
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


