ระดับ 3 ความหมาย ส าคัญปานกลาง ควรได้รับการพัฒนา ระดับ 3 สามารถน ามาปรับใช้กบังานได้พอใช้

ระดับ 2 ความหมาย มคีวามรู้และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานไมเ่พียงพอ ระดับ 2 ความหมาย ส าคัญน้อย ความจ าเป็นต้องพัฒนาน้อย ระดับ 2 สามารถน ามาปรับใช้กบังานได้บ้าง

ระดับ 1 ความหมาย ไมม่คีวามรู้และไมส่ามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ระดับ 1 ความหมาย ส าคัญน้อย ไมจ่ าเป็นต้องพัฒนา ระดับ 1 สามารถน ามาปรับใช้กบังานได้น้อย

พัฒนาโดย
ช่วงเวลา

การพัฒนา

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทกัษะ

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ชื่อ/สกุล

ต าแหน่ง
ระดับ

ความรู้*(1)

ระดับ
ความส าคัญ

 *(2)

เหตุผลความ
จ าเป็น

รวมจ านวนบุคลากรทีต้่องพัฒนาข้างต้น รวม _8_ คน

หมายเหตุ :การรายงานผลการพฒันา :  ใหบ้นัทกึหลังจากได้รับการพฒันา และเปน็ข้อมูลผลการพฒันาของหน่วยงาน และเพื่อสรุปการรายงานผลการพฒันาให ้กองการเจ้าหน้าที่ต่อไป

น าความรู้ที่
ได้รับไป

ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติ
ราชการ


