
หน่วยงาน        งบประมาณ

ข้าราชการ พนักงานราชการ
จัดอบรม

ภายในกรมฯ
ส่งอบรม

ภายนอกกรมฯ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

1 น.ส. พชัมน  เจริญสวัสด์ิ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพเิศษ

2 น.ส.เนาวรัตน์  อินทร์ช่วย นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ

3 น.ส. ชุติมา  เพช็รรัตน์ นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ กรมบญัชีกลาง

4 นางมัณฑนา  ค านาน นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ     ความรู้ด้านงบประมาณ กองคลัง หรือ

5 น.ส.ริญญาภัท  มะลาหอม นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ     ด้านการเงิน การคลัง จัดอบรม ส านักงบประมาณ

6 น.ส.ปาจารีย์  พมิสิม นักวิชาการเงินและบญัชี     และพสัดุ หรือ

7 น.ส.วิไลพร  ยศธสาร นักวิชาการเงินและบญัชี หน่วยงานอืน่

8 น.ส.อัญญรัช  หรัิญวุฒกร เจ้าพนักงานการเงินและบญัชี

หมายเหตุ :  1. การจัดท าแผนพฒันารายบคุคล(IDP) ใหผู้้ประเมินก าหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพฒันา  ดังนี้
                     1.1 รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนท่ี 3 : แผนพฒันาผลการปฏิบติัราชการรายบคุคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบติัราชการ
                          (หน้า 3 ของรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการ รอบท่ี 2 ช่วง เม.ย.59-30 ก.ย.60) ของทุกคนภายในหน่วยงาน การระบชุื่อความสามารถ/ทักษะที่ต้องพฒันา ควรระบชุื่อใหเ้ฉพาะเจาะจง
                     1.2 วิธีการพฒันา หมายถึง การพฒันาบคุลากรซ่ึงประกอบด้วยการพฒันาโดยการฝึกอบรม(Training) และ การพฒันาบคุลากรโดยวิธีอื่นๆ(Non-Training) ดังนี้
                                  - การฝึกอบรม (Training) แบง่เปน็ 1.การจัดอบรมภายในกรมฯ หมายถึง หน่วยงานกรมปศุสัตว์เปน็ผู้จัดฝึกอบรม   

2.การส่งอบรมภายนอกกรมฯ หมายถึง หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภายนอกกรมฯ เปน็ผู้จัดฝึกอบรม           
                           - การพฒันาบคุลากรโดยวิธีอื่นๆ(Non-Training) เช่น การสอนงาน การเปน็พีเ่ล้ียง การมอบหมายงาน การเพิม่ปริมาณงาน การหมุนเวียนงาน เปน็ต้น 
                  

ช่วงเวลา

ต าแหน่ง

ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560

1. ความสามารถทีต้่องพัฒนา 2. สมรรถนะทีต้่องพัฒนา 

โดยวิธีอ่ืนๆ 
(Non-Training)

 (ระบุ)

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

โดยการฝึกอบรม (Training)

ล าดับ ช่ือ-สกุล

      กลุ่ม/ฝ่าย/งาน        กองคลัง

ช่ือ ความสามารถ/ทกัษะ
 ทีต้่องพัฒนา

ช่วงเวลา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

ช่ือสมรรถนะ
โดยวิธีอ่ืนๆ 

(Non-Training)
 (ระบุ)

การสอนงาน ต่อเนื่องตลอดปี      1.การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
 2.การบริการที่ดี

  เม.ย. - ก.ย.60

แบบฟอร์มที่ 1  



หน่วยงาน   กองคลัง   (กลุ่มงบประมาณ)
1.1 ความสามารถ/ทกัษะ ทีต้่องพัฒนา คือ     ความรู้ด้านการเงนิการคลัง    .

ระดับ ระดับ เหตุผล

ขา้ราชการ พนักงานราชการ ความรู้*(1) ความส าคัญ *(2) ความจ าเป็น
จัดอบรม

ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอืน่ๆ(ระบุ) วันที่ผ่าน
ระดับผลการ
พฒันา*(3)

น.ส. พชัมน  เจริญสวัสด์ิ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการพเิศษ 3 4
น.ส.เนาวรัตน์  อนิทร์ช่วย นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ 3 4 เพื่อให้ได้รับ โอนย้ายมา 3 ก.ค. 60

น.ส. ชุติมา  เพช็รรัตน์ นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ 3 4 ความรู้ ทักษะ

นางมัณฑนา  ค านาน นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ 3 4 และประสบการณ์

น.ส.ริญญาภัท  มะลาหอม นักวิชาการเงินและบญัชีปฏิบติัการ 3 4 ในการท างาน

น.ส.ปาจารีย์  พมิสิม นักวิชาการเงินและบญัชี 3 4 และประสิทธิผล

น.ส.วิไลพร  ยศธสาร นักวิชาการเงินและบญัชี 3 4
น.ส.อญัญรัช  หรัิญวุฒกร เจา้พนักงานการเงินและบัญชี

เกณฑ์การให้คะแนน *(1), *(2), *(3)
ระดับความรู้ในปัจจุบัน *(1) ระดับความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน *(2) ระดับผลการพัฒนาความสามารถ/ทักษะ *(3)
ระดับ 5 ความหมาย มีความรู้และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ดีเย่ียม ระดับ 5 ความหมาย ส าคัญมากและจ าเป็นต้องพัฒนาเร่งด่วน ระดับ 5 สามารถน ามาปรับใช้ในการท างานได้หลากหลาย ดีมาก
ระดับ 4 ความหมาย มีความรู้และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ดี ระดับ 4 สามารถน ามาปรับใช้กับงานได้ดี
ระดับ 3 ความหมาย มีความรู้และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานพอใช้ ระดับ 3 สามารถน ามาปรับใช้กับงานได้พอใช้
ระดับ 2 ความหมาย มีความรู้และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพียงพอ ระดับ 2 สามารถน ามาปรับใช้กับงานได้บ้าง
ระดับ 1 ความหมาย ไม่มีความรู้และไม่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ระดับ 1 สามารถน ามาปรับใช้กับงานได้น้อย

หมายเหตุ :การรายงานผลการพัฒนา :  ให้บันทึกหลังจากได้รับการพัฒนา และเป็นข้อมูลผลการพัฒนาของหน่วยงาน และเพื่อสรุปการรายงานผลการพัฒนาให้ กองการเจ้าหน้าที่ต่อไป

ช่วงเวลา
การพฒันา

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน

ระดับ 1 ความหมาย ส าคัญน้อย ไม่จ าเป็นต้องพัฒนา
ระดับ 2 ความหมาย ส าคัญน้อย ความจ าเป็นต้องพัฒนาน้อย

 

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

1. ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา

รายงานผลการพัฒนาความสามารถ/ทักษะ

ช่ือ/สกลุ

ระดับ 3 ความหมาย ส าคัญปานกลาง ควรได้รับการพัฒนา
ระดับ 4 ความหมาย ส าคัญมากและจ าเป็นต้องพัฒนา

กลุ่ม
งบประมาณ

หมายเหตุ

รวมจ านวนบุคลากรทีต้่องพัฒนาข้างต้น รวม 8 คน

การสอนงาน

ต าแหน่ง

ต่อเนือ่งตลอดปี

พฒันาโดย

 แบบฟอร์มท่ี 2.1 
ความสามารถ/ทักษะ 



หน่วยงาน   กองคลัง   (กลุ่มงบประมาณ)

ระดับ เหตุผล

ขา้ราชการ พนักงานราชการ ที่คาดหวัง*(1) ความจ าเป็น
จดั

อบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอืน่ๆ(ระบ)ุ วันทีผ่่าน ระดับผลการ
พฒันา*(3)

น.ส. พชัมน  เจริญสวัสด์ิ นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการพเิศษ 3 4

น.ส.เนาวรัตน์  อนิทร์ช่วย นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 3 4    เพือ่พฒันา โอนย้ายมา 3 ก.ค. 60

น.ส. ชุติมา  เพช็รรัตน์ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3 4      อย่างต่อเน่ือง

นางมัณฑนา  ค านาน นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3 4 และเกดิ การให้ ต่อเน่ือง

น.ส.ริญญาภัท  มะลาหอม นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ 3 4      ประสิทธิภาพ ค าแนะน า ตลอดปี

น.ส.ปาจารีย์  พมิสิม นักวิชาการเงินและบัญชี 3 4     ในการปฏิบัติงาน

น.ส.วิไลพร  ยศธสาร นักวิชาการเงินและบัญชี 3 4

น.ส.อญัญรัช  หรัิญวุฒกร เจา้พนักงานการเงินและบญัชี 3 4

เกณฑ์การให้คะแนน *(1), *(2), *(3)

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

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

     ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการหน้า 4 ระดับ 4 ความหมาย ส าคัญมากและจ าเป็นต้องพัฒนา ระดับ 2  ความหมาย เท่ากบัเกณฑ์ที่คาดหวัง

ระดับ 3 ความหมาย ส าคัญปานกลาง ควรได้รับการพัฒนา ระดับ 1  ต่ ากว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง

ระดับ 2 ความหมาย ส าคัญน้อย ความจ าเป็นต้องพัฒนาน้อย

ระดับ 1 ความหมาย ส าคัญน้อย ไม่จ าเป็นต้องพัฒนา

2.1 สมรรถนะทีต้่องพัฒนา คือ     การมุง่ผลสมัฤทธิ์และการบรกิารทีดี่     .

2. สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา

กลุ่ม/ฝ่าย/งาน

รายงานผลการพฒันาความสามารถ/ทักษะ

ตัวช้ีวดัด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560
 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวเิคราะห์ความจ าเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)  

รวมจ านวนบุคลากรทีต้่องพัฒนาข้างต้น รวม 8 คน

หมายเหตุชื่อ/สกลุ

ต าแหน่ง

ระดับ
ความส าคัญ *(2)

พฒันาโดย
ช่วงเวลา

การพฒันา

 กลุ่ม
งบประมาณ

แบบฟอร์มที่ 2.2 
สมรรถนะ 


