
ข้าราชการ พนักงานราชการ
จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

จัดอบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

1 นางมัณฑนา  จินตกานนท์ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ ความรู้ด้านการเงินการคลัง P P การพัฒนาด้วยตนเอง การพัฒนาด้วยตนเอง เม.ย.-ก.ย.60
2 น.ส.รติกร  สิทธิสิน นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ ความรู้ด้านการเงินการคลัง P P การพัฒนาด้วยตนเอง การพัฒนาด้วยตนเอง เม.ย.-ก.ย.60
3 น.ส.ธนะศรี อ่อนศรี นักวิชาการพัสดุ ความรู้ด้านการเงินการคลัง P P 1. การสอนงาน 1. การสอนงาน เม.ย.-ก.ย.60

2. การพัฒนาด้วยตนเอง 1. มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน P P 2. การพัฒนาด้วยตนเอง
4 นายณัฐกาญ อารีเอื้อ เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ความรู้ด้านการเงินการคลัง P P 1. การสอนงาน 2. การบริการที่ดี 1. การสอนงาน เม.ย.-ก.ย.60

2. การพัฒนาด้วยตนเอง 2. การพัฒนาด้วยตนเอง
5 นายเอนกพงศ์  อัศวโยธิน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ ความรู้ด้านการเงินการคลัง P P 1. การสอนงาน 1. การสอนงาน เม.ย.-ก.ย.60

2. การพัฒนาด้วยตนเอง 2. การพัฒนาด้วยตนเอง

หมายเหตุ :  1. การจัดท าแผนพัฒนารายบคุคล(IDP) ใหผู้้ประเมินก าหนดรายการสมรรถนะ หรือ ความสามารถ/ทกัษะ ที่ต้องพัฒนา  ดังนี้
                     1.1 รวบรวมข้อมูลจาก ส่วนที่ 3 : แผนพัฒนาผลการปฏิบติัราชการรายบคุคล ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบติัราชการ
                          (หน้า 3 ของรอบการประเมินผลการปฏิบติัราชการ รอบที่ ตค.59-มีค.60) ของทกุคนภายในหน่วยงาน การระบชุื่อความสามารถ/ทกัษะที่ต้องพัฒนา ควรระบชุื่อใหเ้ฉพาะเจาะจง
                     1.2 วิธีการพัฒนา หมายถึง การพัฒนาบคุลากรซ่ึงประกอบด้วยการพัฒนาโดยการฝึกอบรม(Training) และ การพัฒนาบคุลากรโดยวิธีอื่น (ๆNon-Training) ดังนี้
                          - การฝึกอบรม (Training) แบง่เปน็ 1.การจัดอบรมภายในกรมฯ หมายถึง หนว่ยงานกรมปศุสัตว์เปน็ผู้จัดฝึกอบรม   2.การส่งอบรมภายนอกกรมฯ หมายถึง หนว่ยงานภาครัฐ เอกชน ภายนอกกรมฯ เปน็ผู้จัดฝึกอบรม

                          - การพัฒนาบคุลากรโดยวิธีอื่น (ๆNon-Training) เช่น การสอนงาน การเปน็พี่เล้ียง การมอบหมายงาน การเพิ่มปริมาณงาน การหมุนเวียนงาน เปน็ต้น 

ต าแหน่ง

ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที ่2/2560

1. ความสามารถที่ต้องพัฒนา 2. สมรรถนะที่ต้องพัฒนา 

โดยวิธีอ่ืนๆ 
(Non-Training) (ระบุ)

รายงานแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)ตามการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
หน่วยงาน    กองคลัง     กลุ่ม/ฝ่าย/งาน   กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

ล าดับ ช่ือ-สกุล ช่ือ ความสามารถ/ทักษะ 
ที่ต้องพัฒนา

ช่วงเวลา

โดยการฝึกอบรม 
(Training)

ช่ือสมรรถนะ
โดยวิธีอ่ืนๆ (Non-Training)

 (ระบุ)
ช่วงเวลา

แบบฟอร์มท่ี 1  



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 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 1  ตค.59 - มีค.60) 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  





'4
 3
 

c2
 

k
. 
J
 G r E f 

se
 

a
p

e
 

k
. 
3
 

5 
ge

 
2e 

9
~
 

ti
 

2 
m

e
 

3
 

2 
3
 y 

5' 

3
 










