
ชือ่ ความสามารถ/ทกัษะ
 ที่ต้องพัฒนา

ข้าราชการ พนักงานราชการ การเหนี่ยวน าการเปน็สัดในกระบอื

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

1 นายวิชัย  กองโฮม นายสัตวแพทย์ปฏบิัติการ P ฝึกอบรมและปฏบิติั พ.ค.-ส.ค. 58

2 นางสุมิตตา  ทองประภา  นายสัตวแพทย์ปฏบิัติการ P ฝึกอบรมและปฏบิติั พ.ค.-ส.ค. 58

3 นายสมควร  บวัค า เจา้พนักงานสัตวบาลช านาญงาน P ฝึกอบรมและปฏบิติั พ.ค.-ส.ค. 58

4 นายโภคา  หมู่พรหมมา เจา้พนักงานสัตวบาลช านาญงาน P ฝึกอบรมและปฏบิติั พ.ค.-ส.ค. 58

5 นายโชค  แปลงค้างพลู เจา้พนักงานสัตวบาลช านาญงาน P ฝึกอบรมและปฏบิติั พ.ค.-ส.ค. 58

6 นายเจกวินทร์  มิ่งโอโล เจา้พนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน P ฝึกอบรมและปฏบิติั พ.ค.-ส.ค. 58

7 นายณรงค์  นาคราช เจา้พนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน P ฝึกอบรมและปฏบิติั พ.ค.-ส.ค. 58

8 นายเจตพล  กันหาอาจ เจา้พนักงานสัตวบาล P ฝึกอบรมและปฏบิติั พ.ค.-ส.ค. 58

9 นายรังสฤษด์ิ  สินสันเทียะ เจา้พนักงานสัตวบาล P ฝึกอบรมและปฏบิติั พ.ค.-ส.ค. 58

10 นายธีระพงษ ์ พลมณี เจา้พนักงานสัตวบาล P ฝึกอบรมและปฏบิติั พ.ค.-ส.ค. 58

11 นายอุทรณ์  คงฉนวน เจา้พนักงานสัตวบาล P ฝึกอบรมและปฏบิติั พ.ค.-ส.ค. 58

12 นายสมคิด  โคตรนาวัง เจา้พนักงานสัตวบาล P ฝึกอบรมและปฏบิติั พ.ค.-ส.ค. 58

13 นายนรัินดร์  เพยีงชยัภมูิ เจา้พนักงานสัตวบาล P ฝึกอบรมและปฏบิติั พ.ค.-ส.ค. 58

14 นายเจนภพ  ศุภวัตรวิบูลย์ เจา้พนักงานสัตวบาล P ฝึกอบรมและปฏบิติั พ.ค.-ส.ค. 58

15 นายทวชีีย  ราศรีเกษมสุข เจา้พนักงานสัตวบาล P ฝึกอบรมและปฏบิติั พ.ค.-ส.ค. 58

16 นายสยาม  เร่งเจริญรัตน์ เจา้พนักงานสัตวบาล P ฝึกอบรมและปฏบิติั พ.ค.-ส.ค. 58

17 นายสมโภชน ์ สุวรรณโชติ เจา้พนักงานสัตวบาล P ฝึกอบรมและปฏบิติั พ.ค.-ส.ค. 58

18 นายชัย  หงษว์ิเศษ เจา้พนักงานสัตวบาล P ฝึกอบรมและปฏบิติั พ.ค.-ส.ค. 58

ต าแหน่ง

ตวัชี้วัดดา้นการพัฒนาบุคลากร รอบที ่2/2558

1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 

โดยวธิอ่ืีนๆ 
(Non-Training) 

(ระบ)ุ

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 
หน่วยงาน     ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชยัภูมิ

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

ล าดับ ชือ่-สกุล
ช่วงเวลา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

ชือ่สมรรถนะ
โดยวธิอ่ืีนๆ 

(Non-Training) 
(ระบ)ุ

ช่วงเวลา

แบบฟอร์มที่ 1  



ชือ่ ความสามารถ/ทกัษะ
 ที่ต้องพัฒนา

ข้าราชการ พนักงานราชการ การเหนี่ยวน าการเปน็สัดในกระบอื

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ
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ต าแหน่ง

ตวัชี้วัดดา้นการพัฒนาบุคลากร รอบที ่2/2558

1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 

โดยวธิอ่ืีนๆ 
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รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมนิผลการปฏิบัตงิาน 
หน่วยงาน     ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดชยัภูมิ

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

ล าดับ ชือ่-สกุล
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แบบฟอร์มที่ 1  

19 นายประสงค์  แกน่ร้านหญ้า เจา้พนักงานสัตวบาล P ฝึกอบรมและปฏบิติั พ.ค.-ส.ค. 58

20 นายสมคิด  บ ารุง เจา้พนักงานสัตวบาล P ฝึกอบรมและปฏบิติั พ.ค.-ส.ค. 58

21 นางสาวณัฐฏนันท์  บุตรศรี เจา้พนักงานสัตวบาล P ฝึกอบรมและปฏบิติั พ.ค.-ส.ค. 58

22 นายภริูวัจน์  บญุชุบ เจา้พนักงานสัตวบาล P ฝึกอบรมและปฏบิติั พ.ค.-ส.ค. 58

23 นายวรเชตร์  สามะ เจา้พนักงานสัตวบาล P ฝึกอบรมและปฏบิติั พ.ค.-ส.ค. 58

24 นายกิติพร  เศรษภูมิภักดี เจา้พนักงานสัตวบาล P ฝึกอบรมและปฏบิติั พ.ค.-ส.ค. 58

25 นายธนารัตน์  สิริสัตย์ เจา้พนักงานสัตวบาล P ฝึกอบรมและปฏบิติั พ.ค.-ส.ค. 58

26 นายพทิักษ ์ พนัธุส์ามารถ พนกังานผู้ช่วยสัตวบาล P ฝึกอบรมและปฏบิติั พ.ค.-ส.ค. 58

หมายเหตุ :  1. การจัดท าแผนพฒันารายบคุคล(IDP) ใหผู้้ประเมินก าหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทกัษะ ที่ต้องพฒันา  ดังนี้
                     1.1 รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนที่ 3 : แผนพฒันาผลการปฏบิติัราชการรายบคุคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏบิติัราชการ
                          (หน้า 3 ของรอบการประเมินผลการปฏบิติัราชการ รอบที่ 1 เมย57-30 กย57) ของทกุคนภายในหน่วยงาน การระบชุื่อความสามารถ/ทกัษะที่ต้องพฒันา ควรระบชุื่อใหเ้ฉพาะเจาะจง
                     1.2 วิธีการพฒันา หมายถึง การพฒันาบคุลากรซ่ึงประกอบด้วยการพฒันาโดยการฝึกอบรม(Training) และ การพฒันาบคุลากรโดยวิธีอืน่ๆ(Non-Training) ดังนี้
                          - การฝึกอบรม (Training) แบ่งเป็น 1.การจดัอบรมภายในกรมฯ หมายถงึ หน่วยงานกรมปศุสัตวเ์ป็นผู้จดัฝึกอบรม   2.การส่งอบรมภายนอกกรมฯ หมายถงึ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภายนอกกรมฯ เป็นผู้จดัฝึกอบรม
                          - การพฒันาบคุลากรโดยวิธีอืน่ๆ(Non-Training) เช่น การสอนงาน การเปน็พี่เล้ียง การมอบหมายงาน การเพิ่มปริมาณงาน การหมุนเวียนงาน เปน็ต้น 
                  




