
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า
จดัอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จดัอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

1 นายวัลลภ  บวัสอาด สัตวแพทย์ช านาญงาน การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  / ม.ค.-ม.ีค.61
2 นายชัยชาญ  ข าศิริ เจ้าพนักงานสัตวบาล การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  / ม.ค.-ม.ีค.61
3 นางสาวรุ่งทพิย์ พลูทว้ม เจ้าพนักงานสัตวบาล การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  / ม.ค.-ม.ีค.61
4 นายเอกชัย ธรรมศิริ เจ้าพนักงานสัตวบาล การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  / ม.ค.-ม.ีค.61

กลุ่มพัฒนาสขุภาพสตัว์
5 นายพงษศั์กด์ิ กัก๊สูงเนิน เจา้พนักงานสัตวบาล การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  / ม.ค.-ม.ีค.61
6 นางสาวนัฎฐิตา  ศรีบรุมย์ เจา้พนักงานสัตวบาล การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  / ม.ค.-ม.ีค.61

7 นายสมพร  คล้ายหงษ์ สัตวแพทย์ช านาญงาน การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  / ม.ค.-ม.ีค.61
8 นายพฒัน์  สังข์วิเศษ เจา้พนักงานสัตวบาล การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  / ม.ค.-ม.ีค.61

ส านักงานปศุสตัวอ์ าเภอเมือง
9 นายเผชิญศักด์ิ กล  าภู่ ปศุสัตว์อ าเภอเมืองอ่างทอง การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  / ม.ค.-ม.ีค.61

10 นายกอ้งเกยีรติ ทาสระคู เจ้าพนักงานสัตวบาล การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  / ม.ค.-ม.ีค.61
11 นางสาวยุวดี โพธิมณี เจ้าพนักงานสัตวบาล การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  / ม.ค.-ม.ีค.61
12 นางสาวสุรีรัตน์  ทองแทง่ เจ้าพนักงานสัตวบาล การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  / ม.ค.-ม.ีค.61

หมายเหตุ :  1. การจัดท าแผนพฒันารายบคุคล(IDP) ใหผู้้ประเมินก าหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทกัษะ ที ต้องพฒันา  ดังนี้

                     1.1 รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนที  3 : แผนพฒันาผลการปฏิบติัราชการรายบคุคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบติัราชการ

                          (หน้า 3 ของรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการ รอบที  1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 61) ของทกุคนภายในหน่วยงาน การระบชุื อความสามารถ/ทกัษะที ต้องพฒันา ควรระบชุื อใหเ้ฉพาะเจาะจง

                     1.2 วิธีการพฒันา หมายถึง การพฒันาบคุลากรซึ งประกอบด้วยการพฒันาโดยการฝึกอบรม(Training) และ การพฒันาบคุลากรโดยวิธีอื นๆ(Non-Training) ดังนี้

                                - การฝึกอบรม (Training) แบ่งเป็น 1.การจดัอบรมภายในกรมฯ หมายถงึ หน่วยงานกรมปศุสัตว์เป็นผู้จดัฝึกอบรม   2.การส่งอบรมภายนอกกรมฯ หมายถงึ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภายนอกกรมฯ เป็นผู้จดัฝึกอบรม

ช่วงเวลา
โดยวธิอ่ืีนๆ 

(Non-Trainin
g) (ระบุ)

ช่วงเวลา ช่ือสมรรถนะ

กลุ่มสง่เสริมพัฒนาการปศุสตัว์

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสนิค้าปศุสตัว์

ตัวช้ีวดัด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที ่1/2561

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง กลุ่ม/ฝ่าย/งาน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

ต าแหน่ง

1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 

ช่ือ 
ความสามารถ/
ทักษะ ที่ต้อง

พัฒนา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

โดยวธิอ่ืีนๆ 
(Non-Training) 

(ระบุ)

แบบฟอร์มที่ 1  



                          - การพฒันาบคุลากรโดยวิธีอื นๆ(Non-Training) เช่น การสอนงาน การเปน็พี เล้ียง การมอบหมายงาน การเพิ มปริมาณงาน การหมุนเวียนงาน เปน็ต้น 

ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า

จัด
อบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จัด
อบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่ง
อบรม

ภายนอก
กรมฯ

ส านักงานปศุสตัวอ์ าเภอไชโย
13 นางสาวกุลธิดา  บญุปรุง เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  / ม.ค.-ม.ีค.61
๑๔ นายมนัส  งาคม เจ้าพนักงานสัตวบาล การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  / ม.ค.-ม.ีค.61

การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  /
15 นายชินวัต  อารีประชาภิรมย์ ปศุสัตว์อ าเภอปา่โมก การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  / ม.ค.-ม.ีค.61
๑๖ นางสาววิลัย  เมน่เจริญ เจ้าพนักงานสัตวบาล การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  / ม.ค.-ม.ีค.61
๑๗ นายวิกรานต์ แถบทอง เจ้าพนักงานสัตวบาล การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  / ม.ค.-ม.ีค.61

ส านักงานปศุสตัวอ์ าเภอวเิศษชัยชาญ
18 นายธิติ  มาดหมาย ปศุสัตว์อ าเภอวิเศษชัยชาญ การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  / ม.ค.-ม.ีค.61
๑๙ นางสาวศิริวรรณ เหลือประสงค์ เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  / ม.ค.-ม.ีค.61
20 นางสาวยุคลธร สุขเนียม เจ้าพนักงานสัตวบาล การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  / ม.ค.-ม.ีค.61
21 นายสุรเดช  วิเศษสุจริตกุล เจ้าพนักงานสัตวบาล การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  / ม.ค.-ม.ีค.61
22 นางสาววิภวานี  รอดหลง เจ้าพนักงานสัตวบาล การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  / ม.ค.-ม.ีค.61

หมายเหตุ :  1. การจัดท าแผนพฒันารายบคุคล(IDP) ใหผู้้ประเมินก าหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทกัษะ ที ต้องพฒันา  ดังนี้

                     1.1 รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนที  3 : แผนพฒันาผลการปฏิบติัราชการรายบคุคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบติัราชการ

                          (หน้า 3 ของรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการ รอบที  1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 61) ของทกุคนภายในหน่วยงาน การระบชุื อความสามารถ/ทกัษะที ต้องพฒันา ควรระบชุื อใหเ้ฉพาะเจาะจง

                     1.2 วิธีการพฒันา หมายถึง การพฒันาบคุลากรซึ งประกอบด้วยการพฒันาโดยการฝึกอบรม(Training) และ การพฒันาบคุลากรโดยวิธีอื นๆ(Non-Training) ดังนี้

                                - การฝึกอบรม (Training) แบ่งเป็น 1.การจดัอบรมภายในกรมฯ หมายถงึ หน่วยงานกรมปศุสัตว์เป็นผู้จดัฝึกอบรม   2.การส่งอบรมภายนอกกรมฯ หมายถงึ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภายนอกกรมฯ เป็นผู้จดัฝึกอบรม

                          - การพฒันาบคุลากรโดยวิธีอื นๆ(Non-Training) เช่น การสอนงาน การเปน็พี เล้ียง การมอบหมายงาน การเพิ มปริมาณงาน การหมุนเวียนงาน เปน็ต้น 

ส านักงานปศุสตัวอ์ าเภอป่าโมก

ช่ือสมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

โดยวธิอ่ืีนๆ 
(Non-Training) 

(ระบุ)
ช่วงเวลา

หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง  กลุ่ม/ฝ่าย/งาน

ล าดับ ช่ือ-สกุล

ต าแหน่ง

1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 

ช่ือ 
ความสามารถ

/ทกัษะ ที่
ต้องพัฒนา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

โดยวธิอ่ืีนๆ 
(Non-Trainin

g) (ระบุ)
ช่วงเวลา

ตัวช้ีวดัด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที ่1/2561

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมนิผลการปฏิบัติงาน แบบฟอร์มที่ 1  



ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจ า จัด ส่งอบรม จัด ส่ง
ส านักงานปศุสตัวอ์ าเภอโพธิ์ทอง

๒๓ นายนรินทร์ สุขทอง ปศุสัตว์อ าเภอโพธ์ิทอง การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  / ม.ค.-ม.ีค.61
24 นางสาวเรวดี  รูปเศษ เจ้าพนักงานสัตวบาล การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  / ม.ค.-ม.ีค.61
25 นายธนิพงษ ์ โพธ์ิเต้ีย เจ้าพนักงานสัตวบาล การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  / ม.ค.-ม.ีค.61
26 นานนุกูล  หอมบปุผา เจ้าพนักงานสัตวบาล การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  / ม.ค.-ม.ีค.61

27 นายวิโรจน์  อัคควุฒิ ปศุสัตว์อ าเภอแสวงหา การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  / ม.ค.-ม.ีค.61
28 นายชลิต  พลอยนัด สัตวแพทย์ช านาญงาน การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  / ม.ค.-ม.ีค.61
29 นายศราวุธ  ช่างเรืองกุล เจ้าพนักงานสัตวบาล การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  / ม.ค.-ม.ีค.61

ส านักงานปศุสตัวอ าเภอสามโก้
30 นายประกฤต  พวงลูกอิน ปศุสัตว์อ าเภอสามโก้ การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  / ม.ค.-ม.ีค.61
31 นายพเิชฏฐ์ บรรทดัจันทน์ สัตวแพทย์ช านาญงาน การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  / ม.ค.-ม.ีค.61
32 นายศักรินทร์  บุญมี เจ้าพนักงานสัตวบาล การมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ  / ม.ค.-ม.ีค.61

หมายเหตุ :  1. การจัดท าแผนพฒันารายบคุคล(IDP) ใหผู้้ประเมินก าหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทกัษะ ที ต้องพฒันา  ดังนี้
                     1.1 รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนที  3 : แผนพฒันาผลการปฏิบติัราชการรายบคุคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบติัราชการ
                          (หน้า 3 ของรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการ รอบที  1 ตุลาคม - 31 มีนาคม 61) ของทกุคนภายในหน่วยงาน การระบชุื อความสามารถ/ทกัษะที ต้องพฒันา ควรระบชุื อใหเ้ฉพาะเจาะจง
                     1.2 วิธีการพฒันา หมายถึง การพฒันาบคุลากรซึ งประกอบด้วยการพฒันาโดยการฝึกอบรม(Training) และ การพฒันาบคุลากรโดยวิธีอื นๆ(Non-Training) ดังนี้
                                - การฝึกอบรม (Training) แบ่งเป็น 1.การจดัอบรมภายในกรมฯ หมายถงึ หน่วยงานกรมปศุสัตว์เป็นผู้จดัฝึกอบรม   2.การส่งอบรมภายนอกกรมฯ หมายถงึ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภายนอกกรมฯ เป็นผู้จดัฝึกอบรม
                          - การพฒันาบคุลากรโดยวิธีอื นๆ(Non-Training) เช่น การสอนงาน การเปน็พี เล้ียง การมอบหมายงาน การเพิ มปริมาณงาน การหมุนเวียนงาน เปน็ต้น 

ส านักงานปศุสตัวอ์ าเภอแสวงหา

ตัวช้ีวดัด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที ่1/2561
รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง  กลุ่ม/ฝ่าย/งาน

ล าดับ ช่ือ-สกุล
ต าแหน่ง

1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 
ช่ือ 

ความสามารถ

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

โดยวธิอ่ืีนๆ 
(Non-Trainin

g) (ระบุ)
ช่วงเวลา ช่ือสมรรถนะ ช่วงเวลา

โดยการฝึกอบรม โดยวธิอ่ืีนๆ 
(Non-Training) 

(ระบุ)

แบบฟอร์มที่ 1  




