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1 นายเศวตชัย  กุหลาบศรี P สอนงาน ม.ค. 60 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน ม.ค. 60
2  นายไกรวุฒิ   วังธนากร P สอนงาน ม.ค. 60 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน ม.ค. 60
3  นายธีระ   ลิขิตธรรมวาณิช P สอนงาน ม.ค. 60 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน ม.ค. 60
4  นายสมชาย   หมื่นเดช P สอนงาน ม.ค. 60 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน ม.ค. 60
5  นายคนิรัชต์  สัจจา P สอนงาน ม.ค. 60 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน ม.ค. 60
6  นายทรงพล  สันติสุขไพศาล P สอนงาน ม.ค. 60 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน ม.ค. 60
7  นายกันตพัฒน์   ล่ันซ้าย P สอนงาน ม.ค. 60 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน ม.ค. 60
8  นางเสาวนีย์  พวงไพบูลย์ P      การฝึกอบรมการพิมพ์ สอนงาน ม.ค. 60 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน ม.ค. 60
9  นางรัตน์ธิญา  สัจจา P      หนังสือราชการ สอนงาน ม.ค. 60 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน ม.ค. 60
10  นางสาวนุชนาถ  ฤทธิรงค์ P      ด้วยโปรแกรม สอนงาน ม.ค. 60 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน ม.ค. 60
11  นางนิสา  ไชยสุทธินันท์ P      Microsoft word สอนงาน ม.ค. 60 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน ม.ค. 60
12  นายประพันธ์  ศรีวะอุไร P สอนงาน ม.ค. 60 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน ม.ค. 60
13  นางสาวพิศมัย  หินนนท์ P สอนงาน ม.ค. 60 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน ม.ค. 60
14  นายทินกร  อ่องเล่ือม P สอนงาน ม.ค. 60 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน ม.ค. 60
15  นางสาวกชพร  แก้วยอด P สอนงาน ม.ค. 60 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน ม.ค. 60
16  นายภคิน  จันทร์เกตุ P สอนงาน ม.ค. 60 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน ม.ค. 60
17  นายชัชวาลย์   หล่่าจันทึก P สอนงาน ม.ค. 60 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน ม.ค. 60
18  นายพงษ์พัฒน์   เทพปฏิพัธน์ P สอนงาน ม.ค. 60 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน ม.ค. 60
19  นายสมภพ  ประเสริฐสังข์ P สอนงาน ม.ค. 60 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน ม.ค. 60
20  นางสาววีระยา  ปาปะนัง P สอนงาน ม.ค. 60 ความใฝ่รู้รอบด้าน สอนงาน ม.ค. 60

ต าแหน่ง

ตัวชี้วดัด้านการพัฒนาบคุลากร รอบที ่1/2560

1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 

โดยวธิีอ่ืนๆ 
(Non-Training) 

(ระบ)ุ

รายงานแผนพัฒนารายบคุคล(IDP) ตามการประเมินผลการปฏิบตัิงาน 
หน่วยงาน  ส ำนักงำนปศุสัตวจ์ังหวดันนทบรุี  กลุ่ม/ฝ่าย/งาน ยทุธศำสตร์และสำรสนเทศกำรพัฒนำปศุสัตว์

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

ล าดับ ชื่อ-สกุล ชื่อ ความสามารถ/ทักษะ ที่
ต้องพัฒนา

ช่วงเวลา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

ชื่อสมรรถนะ
โดยวธิีอ่ืนๆ 

(Non-Training) 
(ระบ)ุ

ช่วงเวลา

แบบฟอร์มที่ 1  



หมายเหตุ :  1. การจัดท่าแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ให้ผู้ประเมินก่าหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา  ดังนี้
                     1.1 รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนที่ 3 : แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
                          (หน้า 3 ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ 2 ช่วงเดือน เมย 59-กย 59) ของทุกคนภายในหน่วยงาน การระบุชื่อความสามารถ/ทักษะที่ต้องพัฒนา ควรระบุชื่อให้เฉพาะเจาะจง
                     1.2 วิธีการพัฒนา หมายถึง การพัฒนาบุคลากรซ่ึงประกอบด้วยการพัฒนาโดยการฝึกอบรม(Training) และ การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอื่นๆ(Non-Training) ดังนี้
                          - การฝึกอบรม (Training) แบ่งเป็น 1.การจดัอบรมภายในกรมฯ หมายถงึ หน่วยงานกรมปศุสัตวเ์ป็นผู้จดัฝึกอบรม   2.การส่งอบรมภายนอกกรมฯ หมายถงึ หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภายนอกกรมฯ เป็นผู้จดัฝึกอบรม
                          - การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอื่นๆ(Non-Training) เช่น การสอนงาน การเป็นพี่เล้ียง การมอบหมายงาน การเพิ่มปริมาณงาน การหมุนเวียนงาน เป็นต้น 


