
1.1 ความสามารถ/ทักษะ ทีต่อ้งพัฒนา คือ การเพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าทีป่ศุสัตว์เพ่ือขบัเคลื่อนการผลิตโคเน้ือคุณภาพ

ระดับ เหตุผล

ข้าราชการ พนักงานราชการ ความรู้*(1) ความจ าเป็น จดัอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันทีผ่่าน ระดับผลการ
พัฒนา*(3)

นายสุพจน์   ศรีสงคราม             หัวหน้ากลุ่มยทุธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 3 4 เพิม่คุณภาพและปริมาณโค ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นายณัฐพงศ์   พัชรไพลิน สัตวแพทย์อาวุโส 3 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นายณรงค์   นาคราช                    เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 3 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นายเสกสรรค์   เลิศกลาง           เจ้าพนักงานสัตวบาลปฎิบัติงาน 3 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นางสาวทับทอง   บุญเติม          นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 3 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นายชุมพล   นาครินทร์                 นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ 3 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นายสันทัด   วงษ์ทรงยศ            ปศุสัตว์อ าเภอเมืองชัยภูมิ 3 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นายประสิทธิ ์  ทองกรณ์            ปศุสัตว์อ าเภอคอนสวรรค์ 3 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นายสมศักด์ิ   เลิงนิสสัย              รก. ปศุสัตว์อ าเภอแก้งคร้อ 3 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นายศักด์ิติกุล   หวังชนะ          ปศุสัตว์อ าเภอบ้านแท่น 3 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นายอดิศักด์ิ   ศรีหาบุตร          รก. ปศุสัตว์อ าเภอภูเขียว 3 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นายสุรพล เพ็ญศศิธร              ปศุสัตว์อ าเภอคอนสาร 3 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นายณฐรัช   ประวาสุข             ปศุสัตว์อ าเภอเกษตรสมบูรณ์ 3 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นายน าพล   นูโพนทอง            รก.ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวแดง 3 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นายปรีดา   กลึงสุวรรณชัย      ปศุสัตว์อ าเภอจัตุรัส 3 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นายทวี   จันทสังข์                   ปศุสัตว์อ าเภอบ้านเขว้า 3 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นายศุภชัย  ละมุนเมือง          ปศุสัตว์อ าเภอเนินสง่า 3 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นายวิจัย  รัตนมาศ                 ปศุสัตว์อ าเภอเทพสถิต 3 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นายอโนชา  อินทรศร               ปศุสัตว์อ าเภอหนองบัวระเหว 3 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นายอภิชาติ   อุประ              ปศุสัตว์อ าเภอภักดีชุมพล 3 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

 นายสุรพล  จินดามาตย์       ปศุสัตว์อ าเภอบ าเหน็จณรงค์ 3 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

 นายสุนทร   เนตรวงษ์          ปศุสัตว์อ าเภอซับใหญ่ 3 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นายอุทรณ์  คงฉนวน         เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 3 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นายรังสฤษด์ิ   สินสันเทียะ เจ้าพนักงานสัตวบาล 2 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นายทวีชัย  ราศรีเกษมสุข  เจ้าพนักงานสัตวบาล 2 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นายเจนภพ  ศุภวัตรวิบูลย์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 2 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นางสาวศันสนีย์  ชาลีรินทร์ เจ้าพนักงานสัตวบาล 2 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

ช่วงเวลา
การพัฒนา

กลุ่ม/
ฝ่าย/งาน

ตวัชี้วัดดา้นการพัฒนาบคุลากร รอบที ่1/2559
รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบคุคลตามการวิเคราะห์ความจ าเปน็ของแผนพัฒนารายบคุคล(IDP)  

1. ความสามารถ/ทักษะ ทีต่อ้งพัฒนา
หน่วยงาน    ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

(บันทึกหลังจากได้รับการพัฒนา)

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทักษะ

ชื่อ/สกุล

พัฒนาโดย

ระดับความส าคัญ
 *(2)

ต าแหน่ง

 แบบฟอร์มท่ี 2.1 
ความสามารถ/ทักษะ 



1.1 ความสามารถ/ทักษะ ทีต่อ้งพัฒนา คือ การเพ่ิมศักยภาพเจ้าหน้าทีป่ศุสัตว์เพ่ือขบัเคลื่อนการผลิตโคเน้ือคุณภาพ

ระดับ เหตุผล

ข้าราชการ พนักงานราชการ ความรู้*(1) ความจ าเป็น จดัอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันทีผ่่าน ระดับผลการ
พัฒนา*(3)

ช่วงเวลา
การพัฒนา

กลุ่ม/
ฝ่าย/งาน

ตวัชี้วัดดา้นการพัฒนาบคุลากร รอบที ่1/2559
รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบคุคลตามการวิเคราะห์ความจ าเปน็ของแผนพัฒนารายบคุคล(IDP)  

1. ความสามารถ/ทักษะ ทีต่อ้งพัฒนา
หน่วยงาน    ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชัยภูมิ

(บันทึกหลังจากได้รับการพัฒนา)

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทักษะ

ชื่อ/สกุล

พัฒนาโดย

ระดับความส าคัญ
 *(2)

ต าแหน่ง

 แบบฟอร์มท่ี 2.1 
ความสามารถ/ทักษะ 

นางสุมามาลย์  อุตสาหะ เจ้าพนักงานสัตวบาล 2 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นางสาวอทิตตา  โชติมณี เจ้าพนักงานสัตวบาล 2 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นางสาวกุลวดี  ค ามาก เจ้าพนักงานสัตวบาล 2 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นางสาวพรพรรณ  ผาดี นักวิทยาศาสตร์ 2 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นางสาวณัฐพร แฟงชัยภูมิ นักวิชาการสัตวบาล 2 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นายสมคิด  บ ารุง เจ้าพนักงานสัตวบาล 2 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นายธีระพงษ์  พลมณี เจ้าพนักงานสัตวบาล 2 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นายทวีชัย  ราศรีเกษมสุข เจ้าพนักงานสัตวบาล 2 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นายเจตพล  กันหาอาจ เจ้าพนักงานสัตวบาล 2 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นางสาวพรพรรณ  ผาดี นักวิทยาศาสตร์ 2 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นางสาวกุลวดี  ค ามาก นักวิชาการสัตวบาล 2 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

นางสาวณัฐพร  แฟงชัยภูมิ นักวิชาการสัตวบาล 2 4 เพิ่มผลผลิต,ป้องกนัโรคระบาดในสุกรอยา่งครอบคลุม ฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ม.ค. 59- ม.ีค. 59

เกณฑ์การให้คะแนน *(1), *(2), *(3)

ระดบัความรู้ในปัจจบุัน *(1) ระดบัความส าคัญตอ่การปฏบิัตงิาน *(2) ระดบัผลการพัฒนาความสามารถ/ทักษะ *(3)

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

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

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

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

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

หมายเหตุ :การรายงานผลการพฒันา :  ใหบ้นัทกึหลังจากได้รับการพฒันา และเปน็ข้อมูลผลการพฒันาของหน่วยงาน และเพื่อสรุปการรายงานผลการพฒันาให ้กองการเจ้าหน้าที่ต่อไป

รวมจ านวนบุคลากรทีต่อ้งพัฒนาขา้งตน้ รวม   32   คน




