
ข้าราชการ พนักงานราชการ
จดัอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอกกรมฯ

จดัอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

1 นาย ราเชนทร์  ตระกูลสุข นวก.เงินและบัญชีช านาญการ เมย.-กย.60
2 นาง สมร   ธีรประทีป นวก.เงินและบัญชีช านาญการ เมย.-กย.60
3 น.ส. สุมาลี   เมืองแก้ว นวก.เงินและบัญชีช านาญการ เมย.-กย.60
4 นาง นุกูล  สรรพคุณ นวก.เงินและบัญชีช านาญการ เมย.-กย.60
5 น.ส.อัมพร บุณยสิทธ์ิพิชัย นวก.เงินและบัญชีช านาญการ เมย.-กย.60
6 น.ส. นภษร  เน่ืองชมภู นวก.เงินและบัญชีช านาญการ เมย.-กย.60
7 น.ส. ณัฐสุดา   ทัพดี นวก.เงินและบัญชีปฏิบัติการ กรมบัญชีกลาง 1. การสอนงาน เมย.-กย.60
8 น.ส. ชลิวัล  ดีวิเศษ นวก.เงินและบัญชีปฏิบัติการ ความรู้ด้านการเงิน กองคลัง หรือส านัก 2. การจดัชุมชน ต่อเน่ือง 1. มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ P การให้ค าแนะน า เมย.-กย.60
9 น.ส. สุภัทนารี   จนัทร์วัน นวก.เงินและบัญชีปฏิบัติการ การคลังและพัสดุ จดัอบรม งบประมาณหรือ    นักปฏิบัติ ตลอดปี 2. ความคิดริเร่ิม การหมุนเวียนงาน เมย.-กย.60
10 น.ส. รัชนี   วิวัฒนสินชัย จพ.เงินและบัญชีช านาญงาน หน่วยงานอื่น เมย.-กย.60
11 น.ส. อรุณศรี   กาทอง จพ.เงินและบัญชีปฏิบัติงาน เมย.-กย.60
12 น.ส. ละอองดาว   อ่อนศรี จพ.เงินและบัญชีปฏิบัติงาน เมย.-กย.60
13 น.ส. สร้อยฟ้า   โยลัย จพ.เงินและบัญชีปฏิบัติงาน เมย.-กย.60
14 น.ส. เกตุสิรินทร์   มีศรี จพ.เงินและบัญชีปฏิบัติงาน เมย.-กย.60
15 น.ส. สุวรรณี   เคียรประเสริฐ นวก.เงินและบัญชี เมย.-กย.60
16 น.ส. สรรพ์วิทา   อัษฏณัฐโยธิน นวก.เงินและบัญชี เมย.-กย.60
17 ว่าท่ี รต.หญงิ ขวัญแก้ว   ทองเกตุ นวก.เงินและบัญชี เมย.-กย.60
18 นาย อนันต์   ค าบุญเหลือ นวก.เงินและบัญชี เมย.-กย.60
19 น.ส. สิรินันต์   ไตรรัตนาภิกุล นวก.เงินและบัญชี เมย.-กย.60
20 น.ส. โสภิดา ม่ิงมาลี จพ.เงินและบัญชี เมย.-กย.60
21 นายบุรินทร์  ทิศาภาคย์ จพ.เงินและบัญชี เมย.-กย.60

หมายเหตุ :  1. การจดัท าแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ให้ผู้ประเมินก าหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทักษะ ท่ีต้องพัฒนา  ดังน้ี
                     1.1 รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนท่ี 3 : แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
                          (หน้า 3 ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบท่ี 2 เมย 59 - 30 กย 59) ของทุกคนภายในหน่วยงาน การระบุช่ือความสามารถ/ทักษะท่ีต้องพัฒนา ควรระบุช่ือให้เฉพาะเจาะจง
                     1.2 วิธีการพัฒนา หมายถึง การพัฒนาบุคลากรซ่ึงประกอบด้วยการพัฒนาโดยการฝึกอบรม(Training) และ การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอื่นๆ(Non-Training) ดังน้ี
                          - การฝึกอบรม (Training) แบ่งเป็น 1.การจดัอบรมภายในกรมฯ หมายถึง หน่วยงานกรมปศุสัตว์เป็นผู้จดัฝึกอบรม   2.การส่งอบรมภายนอกกรมฯ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภายนอกกรมฯ เป็นผู้จดัฝึกอบรม
                          - การพัฒนาบุคลากรโดยวิธีอื่นๆ(Non-Training) เช่น การสอนงาน การเป็นพี่เล้ียง การมอบหมายงาน การเพิ่มปริมาณงาน การหมุนเวียนงาน เป็นต้น 
                  

ช่วงเวลา

ต าแหน่ง

ตัวช้ีวดัด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที ่2/2560

1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 

โดยวิธอ่ืีนๆ 
(Non-Training) 

(ระบุ)

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมนิผลการปฏิบัติงาน 
หน่วยงาน_____กองคลงั_____  กลุม่/ฝ่าย/งาน_กลุม่การเงนิ___

โดยการฝึกอบรม (Training)

ล าดับ ช่ือ-สกุล ช่ือ ความสามารถ/ทักษะ
 ที่ต้องพัฒนา

ช่วงเวลา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

ช่ือสมรรถนะ
โดยวิธอ่ืีนๆ 

(Non-Training) 
(ระบุ)

แบบฟอรม์ที่ 1  



1.1 ความสามารถ/ทกัษะ ทีต้่องพัฒนา คือ __ความรู้ด้านการเงินการคลงัและพัสดุ_____________

ระดับ เหตุผล

ขา้ราชการ พนักงานราชการ ความรู้*(1) ความจ าเปน็
จดัอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอืน่ๆ(ระบุ) วันที่ผ่าน
ระดับผล

การพฒันา*
(3)

นาย ราเชนทร์  ตระกลูสุข นวก.เงินและบญัชีช านาญการ 3 4
นาง สมร   ธีรประทีป นวก.เงินและบญัชีช านาญการ 3 4
น.ส. สุมาลี   เมอืงแกว้ นวก.เงินและบญัชีช านาญการ 3 4
นาง นุกลู  สรรพคุณ นวก.เงินและบญัชีช านาญการ 3 4
น.ส.อมัพร บณุยสิทธ์ิพิชัย นวก.เงินและบญัชีช านาญการ 3 4
น.ส. นภษร  เน่ืองชมภู นวก.เงินและบญัชีช านาญการ 3 4 เพือ่ใหไ้ด้รับ P P 1. การสอนงาน ต่อเนื่อง
น.ส. ณัฐสุดา   ทัพดี นวก.เงินและบญัชีปฏิบติัการ 3 4 ความรู้ ทักษะ 2. การจัดชุมชน ตลอดปี

ฝ่าย น.ส. ชลิวัล  ดีวิเศษ นวก.เงินและบญัชีปฏิบติัการ 3 4 ในการปฏิบติังาน    นักปฏิบติั
การเงิน น.ส. สุภัทนารี   จันทร์วัน นวก.เงินและบญัชีปฏิบติัการ 3 4 ใหบ้รรลุ 3. การพัฒนา

น.ส. รัชนี   วิวัฒนสินชัย จพ.เงินและบญัชีช านาญงาน 3 4 ผลสัมฤทธ์ิ    ตนเอง
น.ส. อรุณศรี   กาทอง จพ.เงินและบญัชีปฏิบติังาน 3 4
น.ส. ละอองดาว   ออ่นศรี จพ.เงินและบญัชีปฏิบติังาน 3 4
น.ส. สร้อยฟ้า   โยลัย จพ.เงินและบญัชีปฏิบติังาน 3 4
น.ส. เกตุสิรินทร์   มศีรี จพ.เงินและบญัชีปฏิบติังาน 3 4
น.ส. สุวรรณี   เคียรประเสริฐ นวก.เงินและบญัชี 3 4
น.ส. สรรพ์วิทา   อษัฏณัฐโยธิน นวก.เงินและบญัชี 3 4
ว่าที่ รต.หญิง ขวัญแกว้   ทองเกตุ นวก.เงินและบญัชี 3 4
นาย อนันต์   ค าบญุเหลือ นวก.เงินและบญัชี 3 4
น.ส. สิรินันต์   ไตรรัตนาภิกลุ นวก.เงินและบญัชี 3 4
น.ส. โสภิดา มิง่มาลี จพ.เงินและบญัชี 2 4
นายบริุนทร์ ทิศาภาคย์ จพ.เงินและบญัชี 2 4

รวมจ านวนบุคลากรทีต้่องพัฒนาข้างต้น รวม _21__ คน

ช่วงเวลา
การพฒันา

กลุ่ม/
ฝ่าย/งาน

ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที ่2/2560

รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะหค์วามจ าเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)  
1. ความสามารถ/ทกัษะ ทีต้่องพัฒนา

หน่วยงาน__กองคลัง_______

รายงานผลการพฒันาความสามารถ/ทักษะ

ชื่อ/สกลุ

พฒันาโดย
ระดับ

ความส าคัญ
 *(2)

ต าแหน่ง

แบบฟอร์มท่ี 2.1 



ระดับ เหตุผล

ขา้ราชการ พนักงานราชการ ความรู้*(1) ความจ าเป็น
จดั

อบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอืน่ๆ(ระบุ) วันที่ผ่าน ระดับผลการ
พัฒนา*(3)

นาย ราเชนทร์  ตระกลูสุข นวก.เงินและบัญชีช านาญการ 2 4

นาง สมร   ธีรประทีป นวก.เงินและบัญชีช านาญการ 2 4

น.ส. สุมาลี   เมืองแกว้ นวก.เงินและบัญชีช านาญการ 2 4

นาง นุกลู  สรรพคุณ นวก.เงินและบัญชีช านาญการ 2 4

น.ส.อมัพร บุณยสิทธ์ิพิชัย นวก.เงินและบัญชีช านาญการ 1 4

น.ส. นภษร  เนือ่งชมภู นวก.เงินและบัญชีช านาญการ 2 4

น.ส. ณัฐสุดา   ทัพดี นวก.เงินและบัญชีปฏิบัติการ 1 4

น.ส. ชลิวัล  ดีวิเศษ นวก.เงินและบัญชีปฏิบัติการ 2 4 เพือ่พัฒนาอย่าง P P การให้ ต่อเนือ่ง

น.ส. สุภัทนารี   จนัทร์วัน นวก.เงินและบัญชีปฏิบัติการ 2 4 ต่อเนือ่งและเกิด ค าแนะน า ตลอดปี

น.ส. รัชนี   วิวัฒนสินชัย จพ.เงินและบัญชีช านาญงาน 1 4

น.ส. อรุณศรี   กาทอง จพ.เงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 4

ฝ่าย น.ส. ละอองดาว   ออ่นศรี จพ.เงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 4 ประสิทธิภาพ

การเงิน น.ส. สร้อยฟ้า   โยลัย จพ.เงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 4 และผลต่อการ

น.ส. เกตุสิรินทร์   มีศรี จพ.เงินและบัญชีปฏิบัติงาน 1 4

น.ส. สุวรรณี   เคียรประเสริฐ นวก.เงินและบัญชี 1 4

น.ส. สรรพ์วิทา   อษัฏณัฐโยธิน นวก.เงินและบัญชี 1 4

ว่าที่ รต.หญิง ขวัญแกว้   ทองเกตุ นวก.เงินและบัญชี 1 4

นาย อนันต์   ค าบุญเหลือ นวก.เงินและบัญชี 1 4

น.ส. สิรินันต์   ไตรรัตนาภิกลุ นวก.เงินและบัญชี 1 4

น.ส. โสภิดา มิง่มาลี จพ.เงินและบัญชี 1 4

นายบุรินทร์  ทิศาภาคย์ จพ.เงินและบัญชี 1 4

2. สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา

กลุ่ม/
ฝ่าย/งาน

ชื่อ/สกลุ

ต าแหน่ง

ระดับ
ความส าคัญ *(2)

พัฒนาโดย
ช่วงเวลา

การพัฒนา

รายงานผลการพฒันาความสามารถ/ทักษะ

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

หน่วยงาน____กองคลัง_________
2.1 สมรรถนะที่ต้องพัฒนา คือ __การมุง่ผลสัมฤทธิ_์__________

แบบฟอร์มที่ 2.2 



ระดับ เหตุผล

ขา้ราชการ พนักงานราชการ ความรู้*(1) ความจ าเป็น
จดั

อบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอืน่ๆ(ระบุ) วันที่ผ่าน ระดับผลการ
พัฒนา*(3)

เกณฑ์การให้คะแนน *(1), *(2), *(3)

ระดับที่คาดหวัง *(1) ระดับความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน *(2) ระดับผลการพัฒนาสมรรถนะ *(3)

     รวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์มที่ 2 แบบสรุปการประเมินสมรรถนะ ระดับ 5 ความหมาย ส าคัญมากและจ าเปน็ต้องพัฒนาเร่งด่วน ระดับ 3  ความหมาย สูงกว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง

     ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบติัราชการหนา้ 4 ระดับ 4 ความหมาย ส าคัญมากและจ าเปน็ต้องพัฒนา ระดับ 2  ความหมาย เทา่กับเกณฑ์ที่คาดหวัง

ระดับ 3 ความหมาย ส าคัญปานกลาง ควรได้รับการพัฒนา ระดับ 1  ต่ ากว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง

ระดับ 2 ความหมาย ส าคัญนอ้ย ความจ าเปน็ต้องพัฒนานอ้ย

ระดับ 1 ความหมาย ส าคัญนอ้ย ไม่จ าเปน็ต้องพัฒนา

พัฒนาโดย

2.3 สมรรถนะที่ต้องพัฒนา  คือ ___________________________

กลุ่ม/
ฝ่าย/งาน

ชื่อ/สกลุ ระดับ
ความส าคัญ *(2)

2.2 สมรรถนะที่ต้องพัฒนา คือ ___การบริการที่ดี_ (รายละเอียดเหมือนสมรรถนะที่ 2.1)_____

รวมจ านวนบุคลากรที่ต้องพัฒนาตามสมรรถนะข้างต้น รวม __21_____ คน 

ช่วงเวลา
การพัฒนา

รายงานผลการพฒันาความสามารถ/ทักษะ

(บนัทกึหลังจากได้รับการพัฒนา)

รวมจ านวนบุคลากรที่ต้องพัฒนาตามสมรรถนะข้างต้น รวม __21_____ คน 

ต าแหน่ง


