
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  



1.1 ความสามารถ/ทกัษะ ทีต้่องพัฒนา คือ   ความรู้ด้านการเงินการคลงั

ระดับ เหตุผล

ข้าราชการ พนักงานราชการ ความรู้*(1) ความจ าเปน็ จัดอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอืน่ๆ(ระบ)ุ วันที่ผ่าน ระดับผลการ
พัฒนา*(3)

กลุ่ม นางมัณฑนา  จนิตกานนท์ นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ 4 4 เพือ่ใหไ้ด้รับ P พฒันาด้วยตนเอง
พฒันา น.ส.รติกร  สิทธิสิน นักวิชาการเงินและบญัชีช านาญการ 3 4 ความรู้ ทักษะ P พฒันาด้วยตนเอง
ระบบ น.ส.ธนะศรี ออ่นศรี นักวิชาการพสัดุ 3 4 ในการปฏิบติั P พฒันาด้วยตนเอง ต่อเนื่อง
งานคลัง นายณัฐกาญ อารีเอือ้ จ.ระบบงานคอมพวิเตอร์ 2 4 งานใหบ้รรลุ P การสอนงาน ตลอดปี

นายเอนกพงศ์ อศัวโยธิน จ.ระบบงานคอมพวิเตอร์ 2 4 ผลสัมฤทธ์ิ P การสอนงาน

1.2 ความสามารถ/ทกัษะ ทีต้่องพัฒนา คือ

ระดับ เหตุผล

ข้าราชการ พนักงานราชการ ความรู้*(1) ความจ าเปน็ จัดอบรม
ภายในกรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอืน่ๆ(ระบ)ุ วันที่ผ่าน ระดับผลการ
พัฒนา*(3)

เกณฑ์การให้คะแนน *(1), *(2), *(3)

ระดับความรูใ้นปัจจุบัน *(1) ระดับความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน *(2) ระดับผลการพัฒนาความสามารถ/ทักษะ *(3)

ระดับ 5 ความหมาย มีความรู้และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบติังานได้ดีเย่ียม ระดับ 5 ความหมาย ส าคัญมากและจ าเปน็ต้องพัฒนาเร่งด่วน ระดับ 5 สามารถน ามาปรับใช้ในการท างานได้หลากหลาย ดีมาก

ระดับ 4 ความหมาย มีความรู้และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบติังานได้ดี ระดับ 4 ความหมาย ส าคัญมากและจ าเปน็ต้องพัฒนา ระดับ 4 สามารถน ามาปรับใช้กบังานได้ดี

ระดับ 3 ความหมาย มีความรู้และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบติังานพอใช้ ระดับ 3 ความหมาย ส าคัญปานกลาง ควรได้รับการพัฒนา ระดับ 3 สามารถน ามาปรับใช้กบังานได้พอใช้

ระดับ 2 ความหมาย มีความรู้และสามารถน ามาใช้ในการปฏิบติังานไม่เพียงพอ ระดับ 2 ความหมาย ส าคัญน้อย ความจ าเปน็ต้องพัฒนาน้อย ระดับ 2 สามารถน ามาปรับใช้กบังานได้บา้ง

ระดับ 1 ความหมาย ไม่มีความรู้และไม่สามารถน ามาใช้ในการปฏิบติังาน ระดับ 1 ความหมาย ส าคัญน้อย ไม่จ าเปน็ต้องพัฒนา ระดับ 1 สามารถน ามาปรับใช้กบังานได้น้อย

พัฒนาโดย

ระดับความส าคัญ
 *(2)

ต าแหน่ง

ช่วงเวลา
การพัฒนา

รายงานผลการพฒันาความสามารถ/ทักษะพัฒนาโดย

กลุ่ม/
ฝ่าย/งาน

ช่ือ/สกลุ

ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที ่2/2560

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

หน่วยงาน  กองคลัง  กลุ่มพัฒนาระบบงานคลัง

รายงานผลการพฒันาความสามารถ/ทักษะ

ช่ือ/สกลุ

รวมจ านวนบุคลากรทีต้่องพัฒนาข้างต้น รวม     คน

หมายเหตุ :การรายงานผลการพฒันา :  ใหบ้นัทึกหลังจากได้รับการพฒันา และเปน็ขอ้มูลผลการพฒันาของหน่วยงาน และเพือ่สรุปการรายงานผลการพฒันาให ้กองการเจา้หน้าที่ต่อไป

1.3 ความสามารถ/ทกัษะ ทีต้่องพัฒนา คือ ___________________________

กลุ่ม/
ฝ่าย/งาน

ระดับความส าคัญ
 *(2)

รวมจ านวนบุคลากรทีต้่องพัฒนาข้างต้น รวม   5   คน

ต าแหน่ง

ช่วงเวลา
การพัฒนา

แบบฟอร์มท่ี 2.1 



ระดับ เหตุผล

ข้าราชการ พนักงานราชการ ความรู้*(1) ความจ าเปน็
จัด

อบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบ)ุ วันที่ผ่าน ระดับผลการ
พัฒนา*(3)

กลุ่ม นางมณัฑนา  จนิตกานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการ 3 4 เพื่อพัฒนา 2

พัฒนา น.ส.รติกร  สิทธิสิน นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการ 3 4 อย่างต่อเนื่อง 2

ระบบ น.ส.ธนะศรี  ออ่นศรี นักวิชาการพัสดุ 2 4 และเกดิประสิทธิ P การให้ ต่อเนื่อง 1-เม.ย.-60 2

งานคลัง นายณัฐกาญ  อารีเอื้อ จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 4 ภาพและผลต่อ ค าแนะน า ตลอดปี ถงึ 2

นายเอนกพงศ์ อศัวโยธิน จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ 2 4 การปฏิบัติงาน 20 กย.60 2

2

ระดับ เหตุผล

ข้าราชการ พนักงานราชการ ความรู้*(1) ความจ าเปน็
จัด

อบรม
ภายใน
กรมฯ

ส่งอบรม
ภายนอก
กรมฯ

วิธีอื่นๆ(ระบ)ุ วันที่ผ่าน ระดับผลการ
พัฒนา*(3)

กลุ่ม นางมณัฑนา  จนิตกานนท์ นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการ 3 4 เพื่อพัฒนา

พัฒนา น.ส.รติกร  สิทธิสิน นักวิชาการเงินและบัญชชี านาญการ 3 4 อย่างต่อเนื่อง

ระบบ น.ส.ธนะศรี  ออ่นศรี นักวิชาการพัสดุ 3 4 และเกดิประสิทธิ P การให้ ต่อเนื่อง

งานคลัง นายณัฐกาญ  อารีเอื้อ จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 4 ภาพและผลต่อ ค าแนะน า ตลอดปี

นายเอนกพงศ์ อศัวโยธิน จ.ระบบงานคอมพิวเตอร์ 3 4 การปฏิบัติงาน

เกณฑ์การให้คะแนน *(1), *(2), *(3)
ระดับที่คาดหวัง *(1) ระดับความส าคัญต่อการปฏิบัติงาน *(2) ระดับผลการพัฒนาสมรรถนะ *(3)
     รวบรวมข้อมูลจากแบบฟอร์มที่ 2 แบบสรุปการประเมินสมรรถนะ ระดับ 5 ความหมาย ส าคัญมากและจ าเปน็ต้องพัฒนาเร่งด่วน ระดับ 3  ความหมาย สูงกว่าเกณฑ์ที่คาดหวัง
     ในแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบติัราชการหน้า 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 าคัญน้อย ความจ าเปน็ต้องพัฒนาน้อย
ระดับ 1 ความหมาย ส าคัญน้อย ไม่จ าเปน็ต้องพัฒนา

ต าแหน่ง

 รายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคลตามการวิเคราะหค์วามจ าเป็นของแผนพัฒนารายบุคคล(IDP)  

หน่วยงาน   กองคลัง
2.1 สมรรถนะที่ต้องพัฒนา คือ   การมุ่งผลสัมฤทธิข์องงาน

รวมจ านวนบุคลากรที่ต้องพัฒนาตามสมรรถนะข้างต้น รวม   5   คน

รวมจ านวนบุคลากรที่ต้องพัฒนาตามสมรรถนะข้างต้น รวม   5   คน

ช่วงเวลา
การพฒันา

รายงานผลการพฒันาความสามารถ/ทกัษะพฒันาโดย

2. สมรรถนะที่ต้องการพัฒนา

ชื่อ/สกุล

ต าแหน่ง

กลุ่ม/
ฝ่าย/งาน

ชื่อ/สกุล ระดับ
ความส าคัญ *(2)

ตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากร รอบที่ 2/2560

2.2 สมรรถนะที่ต้องพัฒนา คือ   การบริการที่ดี    .

พฒันาโดย

ช่วงเวลา
การพฒันา

รายงานผลการพฒันาความสามารถ/ทกัษะ

กลุ่ม/
ฝ่าย/งาน

ระดับ
ความส าคัญ *(2)

แบบฟอร์มที่ 2.2 


