
ขาราชการ พนักงานราชการ
จัดอบรม

ภายใน

กรมฯ

สงอบรม

ภายนอก

กรมฯ

จัดอบรม

ภายใน

กรมฯ

สงอบรม

ภายนอก

กรมฯ
ฝายบริหารงานทั่วไป

1 นางนริสา  สุทนต เจาพนักงานการเงินและบัญชี พัฒนาตนเอง พ.ค. 60 - ม.ิย.60  พ.ค. 60 - ม.ิย.60

ชํานาญงาน

2 นางสาวนวพร  ชูแกว เจาพนักงานธุรการ พัฒนาตนเอง พ.ค. 60 - ม.ิย.60  พ.ค. 60 - ม.ิย.60

ชํานาญงาน

 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว

3 วาที่รต.มณฑล  เลาหภักดี สัตวแพทย พัฒนาตนเอง พ.ค. 60 - ม.ิย.60  พ.ค. 60 - ม.ิย.60

อาวุโส

4 นายพัฒนพงศ อทิตยกุล เจาพนักงานสัตวบาล พัฒนาตนเอง พ.ค. 60 - ม.ิย.60  พ.ค. 60 - ม.ิย.60

ชํานาญงาน

กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว

5 นายโสภณ  นาคกลอม นายสัตวแพทย พัฒนาตนเอง พ.ค. 60 - ม.ิย.60  พ.ค. 60 - ม.ิย.60

ชํานาญการพิเศษ

6 นางรัตนาภรณ ซิตอักษร สัตวแพทย พัฒนาตนเอง พ.ค. 60 - ม.ิย.60  พ.ค. 60 - ม.ิย.60

ชํานาญงาน

กลุมเทคโนการปศุสัตว

7 นายสมศักดิ์  นวลสม นักวิชาการสัตวบาล พัฒนาตนเอง พ.ค. 60 - ม.ิย.60  พ.ค. 60 - ม.ิย.60

ชํานาญการ

กลุมพัฒนาสินคาปศุสัตว

8 นายพิชัย  โพธิ์กระสังข นายสัตวแพทย พัฒนาตนเอง พ.ค. 60 - ม.ิย.60  พ.ค. 60 - ม.ิย.60

ชํานาญการ

 กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว

9 นางบุญพา  จามจุรี เจาหนาที่ระบบงาน พัฒนาตนเอง พ.ค. 60 - ม.ิย.60  พ.ค. 60 - ม.ิย.60

คอมพิวเตอรฯ

10 นางสาววันเพ็ญ  หลวงสุ เจาพนักงานสัตวบาล พัฒนาตนเอง พ.ค. 60 - ม.ิย.60  พ.ค. 60 - ม.ิย.60

โดยการฝกอบรม 

(Training) โดยวิธีอื่นๆ 

(Non-Training) 

(ระบุ)

ชวงเวลา
ชื่อ-สกุล ชื่อ ความสามารถ/

ทักษะ ที่ตองพัฒนา

ตําแหนง

การสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ

การยึดมั่นใน

ความถูกตองชอบ

ธรรมและ

จริยธรรม 

หลักสูตร "ธรรมะ

อารมณดี  

เสริมสรางสามัคคี

ในองคกร"

หนวยงาน สํานักงานปศุสัตวจังหวัดชุมพร  กลุม/ฝาย/งาน ยุทธศาสตรและสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว

ชื่อสมรรถนะชวงเวลา

โดยการฝกอบรม 

(Training)

ตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560

1. ความสามารถที่ตองพัฒนา 2. สมรรถนะที่ตองพัฒนา 

โดยวิธีอื่นๆ 

(Non-Training)

 (ระบุ)

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ลําดับ

แบบฟอรมที่ 1  



ขาราชการ พนักงานราชการ
จัดอบรม

ภายใน

กรมฯ

สงอบรม

ภายนอก

กรมฯ

จัดอบรม

ภายใน

กรมฯ

สงอบรม

ภายนอก

กรมฯ

โดยการฝกอบรม 

(Training) โดยวิธีอื่นๆ 

(Non-Training) 

(ระบุ)

ชวงเวลา
ชื่อ-สกุล ชื่อ ความสามารถ/

ทักษะ ที่ตองพัฒนา

ตําแหนง

ชื่อสมรรถนะชวงเวลา

โดยการฝกอบรม 

(Training)

1. ความสามารถที่ตองพัฒนา 2. สมรรถนะที่ตองพัฒนา 

โดยวิธีอื่นๆ 

(Non-Training)

 (ระบุ)

ลําดับ

กลุมพัฒนาสุขภาพสัตว

11 นายปราโมทย  ศิลาจันทร เจาพนักงานสัตวบาล พัฒนาตนเอง พ.ค. 60 - ม.ิย.60  พ.ค. 60 - ม.ิย.60

12 นางอําพัน  เสาวเกิด พนักงานผูชวย พัฒนาตนเอง พ.ค. 60 - ม.ิย.60  พ.ค. 60 - ม.ิย.60

สัตวบาล

กลุมพัฒนาสินคาปศุสัตว

13 นายพงษศักดิ์  ยุงไธสง นักวิชาการสัตวบาล พัฒนาตนเอง พ.ค. 60 - ม.ิย.60  พ.ค. 60 - ม.ิย.60

14 นายวุฒินันท  จีบบรรจง นักวิชาการสัตวบาล พัฒนาตนเอง พ.ค. 60 - ม.ิย.60  พ.ค. 60 - ม.ิย.60

กลุมพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว

15 นายสุพิศ  ชูใหม เจาพนักงานสัตวบาล พัฒนาตนเอง พ.ค. 60 - ม.ิย.60  พ.ค. 60 - ม.ิย.60

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

การสื่อสารที่มี

ประสิทธิภาพ

การยึดมั่นใน

ความถูกตองชอบ

ธรรมและ

จริยธรรม 

หลักสูตร "ธรรมะ

อารมณดี  

เสริมสรางสามัคคี

ในองคกร"
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