
ชือ่หน่วยงาน

           จ านวนข้าราชการ

ทั้งหมดในหน่วยงาน
58 18 รอบการประเมิน  1/2561

49 27

0 22

จ ำนวนข้ำรำชกำรท่ีมีแผนพัฒนำ 58 จ ำนวนพนักงำนรำชกำรท่ีมีแผนพัฒนำ 18 0 0

ร้อยละ(ต้องไม่น้อยกว่ำ30%) 100.00 ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่ำ30%) 100.00 0 5

4 22
จ ำนวนขรก.ท่ีผ่ำนกำรพัฒนำ 0 จ ำนวนพรก.ท่ีผ่ำนกำรพัฒนำ 0 0

ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่ำ30%) 0.00 ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่ำ30%) 0.00 0

23

0

0

ที่

ชื่อ-สกุล (ไม่นับคนซ้ า: 

เลือกรายงานคนละ 1 

หลักสูตร)

ประเภท

ต าแหน่ง 

(คลิกเพ่ือ

เลือก)

ระบชุื่อเรือ่ง/หลักสูตรที่ต้อง

พัฒนา

ความสอดคล้องตาม

ความรู/้ทักษะ/

คุณลักษณะที่ก าหนด   

(คลิกเพ่ือเลือก)

*คะแนน

ประเมิน

ตนเองก่อน

การพัฒนา

*คะแนนประเมิน

ก่อนการพัฒนา

โดยผู้บงัคับบญัชา

ระดบัตน้

วิธีการพัฒนา 

(คลิกเพ่ือเลือก)

ช่วงเดือน

ที่จะพัฒนา

ชื่อเรือ่ง/หลักสูตรที่

ผ่านการพัฒนา

วิธีการพัฒนา/หรอื

ระบุหากไม่ได้รบั

การพัฒนา (คลิก

เพ่ือเลือก)

*คะแนน

ประเมิน

ตนเองหลัง

การพัฒนา

*คะแนน

ประเมินหลัง

การพัฒนาโดย

ผู้บังคับบัญชา

ระดบัตน้

**คะแนน

ประเมินการ

น าไปใช้ประโยชน์

โดยผู้บังคับบัญชา

ระดบัตน้

ฝ่ำยบริหำรท่ัวไป

1 นำงกำญจนำ  หงษ์ห้อม ข้ำรำชกำร
ควำมรู้ด้ำนงำนสำรบรรณ และ กำร

ใช้งำนระบบสำรบรรณอิเล็กทรอนิกส์
ควำมรับผิดชอบ/ซ่ือสัตย์สุจริต 3 3 อืน่ๆ

ตค.60-มีค.

61

2 นำงสำยพิณ  ม่วงสีตอง ข้ำรำชกำร กำรเขียนหนังสือรำชกำร ควำมรับผิดชอบ/ซ่ือสัตย์สุจริต 3 3
ส่งไปอบรมหน่วยงำน

อืน่
20-22พย.60

3 นำงสำวณัทนัน  ศรีบัวรอด ข้ำรำชกำร กำรเขียนหนังสือรำชกำร ควำมรับผิดชอบ/ซ่ือสัตย์สุจริต 3 3
ส่งไปอบรมหน่วยงำน

อืน่
9-10ตค.60

4 นำงสำวฐิติวรดำ  ดวงไชย ข้ำรำชกำร กำรเขียนหนังสือรำชกำร ควำมรับผิดชอบ/ซ่ือสัตย์สุจริต 3 3
ส่งไปอบรมหน่วยงำน

อืน่
11-12ตค..60

กลุ่มพัฒนำระบบงำนคลัง

5 นำงมัณฑนำ จินตกำนนท์ ข้ำรำชกำร เทคนิคกำรจัดท ำ powerpoint
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
3 3 ชุมชนนักปฏบิัติ มค.-มีค.61

6 นำงสำวรติกร สิทธิสิน ข้ำรำชกำร เทคนิคกำรจัดท ำ powerpoint
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
3 3 ชุมชนนักปฏบิัติ มค.-มีค.61

ผลการพัฒนารายบคุคล (รอบประเมินฯ1:รายงานภายในม.ีค./รอบฯ2:รายงานภายในก.ย.)

สรปุขอบเขตการพัฒนาความรู/้ทักษะ/คุณลักษณะ (คน)
1)ควำมรู้/ทกัษะเฉพำะทำงในสำยงำน(SO, ยทุธ.กระทรวงฯ)

3)ภำวะผู้น ำ/คุณธรรม/จริยธรรม(SO, ยุทธ.กระทรวงฯ,ยุทธ.กรมฯ)

2)ภำษำ (SO)

4)จิตอำสำ/บริกำร (SO)

5)ควำมรับผิดชอบ/ซ่ือสัตย์สุจริต (SO)
6)ท ำงำนเป็นทีม (SO)

7)คิดค้น/พัฒนำและประยกุต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ(SO,ยทุธ.กระทรวงฯ)

8)กฎหมำย/กฎระเบียบในกำรปฏบิัติงำน(ยทุธ.กระทรวงฯ)

9)กำรใช้เทคโนโลยี(ยุทธ.กระทรวงฯ, ยุทธ.กรมฯ) 

10)ทักษะกำรคิด(SO, ยุทธ.กระทรวงฯ,ยุทธ.กรมฯ)

3)E-learning

5)อื่นๆ(กำรสอนงำน กำรมอบหมำยงำนฯลฯ)

2)ส่งไปอบรบหน่วยงำนอื่น

4)ชุมชนนักปฏิบัติ

กองคลัง

หน่วยงานกรอกขอ้มูล จ านวนพนักงานราชการ

ทั้งหมดในหน่วยงาน

1)หน่วยงำนกรมฯจัดอบรมเอง

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บงัคับบญัชารายบคุคล (IDP)  *ปอ้นขอ้มลูเฉพาะชอ่งสีขาวเทา่น้ัน*

สรปุแผน-ผลการพัฒนา

แผ
น

แผนการพัฒนารายบคุคล (รอบประเมินฯ 1: รายงานภายในพ.ย./รอบประเมินฯ 2: รายงานภายในพ.ค.)

ผล

โปรแกรมสรุปผลอัตโนมัติ (ไม่ต้องกรอกข้อมูล) สรปุวิธีการพัฒนา (คน)

**เกณฑ์คะแนนการประเมินการ

น าไปใช้ประโยชน์                                         
5 = น าความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่
พัฒนาไปใช้ประโยชน์ในงานได้ดีมาก                                       
4 = น าความรู้ฯ ท่ีพัฒนาไปใช้
ประโยชน์ในงานได้ดี                                           
3 = น าความรู้ฯ ท่ีพัฒนาไปใช้
ประโยชน์ในงานได้ปานกลาง                                       
2 = น าความรู้ฯ ท่ีพัฒนาไปใช้
ประโยชน์ในงานได้น้อย                                              

1 = น าความรู้ฯ ไปใช้ประโยชน์ใน

งานได้น้อยมาก            
          

*เกณฑ์คะแนนการประเมิน

ความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะก่อน
และหลังการพัฒนา                                          
5 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะระดับดี
มาก                                                  
4 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะระดับดี         
3 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะ
ระดับปานกลาง                                                      
2 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะ
ระดับน้อย                                                       
1 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะใน

แบบฟอร์มIDP: A 

1



ที่

ชื่อ-สกุล (ไม่นับคนซ้ า: 

เลือกรายงานคนละ 1 

หลักสูตร)

ประเภท

ต าแหน่ง 

(คลิกเพ่ือ

เลือก)

ระบชุื่อเรือ่ง/หลักสูตรที่ต้อง

พัฒนา

ความสอดคล้องตาม

ความรู/้ทักษะ/

คุณลักษณะที่ก าหนด   

(คลิกเพ่ือเลือก)

*คะแนน

ประเมิน

ตนเองก่อน

การพัฒนา

*คะแนนประเมิน

ก่อนการพัฒนา

โดยผู้บงัคับบญัชา

ระดบัตน้

วิธีการพัฒนา 

(คลิกเพ่ือเลือก)

ช่วงเดือน

ที่จะพัฒนา

ชื่อเรือ่ง/หลักสูตรที่

ผ่านการพัฒนา

วิธีการพัฒนา/หรอื

ระบุหากไม่ได้รบั

การพัฒนา (คลิก

เพ่ือเลือก)

*คะแนน

ประเมิน

ตนเองหลัง

การพัฒนา

*คะแนน

ประเมินหลัง

การพัฒนาโดย

ผู้บังคับบัญชา

ระดบัตน้

**คะแนน

ประเมินการ

น าไปใช้ประโยชน์

โดยผู้บังคับบัญชา

ระดบัตน้

ผลการพัฒนารายบคุคล (รอบประเมินฯ1:รายงานภายในม.ีค./รอบฯ2:รายงานภายในก.ย.)แผนการพัฒนารายบคุคล (รอบประเมินฯ 1: รายงานภายในพ.ย./รอบประเมินฯ 2: รายงานภายในพ.ค.)

7 น.ส.ธนะศรี  อ่อนศรี
พนักงำน

รำชกำร
เทคนิคกำรจัดท ำ powerpoint

ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
3 3 ชุมชนนักปฏบิัติ มค.-มีค.61

8 นำยณัฐกำญ  อำรีเอือ้
พนักงำน

รำชกำร
เทคนิคกำรจัดท ำ powerpoint

ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
3 3 ชุมชนนักปฏบิัติ มค.-มีค.61

9 นำยเอนกพงศ์  อัศวโยธิน
พนักงำน

รำชกำร

กำรพัฒนำทะเบียนคุมงบประมำณ

รำยจ่ำย

ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
3 3 ชุมชนนักปฏบิัติ มค.-มีค.61

กลุ่มกำรเงิน

10 นำยรำเชนทร์ ตระกูลสุข ข้ำรำชกำร ควำมรู้เกีย่วกับกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
3 4

หน่วยงำนกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ค.-มี.ค.61

11 นำงสมร  ธีรประทีป ข้ำรำชกำร กำรจ่ำยเงินงบประมำณ
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
3 4 อืน่ๆ ม.ค.-มี.ค.61

12 นำงสำวสุมำลี เมืองแก้ว ข้ำรำชกำร กำรเบิกจ่ำยเงินเดือนรำชกำร
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
3 4 อืน่ๆ ม.ค.-มี.ค.61

13 น.ส.สุภทันำรี จันทร์วัน ข้ำรำชกำร กำรเบิกจ่ำยเงินบ ำเหน็จบ ำนำญ
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
3 4 อืน่ๆ ม.ค.-มี.ค.61

14 น.ส.อัมพร บุณยสิทธิ์พิชัย ข้ำรำชกำร ควำมรู้เกีย่วกับกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
3 4

หน่วยงำนกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ค.-มี.ค.61

15 นำงนุกูล สรรพคุณ ข้ำรำชกำร ควำมรู้เกีย่วกับกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
3 4

หน่วยงำนกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ค.-มี.ค.61

16 น.ส.ณัฐสุดำ ทัพดี ข้ำรำชกำร ควำมรู้เกีย่วกับกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
3 4

หน่วยงำนกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ค.-มี.ค.61

17 น.ส.ชลิวัล ดิวิเศษ ข้ำรำชกำร ควำมรู้เกีย่วกับกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
3 4

หน่วยงำนกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ค.-มี.ค.61

18 น.ส.นภษร  เนือ่งชมภู ข้ำรำชกำร ควำมรู้เกีย่วกับกำรจัดซ้ือ-จัดจ้ำง
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
3 4

หน่วยงำนกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ค.-มี.ค.61

19 น.ส.รัชนี วิวัฒนสินชัย ข้ำรำชกำร กำรจ่ำยเงินทดรองรำชกำร
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
3 4 อืน่ๆ ม.ค.-มี.ค.61

20 น.ส.สร้อยฟ้ำ โยลัย ข้ำรำชกำร
กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนหนักงำน

รำชกำร

ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
3 4 อืน่ๆ ม.ค.-มี.ค.61

21 น.ส.เกตุสิรินทร์  มีศรี ข้ำรำชกำร กำรจ่ำยเงินทุนหมุนเวียน
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
3 4 อืน่ๆ ม.ค.-มี.ค.61

22 น.ส.อรุณศรี  กำทอง ข้ำรำชกำร กำรจ่ำยเงินนอกงบประมำณ
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
3 4 อืน่ๆ ม.ค.-มี.ค.61
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ที่

ชื่อ-สกุล (ไม่นับคนซ้ า: 

เลือกรายงานคนละ 1 

หลักสูตร)

ประเภท

ต าแหน่ง 

(คลิกเพ่ือ

เลือก)

ระบชุื่อเรือ่ง/หลักสูตรที่ต้อง

พัฒนา

ความสอดคล้องตาม

ความรู/้ทักษะ/

คุณลักษณะที่ก าหนด   

(คลิกเพ่ือเลือก)

*คะแนน

ประเมิน

ตนเองก่อน

การพัฒนา

*คะแนนประเมิน

ก่อนการพัฒนา

โดยผู้บงัคับบญัชา

ระดบัตน้

วิธีการพัฒนา 

(คลิกเพ่ือเลือก)

ช่วงเดือน

ที่จะพัฒนา

ชื่อเรือ่ง/หลักสูตรที่

ผ่านการพัฒนา

วิธีการพัฒนา/หรอื

ระบุหากไม่ได้รบั

การพัฒนา (คลิก

เพ่ือเลือก)

*คะแนน

ประเมิน

ตนเองหลัง

การพัฒนา

*คะแนน

ประเมินหลัง

การพัฒนาโดย

ผู้บังคับบัญชา

ระดบัตน้

**คะแนน

ประเมินการ

น าไปใช้ประโยชน์

โดยผู้บังคับบัญชา

ระดบัตน้

ผลการพัฒนารายบคุคล (รอบประเมินฯ1:รายงานภายในม.ีค./รอบฯ2:รายงานภายในก.ย.)แผนการพัฒนารายบคุคล (รอบประเมินฯ 1: รายงานภายในพ.ย./รอบประเมินฯ 2: รายงานภายในพ.ค.)

23 น.ส.สุวรรณี เคียรประเสริฐ
พนักงำน

รำชกำร
ค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงไปรำชกำร

กฎหมำย/กฎระเบียบในกำร

ปฏบิัติงำน
3 4

หน่วยงำนกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ค.-มี.ค.61

24 น.ส.สรรพ์วิทำ อัษฎณัฐโยธิน
พนักงำน

รำชกำร
ค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงไปรำชกำร

กฎหมำย/กฎระเบียบในกำร

ปฏบิัติงำน
3 4

หน่วยงำนกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ค.-มี.ค.61

25 นำยอนันต์  ค ำบุญเหลือ
พนักงำน

รำชกำร
ค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงไปรำชกำร

กฎหมำย/กฎระเบียบในกำร

ปฏบิัติงำน
3 4

หน่วยงำนกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ค.-มี.ค.61

26 นำงสำวสิรินันต์  ไตรรัตนำภกิุล
พนักงำน

รำชกำร
ค่ำใช้จ่ำยกำรเดินทำงไปรำชกำร

กฎหมำย/กฎระเบียบในกำร

ปฏบิัติงำน
3 4

หน่วยงำนกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ค.-มี.ค.61

27 นำงสำวโสภดิำ  มิง่มำลี
พนักงำน

รำชกำร
กำรหักหนีบุ้คคลท่ีสำม

ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
3 4 อืน่ๆ ม.ค.-มี.ค.61

28 นำยบุรินทร์  ทิศำภำคย์
พนักงำน

รำชกำร

ควำมรู้เกีย่วกับกำรโอนสิทธิเรียกร้อง

ในกำรรับเงิน

ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
3 4 อืน่ๆ ม.ค.-มี.ค.61

กลุ่มบัญชี

29 จุไรรักษ์ อุนำภร์ี ข้ำรำชกำร ktb corporate online
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
2 2

หน่วยงำนกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค.60-มี.ค.

61

30 จิรำวรรณ จิรัฐิติกำลตระกูล ข้ำรำชกำร ktb corporate online
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
2 2

หน่วยงำนกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค.60-มี.ค.

61

31 ดวงใจ สมบูรณ์วีรรัตน์ ข้ำรำชกำร ktb corporate online
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
2 2

หน่วยงำนกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค.60-มี.ค.

61

32 เอือ้งแก้ว  ศิลปศำสตร์ ข้ำรำชกำร ktb corporate online
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
2 2

หน่วยงำนกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค.60-มี.ค.

61

33 อ ำภำพร  ตันย้ง ข้ำรำชกำร ktb corporate online
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
2 2

หน่วยงำนกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค.60-มี.ค.

61

34 มณฑวรรณ  ช่ืนค้ำ ข้ำรำชกำร ktb corporate online
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
2 2

หน่วยงำนกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค.60-มี.ค.

61

35 ศุภวรรณ  เนียมสอน ข้ำรำชกำร ktb corporate online
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
2 2

หน่วยงำนกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค.60-มี.ค.

61

36 วันนำ มหำนำม ข้ำรำชกำร ktb corporate online
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
2 2

หน่วยงำนกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค.60-มี.ค.

61

37 วิไลภรณ์ บำงผ้ึง ข้ำรำชกำร ktb corporate online
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
2 2

หน่วยงำนกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค.60-มี.ค.

61

38 จิตรฤดี เศรษฐศุภำงค์ ข้ำรำชกำร ktb corporate online
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
2 2

หน่วยงำนกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค.60-มี.ค.

61

3



ที่

ชื่อ-สกุล (ไม่นับคนซ้ า: 

เลือกรายงานคนละ 1 

หลักสูตร)

ประเภท

ต าแหน่ง 

(คลิกเพ่ือ

เลือก)

ระบชุื่อเรือ่ง/หลักสูตรที่ต้อง

พัฒนา

ความสอดคล้องตาม

ความรู/้ทักษะ/

คุณลักษณะที่ก าหนด   

(คลิกเพ่ือเลือก)

*คะแนน

ประเมิน

ตนเองก่อน

การพัฒนา

*คะแนนประเมิน

ก่อนการพัฒนา

โดยผู้บงัคับบญัชา

ระดบัตน้

วิธีการพัฒนา 

(คลิกเพ่ือเลือก)

ช่วงเดือน

ที่จะพัฒนา

ชื่อเรือ่ง/หลักสูตรที่

ผ่านการพัฒนา

วิธีการพัฒนา/หรอื

ระบุหากไม่ได้รบั

การพัฒนา (คลิก

เพ่ือเลือก)

*คะแนน

ประเมิน

ตนเองหลัง

การพัฒนา

*คะแนน

ประเมินหลัง

การพัฒนาโดย

ผู้บังคับบัญชา

ระดบัตน้

**คะแนน

ประเมินการ

น าไปใช้ประโยชน์

โดยผู้บังคับบัญชา

ระดบัตน้

ผลการพัฒนารายบคุคล (รอบประเมินฯ1:รายงานภายในม.ีค./รอบฯ2:รายงานภายในก.ย.)แผนการพัฒนารายบคุคล (รอบประเมินฯ 1: รายงานภายในพ.ย./รอบประเมินฯ 2: รายงานภายในพ.ค.)

39 ณัฐชัย  ไวยสุตรำ ข้ำรำชกำร ktb corporate online
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
2 2

หน่วยงำนกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค.60-มี.ค.

61

40 ณปภชั  ปำลวัฒน์ ข้ำรำชกำร ktb corporate online
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
2 2

หน่วยงำนกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค.60-มี.ค.

61

41 เกิดศิริ  ช่ำงสลัก ข้ำรำชกำร ktb corporate online
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
2 2

หน่วยงำนกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค.60-มี.ค.

61

42 มำชำริน  ปำลำเลย์ ข้ำรำชกำร ktb corporate online
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
2 2

หน่วยงำนกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค.60-มี.ค.

61

43 เยำวลักษณ์  กิตติคุณ
พนักงำน

รำชกำร
ktb corporate online

ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
2 2

หน่วยงำนกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค.60-มี.ค.

61

44 วชิระ แก้วสว่ำง
พนักงำน

รำชกำร
ktb corporate online

ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
2 2

หน่วยงำนกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค.60-มี.ค.

61

45 หงษ์ษำ พลเยีย่ม
พนักงำน

รำชกำร
ktb corporate online

ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
2 2

หน่วยงำนกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค.60-มี.ค.

61

กลุ่มเงินทุนหมุนเวียนและเงินนอก

งบประมำณ

46 นำงสำวดวงพร กิติสุธำธรรม ข้ำรำชกำร กำรกันเงิน
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
2 2 อืน่ๆ

ต.ค.60-มี.ค.

61

กลุ่มงบประมำณ

47 น.ส.พัชมน  เจริญสวัสด์ิ ข้ำรำชกำร ควำมรู้ด้ำนงบประมำณ
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
4 4 อืน่ๆ มค.-มีค.61

48 น.ส.เนำวรัตน์ อินทร์ช่วย ข้ำรำชกำร ควำมรู้ด้ำนงบประมำณ
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
4 4 อืน่ๆ มค.-มีค.61

49 น.ส.ชุติมำ  เพ็ชรรัตน์ ข้ำรำชกำร ควำมรู้ด้ำนงบประมำณ
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
4 4 อืน่ๆ มค.-มีค.61

50 นำงมัณฑนำ ค ำนำน ข้ำรำชกำร ควำมรู้ด้ำนงบประมำณ
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
4 4 อืน่ๆ มค.-มีค.61

51 น.ส. ริญญำภทั มะลำหอม ข้ำรำชกำร ควำมรู้ด้ำนงบประมำณ
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
4 4 อืน่ๆ มค.-มีค.61

52 น.ส. ปำจำรีย์ พิมสิม
พนักงำน

รำชกำร
ควำมรู้ด้ำนงบประมำณ

ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
3 3 อืน่ๆ มค.-มีค.61

53 น.ส.วิไลพร ยศธสำร
พนักงำน

รำชกำร
ควำมรู้ด้ำนงบประมำณ

ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
3 3 อืน่ๆ มค.-มีค.61

4



ที่

ชื่อ-สกุล (ไม่นับคนซ้ า: 

เลือกรายงานคนละ 1 

หลักสูตร)

ประเภท

ต าแหน่ง 

(คลิกเพ่ือ

เลือก)

ระบชุื่อเรือ่ง/หลักสูตรที่ต้อง

พัฒนา

ความสอดคล้องตาม

ความรู/้ทักษะ/

คุณลักษณะที่ก าหนด   

(คลิกเพ่ือเลือก)

*คะแนน

ประเมิน

ตนเองก่อน

การพัฒนา

*คะแนนประเมิน

ก่อนการพัฒนา

โดยผู้บงัคับบญัชา

ระดบัตน้

วิธีการพัฒนา 

(คลิกเพ่ือเลือก)

ช่วงเดือน

ที่จะพัฒนา

ชื่อเรือ่ง/หลักสูตรที่

ผ่านการพัฒนา

วิธีการพัฒนา/หรอื

ระบุหากไม่ได้รบั

การพัฒนา (คลิก

เพ่ือเลือก)

*คะแนน

ประเมิน

ตนเองหลัง

การพัฒนา

*คะแนน

ประเมินหลัง

การพัฒนาโดย

ผู้บังคับบัญชา

ระดบัตน้

**คะแนน

ประเมินการ

น าไปใช้ประโยชน์

โดยผู้บังคับบัญชา

ระดบัตน้

ผลการพัฒนารายบคุคล (รอบประเมินฯ1:รายงานภายในม.ีค./รอบฯ2:รายงานภายในก.ย.)แผนการพัฒนารายบคุคล (รอบประเมินฯ 1: รายงานภายในพ.ย./รอบประเมินฯ 2: รายงานภายในพ.ค.)

54 น.ส.อัญญรัช หิรัญวุฒกร
พนักงำน

รำชกำร
ควำมรู้ด้ำนงบประมำณ

ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
3 3 อืน่ๆ มค.-มีค.61

กลุ่มพัสดุ

55 นำงสำวปรำถนำ อุนทะอ่อน ข้ำรำชกำร
ควำมรู้เกีย่วกับ พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำง

และกฏหมำยล ำดับรอง

กฎหมำย/กฎระเบียบในกำร

ปฏบิัติงำน
3 3

ส่งไปอบรมหน่วยงำน

อืน่
มค.-มีค.61

56 นำงสำวจุธำทิพย์ จันศรี ข้ำรำชกำร
ควำมรู้เกีย่วกับ พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำง

และกฏหมำยล ำดับรอง

กฎหมำย/กฎระเบียบในกำร

ปฏบิัติงำน
3 3

ส่งไปอบรมหน่วยงำน

อืน่
มค.-มีค.61

57 น.ส.ประไพจิตร อำจวิเชียร ข้ำรำชกำร
ควำมรู้เกีย่วกับ พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำง

และกฏหมำยล ำดับรอง

กฎหมำย/กฎระเบียบในกำร

ปฏบิัติงำน
3 3

ส่งไปอบรมหน่วยงำน

อืน่
มค.-มีค.61

58 น.ส. ลินดำ สุขประเสริฐ ข้ำรำชกำร
ควำมรู้เกีย่วกับ พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำง

และกฏหมำยล ำดับรอง

กฎหมำย/กฎระเบียบในกำร

ปฏบิัติงำน
3 3

ส่งไปอบรมหน่วยงำน

อืน่
มค.-มีค.61

59 นำงนิภำภรณ์  พินิจ ข้ำรำชกำร
ควำมรู้เกีย่วกับ พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำง

และกฏหมำยล ำดับรอง

กฎหมำย/กฎระเบียบในกำร

ปฏบิัติงำน
3 3

ส่งไปอบรมหน่วยงำน

อืน่
มค.-มีค.61

60 นำงอรวรรณ์  ยอดแก้ว ข้ำรำชกำร
ควำมรู้เกีย่วกับ พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำง

และกฏหมำยล ำดับรอง

กฎหมำย/กฎระเบียบในกำร

ปฏบิัติงำน
3 3

ส่งไปอบรมหน่วยงำน

อืน่
มค.-มีค.61

61 นำงสมคิด  แสงตะกรณ์ ข้ำรำชกำร
ควำมรู้เกีย่วกับ พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำง

และกฏหมำยล ำดับรอง

กฎหมำย/กฎระเบียบในกำร

ปฏบิัติงำน
3 3

ส่งไปอบรมหน่วยงำน

อืน่
มค.-มีค.61

62 นำงสำวสมหมำย กุหลำบศรี ข้ำรำชกำร
ควำมรู้เกีย่วกับ พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำง

และกฏหมำยล ำดับรอง

กฎหมำย/กฎระเบียบในกำร

ปฏบิัติงำน
3 3

ส่งไปอบรมหน่วยงำน

อืน่
มค.-มีค.61

63 นำงสำวยุพำ  บุญโสม ข้ำรำชกำร
ควำมรู้เกีย่วกับ พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำง

และกฏหมำยล ำดับรอง

กฎหมำย/กฎระเบียบในกำร

ปฏบิัติงำน
3 3

ส่งไปอบรมหน่วยงำน

อืน่
มค.-มีค.61

64 นำงอังคณำ  เหล่ำวงษำ ข้ำรำชกำร
ควำมรู้เกีย่วกับ พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำง

และกฏหมำยล ำดับรอง

กฎหมำย/กฎระเบียบในกำร

ปฏบิัติงำน
3 3

ส่งไปอบรมหน่วยงำน

อืน่
มค.-มีค.61

65 นำงปัทมำ  เทพชนะ ข้ำรำชกำร
ควำมรู้เกีย่วกับ พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำง

และกฏหมำยล ำดับรอง

กฎหมำย/กฎระเบียบในกำร

ปฏบิัติงำน
3 3

ส่งไปอบรมหน่วยงำน

อืน่
มค.-มีค.61

66 นำงสำววรำงค์รัตน์ เวียงเงิน ข้ำรำชกำร
ควำมรู้เกีย่วกับ พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำง

และกฏหมำยล ำดับรอง

กฎหมำย/กฎระเบียบในกำร

ปฏบิัติงำน
3 3

ส่งไปอบรมหน่วยงำน

อืน่
มค.-มีค.61

67 นำงสำวรัตนำ ถึงกระโทก ข้ำรำชกำร
ควำมรู้เกีย่วกับ พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำง

และกฏหมำยล ำดับรอง

กฎหมำย/กฎระเบียบในกำร

ปฏบิัติงำน
3 3

ส่งไปอบรมหน่วยงำน

อืน่
มค.-มีค.61

68 นำงสำวภทัรำพร  พุฒใหญ่ ข้ำรำชกำร
ควำมรู้เกีย่วกับ พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำง

และกฏหมำยล ำดับรอง

กฎหมำย/กฎระเบียบในกำร

ปฏบิัติงำน
2 2

ส่งไปอบรมหน่วยงำน

อืน่
มค.-มีค.61

69 นำงสำวมำลัยทอง สุขรักษ์ ข้ำรำชกำร
ควำมรู้เกีย่วกับ พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำง

และกฏหมำยล ำดับรอง

กฎหมำย/กฎระเบียบในกำร

ปฏบิัติงำน
2 2

ส่งไปอบรมหน่วยงำน

อืน่
มค.-มีค.61
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ที่

ชื่อ-สกุล (ไม่นับคนซ้ า: 

เลือกรายงานคนละ 1 

หลักสูตร)

ประเภท

ต าแหน่ง 

(คลิกเพ่ือ

เลือก)

ระบชุื่อเรือ่ง/หลักสูตรที่ต้อง

พัฒนา

ความสอดคล้องตาม

ความรู/้ทักษะ/

คุณลักษณะที่ก าหนด   

(คลิกเพ่ือเลือก)

*คะแนน

ประเมิน

ตนเองก่อน

การพัฒนา

*คะแนนประเมิน

ก่อนการพัฒนา

โดยผู้บงัคับบญัชา

ระดบัตน้

วิธีการพัฒนา 

(คลิกเพ่ือเลือก)

ช่วงเดือน

ที่จะพัฒนา

ชื่อเรือ่ง/หลักสูตรที่

ผ่านการพัฒนา

วิธีการพัฒนา/หรอื

ระบุหากไม่ได้รบั

การพัฒนา (คลิก

เพ่ือเลือก)

*คะแนน

ประเมิน

ตนเองหลัง

การพัฒนา

*คะแนน

ประเมินหลัง

การพัฒนาโดย

ผู้บังคับบัญชา

ระดบัตน้

**คะแนน

ประเมินการ

น าไปใช้ประโยชน์

โดยผู้บังคับบัญชา

ระดบัตน้

ผลการพัฒนารายบคุคล (รอบประเมินฯ1:รายงานภายในม.ีค./รอบฯ2:รายงานภายในก.ย.)แผนการพัฒนารายบคุคล (รอบประเมินฯ 1: รายงานภายในพ.ย./รอบประเมินฯ 2: รายงานภายในพ.ค.)

70 นำงอำรีรัตน์  หน่ำยครบุรี ข้ำรำชกำร
ควำมรู้เกีย่วกับ พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำง

และกฏหมำยล ำดับรอง

กฎหมำย/กฎระเบียบในกำร

ปฏบิัติงำน
2 2

ส่งไปอบรมหน่วยงำน

อืน่
มค.-มีค.61

71 นำงพรรุ่ง  ปำนเทวัญ ข้ำรำชกำร
ควำมรู้เกีย่วกับ พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำง

และกฏหมำยล ำดับรอง

กฎหมำย/กฎระเบียบในกำร

ปฏบิัติงำน
2 2

ส่งไปอบรมหน่วยงำน

อืน่
มค.-มีค.61

72 น.ส. พัชรินทร์ ศีรีเพ็ชร
พนักงำน

รำชกำร

ควำมรู้เกีย่วกับ พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำง

และกฏหมำยล ำดับรอง

กฎหมำย/กฎระเบียบในกำร

ปฏบิัติงำน
2 2

ส่งไปอบรมหน่วยงำน

อืน่
มค.-มีค.61

73 นำงสำวสรรสนีย์ ศึกสม
พนักงำน

รำชกำร

ควำมรู้เกีย่วกับ พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้ำง

และกฏหมำยล ำดับรอง

กฎหมำย/กฎระเบียบในกำร

ปฏบิัติงำน
2 2

ส่งไปอบรมหน่วยงำน

อืน่
มค.-มีค.61

กลุ่มเร่งรัดติดตำมงบประมำณ

74 น.ส.วันทนำ ยรรยงยศ ข้ำรำชกำร เร่งรัดกำรก่อหนีผู้กพันงบลงทุน
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
4 4 อืน่ๆ มค.-มีค.61

75 น.ส.สุนิสำ ศรีทอง ข้ำรำชกำร เร่งรัดกำรก่อหนีผู้กพันงบลงทุน
ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
4 4 อืน่ๆ มค.-มีค.61

76 น.ส.ร ำไพ กอแก้ว
พนักงำน

รำชกำร
เร่งรัดกำรก่อหนีผู้กพันงบลงทุน

ควำมรู้/ทักษะเฉพำะทำงในสำย

งำน
4 4 อืน่ๆ มค.-มีค.61
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