
ชื่อหนวยงาน

           จํานวนขาราชการ

ทั้งหมดในหนวยงาน
25 61 รอบการประเมิน 2/2561

0 35

0 0

จํานวนขาราชการที่มีแผนพัฒนา 12 จํานวนพนักงานราชการที่มีแผนพัฒนา 23 0 0

รอยละ(ตองไมนอยกวา30%) 48.00 รอยละ (ตองไมนอยกวา30%) 37.70 0 0

0 0
จํานวนขรก.ที่ผานการพัฒนา 0 จํานวนพรก.ที่ผานการพัฒนา 0 0

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

35

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 นางสาวสุชญา  แซฉั่ว ขาราชการ
ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
3 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

2 นางสาวปยภรณ  สุขแกว ขาราชการ
ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
3 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

3 นางกนกรส  แสงสุวรรณ ขาราชการ
ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
3 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

4 นายแทน  รังเสาร ขาราชการ
ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
2 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

5 นายสาทร  แสงสุวรรณ ขาราชการ
ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
2 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

6 นายกระจาง  หมวกสกุล ขาราชการ
ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
2 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

7 นายชัยณรงค  แกวเจือ ขาราชการ
ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
2 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

8 นางเยาวมาลย  คําโคตร ขาราชการ
ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
2 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

9 นายพิเชษฐ  ทนโมะ ขาราชการ
ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
2 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

สรุปวิธีการพัฒนา (คน)

สรุปแผน-ผลการพัฒนา

แผ
น

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

ผล

โปรแกรมสรุปผลอัตโนมัติ (ไมตองกรอกขอมูล)

สํานักงานปศุสัตวจังหวัดนราธิวาส

หนวยงานกรอกขอมูล จํานวนพนักงานราชการ

ทั้งหมดในหนวยงาน

1)หนวยงานกรมฯจัดอบรมเอง

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการพัฒนาผูใตบังคับบัญชารายบุคคล (IDP)  *ปอนขอมูลเฉพาะชองสีขาวเทานั้น*

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/ซื่อสัตยสุจริต (SO)
6)ทํางานเปนทีม (SO)

7)คิดคน/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)สงไปอบรบหนวยงานอื่น

4)ชุมชนนักปฏิบัติ
**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 นายทรงชัย  สวัสดิ์ขวัญ ขาราชการ
ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
2 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

11 นายมะแอ  บือราเฮง ขาราชการ
ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
3 3

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

12 นายอุสมาน  หะยีแยนา ขาราชการ
ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
3 3

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

13 นางอารยา  ลาเตะ
พนักงาน

ราชการ

ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
2 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

14 นางสาวซารีหมะ  หะแว
พนักงาน

ราชการ

ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
2 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

15 นายสาธิต  แกวชู
พนักงาน

ราชการ

ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
2 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

16 นางสาวชญานิษฐ  ตําเหม
พนักงาน

ราชการ

ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
2 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

17 นางสาวนูรีซัน  ลาเซ็ง
พนักงาน

ราชการ

ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
2 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

18 นายอับดุลเลาะ  เตะ
พนักงาน

ราชการ

ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
2 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

19 นายสักบือรี  มะเซ็ง
พนักงาน

ราชการ

ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
2 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

20 นางสาวตรีรัตน  อินทกาญจน
พนักงาน

ราชการ

ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
2 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

21 นางสาวศุภวรรณ  ปสสําราญ
พนักงาน

ราชการ

ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
2 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

22 นางสาวลีซา  มาหะมะ
พนักงาน

ราชการ

ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
2 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

23 นายซําซุดดีน  แมยู
พนักงาน

ราชการ

ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
2 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

24 นายมะสือกรี  อาลี
พนักงาน

ราชการ

ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
2 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

25 นายอามีน  โซะและเยาะ
พนักงาน

ราชการ

ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
2 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

26 นายกูบีรอ  ตวนแดร
พนักงาน

ราชการ

ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
2 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

27 นายอายิ  อาแซ
พนักงาน

ราชการ

ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
2 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

28 นายเจะสุใลหมาน  บุดี
พนักงาน

ราชการ

ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
2 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

29 นางสาวอีฟตีซัน  หะมะ
พนักงาน

ราชการ

ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
2 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

30 นายมะรอปา  ซาอุ
พนักงาน

ราชการ

ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
2 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

31 นายชิติพัทธ  ดอเลาะ
พนักงาน

ราชการ

ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
2 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

32 นายสิปปนันทร  เจะมะ
พนักงาน

ราชการ

ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
2 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61



33 นายพร  แสงแกว
พนักงาน

ราชการ

ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
2 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

34 นายมะสือกรี  แวฮะมะ
พนักงาน

ราชการ

ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
2 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61

35 นายมณฑล  ออนโพธิ์เตี้ย
พนักงาน

ราชการ

ระเบียบงานสารบรรณและระเบียบ

งานพัสดุ

กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
2 2

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ม.ิย.-ส.ค.61
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