
ขา้ราชการ พนักงานราชการ จัดอบรมภายในกรมฯ ส่งอบรมภายนอกกรมฯ จดัอบรมภายในกรมฯ ส่งอบรมภายนอกกรมฯ

1 นายพงษ์ศักด์ิ  วีระพงษ์ ปศุสัตว์อ าเภอด่านช้าง สมรรถนะหลักส าหรับข้าราชการพลเรือน e-Learning เม.ย.-ก.ย.60
2 นายอภชิาติ  นติิศิริ สัตวแพทยช์ านาญงาน สมรรถนะหลักส าหรับข้าราชการพลเรือน e-Learning เม.ย.-ก.ย.60
3 นายกติิ  อู่เพ็ชร เจ้าพนกังานสัตวบาลปฏบิติังาน สมรรถนะหลักส าหรับข้าราชการพลเรือน e-Learning เม.ย.-ก.ย.60
4 นายบญุเลิศ  ตุ้มนลิกาล เจ้าพนกังานสัตวบาล ทศันคติทีดี่ต่อการท างานภาครัฐ e-Learning เม.ย.-ก.ย.60

หมายเหตุ :  1. การจัดท าแผนพัฒนารายบคุคล(IDP) ใหผู้้ประเมินก าหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทกัษะ ทีต้่องพัฒนา  ดังนี้
                     1.1 รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนที ่3 : แผนพัฒนาผลการปฏบิติัราชการรายบคุคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏบิติัราชการ
                          (หนา้3 ของรอบการประเมินผลการปฏบิติัราชการ รอบที ่1  ช่วง ตค.59-มีค60) ของทกุคนภายในหนว่ยงาน การระบชุื่อความสามารถ/ทกัษะทีต้่องพัฒนา ควรระบชุื่อใหเ้ฉพาะเจาะจง

ชว่งเวลา

ตวัชี้วัดดา้นการพัฒนาบคุลากร รอบที่ 2/2560
รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอด่านช้าง

ล าดบั ชือ่-สกุล

ต าแหน่ง
1. ความสามารถทีต่อ้งพัฒนา 2. สมรรถนะทีต่อ้งพัฒนา 

ชื่อ ความสามารถ/ทักษะ ที่ตอ้งพัฒนา

โดยการฝึกอบรม (Training)

โดยวิธีอ่ืนๆ (Non-Training) (ระบุ) ชว่งเวลา ชือ่สมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม (Training)

โดยวิธีอ่ืนๆ (Non-Training) (ระบุ)

แบบฟอร์มที่ 1



ขา้ราชการ พนักงานราชการ จัดอบรมภายในกรมฯ ส่งอบรมภายนอกกรมฯ จดัอบรมภายในกรมฯ ส่งอบรมภายนอกกรมฯ

1 นายพิชัย  ประทปีสุข ปศุสัตว์อ าเภอบางปลาม้า สมรรถนะหลักส าหรับข้าราชการพลเรือน e-Learning เม.ย.-ก.ย.60
2 นายราเมศ  ไข่สุวรรณ สัตวแพทยช์ านาญงาน สมรรถนะหลักส าหรับข้าราชการพลเรือน e-Learning เม.ย.-ก.ย.60
3 น.ส.กษมา  วงค์เณร เจ้าพนกังานสัตวบาล ทศันคติทีดี่ต่อการท างานภาครัฐ e-Learning เม.ย.-ก.ย.60
4 นายสมโภชน ์ มานพ เจ้าพนกังานสัตวบาล ทศันคติทีดี่ต่อการท างานภาครัฐ e-Learning เม.ย.-ก.ย.60
5 นายสุชาติ  จันทร์เพ็ญ เจ้าพนกังานสัตวบาล ทศันคติทีดี่ต่อการท างานภาครัฐ e-Learning เม.ย.-ก.ย.60

หมายเหตุ :  1. การจัดท าแผนพัฒนารายบคุคล(IDP) ใหผู้้ประเมินก าหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทกัษะ ทีต้่องพัฒนา  ดังนี้
                     1.1 รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนที ่3 : แผนพัฒนาผลการปฏบิติัราชการรายบคุคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏบิติัราชการ
                          (หนา้3 ของรอบการประเมินผลการปฏบิติัราชการ รอบที ่1  ช่วง ตค.59-มีค60) ของทกุคนภายในหนว่ยงาน การระบชุื่อความสามารถ/ทกัษะทีต้่องพัฒนา ควรระบชุื่อใหเ้ฉพาะเจาะจง

ชว่งเวลา

ตวัชี้วัดดา้นการพัฒนาบคุลากร รอบที่ 2/2560
รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอบางปลาม้า

ล าดบั ชือ่-สกุล

ต าแหน่ง
1. ความสามารถทีต่อ้งพัฒนา 2. สมรรถนะทีต่อ้งพัฒนา 

ชื่อ ความสามารถ/ทักษะ ที่ตอ้งพัฒนา

โดยการฝึกอบรม (Training)

โดยวิธีอ่ืนๆ (Non-Training) (ระบุ) ชว่งเวลา ชือ่สมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม (Training)

โดยวิธีอ่ืนๆ (Non-Training) (ระบุ)

แบบฟอร์มที่ 1แบบฟอร์มที่ 1



ขา้ราชการ พนักงานราชการ จัดอบรมภายในกรมฯ ส่งอบรมภายนอกกรมฯ จดัอบรมภายในกรมฯ ส่งอบรมภายนอกกรมฯ

1 นายสุชาติ  คล้ายสินธุ์ ปศุสัตว์อ าเภอศรีประจันต์ สมรรถนะหลักส าหรับข้าราชการพลเรือน e-Learning เม.ย.-ก.ย.60
2 นายวัฒนชัย  สุนทรสุวรรณ สัตวแพทยช์ านาญงาน สมรรถนะหลักส าหรับข้าราชการพลเรือน e-Learning เม.ย.-ก.ย.60
3 นายศิริชัย  ยาวจันทกึ เจ้าพนกังานสัตวบาล ทศันคติทีดี่ต่อการท างานภาครัฐ e-Learning เม.ย.-ก.ย.60
4 นายสุจิน  ทองมูล เจ้าพนกังานสัตวบาล ทศันคติทีดี่ต่อการท างานภาครัฐ e-Learning เม.ย.-ก.ย.60

                                                                        2.การส่งอบรมภายนอกกรมฯ หมายถึง หนว่ยงานภาครัฐ เอกชน ภายนอกกรมฯ เปน็ผู้จัดฝึกอบรม

หมายเหตุ :  1. การจัดท าแผนพัฒนารายบคุคล(IDP) ใหผู้้ประเมินก าหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทกัษะ ทีต้่องพัฒนา  ดังนี้
                     1.1 รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนที ่3 : แผนพัฒนาผลการปฏบิติัราชการรายบคุคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏบิติัราชการ
                          (หนา้3 ของรอบการประเมินผลการปฏบิติัราชการ รอบที ่1  ช่วง ตค.59-มีค60) ของทกุคนภายในหนว่ยงาน การระบชุื่อความสามารถ/ทกัษะทีต้่องพัฒนา ควรระบชุื่อใหเ้ฉพาะเจาะจง
                      1.2 วิธีการพัฒนา หมายถึง การพัฒนาบคุลากรซ่ึงประกอบด้วยการพัฒนาโดยการฝึกอบรม(Training) และ การพัฒนาบคุลากรโดยวิธีอื่นๆ(Non-Training) ดังนี้
                          - การฝึกอบรม (Training) แบง่เปน็ 1.การจัดอบรมภายในกรมฯ หมายถึง หนว่ยงานกรมปศุสัตว์เปน็ผู้จัดฝึกอบรม  

ชว่งเวลา

ตวัชี้วัดดา้นการพัฒนาบคุลากร รอบที่ 2/2560
รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอศรีประจันต์

ล าดบั ชือ่-สกุล

ต าแหน่ง
1. ความสามารถทีต่อ้งพัฒนา 2. สมรรถนะทีต่อ้งพัฒนา 

ชื่อ ความสามารถ/ทักษะ ที่ตอ้งพัฒนา

โดยการฝึกอบรม (Training)

โดยวิธีอ่ืนๆ (Non-Training) (ระบุ) ชว่งเวลา ชือ่สมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม (Training)

โดยวิธีอ่ืนๆ (Non-Training) (ระบุ)

แบบฟอร์มที่ 1แบบฟอร์มที่ 1



ขา้ราชการ พนักงานราชการ จัดอบรมภายในกรมฯ ส่งอบรมภายนอกกรมฯ จดัอบรมภายในกรมฯ ส่งอบรมภายนอกกรมฯ

1 นายสมเดช  อินทรสด ปศุสัตว์อ าเภอดอนเจดีย์ สมรรถนะหลักส าหรับข้าราชการพลเรือน e-Learning เม.ย.-ก.ย.60
2 นายสุเทพ  ตันสุวรรณ์ สัตวแพทยช์ านาญงาน สมรรถนะหลักส าหรับข้าราชการพลเรือน e-Learning เม.ย.-ก.ย.60
3 นายโพธิ์ทอง  พึง่งาม เจ้าพนกังานสัตวบาลช านาญงาน สมรรถนะหลักส าหรับข้าราชการพลเรือน e-Learning เม.ย.-ก.ย.60
4 นายวสันต์  บญุศรี เจ้าพนกังานสัตวบาล ทศันคติทีดี่ต่อการท างานภาครัฐ e-Learning เม.ย.-ก.ย.60
5 นายวิเชียร  บญุมาก เจ้าพนกังานสัตวบาล ทศันคติทีดี่ต่อการท างานภาครัฐ e-Learning เม.ย.-ก.ย.60

หมายเหตุ :  1. การจัดท าแผนพัฒนารายบคุคล(IDP) ใหผู้้ประเมินก าหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทกัษะ ทีต้่องพัฒนา  ดังนี้
                     1.1 รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนที ่3 : แผนพัฒนาผลการปฏบิติัราชการรายบคุคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏบิติัราชการ
                          (หนา้3 ของรอบการประเมินผลการปฏบิติัราชการ รอบที ่1  ช่วง ตค.59-มีค60) ของทกุคนภายในหนว่ยงาน การระบชุื่อความสามารถ/ทกัษะทีต้่องพัฒนา ควรระบชุื่อใหเ้ฉพาะเจาะจง
                      1.2 วิธีการพัฒนา หมายถึง การพัฒนาบคุลากรซ่ึงประกอบด้วยการพัฒนาโดยการฝึกอบรม(Training) และ การพัฒนาบคุลากรโดยวิธีอื่นๆ(Non-Training) ดังนี้

ชว่งเวลา

ตวัชี้วัดดา้นการพัฒนาบคุลากร รอบที่ 2/2560
รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอดอนเจดีย์

ล าดบั ชือ่-สกุล

ต าแหน่ง
1. ความสามารถทีต่อ้งพัฒนา 2. สมรรถนะทีต่อ้งพัฒนา 

ชื่อ ความสามารถ/ทักษะ ที่ตอ้งพัฒนา

โดยการฝึกอบรม (Training)

โดยวิธีอ่ืนๆ (Non-Training) (ระบุ) ชว่งเวลา ชือ่สมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม (Training)

โดยวิธีอ่ืนๆ (Non-Training) (ระบุ)

แบบฟอร์มที่ 1แบบฟอร์มที่ 1



ขา้ราชการ พนักงานราชการ จัดอบรมภายในกรมฯ ส่งอบรมภายนอกกรมฯ จดัอบรมภายในกรมฯ ส่งอบรมภายนอกกรมฯ

1 น.ส.รัชตา  นนทแ์กว้ เจ้าพนกังานสัตวบาล ทศันคติทีดี่ต่อการท างานภาครัฐ e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 สมรรถนะหลักส าหรับข้าราชการพลเรือน e-Learning เม.ย.-ก.ย.60
2 นายอภรัิกษ์  ปานเพชร เจ้าพนกังานสัตวบาล ทศันคติทีดี่ต่อการท างานภาครัฐ e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 สมรรถนะหลักส าหรับข้าราชการพลเรือน e-Learning เม.ย.-ก.ย.60
3 นายเฉลิมพล  วัฒนไกร เจ้าพนกังานสัตวบาล ทศันคติทีดี่ต่อการท างานภาครัฐ e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 สมรรถนะหลักส าหรับข้าราชการพลเรือน e-Learning เม.ย.-ก.ย.60

                                                                        2.การส่งอบรมภายนอกกรมฯ หมายถึง หนว่ยงานภาครัฐ เอกชน ภายนอกกรมฯ เปน็ผู้จัดฝึกอบรม
                          - การพัฒนาบคุลากรโดยวิธีอื่นๆ(Non-Training) เช่น การสอนงาน การเปน็พีเ่ล้ียง การมอบหมายงาน การเพิม่ปริมาณงาน การหมุนเวียนงาน เปน็ต้น 

หมายเหตุ :  1. การจัดท าแผนพัฒนารายบคุคล(IDP) ใหผู้้ประเมินก าหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทกัษะ ทีต้่องพัฒนา  ดังนี้
                     1.1 รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนที ่3 : แผนพัฒนาผลการปฏบิติัราชการรายบคุคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏบิติัราชการ
                          (หนา้3 ของรอบการประเมินผลการปฏบิติัราชการ รอบที ่1  ช่วง ตค.59-มีค60) ของทกุคนภายในหนว่ยงาน การระบชุื่อความสามารถ/ทกัษะทีต้่องพัฒนา ควรระบชุื่อใหเ้ฉพาะเจาะจง
                      1.2 วิธีการพัฒนา หมายถึง การพัฒนาบคุลากรซ่ึงประกอบด้วยการพัฒนาโดยการฝึกอบรม(Training) และ การพัฒนาบคุลากรโดยวิธีอื่นๆ(Non-Training) ดังนี้
                          - การฝึกอบรม (Training) แบง่เปน็ 1.การจัดอบรมภายในกรมฯ หมายถึง หนว่ยงานกรมปศุสัตว์เปน็ผู้จัดฝึกอบรม  

ชว่งเวลา

ตวัชี้วัดดา้นการพัฒนาบคุลากร รอบที่ 2/2560
รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสองพ่ีน้อง

ล าดบั ชือ่-สกุล

ต าแหน่ง
1. ความสามารถทีต่อ้งพัฒนา 2. สมรรถนะทีต่อ้งพัฒนา 

ชื่อ ความสามารถ/ทักษะ ที่ตอ้งพัฒนา

โดยการฝึกอบรม (Training)

โดยวิธีอ่ืนๆ (Non-Training) (ระบุ) ชว่งเวลา ชือ่สมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม (Training)

โดยวิธีอ่ืนๆ (Non-Training) (ระบุ)

แบบฟอร์มที่ 1แบบฟอร์มที่ 1



ขา้ราชการ พนักงานราชการ จัดอบรมภายในกรมฯ ส่งอบรมภายนอกกรมฯ จดัอบรมภายในกรมฯ ส่งอบรมภายนอกกรมฯ

1 นายแผน  สุนทรวิภาต ปศุสัตว์อ าเภอสามชุก สมรรถนะหลักส าหรับข้าราชการพลเรือน e-Learning เม.ย.-ก.ย.60
2 นายธะวิทย ์ สว่างศรี เจ้าพนกังานสัตวบาล ทศันคติทีดี่ต่อการท างานภาครัฐ e-Learning เม.ย.-ก.ย.60
3 ว่าที ่รต.ธนกร  วิทยาจิตรเกษม เจ้าพนกังานสัตวบาล ทศันคติทีดี่ต่อการท างานภาครัฐ e-Learning เม.ย.-ก.ย.60
4 น.ส.อิฐวรรณ  ทองโสภา เจ้าพนกังานสัตวบาล ทศันคติทีดี่ต่อการท างานภาครัฐ e-Learning เม.ย.-ก.ย.60

หมายเหตุ :  1. การจัดท าแผนพัฒนารายบคุคล(IDP) ใหผู้้ประเมินก าหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทกัษะ ทีต้่องพัฒนา  ดังนี้
                     1.1 รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนที ่3 : แผนพัฒนาผลการปฏบิติัราชการรายบคุคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏบิติัราชการ
                          (หนา้3 ของรอบการประเมินผลการปฏบิติัราชการ รอบที ่1  ช่วง ตค.59-มีค60) ของทกุคนภายในหนว่ยงาน การระบชุื่อความสามารถ/ทกัษะทีต้่องพัฒนา ควรระบชุื่อใหเ้ฉพาะเจาะจง
                      1.2 วิธีการพัฒนา หมายถึง การพัฒนาบคุลากรซ่ึงประกอบด้วยการพัฒนาโดยการฝึกอบรม(Training) และ การพัฒนาบคุลากรโดยวิธีอื่นๆ(Non-Training) ดังนี้
                          - การฝึกอบรม (Training) แบง่เปน็ 1.การจัดอบรมภายในกรมฯ หมายถึง หนว่ยงานกรมปศุสัตว์เปน็ผู้จัดฝึกอบรม  

ชว่งเวลา

ตวัชี้วัดดา้นการพัฒนาบคุลากร รอบที่ 2/2560
รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอสามชุก

ล าดบั ชือ่-สกุล

ต าแหน่ง
1. ความสามารถทีต่อ้งพัฒนา 2. สมรรถนะทีต่อ้งพัฒนา 

ชื่อ ความสามารถ/ทักษะ ที่ตอ้งพัฒนา

โดยการฝึกอบรม (Training)

โดยวิธีอ่ืนๆ (Non-Training) (ระบุ) ชว่งเวลา ชือ่สมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม (Training)

โดยวิธีอ่ืนๆ (Non-Training) (ระบุ)

แบบฟอร์มที่ 1แบบฟอร์มที่ 1



ขา้ราชการ พนักงานราชการ จัดอบรมภายในกรมฯ ส่งอบรมภายนอกกรมฯ จดัอบรมภายในกรมฯ ส่งอบรมภายนอกกรมฯ

1 นายศุภวัฒน ์ ทวีสุข ปศุสัตว์อ าเภออู่ทอง สมรรถนะหลักส าหรับข้าราชการพลเรือน e-Learning เม.ย.-ก.ย.60
2 น.ส.สมบรูณ์  ศิลปะมัธยม เจ้าพนกังานสัตวบาลปฏบิติังาน สมรรถนะหลักส าหรับข้าราชการพลเรือน e-Learning เม.ย.-ก.ย.60
3 นายวุฒิชัย  คงขม เจ้าพนกังานสัตวบาล ทศันคติทีดี่ต่อการท างานภาครัฐ e-Learning เม.ย.-ก.ย.60
4 นายวิกรเมศวร์  มาลัย เจ้าพนกังานสัตวบาล ทศันคติทีดี่ต่อการท างานภาครัฐ e-Learning เม.ย.-ก.ย.60
5 นายสมยศ  โตมา เจ้าพนกังานสัตวบาล ทศันคติทีดี่ต่อการท างานภาครัฐ e-Learning เม.ย.-ก.ย.60

หมายเหตุ :  1. การจัดท าแผนพัฒนารายบคุคล(IDP) ใหผู้้ประเมินก าหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทกัษะ ทีต้่องพัฒนา  ดังนี้
                     1.1 รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนที ่3 : แผนพัฒนาผลการปฏบิติัราชการรายบคุคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏบิติัราชการ
                          (หนา้3 ของรอบการประเมินผลการปฏบิติัราชการ รอบที ่1  ช่วง ตค.59-มีค60) ของทกุคนภายในหนว่ยงาน การระบชุื่อความสามารถ/ทกัษะทีต้่องพัฒนา ควรระบชุื่อใหเ้ฉพาะเจาะจง
                      1.2 วิธีการพัฒนา หมายถึง การพัฒนาบคุลากรซ่ึงประกอบด้วยการพัฒนาโดยการฝึกอบรม(Training) และ การพัฒนาบคุลากรโดยวิธีอื่นๆ(Non-Training) ดังนี้
                          - การฝึกอบรม (Training) แบง่เปน็ 1.การจัดอบรมภายในกรมฯ หมายถึง หนว่ยงานกรมปศุสัตว์เปน็ผู้จัดฝึกอบรม  

ชว่งเวลา

ตวัชี้วัดดา้นการพัฒนาบคุลากร รอบที่ 2/2560
รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภออู่ทอง

ล าดบั ชือ่-สกุล

ต าแหน่ง
1. ความสามารถทีต่อ้งพัฒนา 2. สมรรถนะทีต่อ้งพัฒนา 

ชื่อ ความสามารถ/ทักษะ ที่ตอ้งพัฒนา

โดยการฝึกอบรม (Training)

โดยวิธีอ่ืนๆ (Non-Training) (ระบุ) ชว่งเวลา ชือ่สมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม (Training)

โดยวิธีอ่ืนๆ (Non-Training) (ระบุ)

แบบฟอร์มที่ 1แบบฟอร์มที่ 1



ขา้ราชการ พนักงานราชการ จัดอบรมภายในกรมฯ ส่งอบรมภายนอกกรมฯ จดัอบรมภายในกรมฯ ส่งอบรมภายนอกกรมฯ

1 นายวัชระ  ศะศิประภา ปศุสัตว์อ าเภอหนองหญ้าไซ สมรรถนะหลักส าหรับข้าราชการพลเรือน e-Learning เม.ย.-ก.ย.60
2 นายวินยั  บญุชุม เจ้าพนกังานสัตวบาลปฏบิติังาน สมรรถนะหลักส าหรับข้าราชการพลเรือน e-Learning เม.ย.-ก.ย.60
3 นายวิเชียร  ใจมั่น เจ้าพนกังานสัตวบาล ทศันคติทีดี่ต่อการท างานภาครัฐ e-Learning เม.ย.-ก.ย.60
4 นายบญุรอด  อินสว่าง เจ้าพนกังานสัตวบาล ทศันคติทีดี่ต่อการท างานภาครัฐ e-Learning เม.ย.-ก.ย.60
5 นายประกาศิต พุทธโกศา เจ้าพนกังานสัตวบาล ทศันคติทีดี่ต่อการท างานภาครัฐ e-Learning เม.ย.-ก.ย.60

หมายเหตุ :  1. การจัดท าแผนพัฒนารายบคุคล(IDP) ใหผู้้ประเมินก าหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทกัษะ ทีต้่องพัฒนา  ดังนี้
                     1.1 รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนที ่3 : แผนพัฒนาผลการปฏบิติัราชการรายบคุคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏบิติัราชการ
                          (หนา้3 ของรอบการประเมินผลการปฏบิติัราชการ รอบที ่1  ช่วง ตค.59-มีค60) ของทกุคนภายในหนว่ยงาน การระบชุื่อความสามารถ/ทกัษะทีต้่องพัฒนา ควรระบชุื่อใหเ้ฉพาะเจาะจง
                      1.2 วิธีการพัฒนา หมายถึง การพัฒนาบคุลากรซ่ึงประกอบด้วยการพัฒนาโดยการฝึกอบรม(Training) และ การพัฒนาบคุลากรโดยวิธีอื่นๆ(Non-Training) ดังนี้
                          - การฝึกอบรม (Training) แบง่เปน็ 1.การจัดอบรมภายในกรมฯ หมายถึง หนว่ยงานกรมปศุสัตว์เปน็ผู้จัดฝึกอบรม  

ชว่งเวลา

ตวัชี้วัดดา้นการพัฒนาบคุลากร รอบที่ 2/2560
รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี  ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอหนองหญ้าไซ

ล าดบั ชือ่-สกุล

ต าแหน่ง
1. ความสามารถทีต่อ้งพัฒนา 2. สมรรถนะทีต่อ้งพัฒนา 

ชื่อ ความสามารถ/ทักษะ ที่ตอ้งพัฒนา

โดยการฝึกอบรม (Training)

โดยวิธีอ่ืนๆ (Non-Training) (ระบุ) ชว่งเวลา ชือ่สมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม (Training)

โดยวิธีอ่ืนๆ (Non-Training) (ระบุ)

แบบฟอร์มที่ 1แบบฟอร์มที่ 1



1.1 ความสามารถ/ทกัษะ ทีต่อ้งพัฒนา คือ ทศันคตทิีด่ตีอ่การท างานภาครัฐ
ระดับ เหตุผล

ขา้ราชการ พนักงานราชการ ความรู้*(1) ความจ าเปน็ จัดอบรมภายในกรมฯ ส่งอบรมภายนอกกรมฯ วธิอีืน่ๆ(ระบุ) วนัที่ผ่าน ระดับผลการพฒันา*(3)

สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอด่านช้าง นายบญุเลิศ  ตุ้มนิลกาล เจา้พนักงานสัตวบาล 3 4 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 มิ.ย.-ก.ค.60 4
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอบางปลาม้า น.ส.กษมา  วงค์เณร เจา้พนักงานสัตวบาล 3 4 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 มิ.ย.-ก.ค.60 4
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอบางปลาม้า นายสมโภชน์  มานพ เจา้พนักงานสัตวบาล 3 4 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 มิ.ย.-ก.ค.60 4
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอบางปลาม้า นายสุชาติ  จนัทร์เพญ็ เจา้พนักงานสัตวบาล 3 4 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 มิ.ย.-ก.ค.60 4
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอศรีประจันต์ นายศิริชัย  ยาวจนัทึก เจา้พนักงานสัตวบาล 3 4 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 มิ.ย.-ก.ค.60 4
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอศรีประจันต์ นายสุจนิ  ทองมูล เจา้พนักงานสัตวบาล 3 4 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 มิ.ย.-ก.ค.60 4
สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอดอนเจดีย์ นายวสันต์  บญุศรี เจา้พนักงานสัตวบาล 3 4 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 มิ.ย.-ก.ค.60 4
สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอดอนเจดีย์ นายวเิชียร  บญุมาก เจา้พนักงานสัตวบาล 3 4 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 มิ.ย.-ก.ค.60 4
สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอสองพีน่้อง น.ส.รัชตา  นนท์แกว้ เจา้พนักงานสัตวบาล 3 4 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 มิ.ย.-ก.ค.60 4
สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอสองพีน่้อง นายอภรัิกษ ์ ปานเพชร เจา้พนักงานสัตวบาล 3 4 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 มิ.ย.-ก.ค.60 4
สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอสองพีน่้อง นายเฉลิมพล  วฒันไกร เจา้พนักงานสัตวบาล 3 4 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 มิ.ย.-ก.ค.60 4
สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอสามชุก นายธะวทิย ์ สวา่งศรี เจา้พนักงานสัตวบาล 3 4 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 มิ.ย.-ก.ค.60 4
สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอสามชุก วา่ที่ รต.ธนกร  วทิยาจติรเกษม เจา้พนักงานสัตวบาล 3 4 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 มิ.ย.-ก.ค.60 4
สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอสามชุก น.ส.อฐิวรรณ  ทองโสภา เจา้พนักงานสัตวบาล 3 4 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 มิ.ย.-ก.ค.60 4
สนง.ปศุสัตวอ์ าเภออูท่อง นายวฒิุชัย  คงขม เจา้พนักงานสัตวบาล 3 4 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 มิ.ย.-ก.ค.60 4
สนง.ปศุสัตวอ์ าเภออูท่อง นายวกิรเมศวร์  มาลัย เจา้พนักงานสัตวบาล 3 4 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 มิ.ย.-ก.ค.60 4
สนง.ปศุสัตวอ์ าเภออูท่อง นายสมยศ  โตมา เจา้พนักงานสัตวบาล 3 4 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 มิ.ย.-ก.ค.60 4
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอหนองหญ้าไซ นายวเิชียร  ใจมั่น เจา้พนักงานสัตวบาล 3 4 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 มิ.ย.-ก.ค.60 4
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอหนองหญ้าไซ นายบญุรอด  อนิสวา่ง เจา้พนักงานสัตวบาล 3 4 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 มิ.ย.-ก.ค.60 4
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอหนองหญ้าไซ นายประกาศิต พทุธโกศา เจา้พนักงานสัตวบาล 3 4 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 มิ.ย.-ก.ค.60 4

1.2 ความสามารถ/ทกัษะ ทีต่อ้งพัฒนา คือ ___________________________
ระดับ เหตุผล

ขา้ราชการ พนักงานราชการ ความรู้*(1) ความจ าเปน็ จัดอบรมภายในกรมฯ ส่งอบรมภายนอกกรมฯ วธิอีืน่ๆ(ระบุ) วนัที่ผ่าน ระดับผลการพฒันา*(3)

เกณฑ์การให้คะแนน *(1), *(2), *(3)

ระดบัความรูใ้นปัจจบุัน *(1) ระดบัความส าคัญตอ่การปฏบิัตงิาน *(2) ระดบัผลการพัฒนาความสามารถ/ทักษะ *(3)

ตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที ่2/2560
รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจ าเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)  

1. ความสามารถ/ทักษะ ที่ตอ้งพัฒนา
ส านักงานปศุสัตวจ์ังหวดัสุพรรณบุรี

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ชื่อ/สกลุ
ต าแหน่ง

ระดับความส าคัญ *(2)
พฒันาโดย

ช่วงเวลาการพัฒนา
รายงานผลการพฒันาความสามารถ/ทกัษะ

รวมจ านวนบคุลากรทีต่อ้งพัฒนาขา้งตน้ รวม   20  คน

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ชื่อ/สกลุ
ต าแหน่ง

ระดับความส าคัญ *(2)
พฒันาโดย

ช่วงเวลาการพัฒนา
รายงานผลการพฒันาความสามารถ/ทกัษะ

(บันทึกหลังจากได้รับการพัฒนา)

(บันทึกหลังจากได้รับการพัฒนา)

รวมจ านวนบคุลากรทีต่อ้งพัฒนาขา้งตน้ รวม ___ คน

แบบฟอร์มท่ี 2.1
ความสามารถ/ทักษะ



ระดับ 5 ความหมาย มีความรู้และสามารถน ามาใช้ในการปฏบิัติงานได้ดีเยีย่ม ระดับ 5 ความหมาย ส าคัญมากและจ าเป็นต้องพัฒนาเร่งด่วน ระดับ 5 สามารถน ามาปรับใช้ในการท างานได้หลากหลาย ดีมาก

ระดับ 4 ความหมาย มีความรู้และสามารถน ามาใช้ในการปฏบิัติงานได้ดี ระดับ 4 ความหมาย ส าคัญมากและจ าเป็นต้องพัฒนา ระดับ 4 สามารถน ามาปรับใช้กบังานได้ดี

ระดับ 3 ความหมาย มีความรู้และสามารถน ามาใช้ในการปฏบิัติงานพอใช้ ระดับ 3 ความหมาย ส าคัญปานกลาง ควรได้รับการพัฒนา ระดับ 3 สามารถน ามาปรับใช้กบังานได้พอใช้

ระดับ 2 ความหมาย มีความรู้และสามารถน ามาใช้ในการปฏบิัติงานไม่เพียงพอ ระดับ 2 ความหมาย ส าคัญน้อย ความจ าเป็นต้องพัฒนาน้อย ระดับ 2 สามารถน ามาปรับใช้กบังานได้บ้าง

ระดับ 1 ความหมาย ไม่มีความรู้และไม่สามารถน ามาใช้ในการปฏบิัติงาน ระดับ 1 ความหมาย ส าคัญน้อย ไม่จ าเป็นต้องพัฒนา ระดับ 1 สามารถน ามาปรับใช้กบังานได้น้อย

หมายเหตุ :การรายงานผลการพฒันา :  ให้บันทึกหลังจากได้รับการพฒันา และเป็นข้อมูลผลการพฒันาของหน่วยงาน และเพือ่สรุปการรายงานผลการพฒันาให้ กองการเจ้าหน้าที่ต่อไป



ระดับ เหตุผล
ข้าราชการ พนักงานราชการ ที่คาดหวงั*(1) ความจ าเป็น จดัอบรมภายในกรมฯ ส่งอบรมภายนอกกรมฯ วิธีอื่นๆ(ระบ)ุ วันที่ผ่าน ระดับผลการพฒันา*(3)

สนง.ปศุสัตว์อ าเภอด่านช้าง นายพงษ์ศักด์ิ  วีระพงษ์ ปศุสัตว์อ าเภอด่านช้าง 3 3 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 ม.ิย.-ก.ค.60 2
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอด่านช้าง นายอภิชาติ  นิติศิริ สัตวแพทย์ช านาญงาน 3 3 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 ม.ิย.-ก.ค.60 2
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอด่านช้าง นายกิติ  อู่เพ็ชร เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 3 3 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 ม.ิย.-ก.ค.60 2
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอบางปลาม้า นายพิชัย  ประทีปสุข ปศุสัตว์อ าเภอบางปลาม้า 3 3 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 ม.ิย.-ก.ค.60 2
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอบางปลาม้า นายราเมศ  ไข่สุวรรณ สัตวแพทย์ช านาญงาน 3 3 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 ม.ิย.-ก.ค.60 2
สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอศรีประจนัต์ นายสุชาติ  คล้ายสินธุ์ ปศุสัตว์อ าเภอศรีประจันต์ 3 3 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 ม.ิย.-ก.ค.60 2
สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอศรีประจนัต์ นายวัฒนชัย  สุนทรสุวรรณ สัตวแพทย์ช านาญงาน 3 3 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 ม.ิย.-ก.ค.60 2
สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอดอนเจดีย์ นายสมเดช  อินทรสด ปศุสัตว์อ าเภอดอนเจดีย์ 3 3 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 ม.ิย.-ก.ค.60 2
สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอดอนเจดีย์ นายสุเทพ  ตันสุวรรณ์ สัตวแพทย์ช านาญงาน 3 3 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 ม.ิย.-ก.ค.60 2
สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอดอนเจดีย์ นายโพธิ์ทอง  พึ่งงาม เจ้าพนักงานสัตวบาลช านาญงาน 3 3 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 ม.ิย.-ก.ค.60 2
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอสามชุก นายแผน  สุนทรวิภาต ปศุสัตว์อ าเภอสามชุก 3 3 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 ม.ิย.-ก.ค.60 2
สนง.ปศุสัตว์อ าเภออู่ทอง นายศุภวัฒน์  ทวีสุข ปศุสัตว์อ าเภออู่ทอง 3 3 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 ม.ิย.-ก.ค.60 2
สนง.ปศุสัตว์อ าเภออู่ทอง น.ส.สมบูรณ์  ศิลปะมัธยม เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 3 3 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 ม.ิย.-ก.ค.60 2
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอหนองหญ้าไซ นายวัชระ  ศะศิประภา ปศุสัตว์อ าเภอหนองหญ้าไซ 3 3 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 ม.ิย.-ก.ค.60 2
สนง.ปศุสัตว์อ าเภอหนองหญ้าไซ นายวินัย  บุญชุม เจ้าพนักงานสัตวบาลปฏิบัติงาน 3 3 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 ม.ิย.-ก.ค.60 2
สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอสองพีน่้อง น.ส.รัชตา  นนท์แก้ว เจ้าพนักงานสัตวบาล 3 3 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 ม.ิย.-ก.ค.60 2
สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอสองพีน่้อง นายอภิรักษ์  ปานเพชร เจ้าพนักงานสัตวบาล 3 3 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 ม.ิย.-ก.ค.60 2
สนง.ปศุสัตวอ์ าเภอสองพีน่้อง นายเฉลิมพล  วัฒนไกร เจ้าพนักงานสัตวบาล 3 3 e-Learning เม.ย.-ก.ย.60 ม.ิย.-ก.ค.60 2

ระดับ เหตุผล
ข้าราชการ พนักงานราชการ ที่คาดหวงั*(1) ความจ าเป็น จดัอบรมภายในกรมฯ ส่งอบรมภายนอกกรมฯ วิธีอื่นๆ(ระบ)ุ วันที่ผ่าน ระดับผลการพฒันา*(3)

เกณฑ์การให้คะแนน *(1), *(2), *(3)

ตวัชีว้ดัดา้นการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560
 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจ าเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)  

2. สมรรถนะที่ตอ้งการพัฒนา
ส านกังานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบรีุ

2.1 สมรรถนะที่ต้องพัฒนา คือ สมรรถนะหลักส าหรับข้าราชการพลเรือน

ช่วงเวลาการพัฒนา
รายงานผลการพฒันาความสามารถ/ทกัษะ

รวมจ านวนบุคลากรที่ต้องพัฒนาตามสมรรถนะข้างต้น รวม  18  คน

(บนัทกึหลังจากได้รับการพัฒนา)

(บนัทกึหลังจากได้รับการพัฒนา)

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ชื่อ/สกุล
ต าแหน่ง

ระดับความส าคัญ *(2)
พัฒนาโดย

รวมจ านวนบุคลากรที่ต้องพัฒนาตามสมรรถนะข้างต้น รวม _______ คน 

2.2 สมรรถนะที่ต้องพัฒนา คือ

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ชื่อ/สกุล
ต าแหน่ง

ระดับความส าคัญ *(2)
พัฒนาโดย

ช่วงเวลาการพัฒนา
รายงานผลการพฒันาความสามารถ/ทกัษะ

แบบฟอร์มท่ี 2.2
สมรรถนะ



ระดับ เหตุผล
ข้าราชการ พนักงานราชการ ที่คาดหวงั*(1) ความจ าเป็น จดัอบรมภายในกรมฯ ส่งอบรมภายนอกกรมฯ วิธีอื่นๆ(ระบ)ุ วันที่ผ่าน ระดับผลการพฒันา*(3)

ตวัชีว้ดัดา้นการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560
 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะห์ความจ าเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)  

2. สมรรถนะที่ตอ้งการพัฒนา
ส านกังานปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบรีุ

2.1 สมรรถนะที่ต้องพัฒนา คือ สมรรถนะหลักส าหรับข้าราชการพลเรือน

ช่วงเวลาการพัฒนา
รายงานผลการพฒันาความสามารถ/ทกัษะ

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ชื่อ/สกุล
ต าแหน่ง

ระดับความส าคัญ *(2)
พัฒนาโดย

แบบฟอร์มท่ี 2.2
สมรรถนะ

ระดบัที่คาดหวัง *(1) ระดบัความส าคัญตอ่การปฏิบตังิาน *(2) ระดบัผลการพัฒนาสมรรถนะ *(3)

     รวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์มที ่2 แบบสรุปการประเมินสมรรถนะ ระดับ 5 ความหมาย ส าคัญมากและจ าเป็นต้องพฒันาเร่งด่วน ระดับ 3  ความหมาย สูงกวา่เกณฑ์ทีค่าดหวงั

     ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการหน้า 4 ระดับ 4 ความหมาย ส าคัญมากและจ าเป็นต้องพฒันา ระดับ 2  ความหมาย เท่ากบัเกณฑ์ทีค่าดหวงั

ระดับ 3 ความหมาย ส าคัญปานกลาง ควรได้รับการพฒันา ระดับ 1  ต่ ากวา่เกณฑ์ทีค่าดหวงั

ระดับ 2 ความหมาย ส าคัญน้อย ความจ าเป็นต้องพฒันาน้อย

ระดับ 1 ความหมาย ส าคัญน้อย ไม่จ าเป็นต้องพฒันา









11/9/2560 IDP สํานักงานปศสุตัวจั์งหวดัสพุรรณบรุี

http://pvlo-spr.dld.go.th/admin/IDPSuphan.htm 1/1

ตวัชี�วดัผูบ้รหิารระดบัความสาํเร็จในการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
รายละเอียดตวัชี�วดัผู้บริหารด้านการพฒันาบุคลากร : ระดบัความสําเร็จในการการพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชา

แผนและผลการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานรอบที� 1/2558

แผนและผลการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานรอบที� 2/2558

แผนและผลการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานรอบที� 1/2559

แผนและผลการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานรอบที� 2/2559

แผนและผลการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานรอบที� 1/2560

แผนและผลการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาของหน่วยงานรอบที� 2/2560

HOME

http://pvlo-spr.dld.go.th/admin/IDP2558_1.htm
http://pvlo-spr.dld.go.th/admin/IDP2558_2.htm
http://pvlo-spr.dld.go.th/admin/IDP2559_1.htm
http://pvlo-spr.dld.go.th/admin/IDP2559_2.htm
http://pvlo-spr.dld.go.th/admin/IDP2560_1.htm
http://pvlo-spr.dld.go.th/admin/IDP2560_2.htm
http://pvlo-spr.dld.go.th/index.php


11/9/2560 IDP สํานักงานปศสุตัวจั์งหวดัสพุรรณบรุี

http://pvlo-spr.dld.go.th/admin/IDP2560_2.htm 1/1

ตวัชี�วดัผูบ้รหิารระดบัความสาํเร็จในการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
รายละเอียดตวัชี�วดัผู้บริหารด้านการพฒันาบุคลากร : การพฒันาผู้ใต้บงัคบับญัชารอบ 2/2560

แบบฟอร์ม 1 รายงานแผนพฒันารายบคุคล (IDP) ตามการประเมนิผลการปฏบิตังิาน

แบบฟอร์ม 2.1 รายงานแผน/ผลการพฒันารายบคุคลตามการวเิคราะห์ความจาํเป็นของแผนพฒันารายบคุคล (IDP) : ความสามารถ/ทกัษะ ที�ตอ้งพฒันา

แบบฟอร์ม 2.2 รายงานแผน/ผลการพฒันารายบคุคลตามการวเิคราะห์ความจาํเป็นของแผนพฒันารายบคุคล (IDP) : สมรรถนะ ที�ตอ้งการพฒันา

รายงานผลการพฒันาบุคลากรตามตวัชี�วดั

แบบฟอร์ม 1 รายงานแผนพฒันารายบคุคล (IDP) ตามการประเมนิผลการปฏบิตังิาน

แบบฟอร์ม 2.1 รายงานแผน/ผลการพฒันารายบคุคลตามการวเิคราะห์ความจาํเป็นของแผนพฒันารายบคุคล (IDP) : ความสามารถ/ทกัษะ ที�ตอ้งพฒันา

แบบฟอร์ม 2.2 รายงานแผน/ผลการพฒันารายบคุคลตามการวเิคราะห์ความจาํเป็นของแผนพฒันารายบคุคล (IDP) : สมรรถนะ ที�ตอ้งการพฒันา

แบบฟอร์ม 3.1 สรุปรายงานตามตวัชี�วดั : ระดบัความสาํเร็จในการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา : ขา้ราชการ

แบบฟอร์ม 3.2 สรุปรายงานตามตวัชี�วดั : ระดบัความสาํเร็จในการพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชา : พนกังานราชการ

แบบฟอร์ม 4 การประเมนิใหค้ะแนนตนเองตามตวัชี�วดัดา้นการพฒันาบคุลากร รอบที� 2/2560
 

โครงการพฒันาที�ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice)

เอกสารที�เกี�ยวข้อง

หลกัฐานการวางแผน

หลกัฐานการสื�อสาร

หลกัฐานการดาํเนินการ

หลกัฐานการประเมนิและตดิตามผล

หลกัฐานการสรุปรายงานผล
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