
ชื่อ ความสามารถ/ทักษะ
 ทีต่อ้งพัฒนา

ขา้ราชการ พนักงานราชการ
การเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่     ปศุ
สัตว์เพื่อขับเคล่ือนการผลิตโคเนื้อ

คุณภาพ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

1 นายสุพจน์   ศรีสงคราม             หวัหนา้กลุ่มยทุธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

2 นายณัฐพงศ์   พัชรไพลิน สัตวแพทย์อาวุโส ฝึกอบรมและปฏิบัติ ม.ค. 59- ม.ีค. 59

3 นายณรงค์   นาคราช                    เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน ฝึกอบรมและปฏิบัติ ม.ค. 59- ม.ีค. 59

4 นายเสกสรรค์   เลิศกลาง           เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน ฝึกอบรมและปฏิบัติ ม.ค. 59- ม.ีค. 59

5 นางสาวทับทอง   บุญเติม          นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ ฝึกอบรมและปฏิบัติ ม.ค. 59- ม.ีค. 59

6 นายชุมพล   นาครินทร์                 นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ ฝึกอบรมและปฏิบัติ ม.ค. 59- ม.ีค. 59

7 นายสันทัด   วงษ์ทรงยศ            ปศุสัตว์อ าเภอเมืองชัยภูมิ ฝึกอบรมและปฏิบัติ ม.ค. 59- ม.ีค. 59

8 นายประสิทธิ ์  ทองกรณ์            ปศุสัตว์อ าเภอคอนสวรรค์ ฝึกอบรมและปฏิบัติ ม.ค. 59- ม.ีค. 59

9 นายสมศักด์ิ   เลิงนิสสัย              รก. ปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ ฝึกอบรมและปฏิบัติ ม.ค. 59- ม.ีค. 59

10 นายศักด์ิติกุล   หวังชนะ          ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น ฝึกอบรมและปฏิบัติ ม.ค. 59- ม.ีค. 59

11 นายอดิศักด์ิ   ศรีหาบุตร          รก. ปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว ฝึกอบรมและปฏิบัติ ม.ค. 59- ม.ีค. 59

12 นายสุรพล เพ็ญศศิธร              ปศุสัตว์อ าเภอคอนสาร ฝึกอบรมและปฏิบัติ ม.ค. 59- ม.ีค. 59

13 นายณฐรัช   ประวาสุข             ปศุสัตว์อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ ฝึกอบรมและปฏิบัติ ม.ค. 59- ม.ีค. 59

14 นายน าพล   นูโพนทอง            รก.ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง ฝึกอบรมและปฏิบัติ ม.ค. 59- ม.ีค. 59

15 นายปรีดา   กลึงสุวรรณชัย      ปศุสัตว์อ าเภอจัตุรัส ฝึกอบรมและปฏิบัติ ม.ค. 59- ม.ีค. 59

16 นายทวี   จันทสังข์                   ปศุสัตว์อ าเภอบ้านเขว้า ฝึกอบรมและปฏิบัติ ม.ค. 59- ม.ีค. 59

17 นายศุภชัย  ละมุนเมือง          ปศุสัตว์อ าเภอเนินสง่า ฝึกอบรมและปฏิบัติ ม.ค. 59- ม.ีค. 59

18 นายวิจัย  รัตนมาศ                 ปศุสัตว์อ าเภอเทพสถิต ฝึกอบรมและปฏิบัติ ม.ค. 59- ม.ีค. 59

19 นายอโนชา  อินทรศร               ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวระเหว ฝึกอบรมและปฏิบัติ ม.ค. 59- ม.ีค. 59

20 นายอภิชาติ   อุประ              ปศุสัตว์อ าเภอภักดีชุมพล ฝึกอบรมและปฏิบัติ ม.ค. 59- ม.ีค. 59

21  นายสุรพล  จินดามาตย์       ปศุสัตว์อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ ฝึกอบรมและปฏิบัติ ม.ค. 59- ม.ีค. 59

22  นายสุนทร   เนตรวงษ์          ปศุสัตว์อ าเภอซับใหญ่ ฝึกอบรมและปฏิบัติ ม.ค. 59- ม.ีค. 59

23 นายอุทรณ์  คงฉนวน         เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน ฝึกอบรมและปฏิบัติ ม.ค. 59- ม.ีค. 59

24 นายรังสฤษด์ิ   สินสันเทียะ เจ้าพนักงานสัตวบาล ฝึกอบรมและปฏิบัติ ม.ค. 59- ม.ีค. 59

25 นายทวีชัย  ราศรีเกษมสุข  เจ้าพนักงานสัตวบาล ฝึกอบรมและปฏิบัติ ม.ค. 59- ม.ีค. 59

26 นายเจนภพ  ศุภวัตรวิบูลย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ฝึกอบรมและปฏิบัติ ม.ค. 59- ม.ีค. 59

27 นางสาวศันสนีย์  ชาลีรินทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล ฝึกอบรมและปฏิบัติ ม.ค. 59- ม.ีค. 59

28 นางสุมามาลย์  อุตสาหะ เจ้าพนักงานสัตวบาล ฝึกอบรมและปฏิบัติ ม.ค. 59- ม.ีค. 59

ต าแหน่ง

ตวัชี้วัดดา้นการพัฒนาบคุลากร รอบที ่1/2559

1. ความสามารถทีต่อ้งพัฒนา 2. สมรรถนะทีต่อ้งพัฒนา 

โดยวิธีอ่ืนๆ 
(Non-Training) 

(ระบุ)

รายงานแผนพัฒนารายบคุคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบตังิาน 
หน่วยงาน     ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชยัภูมิ

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

ล าดบั ชื่อ-สกุล
ชว่งเวลา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

ชื่อสมรรถนะ
โดยวิธีอ่ืนๆ 

(Non-Training) 
(ระบุ)

ชว่งเวลา

แบบฟอร์มที่ 1  
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29 นางสาวอทิตตา  โชติมณี เจ้าพนักงานสัตวบาล ฝึกอบรมและปฏิบัติ ม.ค. 59- ม.ีค. 59

30 นางสาวกุลวดี  ค ามาก เจ้าพนักงานสัตวบาล ฝึกอบรมและปฏิบัติ ม.ค. 59- ม.ีค. 59

31 นางสาวพรพรรณ  ผาดี นักวิทยาศาสตร์ ฝึกอบรมและปฏิบัติ ม.ค. 59- ม.ีค. 59

32 นางสาวณัฐพร แฟงชัยภูมิ นักวิชาการสัตวบาล ฝึกอบรมและปฏิบัติ ม.ค. 59- ม.ีค. 59




