
ชื่อหน�วยงาน

           จํานวนข�าราชการ
ทั้งหมดในหน�วยงาน

20 10 รอบการประเมิน 2/2561

0 30
0 0

จํานวนข�าราชการที่มีแผนพัฒนา 20 จํานวนพนักงานราชการที่มีแผนพัฒนา 10 0 0
ร�อยละ(ต�องไม#น�อยกว#า30%) 100.00 ร�อยละ (ต�องไม#น�อยกว#า30%) 100.00 0 0

0 0
จํานวนขรก.ที่ผ#านการพัฒนา 0 จํานวนพรก.ที่ผ#านการพัฒนา 0 0

ร�อยละ (ต�องไม#น�อยกว#า30%) 0.00 ร�อยละ (ต�องไม#น�อยกว#า30%) 0.00 0
30
0
0

ที่
ชื่อ-สกุล (ไม�นับคนซ้ํา: 
เลือกรายงานคนละ 1 

หลักสูตร)

ประเภท
ตําแหน�ง 
(คลิกเพื่อ
เลือก)

ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต�อง
พัฒนา

ความสอดคล�องตาม
ความรู�/ทักษะ/

คุณลักษณะที่กําหนด   
(คลิกเพื่อเลือก)

*คะแนน
ประเมิน

ตนเองก�อน
การพัฒนา

*คะแนนประเมิน
ก�อนการพัฒนา

โดยผู�บังคับบัญชา
ระดับต�น

วิธีการพัฒนา 
(คลิกเพื่อเลือก)

ช�วงเดือน
ที่จะพัฒนา

ชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่
ผ�านการพัฒนา

วิธีการพัฒนา/หรือ
ระบุหากไม�ได�รับ
การพัฒนา (คลิก

เพื่อเลือก)

*คะแนน
ประเมิน

ตนเองหลัง
การพัฒนา

*คะแนน
ประเมินหลัง

การพัฒนาโดย
ผู�บังคับบัญชา

ระดับต�น

**คะแนน
ประเมินการ

นําไปใช�ประโยชน8
โดยผู�บังคับบัญชา

ระดับต�น

1 นางอรุณี  บัวเทศ ข�าราชการ

พรบ.ควบคุมการฆ#าเพื่อการจําหน#าย
เนื้อสัตว3 พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรค
พิษสุนัขบ�า และ พรบ.ทารุณกรรม
สัตว3

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน

3 3
หน#วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
๒๕๖๑

2 นางอารีรัตน3 ศรีวิชัยวงศ3 ข�าราชการ

พรบ.ควบคุมการฆ#าเพื่อการจําหน#าย
เนื้อสัตว3 พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรค
พิษสุนัขบ�า และ พรบ.ทารุณกรรม
สัตว3

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน

3 3
หน#วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
๒๕๖๑

3 นางมาลา ไชยทิพย3 ข�าราชการ

พรบ.ควบคุมการฆ#าเพื่อการจําหน#าย
เนื้อสัตว3 พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรค
พิษสุนัขบ�า และ พรบ.ทารุณกรรม
สัตว3

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน

3 3
หน#วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
๒๕๖๑

4 นายสมคิด  บุญชัย ข�าราชการ

พรบ.ควบคุมการฆ#าเพื่อการจําหน#าย
เนื้อสัตว3 พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรค
พิษสุนัขบ�า และ พรบ.ทารุณกรรม
สัตว3

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน

3 3
หน#วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
๒๕๖๑

สรุปวิธีการพัฒนา (คน)

สรุปแผน-ผลการพัฒนา

แผ
น

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

ผล

โปรแกรมสรุปผลอัตโนมัติ (ไม�ต�องกรอกข�อมูล)

สํานักงานปศุสัตว3จังหวัดพะเยา

หน�วยงานกรอกข�อมูล จํานวนพนักงานราชการ
ทั้งหมดในหน�วยงาน

1)หน#วยงานกรมฯจัดอบรมเอง

แบบฟอร8มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู�ใต�บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)  *ป@อนข�อมูลเฉพาะช�องสีขาวเท�านั้น*

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

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

3)ภาวะผู�นํา/คุณธรรม/จริยธรรม(SO, ยุทธ.กระทรวงฯ,ยุทธ.กรมฯ)

2)ภาษา (SO)

4)จิตอาสา/บริการ (SO)
5)ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย3สุจริต (SO)
6)ทํางานเปMนทีม (SO)
7)คิดค�น/พัฒนาและประยุกต3ใช�นวัตกรรมใหม#ๆ(SO,ยุทธ.กระทรวงฯ)

8)กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน(ยุทธ.กระทรวงฯ)

9)การใช�เทคโนโลยี(ยุทธ.กระทรวงฯ, ยุทธ.กรมฯ) 
10)ทักษะการคิด(SO, ยุทธ.กระทรวงฯ,ยุทธ.กรมฯ)

3)E-learning

5)อื่นๆ(การสอนงาน การมอบหมายงานฯลฯ)

2)ส#งไปอบรบหน#วยงานอื่น

4)ชุมชนนักปฏิบัติ
**เกณฑ3คะแนนการประเมนิการ
นําไปใช�ประโยชน3                                         
5 = นําความรู�/ทักษะ/คุณลักษณะที่
พัฒนาไปใช�ประโยชน3ในงานได�ดีมาก         
4 = นําความรู�ฯ ที่พัฒนาไปใช�
ประโยชน3ในงานได�ดี                                     
3 = นําความรู�ฯ ที่พัฒนาไปใช�
ประโยชน3ในงานได�ปานกลาง                                       
2 = นําความรู�ฯ ที่พัฒนาไปใช�
ประโยชน3ในงานได�น�อย                                    
1 = นําความรู�ฯ ไปใช�ประโยชน3ใน
งานได�น�อยมาก

*เกณฑ3คะแนนการประเมิน
ความรู�/ทักษะ/คุณลักษณะก�อน
และหลังการพัฒนา
5 = มีความรู�/ทักษะ/คุณลักษณะระดับดี
มาก              
4 = มีความรู�/ทักษะ/คุณลักษณะระดับดี   
3 = มีความรู�/ทักษะ/คุณลักษณะ
ระดับปานกลาง                                
2 = มีความรู�/ทักษะ/คุณลักษณะ
ระดับน�อย
1 = มีความรู�/ทักษะ/คุณลักษณะใน
ระดับน�อยมาก               

แบบฟอร8มIDP: A



5 นายปริวัฒน3 มงคุณ ข�าราชการ

พรบ.ควบคุมการฆ#าเพื่อการจําหน#าย
เนื้อสัตว3 พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรค
พิษสุนัขบ�า และ พรบ.ทารุณกรรม
สัตว3

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน

3 3
หน#วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
๒๕๖๑

6 น.ส.รัชกาญจน3 วังกาวรรณ3 ข�าราชการ

พรบ.ควบคุมการฆ#าเพื่อการจําหน#าย
เนื้อสัตว3 พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรค
พิษสุนัขบ�า และ พรบ.ทารุณกรรม
สัตว3

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน

3 3
หน#วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
๒๕๖๑

7 นายอนิรุธ เนื่องเม็ก ข�าราชการ

พรบ.ควบคุมการฆ#าเพื่อการจําหน#าย
เนื้อสัตว3 พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรค
พิษสุนัขบ�า และ พรบ.ทารุณกรรม
สัตว3

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน

3 3
หน#วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
๒๕๖๑

8 นายบรรจง อาจคํา ข�าราชการ

พรบ.ควบคุมการฆ#าเพื่อการจําหน#าย
เนื้อสัตว3 พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรค
พิษสุนัขบ�า และ พรบ.ทารุณกรรม
สัตว3

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน

3 3
หน#วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
๒๕๖๑

9 นายธีรชัย ชัยธรรม ข�าราชการ

พรบ.ควบคุมการฆ#าเพื่อการจําหน#าย
เนื้อสัตว3 พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรค
พิษสุนัขบ�า และ พรบ.ทารุณกรรม
สัตว3

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน

3 3
หน#วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
๒๕๖๑

10 นายบุญโรจน3 แก�วจําปาศรี ข�าราชการ

พรบ.ควบคุมการฆ#าเพื่อการจําหน#าย
เนื้อสัตว3 พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรค
พิษสุนัขบ�า และ พรบ.ทารุณกรรม
สัตว3

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน

3 3
หน#วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
๒๕๖๑

11 นายอนุชาติ ชัยชุมภู ข�าราชการ

พรบ.ควบคุมการฆ#าเพื่อการจําหน#าย
เนื้อสัตว3 พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรค
พิษสุนัขบ�า และ พรบ.ทารุณกรรม
สัตว3

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน

3 3
หน#วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
๒๕๖๑

12 ว#าที่ ร.ต.ฤทธิ์โรฒน3 ป`ญญาวงศ3 ข�าราชการ

พรบ.ควบคุมการฆ#าเพื่อการจําหน#าย
เนื้อสัตว3 พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรค
พิษสุนัขบ�า และ พรบ.ทารุณกรรม
สัตว3

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน

3 3
หน#วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
๒๕๖๑

13 นายสําราญ สุนทร ข�าราชการ

พรบ.ควบคุมการฆ#าเพื่อการจําหน#าย
เนื้อสัตว3 พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรค
พิษสุนัขบ�า และ พรบ.ทารุณกรรม
สัตว3

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน

3 3
หน#วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
๒๕๖๑

14 นายมานะ วิเศษนอก ข�าราชการ

พรบ.ควบคุมการฆ#าเพื่อการจําหน#าย
เนื้อสัตว3 พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรค
พิษสุนัขบ�า และ พรบ.ทารุณกรรม
สัตว3

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน

3 3
หน#วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
๒๕๖๑

15 นายอนุสรณ3 พรินทรากุล ข�าราชการ

พรบ.ควบคุมการฆ#าเพื่อการจําหน#าย
เนื้อสัตว3 พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรค
พิษสุนัขบ�า และ พรบ.ทารุณกรรม
สัตว3

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน

3 3
หน#วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
๒๕๖๑



16 นายบุญเกษม สรรหาธรรม ข�าราชการ

พรบ.ควบคุมการฆ#าเพื่อการจําหน#าย
เนื้อสัตว3 พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรค
พิษสุนัขบ�า และ พรบ.ทารุณกรรม
สัตว3

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน

3 3
หน#วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
๒๕๖๑

17 นายสุเมธ ป`ญญาทิพย3 ข�าราชการ

พรบ.ควบคุมการฆ#าเพื่อการจําหน#าย
เนื้อสัตว3 พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรค
พิษสุนัขบ�า และ พรบ.ทารุณกรรม
สัตว3

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน

3 3
หน#วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
๒๕๖๑

18 นายชาญชัย เนตรแก�ว ข�าราชการ

พรบ.ควบคุมการฆ#าเพื่อการจําหน#าย
เนื้อสัตว3 พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรค
พิษสุนัขบ�า และ พรบ.ทารุณกรรม
สัตว3

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน

3 3
หน#วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
๒๕๖๑

19 นายณัฐวัตน3 สัทธรรมนุวงศ3 ข�าราชการ

พรบ.ควบคุมการฆ#าเพื่อการจําหน#าย
เนื้อสัตว3 พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรค
พิษสุนัขบ�า และ พรบ.ทารุณกรรม
สัตว3

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน

3 3
หน#วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
๒๕๖๑

20 นายจักริน สินพยัคฆ3 ข�าราชการ

พรบ.ควบคุมการฆ#าเพื่อการจําหน#าย
เนื้อสัตว3 พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรค
พิษสุนัขบ�า และ พรบ.ทารุณกรรม
สัตว3

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน

3 3
หน#วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
๒๕๖๑

21 น.ส.วลัยลักษณ3 รัศมี
พนักงาน
ราชการ

พรบ.ควบคุมการฆ#าเพื่อการจําหน#าย
เนื้อสัตว3 พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรค
พิษสุนัขบ�า และ พรบ.ทารุณกรรม
สัตว3

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน

2 2
หน#วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
๒๕๖๑

22 นายณัฐวุธ พันธ3พืช
พนักงาน
ราชการ

พรบ.ควบคุมการฆ#าเพื่อการจําหน#าย
เนื้อสัตว3 พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรค
พิษสุนัขบ�า และ พรบ.ทารุณกรรม
สัตว3

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน

2 2
หน#วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
๒๕๖๑

23 น.ส.นัฎนรี หวลอารมณ3
พนักงาน
ราชการ

พรบ.ควบคุมการฆ#าเพื่อการจําหน#าย
เนื้อสัตว3 พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรค
พิษสุนัขบ�า และ พรบ.ทารุณกรรม
สัตว3

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน

2 2
หน#วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
๒๕๖๑

24 นายนนทกานต3 สักลอ
พนักงาน
ราชการ

พรบ.ควบคุมการฆ#าเพื่อการจําหน#าย
เนื้อสัตว3 พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรค
พิษสุนัขบ�า และ พรบ.ทารุณกรรม
สัตว3

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน

2 2
หน#วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
๒๕๖๑

25 นายยุทธพล เปงนวล
พนักงาน
ราชการ

พรบ.ควบคุมการฆ#าเพื่อการจําหน#าย
เนื้อสัตว3 พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรค
พิษสุนัขบ�า และ พรบ.ทารุณกรรม
สัตว3

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน

2 2
หน#วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
๒๕๖๑

26 นายสมชาย เรือนปง
พนักงาน
ราชการ

พรบ.ควบคุมการฆ#าเพื่อการจําหน#าย
เนื้อสัตว3 พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรค
พิษสุนัขบ�า และ พรบ.ทารุณกรรม
สัตว3

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน

2 2
หน#วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
๒๕๖๑



27 นายภูมิพัฒน3 เจริญวัชรวิทย3
พนักงาน
ราชการ

พรบ.ควบคุมการฆ#าเพื่อการจําหน#าย
เนื้อสัตว3 พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรค
พิษสุนัขบ�า และ พรบ.ทารุณกรรม
สัตว3

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน

2 2
หน#วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
๒๕๖๑

28 นายประนม เมืองงาม
พนักงาน
ราชการ

พรบ.ควบคุมการฆ#าเพื่อการจําหน#าย
เนื้อสัตว3 พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรค
พิษสุนัขบ�า และ พรบ.ทารุณกรรม
สัตว3

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน

2 2
หน#วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
๒๕๖๑

29 นายนิรันดร3 สิงห3แก�ว
พนักงาน
ราชการ

พรบ.ควบคุมการฆ#าเพื่อการจําหน#าย
เนื้อสัตว3 พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรค
พิษสุนัขบ�า และ พรบ.ทารุณกรรม
สัตว3

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน

2 2
หน#วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
๒๕๖๑

30 นายณรงค3 ติรักษา
พนักงาน
ราชการ

พรบ.ควบคุมการฆ#าเพื่อการจําหน#าย
เนื้อสัตว3 พ.ศ.๒๕๕๙ และ พรบ.โรค
พิษสุนัขบ�า และ พรบ.ทารุณกรรม
สัตว3

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ
ปฏิบัติงาน

2 2
หน#วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

กรกฎาคม-
สิงหาคม 
๒๕๖๑
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