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1 นายณรงค�สักดิ์  บนพิมาย โครงการศึกษาดูงานแนวทางการ 15 ม.ค.58
2 นายชินวัฒน�  ได)เลิศ ดําเนินงานของสหกรณ�ผู)เลี้ยง 15 ม.ค.58
3 นายสุวิทย�  อิ่มพรมราช โคเนื้อ ป7งบประมาณ 2558 15 ม.ค.58
4 นายไพรัตน�  ปากคีบทอง " 15 ม.ค.58
5 นายอิสระ  อํามาตย�มูลตรี " 15 ม.ค.58
6 นายเนา  แตงทิพย� " 15 ม.ค.58
7 นายเฉลียว  หงษ�ทอง " 15 ม.ค.58
8 นายอนุสรณ�  สุวรรณป?กษ� " 15 ม.ค.58
9 นายปรีชา  อันชํานาญ " 15 ม.ค.58

10 นายอนุรักษ�  สังขรัตน� " 15 ม.ค.58
11 นายรพี  สงนอก " 15 ม.ค.58
12 นายพงศ�สุข  แผ�นอุไร " 15 ม.ค.58
13 นายโอภาส  ลัพพ�นาวีพงษ� " 15 ม.ค.58
14 นายบุญเยี่ยม  ธีรภัทรางกูร " 15 ม.ค.58
15 นายวินัย  ประกอบผล " 15 ม.ค.58
16 นางศิริพร  ปราบมนตรี " 15 ม.ค.58
17 นายถาวร  สุขขาว " 15 ม.ค.58
18 นางนวลจันทร�  บัวภา " 15 ม.ค.58
19 นางละมุลเพ็ญ  เมฆสงค� " 15 ม.ค.58
20 นางสาวสุภัทรา วรสาร " 15 ม.ค.58
21 นายการุณย�  ทิมพิทักษ� " 15 ม.ค.58
22 นางสาวรจนา  กลิ่นทองหลาง " 15 ม.ค.58
23 นายชาญชัย  ใจสูงเนิน " 15 ม.ค.58
24 นายสมศักดิ์  อังณฑี " 15 ม.ค.58
25 นายจรัส  กุศล " 15 ม.ค.58
26 นายจรินทร�  วัชรมณี " 15 ม.ค.58

ตําแหน�ง

ตัวชี้วัดด�านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2558

1. ความสามารถที่ต�องพัฒนา 2. สมรรถนะที่ต�องพัฒนา 

โดยวิธีอื่นๆ 
(Non-Training) 

(ระบุ)

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
หน�วยงาน_สํานักงานปศุสัตวAจังหวัดนครราชสีมา__  กลุ�ม/ฝDาย/งาน_บริหารทั่วไป___

โดยการฝFกอบรม 
(Training)

ลําดับ ชื่อ-สกุล ชื่อ ความสามารถ/ทักษะ ที่ต�อง
พัฒนา

ช�วงเวลา

โดยการฝFกอบรม 
(Training)

ชื่อสมรรถนะ
โดยวิธีอื่นๆ 

(Non-Training) 
(ระบุ)

ช�วงเวลา

แบบฟอรAมที่ 1 
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ตําแหน�ง

ตัวชี้วัดด�านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 1/2558

1. ความสามารถที่ต�องพัฒนา 2. สมรรถนะที่ต�องพัฒนา 

โดยวิธีอื่นๆ 
(Non-Training) 

(ระบุ)

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
หน�วยงาน_สํานักงานปศุสัตวAจังหวัดนครราชสีมา__  กลุ�ม/ฝDาย/งาน_บริหารทั่วไป___

โดยการฝFกอบรม 
(Training)

ลําดับ ชื่อ-สกุล ชื่อ ความสามารถ/ทักษะ ที่ต�อง
พัฒนา
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โดยการฝFกอบรม 
(Training)
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โดยวิธีอื่นๆ 

(Non-Training) 
(ระบุ)

ช�วงเวลา

แบบฟอรAมที่ 1 

27 นางสาวพันธิภา  ลาดโคกสูง " 15 ม.ค.58
28 นางสาววรรณิภา  เคยการ " 15 ม.ค.58
29 นายเที่ยง  ช�องกิ่ง " 15 ม.ค.58
30 นายสุชาติ  ไชยวงศ� " 15 ม.ค.58
31 นายณรงค�  ขุมเกาะ " 15 ม.ค.58
32 นางไก�แก)ว  ศิริโชคชัย " 15 ม.ค.58
33 นางสาวยอดขวัญ  นิลนวล " 15 ม.ค.58
34 นายวัชรินทร�  สุริยงค� " 15 ม.ค.58
35 นายมาโนชญ�  วงศ�แวว " 15 ม.ค.58
36 นางสุภัทรา  โตจันทึก " 15 ม.ค.58
37 นายมังกร  บุญคํา " 15 ม.ค.58
38 นายวินัย  วงษ�ด�านเจริญ " 15 ม.ค.58
39 นายสุบรรณ  บุตรศรีภูมิ " 15 ม.ค.58
40 นายธํารง  เทศน)อย " 15 ม.ค.58

หมายเหตุ :  1. การจัดทําแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ให)ผู)ประเมินกําหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทักษะ ที่ต)องพัฒนา  ดังนี้
                     1.1 รวบรวมข)อมูลจาก ส�วนที่ 3 : แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
                          (หน)า 3 ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 เมย57-30 กย57) ของทุกคนภายในหน�วยงาน การระบุชื่อความสามารถ/ทักษะที่ต)องพัฒนา ควรระบุชื่อให)เฉพาะเจาะจง
                     1.2 วิธีการพัฒนา หมายถึง การพัฒนาบุคลากรซึ่งประกอบด)วยการพัฒนาโดยการฝSกอบรม(Training) และ การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอื่นๆ(Non-Training) ดังนี้
                          - การฝSกอบรม (Training) แบ�งเป]น 1.การจัดอบรมภายในกรมฯ หมายถึง หน�วยงานกรมปศุสัตว�เป]นผู)จัดฝSกอบรม   2.การส�งอบรมภายนอกกรมฯ หมายถึง หน�วยงานภาครัฐ เอกชน ภายนอกกรมฯ เป]นผู)จัดฝSกอบรม

                          - การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอื่นๆ(Non-Training) เช�น การสอนงาน การเป]นพี่เลี้ยง การมอบหมายงาน การเพิ่มปริมาณงาน การหมุนเวียนงาน เป]นต)น 


