
ช่ือหนวยงาน

           จํานวนขาราชการ

ทั้งหมดในหนวยงาน
55 36 รอบการประเมิน  1/2561

47 0

0 0

จํานวนขาราชการที่มีแผนพัฒนา 32 จํานวนพนักงานราชการที่มีแผนพัฒนา 15 0 0

รอยละ(ตองไมนอยกวา30%) 58.18 รอยละ (ตองไมนอยกวา30%) 41.67 0 47

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

พฒันา

ความสอดคลองตาม

ความรู/ทักษะ/

คุณลักษณะที่กําหนด   

(คลิกเพ่ือเลือก)

*คะแนน

ประเมิน

ตนเองกอน

การพฒันา

*คะแนนประเมิน

กอนการพัฒนา

โดยผูบังคับบัญชา

ระดับตน

วิธีการพัฒนา 

(คลิกเพื่อเลือก)

ชวงเดือน

ที่จะพัฒนา

ชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่

ผานการพฒันา

วิธีการพัฒนา/หรือ

ระบุหากไมไดรับ

การพัฒนา (คลิก

เพื่อเลือก)

*คะแนน

ประเมิน

ตนเองหลัง

การพัฒนา

*คะแนน

ประเมินหลัง

การพัฒนาโดย

ผูบังคับบัญชา

ระดับตน

**คะแนน

ประเมินการ

นําไปใชประโยชน

โดยผูบังคับบัญชา

ระดับตน

1 นายชัยธัช จันทรศรี ขาราชการ
การนําเสนองานโดยปรแกรม Power

 Point และการทําขาวประชาสัมพันธ

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 2 ชุมชนนักปฏิบัติ ม.ค.-ก.พ.

2 นายกิติ รมแกว ขาราชการ
การนําเสนองานโดยปรแกรม Power

 Point และการทําขาวประชาสัมพันธ

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 2 ชุมชนนักปฏิบัติ ม.ค.-ก.พ.

3 นายสุมิตร ตันตระกูล ขาราชการ
การนําเสนองานโดยปรแกรม Power

 Point และการทําขาวประชาสัมพันธ

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 2 ชุมชนนักปฏิบัติ ม.ค.-ก.พ.

4 นายเอกลักษณ คําแสงดี ขาราชการ
การนําเสนองานโดยปรแกรม Power

 Point และการทําขาวประชาสัมพันธ

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 2 ชุมชนนักปฏิบัติ ม.ค.-ก.พ.

5 นายคํานวณ ธานีวัฒน ขาราชการ
การนําเสนองานโดยปรแกรม Power

 Point และการทําขาวประชาสัมพันธ

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 2 ชุมชนนักปฏิบัติ ม.ค.-ก.พ.

6 นายนริส ทวีศรี ขาราชการ
การนําเสนองานโดยปรแกรม Power

 Point และการทําขาวประชาสัมพันธ

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 2 ชุมชนนักปฏิบัติ ม.ค.-ก.พ.

สรุปวิธีการพฒันา (คน)

สรุปแผน-ผลการพัฒนา

แผ
น

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

ผล

โปรแกรมสรุปผลอัตโนมัติ (ไมตองกรอกขอมูล)

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดศรีสะเกษ

หนวยงานกรอกขอมูล จํานวนพนกังานราชการ

ทั้งหมดในหนวยงาน

1)หนวยงานกรมฯจัดอบรมเอง

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการพัฒนาผูใตบังคับบัญชารายบุคคล (IDP)  *ปอนขอมูลเฉพาะชองสีขาวเทานั้น*

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

สรุปขอบเขตการพฒันาความรู/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/ซื่อสัตยสุจริต (SO)
6)ทํางานเปนทีม (SO)

7)คดิคน/พัฒนาและประยุกตใชนวัตกรรมใหมๆ(SO,ยุทธ.กระทรวงฯ)

8)กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน(ยุทธ.กระทรวงฯ)

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

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

3)E-learning

5)อื่นๆ(การสอนงาน การมอบหมายงานฯลฯ)

2)สงไปอบรบหนวยงานอ่ืน

4)ชุมชนนักปฏิบัติ
**เกณฑคะแนนการประเมินการ

นําไปใชประโยชน                                         
5 = นาํความรู/ทักษะ/คุณลักษณะที่
พัฒนาไปใชประโยชนในงานไดดีมาก                                       
4 = นาํความรูฯ ท่ีพัฒนาไปใช
ประโยชนในงานไดดี                                     
3 = นาํความรูฯ ท่ีพัฒนาไปใช
ประโยชนในงานไดปานกลาง                                       
2 = นาํความรูฯ ท่ีพัฒนาไปใช
ประโยชนในงานไดนอย                                    

1 = นาํความรูฯ 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



7 นายพงษณริศ บริสุทธิ์ ขาราชการ
การนําเสนองานโดยปรแกรม Power

 Point และการทําขาวประชาสัมพันธ

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 2 ชุมชนนักปฏิบัติ ม.ค.-ก.พ.

8 นายวิสิทธิชัย มณีสาร ขาราชการ
การนําเสนองานโดยปรแกรม Power

 Point และการทําขาวประชาสัมพันธ

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 2 ชุมชนนักปฏิบัติ ม.ค.-ก.พ.

9 นายปรัชญา เรืองอมรวิวัฒน ขาราชการ
การนําเสนองานโดยปรแกรม Power

 Point และการทําขาวประชาสัมพันธ

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 2 ชุมชนนักปฏิบัติ ม.ค.-ก.พ.

10 นายธนิตพงษ แสงงาม ขาราชการ
การนําเสนองานโดยปรแกรม Power

 Point และการทําขาวประชาสัมพันธ

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 2 ชุมชนนักปฏิบัติ ม.ค.-ก.พ.

11 นายจรูญรัตน แจงจรัส ขาราชการ
การนําเสนองานโดยปรแกรม Power

 Point และการทําขาวประชาสัมพันธ

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 2 ชุมชนนักปฏิบัติ ม.ค.-ก.พ.

12 นายสมยศ ศรีวะรมย ขาราชการ
การนําเสนองานโดยปรแกรม Power

 Point และการทําขาวประชาสัมพันธ

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 2 ชุมชนนักปฏิบัติ ม.ค.-ก.พ.

13 นายเทวัญ ศรีสุธัญญาวงศ ขาราชการ
การนําเสนองานโดยปรแกรม Power

 Point และการทําขาวประชาสัมพันธ

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 2 ชุมชนนักปฏิบัติ ม.ค.-ก.พ.

14 นายสมชัย เทียบคุณ ขาราชการ
การนําเสนองานโดยปรแกรม Power

 Point และการทําขาวประชาสัมพันธ

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 2 ชุมชนนักปฏิบัติ ม.ค.-ก.พ.

15 นายไตรจักร ศุขแจง ขาราชการ
การนําเสนองานโดยปรแกรม Power

 Point และการทําขาวประชาสัมพันธ

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 2 ชุมชนนักปฏิบัติ ม.ค.-ก.พ.

16 นายพงศภรณ บุญชิต ขาราชการ
การนําเสนองานโดยปรแกรม Power

 Point และการทําขาวประชาสัมพันธ

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 2 ชุมชนนักปฏิบัติ ม.ค.-ก.พ.

17 นายชํานาญ หะโท ขาราชการ
การนําเสนองานโดยปรแกรม Power

 Point และการทําขาวประชาสัมพันธ

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 2 ชุมชนนักปฏิบัติ ม.ค.-ก.พ.


