
ข้าราชการ
พนักงาน

ราชการ

จดัอบรม

ภายใน

กรมฯ

ส่งอบรม

ภายนอก

กรมฯ

จดัอบรม

ภายในกรมฯ

ส่งอบรม

ภายนอก

กรมฯ
 -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -

หมายเหตุ :  1. การจดัท าแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ให้ผู้ประเมินก าหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา  ดังนี้
                     1.1 รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนที่ 3 : แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
                          (หน้า 3 ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ช่วงเดือน ต.ค. 59-31 มี.ค. 60) ของทุกคนภายในหน่วยงาน การระบุชื่อความสามารถ/ทักษะที่ต้องพัฒนา ควรระบุชื่อให้เฉพาะเจาะจง
                     1.2 วิธีการพัฒนา หมายถึง การพัฒนาบุคลากรซ่ึงประกอบด้วยการพัฒนาโดยการฝึกอบรม(Training) และ การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอืน่ๆ(Non-Training) ดังนี้
                          - การฝึกอบรม (Training) แบ่งเป็น 1.การจดัอบรมภายในกรมฯ หมายถึง หน่วยงานกรมปศุสัตว์เป็นผู้จดัฝึกอบรม   2.การส่งอบรมภายนอกกรมฯ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภายนอกกรมฯ เป็นผู้จดัฝึกอบรม

                          - การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอืน่ๆ(Non-Training) เช่น การสอนงาน การเป็นพี่เล้ียง การมอบหมายงาน การเพิ่มปริมาณงาน การหมุนเวียนงาน เป็นต้น 
                  

ต าแหน่ง

ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560

1. ความสามารถทีต้่องพัฒนา 2. สมรรถนะทีต้่องพัฒนา 

โดยวิธีอ่ืนๆ 

(Non-Training) 

(ระบุ)

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
หน่วยงาน ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตำก  กลุม่/ฝ่าย/งาน_______-________

โดยการฝึกอบรม 

(Training)
ล าดับ ช่ือ-สกุล ช่ือ ความสามารถ/ทักษะ

 ทีต้่องพัฒนา
ช่วงเวลา

โดยการฝึกอบรม 

(Training)

ช่ือสมรรถนะ
โดยวิธีอ่ืนๆ 

(Non-Training) 

(ระบุ)

ช่วงเวลา

แบบฟอร์มท่ี 1  



ข้าราชการ
พนักงาน

ราชการ

จดัอบรม

ภายใน

กรมฯ

ส่งอบรม

ภายนอก

กรมฯ

จดัอบรม

ภายในกรมฯ

ส่งอบรม

ภายนอก

กรมฯ
1 นางยุพดา  เนื่องวัง เจ้าพนักงาน  -  -  -  -  -  - การท างานเป็นทีม  -  - การพัฒนาตนเอง  ม.ิย. 60 -

ธุรการช านาญงาน โดยวิธี E-Learning  ก.ค. 60

หมายเหตุ :  1. การจดัท าแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ให้ผู้ประเมินก าหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา  ดังนี้
                     1.1 รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนที่ 3 : แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
                          (หน้า 3 ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ช่วงเดือน ต.ค. 59-31 มี.ค. 60) ของทุกคนภายในหน่วยงาน การระบุชื่อความสามารถ/ทักษะที่ต้องพัฒนา ควรระบุชื่อให้เฉพาะเจาะจง
                     1.2 วิธีการพัฒนา หมายถึง การพัฒนาบุคลากรซ่ึงประกอบด้วยการพัฒนาโดยการฝึกอบรม(Training) และ การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอืน่ๆ(Non-Training) ดังนี้
                          - การฝึกอบรม (Training) แบ่งเป็น 1.การจดัอบรมภายในกรมฯ หมายถึง หน่วยงานกรมปศุสัตว์เป็นผู้จดัฝึกอบรม   2.การส่งอบรมภายนอกกรมฯ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภายนอกกรมฯ เป็นผู้จดัฝึกอบรม

                          - การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอืน่ๆ(Non-Training) เช่น การสอนงาน การเป็นพี่เล้ียง การมอบหมายงาน การเพิ่มปริมาณงาน การหมุนเวียนงาน เป็นต้น 

ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560
รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

หน่วยงาน  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตำก  กลุม่/ฝ่าย/งาน  ฝ่ำยบริหำรทั่วไป

ล าดับ ช่ือ-สกุล

ต าแหน่ง
1. ความสามารถทีต้่องพัฒนา 2. สมรรถนะทีต้่องพัฒนา 

ช่ือ ความสามารถ/ทักษะ

 ทีต้่องพัฒนา

โดยการฝึกอบรม 

(Training) โดยวิธีอ่ืนๆ 

(Non-Training) 

(ระบุ)

ช่วงเวลา ช่ือสมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม 

(Training) โดยวิธีอ่ืนๆ 

(Non-Training) 

(ระบุ)

ช่วงเวลา

แบบฟอร์มท่ี 1  



ข้าราชการ
พนักงาน

ราชการ

จดัอบรม

ภายใน

กรมฯ

ส่งอบรม

ภายนอก

กรมฯ

จดัอบรม

ภายในกรมฯ

ส่งอบรม

ภายนอก

กรมฯ
1 นายสุชาติ  มูลสวัสด์ิ นายสัตวแพทย์  -  -  -  -  -  - การมุง่เน้นผลสัมฤทธ์ิ  -  - การพัฒนาตนเอง  ม.ิย. 60 -

ช านาญการพิเศษ โดยวิธี E-Learning  ก.ค. 60

หมายเหตุ :  1. การจดัท าแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ให้ผู้ประเมินก าหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา  ดังนี้
                     1.1 รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนที่ 3 : แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
                          (หน้า 3 ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ช่วงเดือน ต.ค. 59-31 มี.ค. 60) ของทุกคนภายในหน่วยงาน การระบุชื่อความสามารถ/ทักษะที่ต้องพัฒนา ควรระบุชื่อให้เฉพาะเจาะจง
                     1.2 วิธีการพัฒนา หมายถึง การพัฒนาบุคลากรซ่ึงประกอบด้วยการพัฒนาโดยการฝึกอบรม(Training) และ การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอืน่ๆ(Non-Training) ดังนี้
                          - การฝึกอบรม (Training) แบ่งเป็น 1.การจดัอบรมภายในกรมฯ หมายถึง หน่วยงานกรมปศุสัตว์เป็นผู้จดัฝึกอบรม   2.การส่งอบรมภายนอกกรมฯ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภายนอกกรมฯ เป็นผู้จดัฝึกอบรม

                          - การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอืน่ๆ(Non-Training) เช่น การสอนงาน การเป็นพี่เล้ียง การมอบหมายงาน การเพิ่มปริมาณงาน การหมุนเวียนงาน เป็นต้น 

ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560
รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

หน่วยงาน  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตำก  กลุม่/ฝ่าย/งาน  กลุม่พัฒนำสุขภำพสัตว์

ล าดับ ช่ือ-สกุล

ต าแหน่ง
1. ความสามารถทีต้่องพัฒนา 2. สมรรถนะทีต้่องพัฒนา 

ช่ือ ความสามารถ/ทักษะ

 ทีต้่องพัฒนา

โดยการฝึกอบรม 

(Training) โดยวิธีอ่ืนๆ 

(Non-Training) 

(ระบุ)

ช่วงเวลา ช่ือสมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม 

(Training) โดยวิธีอ่ืนๆ 

(Non-Training) 

(ระบุ)

ช่วงเวลา

แบบฟอร์มท่ี 1  



ข้าราชการ
พนักงาน

ราชการ

จดัอบรม

ภายใน

กรมฯ

ส่งอบรม

ภายนอก

กรมฯ

จดัอบรม

ภายในกรมฯ

ส่งอบรม

ภายนอก

กรมฯ
1 นายจ ารัส  เข่งวา นายสัตวแพทย์  -  -  -  -  -  - การมุง่เน้นผลสัมฤทธ์ิ  -  - การพัฒนาตนเอง  ม.ิย. 60 -

ช านาญการ โดยวิธี E-Learning  ก.ค. 60

2 นายอนุสรณ์  วิทยา  - เจา้พนักงาน  -  -  -  -  - การมุง่เน้นผลสัมฤทธ์ิ  -  - การพัฒนาตนเอง  ม.ิย. 60 -
สัตวบาล โดยวิธี E-Learning  ก.ค. 60

หมายเหตุ :  1. การจดัท าแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ให้ผู้ประเมินก าหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา  ดังนี้
                     1.1 รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนที่ 3 : แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
                          (หน้า 3 ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ช่วงเดือน ต.ค. 59-31 มี.ค. 60) ของทุกคนภายในหน่วยงาน การระบุชื่อความสามารถ/ทักษะที่ต้องพัฒนา ควรระบุชื่อให้เฉพาะเจาะจง
                     1.2 วิธีการพัฒนา หมายถึง การพัฒนาบุคลากรซ่ึงประกอบด้วยการพัฒนาโดยการฝึกอบรม(Training) และ การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอืน่ๆ(Non-Training) ดังนี้
                          - การฝึกอบรม (Training) แบ่งเป็น 1.การจดัอบรมภายในกรมฯ หมายถึง หน่วยงานกรมปศุสัตว์เป็นผู้จดัฝึกอบรม   2.การส่งอบรมภายนอกกรมฯ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภายนอกกรมฯ เป็นผู้จดัฝึกอบรม

                          - การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอืน่ๆ(Non-Training) เช่น การสอนงาน การเป็นพี่เล้ียง การมอบหมายงาน การเพิ่มปริมาณงาน การหมุนเวียนงาน เป็นต้น 

ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560
รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

หน่วยงาน  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตำก  กลุม่/ฝ่าย/งาน  กลุม่พัฒนำคุณภำพสินค้ำปศุสัตว์

ล าดับ ช่ือ-สกุล

ต าแหน่ง
1. ความสามารถทีต้่องพัฒนา 2. สมรรถนะทีต้่องพัฒนา 

ช่ือ ความสามารถ/ทักษะ

 ทีต้่องพัฒนา

โดยการฝึกอบรม 

(Training) โดยวิธีอ่ืนๆ 

(Non-Training) 

(ระบุ)

ช่วงเวลา ช่ือสมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม 

(Training) โดยวิธีอ่ืนๆ 

(Non-Training) 

(ระบุ)

ช่วงเวลา

แบบฟอร์มท่ี 1  



ข้าราชการ
พนักงาน

ราชการ

จดัอบรม

ภายใน

กรมฯ

ส่งอบรม

ภายนอก

กรมฯ

จดัอบรม

ภายในกรมฯ

ส่งอบรม

ภายนอก

กรมฯ
1 นายบรรทัด  มะลิวัลย์ นักวิชาการ  -  -  -  -  -  - การมุง่เน้นผลสัมฤทธ์ิ  -  - การพัฒนาตนเอง  ม.ิย. 60 -

สัตวบาลปฏิบัติการ โดยวิธี E-Learning  ก.ค. 60

2 นายคุณรัตน์  ค าเชือ้  - นักวิชาการ  -  -  -  -  - การยึดมัน่ในความ  -  - การพัฒนาตนเอง  ม.ิย. 60 -
สัตวบาล ถูกต้องชอบธรรม และ โดยวิธี E-Learning  ก.ค. 60

จริยธรรม

หมายเหตุ :  1. การจดัท าแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ให้ผู้ประเมินก าหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา  ดังนี้
                     1.1 รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนที่ 3 : แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
                          (หน้า 3 ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ช่วงเดือน ต.ค. 59-31 มี.ค. 60) ของทุกคนภายในหน่วยงาน การระบุชื่อความสามารถ/ทักษะที่ต้องพัฒนา ควรระบุชื่อให้เฉพาะเจาะจง
                     1.2 วิธีการพัฒนา หมายถึง การพัฒนาบุคลากรซ่ึงประกอบด้วยการพัฒนาโดยการฝึกอบรม(Training) และ การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอืน่ๆ(Non-Training) ดังนี้
                          - การฝึกอบรม (Training) แบ่งเป็น 1.การจดัอบรมภายในกรมฯ หมายถึง หน่วยงานกรมปศุสัตว์เป็นผู้จดัฝึกอบรม   2.การส่งอบรมภายนอกกรมฯ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภายนอกกรมฯ เป็นผู้จดัฝึกอบรม

                          - การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอืน่ๆ(Non-Training) เช่น การสอนงาน การเป็นพี่เล้ียง การมอบหมายงาน การเพิ่มปริมาณงาน การหมุนเวียนงาน เป็นต้น 

ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560
รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

หน่วยงาน  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตำก  กลุม่/ฝ่าย/งาน  กลุม่ส่งเสริมและพัฒนำกำรปศุสัตว์

ล าดับ ช่ือ-สกุล

ต าแหน่ง
1. ความสามารถทีต้่องพัฒนา 2. สมรรถนะทีต้่องพัฒนา 

ช่ือ ความสามารถ/ทักษะ

 ทีต้่องพัฒนา

โดยการฝึกอบรม 

(Training) โดยวิธีอ่ืนๆ 

(Non-Training) 

(ระบุ)

ช่วงเวลา ช่ือสมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม 

(Training) โดยวิธีอ่ืนๆ 

(Non-Training) 

(ระบุ)

ช่วงเวลา

แบบฟอร์มท่ี 1  



ข้าราชการ
พนักงาน

ราชการ

จดัอบรม

ภายใน

กรมฯ

ส่งอบรม

ภายนอก

กรมฯ

จดัอบรม

ภายในกรมฯ

ส่งอบรม

ภายนอก

กรมฯ
1 นายรณกร  กษิราช่วยรอด หัวหน้ากลุ่ม  -  -  -  -  -  - การมุง่เน้นผลสัมฤทธ์ิ  -  - การพัฒนาตนเอง  ม.ิย. 60 -

(สัตวแพทย์อาวุโส) โดยวิธี E-Learning  ก.ค. 60

หมายเหตุ :  1. การจดัท าแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ให้ผู้ประเมินก าหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา  ดังนี้
                     1.1 รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนที่ 3 : แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
                          (หน้า 3 ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ช่วงเดือน ต.ค. 59-31 มี.ค. 60) ของทุกคนภายในหน่วยงาน การระบุชื่อความสามารถ/ทักษะที่ต้องพัฒนา ควรระบุชื่อให้เฉพาะเจาะจง
                     1.2 วิธีการพัฒนา หมายถึง การพัฒนาบุคลากรซ่ึงประกอบด้วยการพัฒนาโดยการฝึกอบรม(Training) และ การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอืน่ๆ(Non-Training) ดังนี้
                          - การฝึกอบรม (Training) แบ่งเป็น 1.การจดัอบรมภายในกรมฯ หมายถึง หน่วยงานกรมปศุสัตว์เป็นผู้จดัฝึกอบรม   2.การส่งอบรมภายนอกกรมฯ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภายนอกกรมฯ เป็นผู้จดัฝึกอบรม

                          - การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอืน่ๆ(Non-Training) เช่น การสอนงาน การเป็นพี่เล้ียง การมอบหมายงาน การเพิ่มปริมาณงาน การหมุนเวียนงาน เป็นต้น 

ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560
รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

หน่วยงาน  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตำก  กลุม่/ฝ่าย/งาน  กลุม่ยุทธศำสตร์และสำรสนเทศกำรปศุสัตว์

ล าดับ ช่ือ-สกุล

ต าแหน่ง
1. ความสามารถทีต้่องพัฒนา 2. สมรรถนะทีต้่องพัฒนา 

ช่ือ ความสามารถ/ทักษะ

 ทีต้่องพัฒนา

โดยการฝึกอบรม 

(Training) โดยวิธีอ่ืนๆ 

(Non-Training) 

(ระบุ)

ช่วงเวลา ช่ือสมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม 

(Training) โดยวิธีอ่ืนๆ 

(Non-Training) 

(ระบุ)

ช่วงเวลา

แบบฟอร์มท่ี 1  



ข้าราชการ
พนักงาน

ราชการ

จดัอบรม

ภายใน

กรมฯ

ส่งอบรม

ภายนอก

กรมฯ

จดัอบรม

ภายในกรมฯ

ส่งอบรม

ภายนอก

กรมฯ
1 นายตะวัน  พรมศิลา นายสัตวแพทย์  -  -  -  -  -  - การมุง่เน้นผลสัมฤทธ์ิ  -  - การพัฒนาตนเอง  ม.ิย. 60 -

ช านาญการ โดยวิธี E-Learning  ก.ค. 60

2 นางสาวมนชนก  คงปาน นายสัตวแพทย์  -  -  -  -  -  - การมุง่เน้นผลสัมฤทธ์ิ  -  - การพัฒนาตนเอง  ม.ิย. 60 -
ช านาญการ โดยวิธี E-Learning  ก.ค. 60

3 นายชาตรี  ฟูวงศ์  - เจา้พนักงาน  -  -  -  -  - การมุง่เน้นผลสัมฤทธ์ิ  -  - การพัฒนาตนเอง  ม.ิย. 60 -
สัตวบาล โดยวิธี E-Learning  ก.ค. 60

หมายเหตุ :  1. การจดัท าแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ให้ผู้ประเมินก าหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา  ดังนี้
                     1.1 รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนที่ 3 : แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
                          (หน้า 3 ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ช่วงเดือน ต.ค. 59-31 มี.ค. 60) ของทุกคนภายในหน่วยงาน การระบุชื่อความสามารถ/ทักษะที่ต้องพัฒนา ควรระบุชื่อให้เฉพาะเจาะจง
                     1.2 วิธีการพัฒนา หมายถึง การพัฒนาบุคลากรซ่ึงประกอบด้วยการพัฒนาโดยการฝึกอบรม(Training) และ การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอืน่ๆ(Non-Training) ดังนี้
                          - การฝึกอบรม (Training) แบ่งเป็น 1.การจดัอบรมภายในกรมฯ หมายถึง หน่วยงานกรมปศุสัตว์เป็นผู้จดัฝึกอบรม   2.การส่งอบรมภายนอกกรมฯ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภายนอกกรมฯ เป็นผู้จดัฝึกอบรม

                          - การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอืน่ๆ(Non-Training) เช่น การสอนงาน การเป็นพี่เล้ียง การมอบหมายงาน การเพิ่มปริมาณงาน การหมุนเวียนงาน เป็นต้น 

ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560
รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

หน่วยงาน  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตำก  กลุม่/ฝ่าย/งาน  ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอแมส่อด

ล าดับ ช่ือ-สกุล

ต าแหน่ง
1. ความสามารถทีต้่องพัฒนา 2. สมรรถนะทีต้่องพัฒนา 

ช่ือ ความสามารถ/ทักษะ

 ทีต้่องพัฒนา

โดยการฝึกอบรม 

(Training) โดยวิธีอ่ืนๆ 

(Non-Training) 

(ระบุ)

ช่วงเวลา ช่ือสมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม 

(Training) โดยวิธีอ่ืนๆ 

(Non-Training) 

(ระบุ)

ช่วงเวลา

แบบฟอร์มท่ี 1  



ข้าราชการ
พนักงาน

ราชการ

จดัอบรม

ภายใน

กรมฯ

ส่งอบรม

ภายนอก

กรมฯ

จดัอบรม

ภายในกรมฯ

ส่งอบรม

ภายนอก

กรมฯ
1 นายยงยุทธ  อนันทะยะ  - เจา้พนักงาน  -  -  -  -  - การยึดมัน่ในความ  -  - การพัฒนาตนเอง  ม.ิย. 60 -

สัตวบาล ถูกต้องชอบธรรม และ โดยวิธี E-Learning  ก.ค. 60
จริยธรรม

หมายเหตุ :  1. การจดัท าแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ให้ผู้ประเมินก าหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา  ดังนี้
                     1.1 รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนที่ 3 : แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
                          (หน้า 3 ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ช่วงเดือน ต.ค. 59-31 มี.ค. 60) ของทุกคนภายในหน่วยงาน การระบุชื่อความสามารถ/ทักษะที่ต้องพัฒนา ควรระบุชื่อให้เฉพาะเจาะจง
                     1.2 วิธีการพัฒนา หมายถึง การพัฒนาบุคลากรซ่ึงประกอบด้วยการพัฒนาโดยการฝึกอบรม(Training) และ การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอืน่ๆ(Non-Training) ดังนี้
                          - การฝึกอบรม (Training) แบ่งเป็น 1.การจดัอบรมภายในกรมฯ หมายถึง หน่วยงานกรมปศุสัตว์เป็นผู้จดัฝึกอบรม   2.การส่งอบรมภายนอกกรมฯ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภายนอกกรมฯ เป็นผู้จดัฝึกอบรม

                          - การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอืน่ๆ(Non-Training) เช่น การสอนงาน การเป็นพี่เล้ียง การมอบหมายงาน การเพิ่มปริมาณงาน การหมุนเวียนงาน เป็นต้น 

ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560
รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

หน่วยงาน  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตำก  กลุม่/ฝ่าย/งาน  ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอเมอืงตำก

ล าดับ ช่ือ-สกุล

ต าแหน่ง
1. ความสามารถทีต้่องพัฒนา 2. สมรรถนะทีต้่องพัฒนา 

ช่ือ ความสามารถ/ทักษะ

 ทีต้่องพัฒนา

โดยการฝึกอบรม 

(Training) โดยวิธีอ่ืนๆ 

(Non-Training) 

(ระบุ)

ช่วงเวลา ช่ือสมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม 

(Training) โดยวิธีอ่ืนๆ 

(Non-Training) 

(ระบุ)

ช่วงเวลา

แบบฟอร์มท่ี 1  



ข้าราชการ
พนักงาน

ราชการ

จดัอบรม

ภายใน

กรมฯ

ส่งอบรม

ภายนอก

กรมฯ

จดัอบรม

ภายในกรมฯ

ส่งอบรม

ภายนอก

กรมฯ
1 นายณัฐพลน์  ค่ าคูณ  - เจา้พนักงาน  -  -  -  -  - การยึดมัน่ในความ  -  - การพัฒนาตนเอง  ม.ิย. 60 -

สัตวบาล ถูกต้องชอบธรรม และ โดยวิธี E-Learning  ก.ค. 60
จริยธรรม

หมายเหตุ :  1. การจดัท าแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ให้ผู้ประเมินก าหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา  ดังนี้
                     1.1 รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนที่ 3 : แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
                          (หน้า 3 ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ช่วงเดือน ต.ค. 59-31 มี.ค. 60) ของทุกคนภายในหน่วยงาน การระบุชื่อความสามารถ/ทักษะที่ต้องพัฒนา ควรระบุชื่อให้เฉพาะเจาะจง
                     1.2 วิธีการพัฒนา หมายถึง การพัฒนาบุคลากรซ่ึงประกอบด้วยการพัฒนาโดยการฝึกอบรม(Training) และ การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอืน่ๆ(Non-Training) ดังนี้
                          - การฝึกอบรม (Training) แบ่งเป็น 1.การจดัอบรมภายในกรมฯ หมายถึง หน่วยงานกรมปศุสัตว์เป็นผู้จดัฝึกอบรม   2.การส่งอบรมภายนอกกรมฯ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภายนอกกรมฯ เป็นผู้จดัฝึกอบรม

                          - การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอืน่ๆ(Non-Training) เช่น การสอนงาน การเป็นพี่เล้ียง การมอบหมายงาน การเพิ่มปริมาณงาน การหมุนเวียนงาน เป็นต้น 

ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560
รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

หน่วยงาน  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตำก  กลุม่/ฝ่าย/งาน  ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอวังเจ้ำ

ล าดับ ช่ือ-สกุล

ต าแหน่ง
1. ความสามารถทีต้่องพัฒนา 2. สมรรถนะทีต้่องพัฒนา 

ช่ือ ความสามารถ/ทักษะ

 ทีต้่องพัฒนา

โดยการฝึกอบรม 

(Training) โดยวิธีอ่ืนๆ 

(Non-Training) 

(ระบุ)

ช่วงเวลา ช่ือสมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม 

(Training) โดยวิธีอ่ืนๆ 

(Non-Training) 

(ระบุ)

ช่วงเวลา

แบบฟอร์มท่ี 1  



ข้าราชการ
พนักงาน

ราชการ

จดัอบรม

ภายใน

กรมฯ

ส่งอบรม

ภายนอก

กรมฯ

จดัอบรม

ภายในกรมฯ

ส่งอบรม

ภายนอก

กรมฯ
1 นายวิโรจน์  คล่ีเกษร  - เจา้พนักงาน  -  -  -  -  - การมุง่เน้นผลสัมฤทธ์ิ  -  - การพัฒนาตนเอง  ม.ิย. 60 -

สัตวบาล โดยวิธี E-Learning  ก.ค. 60

หมายเหตุ :  1. การจดัท าแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ให้ผู้ประเมินก าหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา  ดังนี้
                     1.1 รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนที่ 3 : แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
                          (หน้า 3 ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ช่วงเดือน ต.ค. 59-31 มี.ค. 60) ของทุกคนภายในหน่วยงาน การระบุชื่อความสามารถ/ทักษะที่ต้องพัฒนา ควรระบุชื่อให้เฉพาะเจาะจง
                     1.2 วิธีการพัฒนา หมายถึง การพัฒนาบุคลากรซ่ึงประกอบด้วยการพัฒนาโดยการฝึกอบรม(Training) และ การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอืน่ๆ(Non-Training) ดังนี้
                          - การฝึกอบรม (Training) แบ่งเป็น 1.การจดัอบรมภายในกรมฯ หมายถึง หน่วยงานกรมปศุสัตว์เป็นผู้จดัฝึกอบรม   2.การส่งอบรมภายนอกกรมฯ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภายนอกกรมฯ เป็นผู้จดัฝึกอบรม

                          - การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอืน่ๆ(Non-Training) เช่น การสอนงาน การเป็นพี่เล้ียง การมอบหมายงาน การเพิ่มปริมาณงาน การหมุนเวียนงาน เป็นต้น 

ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560
รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

หน่วยงาน  ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดตำก  กลุม่/ฝ่าย/งาน  ส ำนักงำนปศุสัตว์อ ำเภอแมร่ะมำด

ล าดับ ช่ือ-สกุล

ต าแหน่ง
1. ความสามารถทีต้่องพัฒนา 2. สมรรถนะทีต้่องพัฒนา 

ช่ือ ความสามารถ/ทักษะ

 ทีต้่องพัฒนา

โดยการฝึกอบรม 

(Training) โดยวิธีอ่ืนๆ 

(Non-Training) 

(ระบุ)

ช่วงเวลา ช่ือสมรรถนะ

โดยการฝึกอบรม 

(Training) โดยวิธีอ่ืนๆ 

(Non-Training) 

(ระบุ)

ช่วงเวลา

แบบฟอร์มท่ี 1  


