
ชื่อหนวยงาน

           จํานวนขาราชการ
ทั้งหมดในหนวยงาน

27 45 รอบการประเมิน 2/2561

25 0

0 0

จํานวนขาราชการที่มีแผนพัฒนา 10 จํานวนพนักงานราชการที่มีแผนพัฒนา 15 0 0

รอยละ(ตองไมนอยกวา30%) 37.04 รอยละ (ตองไมนอยกวา30%) 33.33 0 25

0 0
จํานวนขรก.ที่ผานการพัฒนา 0 จํานวนพรก.ที่ผานการพัฒนา 0 0

รอยละ (ตองไมนอยกวา30%) 0.00 รอยละ (ตองไมนอยกวา30%) 0.00 0

0

0

0

ที่
ชื่อ-สกุล (ไมนับคนซ้ํา: 
เลือกรายงานคนละ 1 

หลักสูตร)

ประเภท
ตําแหนง 
(คลิกเพื่อ
เลือก)

ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ตอง
พัฒนา

ความสอดคลองตาม
ความรู/ทักษะ/

คุณลักษณะที่กําหนด   
(คลิกเพื่อเลือก)

*คะแนน
ประเมิน

ตนเองกอน
การพัฒนา

*คะแนนประเมิน
กอนการพัฒนา

โดยผูบังคับบัญชา
ระดับตน

วิธีการพัฒนา 
(คลิกเพื่อเลือก)

ชวงเดือน
ที่จะพัฒนา

ชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่
ผานการพัฒนา

วิธีการพัฒนา/หรือ
ระบุหากไมไดรับ
การพัฒนา (คลิก

เพื่อเลือก)

*คะแนน
ประเมิน

ตนเองหลัง
การพัฒนา

*คะแนน
ประเมินหลัง

การพัฒนาโดย
ผูบังคับบัญชา

ระดับตน

**คะแนน

ประเมินการ
นําไปใชประโยชน
โดยผูบังคับบัญชา

ระดับตน

1 นายสามารถ   รังผ้ึง ขาราชการ
การพัฒนาตนเองผานส่ือ
อิเล็คทรอนิกส (e-learning)

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย
งาน

3 3 ชุมชนนักปฏิบัติ พ.ค.-ก.ค.๖๑

2 นางสาวอารัมภีร  อุทาน ขาราชการ
การพัฒนาตนเองผานส่ือ
อิเล็คทรอนิกส (e-learning)

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย
งาน

2 3 ชุมชนนักปฏิบัติ พ.ค.-ก.ค.๖๑

3 นางสาวพุทธชาติ  คาดสนิท ขาราชการ
การพัฒนาตนเองผานส่ือ
อิเล็คทรอนิกส (e-learning)

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย
งาน

2 2 ชุมชนนักปฏิบัติ พ.ค.-ก.ค.๖๑

4 นายไชยยากร   ทาดวงตา ขาราชการ
การพัฒนาตนเองผานส่ือ
อิเล็คทรอนิกส (e-learning)

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย
งาน

2 2 ชุมชนนักปฏิบัติ พ.ค.-ก.ค.๖๑

5 นางนราพร   นาเอก ขาราชการ
การพัฒนาตนเองผานส่ือ
อิเล็คทรอนิกส (e-learning)

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย
งาน

2 2 ชุมชนนักปฏิบัติ พ.ค.-ก.ค.๖๑

6 นายคมสันต  อินทรเทียม ขาราชการ
การพัฒนาตนเองผานส่ือ
อิเล็คทรอนิกส (e-learning)

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย
งาน

2 3 ชุมชนนักปฏิบัติ พ.ค.-ก.ค.๖๑

7 นางศิวานุ   รมยานนท ขาราชการ
การพัฒนาตนเองผานส่ือ
อิเล็คทรอนิกส (e-learning)

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย
งาน

2 3 ชุมชนนักปฏิบัติ พ.ค.-ก.ค.๖๑

8 นางสาวนฤมล   แกวเขียว ขาราชการ
การพัฒนาตนเองผานส่ือ
อิเล็คทรอนิกส (e-learning)

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย
งาน

3 3 ชุมชนนักปฏิบัติ พ.ค.-ก.ค.๖๑

9 นายชาคริส   พวงวงศ ขาราชการ
การพัฒนาตนเองผานส่ือ
อิเล็คทรอนิกส (e-learning)

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย
งาน

3 3 ชุมชนนักปฏิบัติ พ.ค.-ก.ค.๖๑

ผลการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินฯ1:รายงานภายในม.ีค./รอบฯ2:รายงานภายในก.ย.)

สรุปขอบเขตการพัฒนาความรู/ทักษะ/คุณลักษณะ (คน)
1)ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน(SO, ยุทธ.กระทรวงฯ)

3)ภาวะผูนํา/คุณธรรม/จริยธรรม(SO, ยุทธ.กระทรวงฯ,ยุทธ.กรมฯ)

2)ภาษา (SO)

4)จิตอาสา/บริการ (SO)

5)ความรับผิดชอบ/ซ่ือสัตยสุจริต (SO)
6)ทํางานเปนทีม (SO)

7)คิดคน/พัฒนาและประยุกตใชนวัตกรรมใหม (ๆSO,ยุทธ.กระทรวงฯ)

8)กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน(ยุทธ.กระทรวงฯ)

9)การใชเทคโนโลยี(ยุทธ.กระทรวงฯ, ยุทธ.กรมฯ) 

10)ทักษะการคิด(SO, ยุทธ.กระทรวงฯ,ยุทธ.กรมฯ)

3)E-learning

5)อ่ืน (ๆการสอนงาน การมอบหมายงานฯลฯ)

2)สงไปอบรบหนวยงานอ่ืน

4)ชุมชนนักปฏิบัติ

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนครสวรรค

หนวยงานกรอกขอมูล จํานวนพนักงานราชการ
ทั้งหมดในหนวยงาน

1)หนวยงานกรมฯจัดอบรมเอง

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการพัฒนาผูใตบังคับบัญชารายบุคคล (IDP)  *ปอนขอมูลเฉพาะชองสีขาวเทานั้น*

สรุปแผน-ผลการพัฒนา

แผ
น

แผนการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินฯ 1: รายงานภายในพ.ย./รอบประเมินฯ 2: รายงานภายในพ.ค.)

ผล

โปรแกรมสรุปผลอัตโนมัติ (ไมตองกรอกขอมูล)
สรุปวิธีการพัฒนา (คน)

**เกณฑคะแนนการประเมินการ
นําไปใชประโยชน                                         
5 = นําความรู/ทักษะ/คุณลักษณะท่ี
พัฒนาไปใชประโยชนในงานไดดีมาก                                       
4 = นําความรูฯ ท่ีพัฒนาไปใช
ประโยชนในงานไดดี                                     
3 = นําความรูฯ ท่ีพัฒนาไปใช
ประโยชนในงานไดปานกลาง                                       
2 = นําความรูฯ ท่ีพัฒนาไปใช
ประโยชนในงานไดนอย                                    
1 = นําความรูฯ ไปใชประโยชนใน

งานไดนอยมาก

*เกณฑคะแนนการประเมิน
ความรู/ทักษะ/คุณลักษณะกอน
และหลังการพัฒนา
5 = มีความรู/ทักษะ/คุณลักษณะระดับดี
มาก              
4 = มีความรู/ทักษะ/คุณลักษณะระดับดี   
3 = มีความรู/ทักษะ/คุณลักษณะ
ระดับปานกลาง                                
2 = มีความรู/ทักษะ/คุณลักษณะ
ระดับนอย
1 = มีความรู/ทักษะ/คุณลักษณะใน
ระดับนอยมาก               

แบบฟอรมIDP: A



10 นายวัชรินทร  เสือครุฑ ขาราชการ
การพัฒนาตนเองผานส่ือ
อิเล็คทรอนิกส (e-learning)

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย
งาน

2 2 ชุมชนนักปฏิบัติ พ.ค.-ก.ค.๖๑

11 นายภานุพงษ  ออนอุน
พนักงาน
ราชการ

การพัฒนาตนเองผานส่ือ
อิเล็คทรอนิกส (e-learning)

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย
งาน

2 3 ชุมชนนักปฏิบัติ พ.ค.-ก.ค.๖๑

12 นางสุวจี   เถลิงศรี
พนักงาน
ราชการ

การพัฒนาตนเองผานส่ือ
อิเล็คทรอนิกส (e-learning)

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย
งาน

2 2 ชุมชนนักปฏิบัติ พ.ค.-ก.ค.๖๑

13 นางสัญญาบัตร  วงษคํา
พนักงาน
ราชการ

การพัฒนาตนเองผานส่ือ
อิเล็คทรอนิกส (e-learning)

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย
งาน

2 3 ชุมชนนักปฏิบัติ พ.ค.-ก.ค.๖๑

14 นางสาวศิวพร   เลาประเสริฐ
พนักงาน
ราชการ

การพัฒนาตนเองผานส่ือ
อิเล็คทรอนิกส (e-learning)

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย
งาน

2 3 ชุมชนนักปฏิบัติ พ.ค.-ก.ค.๖๑

15 นางนํ้าทิพย   อินทรเทียม
พนักงาน
ราชการ

การพัฒนาตนเองผานส่ือ
อิเล็คทรอนิกส (e-learning)

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย
งาน

2 2 ชุมชนนักปฏิบัติ พ.ค.-ก.ค.๖๑

16 นายพสธร  กิจสมสาตร
พนักงาน
ราชการ

การพัฒนาตนเองผานส่ือ
อิเล็คทรอนิกส (e-learning)

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย
งาน

2 3 ชุมชนนักปฏิบัติ พ.ค.-ก.ค.๖๑

17 นายธัญญพิสิษฐ  แสงสรอย
พนักงาน
ราชการ

การพัฒนาตนเองผานส่ือ
อิเล็คทรอนิกส (e-learning)

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย
งาน

2 2 ชุมชนนักปฏิบัติ พ.ค.-ก.ค.๖๑

18 นางสาวสาวิตรี   ผลจันทร
พนักงาน
ราชการ

การพัฒนาตนเองผานส่ือ
อิเล็คทรอนิกส (e-learning)

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย
งาน

2 3 ชุมชนนักปฏิบัติ พ.ค.-ก.ค.๖๑

19 นายจักร  ฤาษีประสิทธ์ิ
พนักงาน
ราชการ

การพัฒนาตนเองผานส่ือ
อิเล็คทรอนิกส (e-learning)

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย
งาน

2 3 ชุมชนนักปฏิบัติ พ.ค.-ก.ค.๖๑

20 นายสากล  อินทรสุวรรณ
พนักงาน
ราชการ

การพัฒนาตนเองผานส่ือ
อิเล็คทรอนิกส (e-learning)

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย
งาน

2 2 ชุมชนนักปฏิบัติ พ.ค.-ก.ค.๖๑

21 นายประจวบ  สุขสําราญ
พนักงาน
ราชการ

การพัฒนาตนเองผานส่ือ
อิเล็คทรอนิกส (e-learning)

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย
งาน

2 3 ชุมชนนักปฏิบัติ พ.ค.-ก.ค.๖๑

22 นายธนิสร   สุวรรณบาง
พนักงาน
ราชการ

การพัฒนาตนเองผานส่ือ
อิเล็คทรอนิกส (e-learning)

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย
งาน

2 2 ชุมชนนักปฏิบัติ พ.ค.-ก.ค.๖๑

23 นางสาวเกตุกนก  รุงสันเที้ยะ
พนักงาน
ราชการ

การพัฒนาตนเองผานส่ือ
อิเล็คทรอนิกส (e-learning)

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย
งาน

2 3 ชุมชนนักปฏิบัติ พ.ค.-ก.ค.๖๑

24 นายคมสัน    โกทัน
พนักงาน
ราชการ

การพัฒนาตนเองผานส่ือ
อิเล็คทรอนิกส (e-learning)

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย
งาน

2 3 ชุมชนนักปฏิบัติ พ.ค.-ก.ค.๖๑

25 นายฉัตรชัย  ไชยวัฒน
พนักงาน
ราชการ

การพัฒนาตนเองผานส่ือ
อิเล็คทรอนิกส (e-learning)

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย
งาน

2 3 ชุมชนนักปฏิบัติ พ.ค.-ก.ค.๖๑




