รายละเอียดตัวชีว้ ัดด้านพัฒนาบุคลากร (ตัวชีว้ ัดบังคับ)
ประจําปีงบประมาณ ๒562
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 10 (สําหรับปศุสัตว์เขต ปศุสัตว์จังหวัด สพพ./สทป./สอส./กสส./กพก./สพส./สตส./
สคบ./สสช./กสก./สทช./อยส./กผส./กสบ.)
ร้อยละ 15 (สําหรับ กพร./ตสน./กวป./กรป./สลก./กค./กกจ./กผง./ศสท./สกม.)
คําอธิบายตัวชี้วัด :
1. สํ า นั ก งาน ก.พ. ได้ กํ า หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ร าชการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้แทนหลักเกณฑ์และวิธีเดิม โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่
รอบการประเมินในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงได้พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน
(Performance Management System) เพื่อใช้เป็นแนวทางดําเนินการบริหารผลการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยแนวคิดและหลักการบริหารผลการปฏิบัติงานแตกต่างไปจากเดิมหลาย
ประการ โดยเฉพาะเรื่องบทบาทหน้าที่ในการประเมินผลงานในปัจจุบันยึดถือการมีส่วนร่วมในกระบวนการของ
ทุกฝ่าย และผู้บังคับบัญชามีบทบาทหน้าที่เป็น “ผู้สอนงาน” ต้องมีกระบวนการ ให้คําแนะนํา สอนงาน วิธีการ
ปฏิบัติ และแนวทางที่จะให้บรรลุผลสําเร็จของงาน ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขผลงาน ทั้งนี้
กระบวนการพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการหนึ่งที่ต้องดําเนินการควบคู่กันไปกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน
ซึ่งผู้บังคับบัญชามีบทบาทหน้าที่ที่สําคัญในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะ
ที่เหมาะสม
2. นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาเกษตรกรให้ เป็น Smart Farmer โดย
มี Smart Officer เป็นเพื่อนคู่คิด เพื่อให้เกษตรกรไทยมีความพร้อม มีความรู้ เชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ
ด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิตทางการเกษตร โดยให้ความสําคัญในการใช้องค์ความรู้และข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ การนําเทคโนโลยี ภูมิปัญญา และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้หรือพัฒนา โดยตระหนักถึง
คุณภาพมาตรฐานและปริมาณตามความต้องการของตลาด มีความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็น
สําคัญตามนโยบายเร่งด่วนดังกล่าวที่ต้องการให้มีการพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer (เกษตรกร
ปราดเปรื่อง) และพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้เป็น Smart Officer (เจ้าหน้าที่ปราดเปรื่อง) ซึ่ง Smart Officer หมายถึง
ผู้ที่มีความรักเกษตรกรเหมือนญาติ มีความรอบรู้ทางวิชาการและนโยบาย มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเหลือ
เกษตรกร มีการสร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร มีการมุ่งนําเกษตรกรสู่ Green Economy
และ Zero Waste Agriculture และมีความภาคภูมิใจในองค์กรและความเป็นข้าราชการ
3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560-2564
โดยได้กําหนด วิสัยทัศน์ : บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ ควบคู่คุณธรรม นําการเปลี่ยนแปลง มีคุณภาพชีวิตที่ดี
พันธกิจ : 1. พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ นําการเปลี่ยนแปลง สู่ความเป็นสากล
2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเป็นบุคลากรที่ดี
3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 ระบุให้ทุกหน่วยงานพัฒนาและส่งเสริม
บุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหาการเกษตรและสหกรณ์
4. ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561-2565
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์การที่นําและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนใน
ตลาดโลก
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พันธกิจ : ประเด็นหลักทรัพยากรมนุษย์สาขาการปศุสัตว์ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาขา
ปศุ สั ต ว์ ใ ห้ มี อ งค์ ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ และศั ก ยภาพที่ พ ร้ อ มกั บ บริ บ ทแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปอย่ า ง
แข็งแกร่ง
ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถและสมรรถนะ
เพื่อยกระดับบุคลากรด้านการปศุสัตว์มุ่งสู่สากล ประกอบด้วย 4 เป้าประสงค์ โดยเป้าประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับ
บุคลากรกรมปศุสัตว์ ดังนี้
เป้าประสงค์ที่ 1) ให้บุคลากรของกรมปศุสัตว์เป็น Smart Officer
เป้าประสงค์ที่ 2) บุคลากรกรมปศุสัตว์ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นํา
และมีคุณธรรม จริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 3) บุคลากรของกรมปศุสัตว์สามารถคิดค้น พัฒนา และประยุกต์ใช้งานวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
ทั้งนี้ จากความสําคัญดังกล่าวข้างต้น เพื่อให้การขับเคลื่อนภารกิจของกรมปศุสัตว์บรรลุผล
สําเร็จตามเป้าหมายร่วมกัน ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ
(Smart Officer) ผ่านกระบวนการพัฒนาที่หลากหลายมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนและการประเมินผล
ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เนื่องจากเป็นผู้ทํางานใกล้ชิดกับผู้ใต้บังคับบัญชา รู้จุดอ่อน
และจุดแข็ง ความต้องการในการพัฒนาของบุคคลและองค์กร ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจึงมีบทบาทสําคัญโดยตรง
ในการพั ฒ นาผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา ต้ อ งมี ทั ก ษะในการพั ฒ นา สามารถใช้ เ ทคนิ ค ต่ า งๆในการพั ฒ นาอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและนําความรู้มาประยุกต์ใช้
ในการการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อให้การพัฒนาบรรลุผลตรงตามความต้องการของบุคคล งาน และองค์กร
กรมปศุสัตว์จึงเห็ นความจําเป็นในการกําหนดตัวชี้วัด “ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผู้ใ ต้บังคับบั ญชา”
โดยกําหนดให้เป็นตัวชี้วัดรายบุคคลของผู้บริหารกรมปศุสัตว์
เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 1/2562 :
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดําเนินงาน
มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ทั้ง ๒ กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการไม่น้อยกว่า
๑

๒
๓
๔
๕

ร้อยละ 35 ของข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงานโดยไม่นับคนซ้ํา และพนักงานราชการไม่น้อยกว่า
ร้อ ยละ 35 ของพนั ก งานราชการทั้ ง หมดในหน่ ว ยงานโดยไม่นั บ คนซ้ํ า โดยร่ ว มกั น วางแผน
ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม ทั้งวิธีฝึกอบรม(Training)และวิธีการ
พัฒนาอื่นๆที่ไม่ใช่การฝึกอบรม(Non Training) ได้แก่ การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) การเรียน
E-learning การสอนงาน การหมุนเวียนงาน และการมอบหมายงาน เป็นต้น
หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2561 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60
ปี พ.ศ. 2562 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70
ปี พ.ศ. 2563 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80
ปี พ.ศ. 2564 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90
ปี พ.ศ. 2565 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100
มีการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาบุคลากรให้บุคลากรในสังกัดทุกคนเข้าใจและ
รับทราบอย่างทั่วถึง ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน
มีการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามเป้าหมายที่กําหนด
มีการประเมินผลการเรียนรู้และติดตามผลการนําไปใช้ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากร
มีการรายงานผลการพัฒนาตามแผนที่กําหนดและเผยแพร่ถ่ายทอดวิธีดําเนินการและผลสัมฤทธิ์
ของการพั ฒ นาที่ เ ป็ น รูป ธรรม สามารถเป็ น แบบอย่ า งให้ห น่ ว ยงานอื่ น ๆได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ระหว่างกันภายในกรมปศุสัตว์ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน
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เกณฑ์การให้คะแนน รอบที่ 2/2562 :
ระดับคะแนน
ค่าเป้าหมาย/รายละเอียดการดําเนินงาน
มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ทั้ง ๒ กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการไม่น้อยกว่าร้อย
๑

๒
๓
๔
๕

ละ 35 ของข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงานโดยไม่นับคนซ้ํา พนักงานราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ
35 ของพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงานโดยไม่นับคนซ้ํา และรวมทั้ง 2 รอบการประเมิน
จะต้องมีการวางแผนพัฒนาข้าราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน
โดยไม่นับคนซ้ํา และพนักงานราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของพนักงานราชการทั้งหมดใน
หน่วยงานโดยไม่นับคนซ้ํา โดยร่วมกันวางแผนระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่าง
เหมาะสม ทั้งวิธีฝึกอบรม(Training)และวิธีการพัฒนาอื่นๆที่ไม่ใช่การฝึกอบรม(Non Training)
ได้แก่ การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) การเรียน E-learning การสอนงาน การหมุนเวียนงาน
และการมอบหมายงาน เป็นต้น
หมายเหตุ : ปี พ.ศ. 2561 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 60
ปี พ.ศ. 2562 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70
ปี พ.ศ. 2563 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80
ปี พ.ศ. 2564 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 90
ปี พ.ศ. 2565 ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 100
มีการสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาบุคลากรให้บุคลากรในสังกัดทุกคนเข้าใจและ
รับทราบอย่างทั่วถึง ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน
มีการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามเป้าหมายที่กําหนด
มีการประเมินผลการเรียนรู้และติดตามผลการนําไปใช้ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากร
มีการรายงานผลการพัฒนาตามแผนที่กําหนดและเผยแพร่ถ่ายทอดวิธีดําเนินการและผลสัมฤทธิ์
ของการพั ฒ นาที่ เ ป็ น รูป ธรรม สามารถเป็ น แบบอย่ า งให้ห น่ ว ยงานอื่ น ๆได้ แ ลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้
ระหว่างกันภายในกรมปศุสัตว์ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน

เงื่อนไข :
1. การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลใน 1 รอบการประเมิน ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของข้าราชการ
ในหน่วยงานและไม่น้อยกว่าร้อยละ 35 ของพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงานโดยไม่นับคนซ้ํา และการวางแผน
พัฒนาบุคลากรรายบุคคลรวบ 2 รอบการประเมิน จะต้องมีการวางแผนพัฒนาข้าราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
ของข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน และพนักงานราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของพนักงานราชการทั้งหมด
ในหน่วยงานโดยไม่นับคนซ้ํา ซึ่งต้องดําเนินการ ดังนี้
๑.๑ การวางแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล
1.1.1 วิเคราะห์ความต้องการจําเป็นในการพัฒนา จากบริบทต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อกําหนดเนื้อหาใน
การพัฒนา ดังนี้
1.1.1.1 ทักษะเฉพาะทางที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพโดยพิจารณาจาก
ผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคคล

1.1.1.2 คุณลัก ษณะ Smart Officer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง 7 ประการ
ดังนี้
1) ความเชี่ยวชาญ/ความรู้/ภาษา
2) ภาวะผู้นํา/คุณธรรม/จริยธรรม
3) จิตอาสา/บริการ
4) ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต
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5) ทํางานเป็นทีม
6) เก่งคิด/เก่งปฏิบัติ
7) ประยุกต์ใช้ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้
1.1.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.
2560-2564 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพเพื่อพัฒนาและแก้ปัญหา
การเกษตรและสหกรณ์ โดยได้กําหนดกลยุทธ์ ดังนี้
1) ส่งเสริมบุคลากรให้เป็นผู้รู้คิด และเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
2) ส่งเสริมให้บุคลากรเป็นผู้รอบรู้กฎหมาย กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน
3) เสริมสร้างความรู้และทักษะในการใช้เทคโนโลยีรวมถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
1.1.1.4 ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์พ.ศ. 2561-2565 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างขีด
ความสามารถและสมรรถนะเพื่อยกระดับบุคลากรด้านการปศุสัตว์มุ่งสู่สากล โดยกําหนดเป้าประสงค์ ดังนี้
เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรของกรมปศุสัตว์เป็น Smart officer
เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรกรมปศุสัตว์ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อม
สู่การเป็นผู้นําและมีคุณธรรมจริยธรรม
เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรของกรมปศุสัตว์สามารถคิดค้น พัฒนาและประยุกต์ใช้
งานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ
1.1.1.5 ภารกิจ นโยบายและวาระแห่งชาติ
1.1.2 ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP) ประจําปี 2562
ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาและผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาดํ า เนิ น การวางแผนพั ฒ นาบุ ค ลากรรายบุ ค คลของ
หน่วยงานตามความเหมาะสมและความจําเป็นในการพัฒนา ตามที่กําหนดปีละ 2 ครั้ง ตามรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการ โดยต้องมีการวางแผนกําหนดชื่อหลักสูตร ขอบเขตเนื้อหา วิทยากร ชื่อผู้เข้ารับการพัฒนา
วิธีการพัฒนา วัตถุประสงค์ ช่วงเวลา วิธีการประเมินผล และการติดตามผลการพัฒนา เพื่อให้สามารถนําความรู้
ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป้าหมายการพัฒนาคือ บุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้งมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละที่กําหนด
๒. การสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน
ให้ผู้บัง คับ บัญ ชาสื่อ สาร เผยแพร่ ประชาสัม พัน ธ์แ ผนพัฒ นาบุค ลากรของหน่ว ยงานด้ว ยวิธีการ
ต่างๆให้ทุกคนเข้าใจและรับทราบอย่างทั่วถึง โดยให้นําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP) ที่ได้ดําเนินการจัดทํา
แล้ว เผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานของกรมปศุ สั ต ว์
ด้ ว ยการติ ด ตั้ ง แถบสั ญ ลั ก ษณ์ ( banner)ใช้ ชื่ อ ว่ า “IDP ของหน่ ว ยงาน” (ต้องดาวน์โหลดแถบสัญลักษณ์
ดังกล่าวที่เว็บไซด์ กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หัวข้อ IDP ของหน่วยงาน) เมื่อติดตั้งแถบ
สัญลักษณ์ (banner) และอัพโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ส่ง URL ของแถบสัญ ลัก ษณ์( banner) ดัง กล่า ว
มายังกองการเจ้าหน้าที่ตามช่องทางและระยะเวลาที่กําหนด
๓. มีการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้
๓.๑ ให้ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาดํา เนิ น การพั ฒ นาผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาตามแผน วิธีการพัฒนาและเป้าหมายที่
กําหนด
๓.๒ วิธีการพัฒนารายบุคคลที่เหมาะสม ควรมุ่งเน้นวิธีการพัฒนาโดยวิธีอื่น ซึ่งการพัฒนาโดยทั่วไป
มีหลายวิธี ทั้งวิธีฝึกอบรม (Training) และวิธีการพัฒนาอื่นๆที่ไม่ใช่การฝึกอบรม (Non Training) ซึ่งการพัฒนา
รายบุคคลเพื่อให้ได้รับผลสําเร็จในระยะเวลาสั้นๆ ควรมีการวางแผนการพัฒนาที่เหมาะสมเป็นรายบุคคล
โดยมุ่งเน้นวิธีการพัฒนาอื่นๆมากกว่าใช้วิธีการฝึกอบรม เนื่องจากการฝึกอบรม ต้องใช้งบประมาณมาก และเนื้อหา
หลักสูตรการฝึกอบรมอาจตรงกับความต้องการของบุคคลเพียงบางส่วนเพราะเป็นการพัฒนาพร้อมกันหลายคน
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แต่การพัฒนาโดยวิธีอื่นๆ จะมุ่งเน้นพัฒนาเป็นรายบุคคล ทําให้สามารถพัฒนาได้ตรงตามต้องการมากกว่าและ
ไม่ใช้งบประมาณหรือใช้น้อยกว่าการฝึกอบรม
การพัฒนาโดยวิธีการพัฒนาอื่นๆ ที่ไม่ใช่การฝึกอบรม
(Non Training) ได้แก่ การสอนงาน การมอบหมายงาน การเป็นพี่เลี้ยง การหมุนเวียนงาน การจัดชุมนุม
นักปฏิบัติ (Community of practice : CoP) และการเรียนทางไกลโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เป็น
๔. การประเมินผลการเรียนรู้และติดตามผลการนําไปใช้ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากร
การประเมิ น ผลการเรี ย นรู้ แ ละติ ด ตามผลการนํ า ไปใช้ ป ระโยชน์ ข องการพั ฒ นาบุ ค ลากรโดย
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา ตลอดจนดําเนินการพัฒนา และมีการ
ประเมิ น ผลการเรีย นรู้แ ละติ ด ตามผลการนํ า ไปใช้ป ระโยชน์ ข องการพั ฒ นาบุ ค ลากรร่ วมกั น โดยให้ แ ต่ ล ะ
หน่วยงานได้ออกแบบวิธีการประเมินผลการเรียนรู้และติดตามผลการนําไปใช้ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากร
ตามความเหมาะสม สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. การรายงานผลการพัฒนาตามแผนที่กําหนด
การรายงานผลการพัฒนาตามแผนที่กําหนด ดังนี้
๕.๑ จัดทํารายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคล ตามแบบฟอร์มที่กําหนด โดยให้รายงานให้
สอดคล้องกับที่ดําเนินการและครบถ้วนตามเป้าหมายที่กําหนด
๕.2 นําเสนอกระบวนการพัฒ นาบุค ลากรที่ดีที่สุด ของหน่ว ยงานอย่า งน้อ ย 1 โครงการ เพื่อเปิด
โอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป(Best Practice) โดยโครงการที่
นํา เสนอจะต้อ งเป็น โครงการที่พัฒ นาด้ว ยวิธีที่ไม่ใช่การฝึกอบรม (Non Training) โดยให้นําเสนอโครงการ
ดังกล่าวบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน ด้วยการอัพโหลดหลักฐานการพัฒนาต่ างๆข้างต้น แสดงไว้ภายใต้แถบ
สัญลักษณ์(banner) ชื่อว่า“IDP ของหน่วยงาน”(ต้องดาวน์โหลดแถบสัญลักษณ์ดังกล่าวที่เว็บไซด์ กองการ
เจ้าหน้าที่ หัวข้อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม > หัวข้อ IDP ของหน่วยงาน) เมื่อติดตั้งแถบสัญลักษณ์(banner)และ
อัพโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้ส่ง URL ของแถบสัญลักษณ์(banner) มายังกองการเจ้าหน้าที่ตามช่องทางและ
ระยะเวลาที่กําหนด
สรุปหลักฐานข้อมูลที่ใช้รายงานผลตัวชี้วัด
การรายงานแผนการพัฒนาฯ
๑. แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP: A) เฉพาะส่วนของ
“แผนการพัฒนารายบุคคล”
การรายงานผลการพัฒนาฯ
๑. แบบฟอร์ ม รายงานแผน/ผลการพั ฒ นาผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชารายบุ ค คล (IDP: A) ทั้ ง ส่ ว น
“แผนการพัฒนารายบุคคล” และ “ผลการพัฒนารายบุคคล”
๒. แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP: B)
๓. หลักฐานโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงานที่แสดงให้เห็นกระบวนการพัฒนาด้ว ย
วิธีที่ไม่ใช่การฝึกอบรม (Non Training) อย่างน้อย 1 โครงการ ซึ่งประกอบด้วย
๓.๑ หลักฐานการวางแผน เช่น แผนปฏิบัติการกิจกรรมการพัฒนา แผนกิจกรรมการ
พัฒนารายครั้ง เป็นต้น
๓.๒ หลักฐานการดําเนินการ เช่น รูปถ่าย เนื้อหาบทเรียน ผลงานที่ได้จากการเรียนรู้
บันทึกสรุปบทเรียน เป็นต้น
๓.๓ หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้ เช่น สรุปผลการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
พร้อมแบบประเมินผลการเรียนรู้ เป็นต้น
๓.๔ หลักฐานการติดตามการนําไปใช้ประโยชน์ฯ เช่น สรุปผลการประเมินติดตามผล
การนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานพร้อมแบบประเมินฯ เป็นต้น
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ทั้งนี้ แนวทางการพิจารณาให้คะแนนมีองค์ประกอบ ดังนี้
๑. ดําเนินการได้ตามระยะเวลาที่กําหนด
๒. ดําเนินการได้ตามขั้นตอนครบถ้วนตามที่กําหนด
๓. ดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนด
๔. แสดงหลักฐานการดําเนินงานได้ครบถ้วน
๕. แสดงข้อมูล/วิธีการดําเนินงานได้ถูกต้องชัดเจนเป็นรูปธรรม มีการนําเสนอบนเว็บไซด์ของ
หน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด :
ข้อมูลพื้นฐาน
กรมปศุสัตว์มีการพัฒนาข้าราชการเป็นรายบุคคล
กรมปศุสัตว์มีการพัฒนาพนักงานราชการเป็นรายบุคคล

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
รอบ 2560

ผลการดําเนินงานที่ผ่านมา
รอบ 2561

2,202 คน (ร้อยละ 51)
2,382 คน (ร้อยละ 46)

2,392 คน (ร้อยละ 61.78)
2,619 คน (ร้อยละ 63.10)

แหล่งข้อมูล : ข้อมูลจากหน่วยงาน
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วดั : กองการเจ้าหน้าที่
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด : นางสาวสุวิชญา ทันตะการ
ผู้จัดเก็บข้อมูล :
นางสาวสุวิชญา ทันตะการ
นายเลอสรร ศิริปาลกะ

เบอร์โทรศัพท์ : 0 2653 4444 ต่อ 1345
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2653 4444 ต่อ 1345
เบอร์โทรศัพท์ : 0 2653 4444 ต่อ 1345
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