
ชื่อหน่วยงาน

           จํานวนข้าราชการ

ทั้งหมดในหน่วยงาน
10 21 รอบการประเมิน 1/2561

26 23

0 0

จํานวนข้าราชการที่มีแผนพัฒนา 12 จํานวนพนักงานราชการที่มีแผนพัฒนา 19 0 0

ร้อยละ(ต้องไม่น้อยกว่า30%) 120.00 ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า30%) 90.48 0 5

0 3
จํานวนขรก.ที่ผ่านการพัฒนา 0 จํานวนพรก.ที่ผ่านการพัฒนา 0 0

ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า30%) 0.00 ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า30%) 0.00 0

0

5

0

แผ
น

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

กองงานพระราชดําริและกิจกรรมพิเศษ

หน่วยงานกรอกข้อมูล จํานวนพนักงานราชการ

ทั้งหมดในหน่วยงาน

1)หน่วยงานกรมฯจัดอบรมเอง

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)  *ป้อนข้อมูลเฉพาะช่องสีขาวเท่านั้น*

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

สรุปขอบเขตการพัฒนาความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะ (คน)
1)ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน(SO, ยุทธ.กระทรวงฯ)

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

2)ภาษา (SO)

6)ทํางานเป็นทีม (SO)

7)คิดค้น/พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ(SO,ยุทธ.กระทรวงฯ)ผล

โปรแกรมสรุปผลอัตโนมัติ (ไม่ต้องกรอกข้อมูล)

2)ส่งไปอบรบหน่วยงานอื่น

4)ชุมชนนักปฏิบัติ4)จิตอาสา/บริการ (SO)

5)ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต (SO)

สรุปวิธีการพัฒนา (คน)

สรุปแผน-ผลการพัฒนา

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

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

3)E-learning

5)อื่นๆ(การสอนงาน การมอบหมายงานฯลฯ)

8)กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน(ยุทธ.กระทรวงฯ)

**เกณฑ์คะแนนการประเมินการ

นําไปใช้ประโยชน์                        
5 = นําความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะที่
พัฒนาไปใช้ประโยชนใ์นงานได้ดีมาก       
4 = นําความรู้ฯ ที่พัฒนาไปใช้
ประโยชนใ์นงานได้ดี                    
3 = นําความรู้ฯ ที่พัฒนาไปใช้
ประโยชนใ์นงานได้ปานกลาง                
2 = นําความรู้ฯ ที่พัฒนาไปใช้
ประโยชนใ์นงานไดน้้อย            

1 = นําความรู้ฯ ไปใช้ประโยชนใ์น

งานไดน้้อยมาก

*เกณฑ์คะแนนการประเมิน

ความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะก่อน
และหลังการพัฒนา
5 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะระดับดี
มาก              
4 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะระดับดี   
3 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะ
ระดับปานกลาง                               
2 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะ
ระดับน้อย
1 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะใน
ระดับน้อยมาก               

แบบฟอร์มIDP: A

ที่

ชื่อ-สกุล (ไม่นับคนซ้ํา: 

เลือกรายงานคนละ 1 

หลักสูตร)

ประเภท

ตําแหน่ง 

(คลิกเพื่อ

เลือก)

ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ต้อง

พัฒนา

ความสอดคล้องตาม

ความรู้/ทักษะ/

คุณลักษณะที่กําหนด   

(คลิกเพื่อเลือก)

*คะแนน

ประเมิน

ตนเองก่อน

การพัฒนา

*คะแนนประเมิน

ก่อนการพัฒนา

โดยผู้บังคับบัญชา

ระดับต้น

วิธีการพัฒนา 

(คลิกเพื่อเลือก)

ช่วงเดือน

ที่จะพัฒนา

ชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่

ผ่านการพัฒนา

วิธีการพัฒนา/หรือ

ระบุหากไม่ได้รับ

การพัฒนา (คลิก

เพื่อเลือก)

*คะแนน

ประเมิน

ตนเองหลัง

การพัฒนา

*คะแนน

ประเมินหลัง

การพัฒนาโดย

ผู้บังคับบัญชา

ระดับต้น

**คะแนน

ประเมินการ

นําไปใช้ประโยชน์

โดยผู้บังคับบัญชา

ระดับต้น

1 นายเฉลิมพล บุญเจือ ข้าราชการ การเขียนงานวิจัยที่ดี
ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
3 3 อื่นๆ ก.พ.-60

2 นางสาวกาญจนา  ธรรมรัตน์ ข้าราชการ
การศึกษาดูงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
3 3

หน่วยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ก.พ.-60

3 นางสาวสุรีย์รัตน์  สืบสุนทร ข้าราชการ
การศึกษาดูงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 2

หน่วยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ก.พ.-60

4 ว่าที่ ร.ต. สมยศ ชุนเกษา ข้าราชการ
การศึกษาดูงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 2

หน่วยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ก.พ.-60

5 นางสาวมนทกานติ์  กันแก้ว ข้าราชการ
การศึกษาดูงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 2

หน่วยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ก.พ.-60

6 นางสาวศลญา คอนสลัด ข้าราชการ
การศึกษาดูงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 2

หน่วยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ก.พ.-60

7 นายปฏิพัทธ์  อุดมสมุทรหิรัญ ข้าราชการ การเขียนงานวิจัยที่ดี
ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 2 อื่นๆ ก.พ.-60

8 นางสาวอิศรา  มหาวงศ์ ข้าราชการ การเขียนงานวิจัยที่ดี
ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 2 อื่นๆ ก.พ.-60

9 นางรัชนี  เทพบุตร ข้าราชการ
การศึกษาดูงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 2

หน่วยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ก.พ.-60

เนองมาจากพระราชดาร งาน อบรมเอง



10 นางหนูเนตร  น่วมสกุล       ข้าราชการ
การศึกษาดูงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 2

หน่วยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ก.พ.-60

11 นางสาวณิรวรรณ  คําลือ
พนักงาน

ราชการ

การศึกษาดูงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 2

หน่วยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ก.พ.-60

12 นางนงลักษณ์   บาบู จันดราน
พนักงาน

ราชการ

การศึกษาดูงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 2

หน่วยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ก.พ.-60

13 นายอํานาจ  สุขกุมภาพันธ์
พนักงาน

ราชการ

การศึกษาดูงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 2

หน่วยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ก.พ.-60

14 นายจักรพงศ์  อินต๊ะภา
พนักงาน

ราชการ

การศึกษาดูงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 2

หน่วยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ก.พ.-60

15 นางสาวอุษา  จําแนกสาร
พนักงาน

ราชการ

การศึกษาดูงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 2

หน่วยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ก.พ.-60

16 นางสาวรัชนี  ธนบริหาร
พนักงาน

ราชการ

การศึกษาดูงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 2

หน่วยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ก.พ.-60

17 นางสาวขวัญชีวา  อินทร์ปู
พนักงาน

ราชการ
การใช้ MS Excel ขั้นสูง การใช้เทคโนโลยี 1 1 ชุมชนนักปฏิบัติ ก.พ.-60

18
ว่าที่ ร.ต. กิติพงษ์  อุ่นเมือง พนักงาน

ราชการ
การใช้ MS Excel ขั้นสูง การใช้เทคโนโลยี 1 1 ชุมชนนักปฏิบัติ ก.พ.-60

19 นายสุเวช  แสงฝ้าย
พนักงาน

ราชการ
การใช้ MS Excel ขั้นสูง การใช้เทคโนโลยี 1 1 ชุมชนนักปฏิบัติ ก.พ.-60

20 นายสมพร  นาภูทัศน์
พนักงาน

ราชการ
การใช้ MS Excel ขั้นสูง การใช้เทคโนโลยี 1 1 ชุมชนนักปฏิบัติ ก.พ.-60

21 นางสาวดรณี  อดคําเที่ยง
พนักงาน

การใช้ MS Excel ขั้นสง การใช้เทคโนโลยี 1 1 ชมชนนักปฏิบัติ ก พ -6021 นางสาวดรุณ  อุดคาเทยง
ราชการ

การใช MS Excel ขนสูง การใชเทคโนโลย 1 1 ชุมชนนกปฏบต ก.พ.-60

22
นางสาวจุฬธิดา  แซงราชา พนักงาน

ราชการ

การศึกษาดูงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
1 1

หน่วยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ก.พ.-60

23 นางสาวชนิดาภา  ยอดสง่า
พนักงาน

ราชการ

การศึกษาดูงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
1 1

หน่วยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ก.พ.-60

24 นายศุภชัย  ดีแล้ว
พนักงาน

ราชการ

การศึกษาดูงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
1 1

หน่วยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ก.พ.-60

25 นางสาวปนัดฐา  ชมจิตร
พนักงาน

ราชการ

การศึกษาดูงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
1 1

หน่วยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ก.พ.-60

26 นางสาววาสนา  กิ่มเพชร
พนักงาน

ราชการ

การศึกษาดูงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
1 1

หน่วยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ก.พ.-60

27 นางสาวศิริญญา  โอสถานนท์
พนักงาน

ราชการ

การศึกษาดูงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
1 1

หน่วยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ก.พ.-60

28 นายธนกฤติ  กล่ําเจริญ
พนักงาน

ราชการ

การศึกษาดูงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
1 1

หน่วยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ก.พ.-60

29 นายชูสิทธิ์  แสงสุข 
พนักงาน

ราชการ

การศึกษาดูงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
1 1

หน่วยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ก.พ.-60

30 นายไพรัตน์  อยู่อี่ยม ข้าราชการ
การศึกษาดูงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
1 1

หน่วยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ก.พ.-60

31 นายดํารง  ชุมศรี ข้าราชการ
การศึกษาดูงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ

ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
1 1

หน่วยงานกรมฯจัด

อบรมเอง
ก.พ.-60



หลักฐานที่ต้องแสดงบนเว็บไซต์ (สําหรับหน่วยงาน)  

1.การดําเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน

แบบฟอร์มIDP: A แบบฟอร์มIDP: B

3)รายงานข้อมูล/วิธีการ

 ชัดเจนเป็นรูปธรรม

ข้อมูลการรายงาน

ตามแบบฟอร์ม

ครบถ้วน สมบูรณ์

และมีความ

ข้อมูลการรายงาน

ตามแบบฟอร์มไม่

ครบถ้วนและไม่

สอดคล้องจํานวน

ข้อมูลการรายงาน

ตามแบบฟอร์มไม่

ครบถ้วนและไม่

สอดคล้องจํานวน

ข้อมูลการรายงาน

ตามแบบฟอร์มไม่

ครบถ้วนและไม่

สอดคล้องจํานวน

ข้อมูลการรายงานตาม

แบบฟอร์มไม่ครบถ้วน

และไม่สอดคล้อง

จํานวนมากกว่า 4 

่ ึ ้ ไ

2)ดําเนินการได้ตาม

เป้าหมายที่กําหนด

1)ดําเนินการภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

มีการรายงานตาม

แบบฟอร์มIDP: A

ภายในเวลาที่

กําหนด

ไม่ส่งรายงานตามแบบฟอร์มIDP: Aภายในเวลาที่กําหนด หักคะแนนวันละ 0.5 

คะแนน

มีรายงานตาม

แบบฟอร์มไม่ครบ

ตามเป้าหมาย โดย

มีการพัฒนาขรก.

หรือพรก. มากกว่า

ร้อยละ 20 แต่ไม่

ถึงร้อยละ 25

มีรายงานตาม

แบบฟอร์มไม่ครบ

ตามเป้าหมาย โดย

มีการพัฒนาขรก.

หรือพรก. มากกว่า

ร้อยละ 15 แต่ไม่

ถึงร้อยละ 20

มีรายงานตาม

แบบฟอร์มไม่ครบ

ตามเป้าหมาย โดยมี

การพัฒนาขรก.หรือ

พรก. น้อยกว่าร้อย

ละ 15

รด
ําเ
นิน

กา
รพ

ัฒ
นา

ผู้ใ
ต้บ

ังคั
บบ

ัญ
ชา

(ต
าม

แบ
บฟ

อร์
มI

DP
: A

)

หลักฐานการติดตามการนําไปใช้ประโยชน์ฯ เช่น สรุปผลการประเมินติดตามผลการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ฯพร้อมตัวอย่าง

แบบประเมินฯ เป็นต้น

เกณฑ์การพิจารณาประเมินคะแนน (สําหรับกองการเจ้าหน้าที่)

ประเด็นการพิจารณา

มีรายงานตาม

แบบฟอร์มไม่ครบ

ตามเป้าหมาย โดย

มีการพัฒนาขรก.

หรือพรก. มากกว่า

ร้อยละ 25 แต่ไม่

ถึงร้อยละ 30

มีรายงานตาม

แบบฟอร์มครบ

ตามเป้าหมาย

(ข้าราชการร้อยละ

30 และพนักงาน

ราชการร้อยละ30)

แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

2. โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน ด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ตามนโยบาย Unit School (Unit School 

Best Practice) 1 โครงการ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน

หลักฐานการวางแผน เช่น แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายครั้ง เป็นต้น

หลักฐานการดําเนินการ เช่น รูปถ่าย เนื้อหาบทเรียน ผลงานที่ได้จากการเรียนรู้ บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ของผู้เข้าร่วมCoP เป็นต้น

หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้ เช่น สรุปผลการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมฯพร้อมตัวอย่างแบบประเมินผลการเรียนรู้ เป็นต้น

ลงชื่อ ..................................................ผู้บังคับบัญชา

(......................................................................................)

ตําแหน่ง .........................................................................

แบบฟอร์มIDP: B

ลงชื่อ ..............................................ผู้จัดเก็บข้อมูล

(..................................................................................)

ตําแหน่ง .....................................................................
สอดคล้อง มากกว่า 1 ช่อง มากกว่า 2 ช่อง มากกว่า 3 ช่อง ช่องขึ้นไป

สําหรับเจ้าหน้าที กกจ.

คะแนน

1 ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด (ทั้งแผน

และผล)

2 ดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนด(ขรก.

30%,พรก.30%)

3 รายงานข้อมูล/วิธีการชัดเจนเป็นรูปธรรม

รวมคะแนน (เต็ม 15 คะแนน)

สรุปผลการประเมิน
คะแนน น้ําหนัก รวม

1 3.33

2
3.33

2)แสดงหลักฐานการ

ดําเนินการได้ครบถ้วน

มีการแสดงวิธีการที่

ไม่ชัดเจนและไม่

สอดคล้องกัน3 

ขั้นตอน

มีการแสดงวิธีการที่

ไม่ชัดเจนและไม่

สอดคล้องกัน4 

ขั้นตอน

มีการแสดงวิธีการ

ที่ไม่ชัดเจนและไม่

สอดคล้องกัน2 

ขั้นตอน
กา

รด

1)ดําเนินการภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

มีการรายงาน

ภายในเวลาที่

กําหนด

ไม่ส่งรายงานภายในเวลาที่กําหนด หักคะแนนวันละ 0.5 คะแนน

มีการแสดง

หลักฐานการ

ดําเนินโครงการ

Best Practiceบน

เว็บไซด์ตาม

วิธีการที่กําหนด

ครบทุกขั้นตอน

มีการแสดง

หลักฐานการ

ดําเนินโครงการ

Best Practiceบน

เว็บไซด์ตาม

วิธีการที่กําหนด 

ขาดไป 1 ขั้นตอน

มีการแสดง

หลักฐานการ

ดําเนินโครงการ

Best Practiceบน

เว็บไซด์ตาม

วิธีการที่กําหนด 

ขาดไป 2 ขั้นตอน

มีการแสดง

หลักฐานการดําเนิน

โครงการBest 

Practiceบนเว็บ

ไซด์ตามวิธีการที่

กําหนด ขาดไป 3 

ขั้นตอน

ไม่มีการแสดง

หลักฐานการดําเนิน

โครงการBest 

Practiceบนเว็บไซด์

ตามวิธีการที่กําหนด

การดําเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามแบบฟอร์มIDP: A *ค่าน้ําหนัก50%*

องค์ประกอบคะแนน

สรุปคะแนนที่หน่วยงานได้รับ (เต็ม 100 คะแนน)

3)รายงานข้อมูล/วิธีการ

 ชัดเจนเป็นรูปธรรม

มีการแสดงวิธีการ

ที่ไม่ชัดเจนและไม่

สอดคล้องกัน 1 

ขั้นตอน

มีการแสดงวิธิการ

ในแต่ละขั้นตอนที่

ชัดเจนและ

สอดคล้องทุก

ขั้นตอน

รายงานข้อมูล/วิธีการชัดเจนเป็นรูปธรรม

โครงการพัฒนาด้วยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบายUnit School ที่ดีโดด

เด่นของหน่วยงาน(Unit School Best Practice) *ค่าน้ําหนัก50%*

รวมคะแนน (เต็ม 15 คะแนน)

โค
รง

กา
รพ

ัฒ
นา

ด้ว
ยว

ิธีก
าร

จัด
ตั้ง

ชุม
ชน

นัก
ปฏ

บิัต
ิ (C

oP
)

ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด

แสดงหลักฐานการดําเนินการครบถ้วน

คะแนน ประเด็นการพิจารณา

คะแนนประเมินโครงการ Best Practice
คะแนนประเมินการดําเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตาม

แบบฟอร์มIDP: A

ประเด็นการพิจารณา

ลงชื่อ ..................................................ผู้บังคับบัญชา

(......................................................................................)

ตําแหน่ง .........................................................................

แบบฟอร์มIDP: B

ลงชื่อ ..............................................ผู้จัดเก็บข้อมูล

(..................................................................................)

ตําแหน่ง .....................................................................

ลงชื่อ ..................................................ผู้บังคับบัญชา

(......................................................................................)

ตําแหน่ง .........................................................................

แบบฟอร์มIDP: B

ลงชื่อ ..............................................ผู้จัดเก็บข้อมูล

(..................................................................................)

ตําแหน่ง .....................................................................


	แบบฟอร์มIDP A
	แบบฟอร์มIDP B

