
ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จัดอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอกกรมฯ

จัดอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอกกรมฯ

1 นส.ปรารถนา อนุทะออ่น นวก.พสัดชุ านาญการ

2 นส.จธุาทิพย์ จนัศรี นวก.พสัดชุ านาญการ

3 นส.ประไพจิตร  อาจวเิชียร นวก.พสัดชุ านาญการ

4 นส.อรวรรณ์  ยอดแก้ว นวก.พสัดชุ านาญการ

5 นางวรางค์รัตน์ หล าวรรณะ นวก.พสัดชุ านาญการ การมุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน

6 นางสมคิด  แสงตะกรณ์ นวก.พสัดชุ านาญการ   

7 นางปัทมา  เทพชนะ จพง.พสัดชุ านาญงาน  

8 นางองัคณา  เหลา่วงษา จพง.พสัดปุฏิบตัิงาน  

9 นางนิภาภรณ์  พินิจ นวก.พสัดชุ านาญการ ศกึษาจากกฏหมาย  

10 นส.ยพุา  บญุโสม นวก.พสัดปุฏิบตัิการ ความรู้เก่ียวกบั พ.ร.บ.จดัซือ้จดัจ้าง √ การพฒันาตนเอง การพฒันาตนเอง √ การพฒันาตนเอง            ตอ่เน่ือง
11 นส.ลนิดา  สขุประเสริฐ นวก.พสัดปุฏิบตัิการ  ศกึษาจากระเบียบ

12 นส.สมหมาย  กหุลาบศรี จพง.พสัดชุ านาญงาน   การสอนงาน    

13 นส.รัตนา   ถึงกระโทก จพง.พสัดปุฏิบตัิงาน

14 นางอารีรัตน์  หน่ายครบรีุ จพง.พสัดปุฏิบตัิงาน การบริการที่ดี

15 น.ส.มาลยัทอง  สขุรักษ์ จพง.พสัดปุฏิบตัิงาน

16 น.ส.ภทัรพร  พฒุใหญ่ จพง.พสัดปุฏิบตัิงาน

17 นางพรรุ่ง  ปานเทวญั จพง.พสัดปุฏิบตัิงาน

18 นส.พชัรินทร์ คีรีเพ็ชร นวก.พสัดุ

19 นส.สรรสนีย์  ศกึสม นวก.พสัดุ

หมายเหตุ :  1. การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) ให้ผู้ประเมินก าหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทักษะ ทีต้่องพัฒนา  ดังนี้
                     1.1 รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนที ่3 : แผนพัฒนาผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
                          (หน้า 3 ของรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที ่เมย 60 - กย 60) ของทุกคนภายในหน่วยงาน การระบุชือ่ความสามารถ/ทักษะทีต้่องพัฒนา ควรระบุชือ่ให้เฉพาะเจาะจง
                     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 การเป็นพีเ่ล้ียง การมอบหมายงาน การเพิม่ปริมาณงาน การหมุนเวียนงาน เป็นต้น 

และการบริหารพสัดภุาครัฐ  พ.ศ. 2560

โดยวิธอ่ืีนๆ 
(Non-Training) 

(ระบุ)
ช่วงเวลา

รวมจ ำนวนบุคลำกรที่ต้องพัฒนำข้ำงต้น __19__ คน 

ต าแหน่ง

ตัวช้ีวดัด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที ่2/2560

1. ความสามารถทีต้่องพัฒนา 2. สมรรถนะทีต้่องพัฒนา 

โดยวิธอ่ืีนๆ 
(Non-Trainin

g) (ระบุ)

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
หน่วยงาน  กองคลงั  กลุม่พัสดุ

โดยการฝึกอบรม (Training)

ล าดับ ช่ือ-สกุล ช่ือ ความสามารถ/
ทักษะ ทีต้่องพัฒนา

ช่วงเวลา

โดยการฝึกอบรม (Training)

ช่ือสมรรถนะ

แบบฟอรม์ที่ 1  



1.1 ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา คือ ความรู้เก่ียวกับ พ.ร.บ.จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ข้าราชการ
พนักงาน
ราชการ

จัดอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอกกรมฯ

วิธีอ่ืนๆ(ระบุ) วันทีผ่่าน
ระดับผลการ
พัฒนา*(3)

นส.ปรารถนา อนุทะออ่น นวก.พสัดชุ านาญการ 3 5   
นส.จธุาทิพย์ จนัศรี นวก.พสัดชุ านาญการ 3 5  

นส.ประไพจิตร  อาจวิเชียร นวก.พสัดชุ านาญการ 3 5  

นส.อรวรรณ์  ยอดแก้ว นวก.พสัดชุ านาญการ 3 5   
 นางปัทมา  เทพชนะ จพง.พสัดชุ านาญงาน 3 5

นางวรางค์รัตน์ หล าวรรณะ นวก.พสัดปุฏิบตัิการ 3 5  

นางสมคิด  แสงตะกรณ์ นวก.พสัดปุฏิบตัิการ 3 5  

นางองัคณา  เหลา่วงษา จพง.พสัดปุฏิบตัิงาน 3 5  

นส.สมหมาย  กหุลาบศรี จพง.พสัดชุ านาญงาน 3 5 ศกึษาจากกฏหมาย  

กลุม่พสัดุ นางนิภาภรณ์  พินิจ นวก.พสัดชุ านาญการ 3 5 √ √ การพฒันาตนเอง ตอ่เน่ือง  

นส.ยพุา  บญุโสม นวก.พสัดปุฏิบตัิการ 3 5 ศกึษาจากระเบยีบ  

นส.ลนิดา  สขุประเสริฐ นวก.พสัดปุฏิบตัิการ 3 5 การสอนงาน    

 นส.รัตนา   ถึงกระโทก จพง.พสัดปุฏิบตัิงาน 3 5  

 นางอารีรัตน์  หน่ายครบรีุ จพง.พสัดปุฏิบตัิงาน 2 5

 น.ส.มาลยัทอง  สขุรักษ์ จพง.พสัดปุฏิบตัิงาน 2 5

 น.ส.ภทัรพร  พฒุใหญ่ จพง.พสัดปุฏิบตัิงาน 2 5

 นางพรรุ่ง  ปานเทวญั จพง.พสัดปุฏิบตัิงาน 2 5

 นส.พชัรินทร์ คีรีเพ็ชร นวก.พสัดุ 2 5  

นส.สรรสนีย์  ศกึสม นวก.พสัดุ 2 5  

เกณฑ์การใหค้ะแนน *(1), *(2), *(3)
ระดับความรู้ในปัจจุบัน *(1) ระดับความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน *(2) ระดับผลการพัฒนาความสามารถ/ทกัษะ *(3)
ระดับ 5 ความหมาย มีความรู้และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ดีเย่ียม ระดับ 5 ความหมาย ส าคัญมากและจ าเป็นต้องพฒันาเร่งด่วน ระดับ 5 สามารถน ามาปรับใช้ในการท างานได้หลากหลาย ดีมาก
ระดับ 4 ความหมาย มีความรู้และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานได้ดี ระดับ 4 ความหมาย ส าคัญมากและจ าเป็นต้องพฒันา ระดับ 4 สามารถน ามาปรับใช้กับงานได้ดี

ช่วงเวลาการ
พัฒนา

กลุม่/
ฝ่าย/งาน

เน่ืองจาก พ.ร.บ.จดัซือ้จดัจ้างและ

การพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้มี

การประกาศในราชกิจจานเุบกษา

เม่ือวนัที ่24 กมุภาพนัธ์ 2560  และ

เร่ิมมีผลใช้บงัคบัภายใน 180 วนั  

ดงันัน้ ผู้ปฎิบตัิหน้าทีด้่านการพสัด ุ

จะต้องมีการเตรียมความพร้อม

และศกึษากฏหมายให้เข้าใจเพ่ือใช้

ในการปฏิบตัิงานได้ดี

รวมจ านวนบคุลากรทีต้่องพฒันาข้างต้น  _19_คน

เหตุผลความจ าเป็น

ตัวช้ีวดัด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560

รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวเิคราะห์ความจ าเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)  
1. ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา

หน่วยงาน__กองคลัง  กลุม่พัสดุ___

รายงานผลการพัฒนา
ความสามารถ/ทกัษะ

ช่ือ/สกุล

พัฒนาโดยระดับ
ความส าคัญ

 *(2)

ต าแหน่ง
ระดับ

ความรู้*(1)

แบบฟอร์มที่ 2.1 
ความสามารถ/ทักษะ 



ตัวช้ีวดัด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560

รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวเิคราะห์ความจ าเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)  
1. ความสามารถ/ทักษะ ที่ต้องพัฒนา

หน่วยงาน__กองคลัง  กลุม่พัสดุ___

แบบฟอร์มที่ 2.1 
ความสามารถ/ทักษะ 

ระดับ 3 ความหมาย มีความรู้และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานพอใช้ ระดับ 3 ความหมาย ส าคัญปานกลาง ควรได้รับการพฒันา ระดับ 3 สามารถน ามาปรับใช้กับงานได้พอใช้
ระดับ 2 ความหมาย มีความรู้และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงานไม่เพยีงพอ ระดับ 2 ความหมาย ส าคัญน้อย ความจ าเป็นต้องพฒันาน้อย ระดับ 2 สามารถน ามาปรับใช้กับงานได้บ้าง
ระดับ 1 ความหมาย ไม่มีความรู้และไม่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบัติงาน ระดับ 1 ความหมาย ส าคัญน้อย ไม่จ าเป็นต้องพฒันา ระดับ 1 สามารถน ามาปรับใช้กับงานได้น้อย

หมายเหตุ :การรายงานผลการพัฒนา :  ให้บันทึกหลังจากได้รับการพัฒนา และเป็นข้อมูลผลการพัฒนาของหน่วยงาน และเพือ่สรุปการรายงานผลการพัฒนาให้ กองการเจ้าหน้าทีต่่อไป



ข้าราชการ
พนกังาน

ราชการ
จดัอบรม

ภายในกรมฯ

สง่อบรม

ภายนอก

กรมฯ
วธีิอ่ืนๆ(ระบ)ุ วนัทีผ่า่น

ระดบัผลการ

พฒันา*(3)

นส.ปรารถนา อนุทะออ่น นวก.พสัดชุ านาญการ 4 4  
นส.จธุาทพิย์ จนัศรี นวก.พสัดชุ านาญการ 4 4
นส.ประไพจิตร  อาจวเิชียร นวก.พสัดชุ านาญการ 4 4
นส.อรวรรณ์  ยอดแก้ว นวก.พสัดชุ านาญการ 4 4 การสอนงาน

กลุม่พสัดุ นางปัทมา  เทพชนะ จพง.พสัดชุ านาญงาน 4 4 √ การพฒันาตนเอง ตอ่เน่ือง √  
นางวรางค์รัตน์ หล าวรรณะ นวก.พสัดปุฏิบตักิาร 3 4

นางสมคดิ  แสงตะกรณ์ นวก.พสัดปุฏิบตักิาร 3 4

นางองัคณา  เหลา่วงษา จพง.พสัดปุฏิบตังิาน 3 4 เ

เกณฑ์กำรให้คะแนน *(1), *(2), *(3)

ระดับที่คำดหวัง *(1) ระดับควำมส ำคัญต่อกำรปฏิบตัิงำน *(2) ระดับผลกำรพัฒนำสมรรถนะ *(3)

     รวบรวมข้อมลูจากแบบฟอร์มที ่2 แบบสรุปการประเมินสมรรถนะ ระดบั 5 ความหมาย ส าคญัมากและจ าเป็นต้องพฒันาเร่งดว่น ระดบั 3  ความหมาย สงูกวา่เกณฑ์ทีค่าดหวงั

     ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบตัิราชการหน้า 4 ระดบั 4 ความหมาย ส าคญัมากและจ าเป็นต้องพฒันา ระดบั 2  ความหมาย เท่ากบัเกณฑ์ทีค่าดหวงั

ระดบั 3 ความหมาย ส าคญัปานกลาง ควรได้รับการพฒันา ระดบั 1  ต ่ากวา่เกณฑ์ทีค่าดหวงั

ระดบั 2 ความหมาย ส าคญัน้อย ความจ าเป็นต้องพฒันาน้อย

ระดบั 1 ความหมาย ส าคญัน้อย ไม่จ าเป็นต้องพฒันา

เพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพใน

การท างาน

ชว่งเวลา

การพฒันา

รายงานผลการพฒันา

ความสามารถ/ทกัษะ

รวมจ ำนวนข้ำรำชกำรที่ต้องฝึกอบรม(Training)ตำมสมรรถนะที่ต้องพัฒนำข้ำงต้น รวม __8__ คน 

ตัวชีวั้ดด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร รอบที่ 2/2560
 รำยงำนแผน/ผลกำรพัฒนำรำยบุคคลตำมกำรวิเครำะห์ควำมจ ำเป็นของแผนพัฒนำรำยบุคคล(IDP)  

หน่วยงำน__กองคลัง  กลุ่มพัสดุ___
2.1 สมรรถนะที่ต้องพัฒนำ คือ _ควำมมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงำน__

ระดบัที่

คาดหวงั *

(1)
เหตผุลความจ าเป็น

2. สมรรถนะที่ต้องกำรพัฒนำ

กลุม่/

ฝ่าย/งาน
ช่ือ/สกลุ

ต าแหน่ง
ระดบั

ความส าคญั *

(2)

พฒันาโดย

   แบบฟอร์มที่ 2.2 
สมรรถนะ 



ข้าราชการ
พนกังาน

ราชการ
จดัอบรม

ภายในกรมฯ

สง่อบรม

ภายนอก

กรมฯ
วธีิอ่ืนๆ(ระบ)ุ วนัทีผ่า่น

ระดบัผลการ

พฒันา*(3)

นส.สมหมาย  กหุลาบศรี จพง.พสัดชุ านาญงาน 4 4

นางนิภาภรณ์  พินิจ นวก.พสัดชุ านาญการ 4 4

นส.ยพุา  บญุโสม นวก.พสัดปุฏิบตักิาร 3 4

นส.ลนิดา  สขุประเสริฐ นวก.พสัดปุฏิบตักิาร 3 4  

นส.รัตนา   ถึงกระโทก จพง.พสัดปุฏิบตังิาน 4 4 การสอนงาน

กลุม่พสัดุ นางอารีรัตน์  หนา่ยครบรีุ จพง.พสัดปุฏิบตังิาน 2 4 √ การพฒันาตนเอง ตอ่เน่ือง  √  

น.ส.มาลยัทอง  สขุรักษ์ จพง.พสัดปุฏิบตังิาน 2 4

น.ส.ภทัรพร  พฒุใหญ่ จพง.พสัดปุฏิบตังิาน 2 4

นางพรรุ่ง  ปานเทวญั จพง.พสัดปุฏิบตังิาน 2 4

นส.พชัรินทร์ ครีีเพ็ชร นวก.พสัดุ 3 4  

นส.สรรสนีย์  ศกึสม นวก.พสัดุ 3 4
รวมจ ำนวนข้ำรำชกำรที่ต้องฝึกอบรม(Training)ตำมสมรรถนะที่ต้องพัฒนำข้ำงต้น รวม __11__ คน 

เกณฑ์กำรให้คะแนน *(1), *(2), *(3)

ระดับที่คำดหวัง *(1) ระดับควำมส ำคัญต่อกำรปฏิบตัิงำน *(2) ระดับผลกำรพัฒนำสมรรถนะ *(3)

     รวบรวมข้อมลูจากแบบฟอร์มที ่2 แบบสรุปการประเมินสมรรถนะ ระดบั 5 ความหมาย ส าคญัมากและจ าเป็นต้องพฒันาเร่งดว่น ระดบั 3  ความหมาย สงูกวา่เกณฑ์ทีค่าดหวงั

     ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบตัิราชการหน้า 4 ระดบั 4 ความหมาย ส าคญัมากและจ าเป็นต้องพฒันา ระดบั 2  ความหมาย เท่ากบัเกณฑ์ทีค่าดหวงั

ระดบั 3 ความหมาย ส าคญัปานกลาง ควรได้รับการพฒันา ระดบั 1  ต ่ากวา่เกณฑ์ทีค่าดหวงั
ระดบั 2 ความหมาย ส าคญัน้อย ความจ าเป็นต้องพฒันาน้อย

ระดบั 1 ความหมาย ส าคญัน้อย ไม่จ าเป็นต้องพฒันา

เพ่ือเป็นการพฒันาตนเอง

ให้มีจิตบริการ ซึง่จะท าให้

เป็นการเพ่ิมประสทิธิภาพ

ในการปฏิบตังิาน

ต าแหน่ง
กลุม่/

ฝ่าย/งาน
ช่ือ/สกลุ

ระดบั

ความส าคญั *

(2)

ระดบัที่

คาดหวงั *

(1)
เหตผุลความจ าเป็น

2.2 สมรรถนะที่ต้องพัฒนำ คือ _กำรบริกำรที่ดี__

ชว่งเวลา

การพฒันา

รายงานผลการ

พฒันา
พฒันาโดย




