
ขาราชการ พนักงานราชการ
จัดอบรม

ภายใน

กรมฯ

สงอบรม

ภายนอก

กรมฯ

จัดอบรม

ภายใน

กรมฯ

สงอบรม

ภายนอก

กรมฯ
1 นายสุโข  สังขฉิม สัตวแพทยชํานาญงาน  จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59 จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59

2 นายทรงศักดิ์  พูลบุญ เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน  จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59 จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59

3 นายณัฐชัย  อทิตยกุล เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน  จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59 จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59

4 นายพยุงศักดิ์  ทองแกว เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน  จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59 จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59

5 วาที่ รต.มณฑล  เลาหภักดี ปศุสัตวอําเภอปะทิว  จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59 จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59

6 นายกิตติศักดิ์  วายุนิจ สัตวแพทยชํานาญงาน  จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59 จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59

7 นายภาสพงศ  ทองยอย ปศุสัตวอําเภอทุงตะโก  จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59 จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59

8 นายนรินทร  สหสันติเวช ปศุสัตวอําเภอละแม  จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59 จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59

9 วาที่ ร.วินัย  หวังพัฒน เจาพนักงานสัตวบาล  จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59 จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59

10 นายสมมิตร  สมบัติพิบูลย เจาพนักงานสัตวบาล  จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59 จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59

11 นายสุเทพ  ไลกสิกรรม เจาพนักงานสัตวบาล  จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59 จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59

12 นายโกวิทย  เพชรทอง เจาพนักงานสัตวบาล  จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59 จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59

13 นายธนาวุฒิ  จิตดี เจาพนักงานสัตวบาล  จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59 จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59

14 นายจตุรงค  เขาบาต เจาพนักงานสัตวบาล  จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59 จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59

15 นายอภิชาติ  กาญจนมล เจาพนักงานสัตวบาล  จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59 จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59

16 นายถาวร  แกลวทนงค เจาพนักงานสัตวบาล  จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59 จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59

17 นายประจักษ  เมืองพรอม เจาพนักงานสัตวบาล  จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59 จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59

18 นายสัมพันธ  ประเสริฐ เจาพนักงานสัตวบาล  จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59 จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59

19 นายอดิสรณ  แกวเพ็งกรอ เจาพนักงานสัตวบาล  จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59 จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59

20 นายประเสริฐ  หนูทอง เจาพนักงานสัตวบาล  จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59 จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59

21 นายพัฒนา  คงสองเมือง เจาพนักงานสัตวบาล  จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59 จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59

22 นายมโนรัตน  ยมขวัญเมือง เจาพนักงานสัตวบาล  จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59 จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59

23 นายเอนก  ไชยชนะ เจาพนักงานสัตวบาล  จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59 จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59

24 นายวัชรินทร  แมนหนู เจาพนักงานสัตวบาล  จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59 จัดฝกอบรม 24-25 พ..ย.59

หมายเหตุ :  1. การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ใหผูประเมินกําหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทักษะ ที่ตองพัฒนา  ดังนี้
                     1.1 รวบรวมขอมูลจาก สวนที่ 3 : แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ

ชวงเวลา
ชื่อ-สกุล ชื่อ ความสามารถ/

ทักษะ ที่ตองพัฒนา

ตําแหนง

ตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560

1. ความสามารถที่ตองพัฒนา 2. สมรรถนะที่ตองพัฒนา 

โดยวิธีอื่นๆ 

(Non-Training) 

(ระบุ)

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

โดยการฝกอบรม 

(Training)

หลักสูตร "เทคนิคการ

ใชเครื่องอิเล็กทรอนิกส

 (Tablet) เพื่อการ

สํารวจและขึ้นทะเบียน

เกษตรกร"

การสั่งสมความ

เชี่ยวชาญในงาน

อาชีพ

หนวยงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชุมพร  กลุม/ฝาย/งาน ยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว

ชื่อสมรรถนะชวงเวลา

โดยการฝกอบรม 

(Training)ลําดับ
โดยวิธีอื่นๆ 

(Non-Training) 

(ระบุ)

แบบฟอรม์ที ่1  



ขาราชการ พนักงานราชการ
จัดอบรม

ภายใน

กรมฯ

สงอบรม

ภายนอก

กรมฯ

จัดอบรม

ภายใน

กรมฯ

สงอบรม

ภายนอก

กรมฯ

ชวงเวลา
ชื่อ-สกุล ชื่อ ความสามารถ/

ทักษะ ที่ตองพัฒนา

ตําแหนง
1. ความสามารถที่ตองพัฒนา 2. สมรรถนะที่ตองพัฒนา 

โดยวิธีอื่นๆ 

(Non-Training) 

(ระบุ)

โดยการฝกอบรม 

(Training)
ชื่อสมรรถนะชวงเวลา

โดยการฝกอบรม 

(Training)ลําดับ
โดยวิธีอื่นๆ 

(Non-Training) 

(ระบุ)

                          (หนา 3 ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1ตค56-31มีค57) ของทุกคนภายในหนวยงาน การระบุชื่อความสามารถ/ทักษะที่ตองพัฒนา ควรระบุชื่อใหเฉพาะเจาะจง
                     1.2 วิธีการพัฒนา หมายถึง การพัฒนาบุคลากรซึ่งประกอบดวยการพัฒนาโดยการฝกอบรม(Training) และ การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอื่นๆ(Non-Training) ดังนี้
                          - การฝกอบรม (Training) แบงเปน 1.การจัดอบรมภายในกรมฯ หมายถึง หนวยงานกรมปศุสัตวเปนผูจัดฝกอบรม   2.การสงอบรมภายนอกกรมฯ หมายถึง หนวยงานภาครัฐ เอกชน ภายนอกกรมฯ เปนผูจัดฝกอบรม
                          - การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอื่นๆ(Non-Training) เชน การสอนงาน การเปนพี่เลี้ยง การมอบหมายงาน การเพิ่มปริมาณงาน การหมุนเวียนงาน เปนตน 
                  



ระดับ เหตุผล

ขาราชการ พนักงานราชการ ความรู*(1) ความจําเปน

จัด

อบรม

ภายใน

กรมฯ

สง

อบรม

ภายนอ

กกรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันที่ผาน
ระดับผลการ

พัฒนา*(3)

1 นายสุโข  สังขฉิม สัตวแพทยชํานาญงาน 2-3 4  ฝกอบรม 24-25 พ..ย.59
2 นายทรงศักดิ์  พูลบุญ เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 2-3 4  ฝกอบรม 24-25 พ..ย.59
3 นายณัฐชัย  อทิตยกุล เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 2-3 4  ฝกอบรม 24-25 พ..ย.59
4 นายพยุงศักดิ์  ทองแกว เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 2-3 4  ฝกอบรม 24-25 พ..ย.59
5 วาที่ รต.มณฑล  เลาหภักดี ปศุสัตวอําเภอปะทิว 2-3 4  ฝกอบรม 24-25 พ..ย.59
6 นายกิตติศักดิ์  วายุนิจ สัตวแพทยชํานาญงาน 2-3 4  ฝกอบรม 24-25 พ..ย.59
7 นายภาสพงศ  ทองยอย ปศุสัตวอําเภอทุงตะโก 2-3 4  ฝกอบรม 24-25 พ..ย.59
8 นายนรินทร  สหสันติเวช ปศุสัตวอําเภอละแม 2-3 4  ฝกอบรม 24-25 พ..ย.59
9 วาที่ ร.วินัย  หวังพัฒน เจาพนักงานสัตวบาล 2-3 4  ฝกอบรม 24-25 พ..ย.59

10 นายสมมิตร  สมบัติพิบูลย เจาพนักงานสัตวบาล 2-3 4  ฝกอบรม 24-25 พ..ย.59
11 นายสุเทพ  ไลกสิกรรม เจาพนักงานสัตวบาล 2-3 4  ฝกอบรม 24-25 พ..ย.59
12 นายโกวิทย  เพชรทอง เจาพนักงานสัตวบาล 2-3 4  ฝกอบรม 24-25 พ..ย.59
13 นายธนาวุฒิ  จิตดี เจาพนักงานสัตวบาล 2-3 4  ฝกอบรม 24-25 พ..ย.59
14 นายจตุรงค  เขาบาต เจาพนักงานสัตวบาล 2-3 4  ฝกอบรม 24-25 พ..ย.59
15 นายอภิชาติ  กาญจนมล เจาพนักงานสัตวบาล 2-3 4  ฝกอบรม 24-25 พ..ย.59
16 นายถาวร  แกลวทนงค เจาพนักงานสัตวบาล 2-3 4  ฝกอบรม 24-25 พ..ย.59
17 นายประจักษ  เมืองพรอม เจาพนักงานสัตวบาล 2-3 4  ฝกอบรม 24-25 พ..ย.59
18 นายสัมพันธ  ประเสริฐ เจาพนักงานสัตวบาล 2-3 4  ฝกอบรม 24-25 พ..ย.59
19 นายอดิสรณ  แกวเพ็งกรอ เจาพนักงานสัตวบาล 2-3 4  ฝกอบรม 24-25 พ..ย.59
20 นายประเสริฐ  หนูทอง เจาพนักงานสัตวบาล 2-3 4  ฝกอบรม 24-25 พ..ย.59
21 นายพัฒนา  คงสองเมือง เจาพนักงานสัตวบาล 2-3 4  ฝกอบรม 24-25 พ..ย.59
22 นายมโนรัตน  ยมขวัญเมือง เจาพนักงานสัตวบาล 2-3 4  ฝกอบรม 24-25 พ..ย.59

1. ความสามารถ/ทักษะ ที่ตองพัฒนา คือ หลักสูตร "เทคนิคการใชเครื่องอิเล็กทรอนิกส (Tablet) เพื่อการสํารวจและขึ้นทะเบียนเกษตรกร"

รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะหความจําเปนของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  

ตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560

กลุม/

ฝาย/งาน
ชื่อ/สกุล

ตําแหนง
ระดับ

ความสําคั

ญ *(2)

พัฒนาโดย รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทักษะ

ชวงเวลาการพัฒนา

เพื่อการใช
เทคโนโลยี
เครื่องมือ

อิเล็กทรอนิกสใน
การปฏิบัติงาน
ดานการปศุสัตว

หนวยงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชุมพร

แบบฟอรมท่ี 2.1 



ระดับ เหตุผล

ขาราชการ พนักงานราชการ ความรู*(1) ความจําเปน

จัด

อบรม

ภายใน

กรมฯ

สง

อบรม

ภายนอ

กกรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันที่ผาน
ระดับผลการ

พัฒนา*(3)

กลุม/

ฝาย/งาน
ชื่อ/สกุล

ตําแหนง
ระดับ

ความสําคั

ญ *(2)

พัฒนาโดย รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทักษะ

ชวงเวลาการพัฒนา

23 นายเอนก  ไชยชนะ เจาพนักงานสัตวบาล 2-3 4  ฝกอบรม 24-25 พ..ย.59
24 นายวัชรินทร  แมนหนู เจาพนักงานสัตวบาล 2-3 4  ฝกอบรม 24-25 พ..ย.59

เกณฑการใหคะแนน *(1), *(2), *(3)
ระดับความรูในปจจุบัน *(1) ระดับความสําคัญตอการปฏิบัติงาน *(2) ระดับผลการพัฒนาความสามารถ/ทักษะ *(3)
ระดับ 5 ความหมาย มีความรูและสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานไดดีเยียม ระดับ 5 ความหมาย สําคัญมากและจําเปนตองพัฒนระดับ 5 สามารถนํามาปรับใชในการทํางานไดหลากหลาย ดีมาก
ระดับ 4 ความหมาย มีความรูและสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานไดดี ระดับ 4 ความหมาย สําคัญมากและจําเปนตองพัฒนระดับ 4 สามารถนํามาปรับใชกับงานไดดี
ระดับ 3 ความหมาย มีความรูและสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานพอใช ระดับ 3 ความหมาย สําคัญปานกลาง ควรไดรับการพระดับ 3 สามารถนํามาปรับใชกับงานไดพอใช
ระดับ 2 ความหมาย มีความรูและสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงานไมเพียงพอ ระดับ 2 ความหมาย สําคัญนอย ความจําเปนตองพัฒระดับ 2 สามารถนํามาปรับใชกับงานไดบาง
ระดับ 1 ความหมาย ไมมีความรูและไมสามารถนํามาใชในการปฏิบัติงาน ระดับ 1 ความหมาย สําคัญนอย ไมจําเปนตองพัฒนาระดับ 1 สามารถนํามาปรับใชกับงานไดนอย

รวมจํานวนบุคลากรที่ตองพัฒนาขางตน รวม _24_ คน



ระดับ เหตุผล

ขาราชการ พนักงานราชการ ที่คาดหวัง*(1) ความจําเปน

จัด

อบรม

ภายใน

กรมฯ

สง

อบรม

ภายน

อก

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันที่ผาน

ระดับ

ผลการ

พัฒนา*

1 นายสุโข  สังขฉิม สัตวแพทยชํานาญงาน 2 4  พัฒนาตนเอง 24-25 พ..ย.59
2 นายทรงศักดิ์  พูลบุญ เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 2 4  พัฒนาตนเอง 24-25 พ..ย.59
3 นายณัฐชัย  อทิตยกุล เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 2 4  พัฒนาตนเอง 24-25 พ..ย.59
4 นายพยุงศักดิ์  ทองแกว เจาพนักงานสัตวบาลชํานาญงาน 2 4  พัฒนาตนเอง 24-25 พ..ย.59
5 วาที่ รต.มณฑล  เลาหภักดี ปศุสัตวอําเภอปะทิว 2 4  พัฒนาตนเอง 24-25 พ..ย.59
6 นายกิตติศักดิ์  วายุนิจ สัตวแพทยชํานาญงาน 2 4  พัฒนาตนเอง 24-25 พ..ย.59
7 นายภาสพงศ  ทองยอย ปศุสัตวอําเภอทุงตะโก 2 4  พัฒนาตนเอง 24-25 พ..ย.59
8 นายนรินทร  สหสันติเวช ปศุสัตวอําเภอละแม 2 4  พัฒนาตนเอง 24-25 พ..ย.59
9 วาที่ ร.วินัย  หวังพัฒน เจาพนักงานสัตวบาล 2 4  พัฒนาตนเอง 24-25 พ..ย.59

10 นายสมมิตร  สมบัติพิบูลย เจาพนักงานสัตวบาล 2 4  พัฒนาตนเอง 24-25 พ..ย.59
11 นายสุเทพ  ไลกสิกรรม เจาพนักงานสัตวบาล 2 4  พัฒนาตนเอง 24-25 พ..ย.59
12 นายโกวิทย  เพชรทอง เจาพนักงานสัตวบาล 2 4  พัฒนาตนเอง 24-25 พ..ย.59
13 นายธนาวุฒิ  จิตดี เจาพนักงานสัตวบาล 2 4  พัฒนาตนเอง 24-25 พ..ย.59
14 นายจตุรงค  เขาบาต เจาพนักงานสัตวบาล 2 4  พัฒนาตนเอง 24-25 พ..ย.59
15 นายอภิชาติ  กาญจนมล เจาพนักงานสัตวบาล 2 4  พัฒนาตนเอง 24-25 พ..ย.59
16 นายถาวร  แกลวทนงค เจาพนักงานสัตวบาล 2 4  พัฒนาตนเอง 24-25 พ..ย.59
17 นายประจักษ  เมืองพรอม เจาพนักงานสัตวบาล 2 4  พัฒนาตนเอง 24-25 พ..ย.59
18 นายสัมพันธ  ประเสริฐ เจาพนักงานสัตวบาล 2 4  พัฒนาตนเอง 24-25 พ..ย.59
19 นายอดิสรณ  แกวเพ็งกรอ เจาพนักงานสัตวบาล 2 4  พัฒนาตนเอง 24-25 พ..ย.59
20 นายประเสริฐ  หนูทอง เจาพนักงานสัตวบาล 2 4  พัฒนาตนเอง 24-25 พ..ย.59
21 นายพัฒนา  คงสองเมือง เจาพนักงานสัตวบาล 2 4  พัฒนาตนเอง 24-25 พ..ย.59
22 นายมโนรัตน  ยมขวัญเมือง เจาพนักงานสัตวบาล 2 4  พัฒนาตนเอง 24-25 พ..ย.59

หนวยงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชุมพร

ตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2560

 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะหความจําเปนของแผนพัฒนารายบุคคล (IDP)  

2. สมรรถนะที่ตองการพัฒนา

2.1 สมรรถนะที่ตองพัฒนา คือ  การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 

กลุม/

ฝาย/

งาน
ชื่อ/สกุล

ตําแหนง
ระดับ

ความสํา

คัญ *(2)

พัฒนาโดย

เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรใหมีความ

สะดวก  รวดเร็ว  ทันสมัย
 และมีประสิทธิภาพ

ชวงเวลาการพัฒนา

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทักษะ

(บันทึกหลังจากไดรับการพัฒนา)

แบบฟอรมท่ี 2.2 



ระดับ เหตุผล

ขาราชการ พนักงานราชการ ที่คาดหวัง*(1) ความจําเปน

จัด

อบรม

ภายใน

กรมฯ

สง

อบรม

ภายน

อก

วิธีอื่นๆ(ระบุ) วันที่ผาน

ระดับ

ผลการ

พัฒนา*

กลุม/

ฝาย/

งาน
ชื่อ/สกุล

ตําแหนง
ระดับ

ความสํา

คัญ *(2)

พัฒนาโดย

ชวงเวลาการพัฒนา

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทักษะ

23 นายเอนก  ไชยชนะ เจาพนักงานสัตวบาล 2 4  พัฒนาตนเอง 24-25 พ..ย.59
24 นายวัชรินทร  แมนหนู เจาพนักงานสัตวบาล 2 4  พัฒนาตนเอง 24-25 พ..ย.59

เกณฑการใหคะแนน *(1), *(2), *(3)
ระดบทคาดหวง *(1) ระดบความสาคญตอการปฏบตงาน *(2) ระดบผลการพฒนาสมรรถนะ *(3)
     รวบรวมขอมูลจากแบบฟอรมท 2 แบบสรุปการประเมนสมรรถนะ ระดบ 5 ความหมาย สาคญมากและจาเปนตองพฒนาเรงดวน ระดบ 3  ความหมาย สูงกวาเกณฑทคาดหวง
     ในแบบสรุปการประเมนผลการปฏบตราชการหนา 4 ระดบ 4 ความหมาย สาคญมากและจาเปนตองพฒนา ระดบ 2  ความหมาย เทากบเกณฑทคาดหวง

ระดบ 3 ความหมาย สาคญปานกลาง ควรไดรบการพฒนา ระดบ 1  ตากวาเกณฑทคาดหวง
ระดบ 2 ความหมาย สาคญนอย ความจาเปนตองพฒนานอย
ระดบ 1 ความหมาย สาคญนอย ไมจาเปนตองพฒนา

รวมจํานวนบุคลากรที่ตองพัฒนาขางตน รวม _24_ คน
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