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รายละเอียดตวัชี้วัดดา้นพฒันาบคุลากร (ตัวชี้วัดบงัคบั) 
สําหรบัรอบการประเมิน ครัง้ที่ 2/2563 

ของผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพฒันาการสตัวแพทย์ ศนูย์ทดสอบและวิจัยคณุภาพชีววัตถุสําหรบัสตัว์ 
และศนูย์อ้างอิงโรคปากและเทา้เปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้

 
ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
น้ําหนักตัวชี้วัด : ร้อยละ 15   

คําอธิบายตัวชี้วัด :  
1. สํานักงาน ก .พ .  ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิ ธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใช้แทนหลักเกณฑ์และวิธีเดิม โดยมีผลบังคับใช้ต้ังแต่รอบ
การประเมินในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ดังน้ัน กรมปศุสัตว์จึงได้พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management System) เพ่ือใช้เป็นแนวทางดําเนินการบริหารผลการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ 
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยแนวคิดและหลักการบริหารผลการปฏิบัติงานแตกต่างไปจากเดิมหลาย
ประการ โดยเฉพาะเรื่องบทบาทหน้าที่ในการประเมินผลงานในปัจจุบันยึดถือการมีส่วนร่วมในกระบวนการของ  
ทุกฝ่าย และผู้บังคับบัญชามีบทบาทหน้าที่เป็น “ผู้สอนงาน” ต้องมีกระบวนการ ให้คําแนะนํา สอนงาน วิธีการ
ปฏิบัติ และแนวทางที่จะให้บรรลุผลสําเร็จของงาน ให้ข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขผลงาน ทั้งน้ี 
กระบวนการพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการหน่ึงที่ต้องดําเนินการควบคู่กันไปกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน  
ซึ่งผู้บังคับบัญชามีบทบาทหน้าที่ที่สําคัญในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะท่ี
เหมาะสม  

2. นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการพัฒนาเกษตรกรให้ เป็น Smart Farmer โดยมี 
Smart Officer เป็นเพ่ือนคู่คิด เพ่ือให้เกษตรกรไทยมีความพร้อม มีความรู้ เช่ียวชาญในการประกอบอาชีพ     
ด้านการเกษตรตลอดห่วงโซ่คุณค่าการผลิตทางการเกษตร โดยให้ความสําคัญในการใช้องค์ความรู้และข้อมูล
ประกอบการตัดสินใจ การนําเทคโนโลยี ภูมิปัญญา และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้หรือพัฒนา โดยตระหนักถึงคุณภาพ
มาตรฐานและปริมาณตามความต้องการของตลาด มีความปลอดภัยของผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมเป็นสําคัญ     
ตามนโยบายเร่งด่วนดังกล่าวที่ต้องการให้มีการพัฒนาเกษตรกรเป็น Smart Farmer (เกษตรกร ปราดเปร่ือง) และ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้เป็น Smart Officer (เจ้าหน้าที่ปราดเปร่ือง) ซึ่ง Smart Officer หมายถึง ผู้ที่มีความรัก
เกษตรกรเหมือนญาติ มีความรอบรู้ทางวิชาการและนโยบาย มีการใช้เทคโนโลยีมาช่วยเหลือเกษตรกร มีการสร้าง
ความเข้มแข็งแก่เกษตรกรและองค์กรเกษตรกร 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

บุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาการเกษตรและสหกรณ์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ระบุให้สร้างและ
พัฒนาบุคลากรในการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง และยุทธศาสตร์ที่ 5 ระบุให้ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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4. ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์ พ.ศ. 2561-2565  
วิสัยทัศน์ : เป็นองค์การที่นําและขับเคลื่อนการปศุสัตว์ไทย สู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในตลาดโลก 
พันธกิจ : ประเด็นหลักทรัพยากรมนุษย์สาขาการปศุสัตว์ : พัฒนาทรัพยากรมนุษย์สาขาปศุสัตว์ 

ให้มีองค์ความรู้ ความเช่ียวชาญ และศักยภาพที่พร้อมกับบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างแข็งแกร่ง   
ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ โดยยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถและสมรรถนะ   

เพ่ือยกระดับบุคลากรด้านการปศุสัตว์มุ่งสู่สากล โดยเป้าประสงค์ที่เก่ียวข้องกับบุคลากรกรมปศุสัตว์ ดังน้ี 
เป้าประสงค์ที่ 1) ให้บุคลากรของกรมปศุสัตว์เป็น Smart Officer  
เป้าประสงค์ที่ 2) บุคลากรกรมปศุสัตว์ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นําและ 

มีคุณธรรม จริยธรรม 
  เป้าประสงค์ที่ 3) บุคลากรของกรมปศุสัตว์สามารถคิดค้น พัฒนา และประยุกต์ใช้งานวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 
  ทั้งน้ี จากความสําคัญดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้การขับเคลื่อนภารกิจของกรมปศุสัตว์บรรลุผลสําเร็จ
ตามเป้าหมายร่วมกัน ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานจึงจําเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ (Smart 
Officer) ผ่านกระบวนการพัฒนาที่หลากหลายมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนและการประเมินผลร่วมกันระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เน่ืองจากเป็นผู้ทํางานใกล้ชิดกับผู้ใต้บังคับบัญชา รู้จุดอ่อนและจุดแข็ง      
ความต้องการในการพัฒนาของบุคคลและองค์กร ดังน้ัน ผู้บังคับบัญชาจึงมีบทบาทสําคัญโดยตรงในการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา ต้องมีทักษะในการพัฒนา สามารถใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
สามารถจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาพัฒนาตนเองอย่างต่อเน่ืองและนําความรู้มาประยุกต์ใช้ในการการปฏิบัติงาน  
ดังน้ัน เพ่ือให้การพัฒนาบรรลุผลตรงตามความต้องการของบุคคล งาน และองค์กร กรมปศุสัตว์จึงเห็นความ
จําเป็นในการกําหนดตัวช้ีวัด “ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา” โดยกําหนดให้เป็นตัวช้ีวัด
รายบุคคลของผู้อํานวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ 8 แห่ง ศูนย์ทดสอบและวิจัยคุณภาพชีววัตถุสําหรับ
สัตว์ และศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเป่ือยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   

เกณฑ์การให้คะแนน  

ระดับคะแนน ค่าเปา้หมาย/รายละเอียดการดําเนนิงาน 
๑ มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ทั้ง ๒ กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 40 ของข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน และพนักงานราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 
ของพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน โดยไม่นับคนซํ้า ทั้งน้ี ให้ร่วมกันวางแผนระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม ทั้งวิธีฝึกอบรม (Training) และวิธีการ
พัฒนาอื่นๆที่ไม่ใช่การฝึกอบรม(Non Training) ได้แก่ การจัดต้ังชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) 
การเรียน E-learning การสอนงาน การหมุนเวียนงาน และการมอบหมายงาน เป็นต้น 

๒ มีการส่ือสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาบุคลากรให้บุคลากรในสังกัดทุกคนเข้าใจ
และรับทราบอย่างทั่วถึง ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 

๓ มีการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามเป้าหมายที่กําหนด 
๔ มีการประเมินผลการเรียนรู้และติดตามผลการนําไปใช้ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากร 
๕ มีการรายงานผลการพัฒนาตามแผนท่ีกําหนดและเผยแพร่ถ่ายทอดวิธีดําเนินการและ

ผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาที่ เป็นรูปธรรม สามารถเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอื่นๆได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันภายในกรมปศุสัตว์ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน  
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เงื่อนไข :  
1. การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของข้าราชการในหน่วยงาน และไม่น้อย
กว่าร้อยละ 40 ของพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน โดยไม่นับคนซ้ํา ซึ่งต้องดําเนินการ ดังน้ี 
๑.๑ การวางแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  

วิเคราะห์ความต้องการจําเป็นในการพัฒนา จากบริบทต่างๆ ที่เก่ียวข้องเพ่ือกําหนดเน้ือหาในการพัฒนา 
ดังน้ี 

1.1.1 ทักษะเฉพาะทางที่จําเป็นต่อการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากผลการประเมินการ
ปฏิบัติราชการของบุคคล  

1.1.2 คุณลักษณะ Smart Officer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้ง 7 ประการ ดังน้ี  
1.) ความเช่ียวชาญ/ความรู้/ภาษา  
2.) ภาวะผู้นํา/คุณธรรม/จริยธรรม  
3.) จิตอาสา/บริการ           
4.) ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตย์สุจริต  
5.) ทํางานเป็นทีม  
6.) เก่งคิด/เก่งปฏิบัติ  
7.) ประยุกต์ใช้ความรู้ไปสู่การปฏิบัติได้ 

1.1.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2560-2564  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพเพ่ือพัฒนาและแก้ปัญหาการเกษตร

และสหกรณ์ โดยได้กําหนดกลยุทธ์ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างและพัฒนาบุคลากรในการเป็นผู้นําการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

  1.1.4 ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์พ.ศ. 2561-2565  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 เสริมสร้างขีดความสามารถและสมรรถนะเพื่อยกระดับบุคลากรด้านการปศุสัตว์มุ่งสู่

สากล โดยกําหนดเป้าประสงค์ ดังน้ี 
เป้าประสงค์ที่ 1 บุคลากรของกรมปศุสัตว์เป็น Smart officer 
เป้าประสงค์ที่ 2 บุคลากรกรมปศุสัตว์ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นผู้นําและ
มีคุณธรรมจริยธรรม 
เป้าประสงค์ที่ 3 บุคลากรของกรมปศุสัตว์สามารถคิดค้น พัฒนา และประยุกต์ใช้งานวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ 

1.1.5 ภารกิจ นโยบาย และยุทธศาสตร์ชาติ 

ทั้งน้ี จากข้อ 1.1.1 – 1.1.5 สามารถสรุปขอบเขตความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะของบุคลากรกรมปศุสัตว์ที่
จําเป็นต้องพัฒนาได้ ดังน้ี 

1) ความรู้/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน (คุณลักษณะ Smart Officer, ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรฯ)   
2) ภาษา (คุณลักษณะ Smart Officer)   
3) ภาวะผู้นํา/คุณธรรม/จริยธรรม (คุณลักษณะ Smart Officer, ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรฯ, ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์)    
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4) จิตอาสา/บริการ (คุณลักษณะ Smart Officer, ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กระทรวงเกษตรฯ)   
5) ความรับผิดชอบ/ ซื่อสัตย์สุจริต (คุณลักษณะ Smart Officer)   
6) ทํางานเป็นทีม (คุณลักษณะ Smart Officer)   
7) คิดค้น/พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ (คุณลักษณะ Smart Officer, ยุทธศาสตร์
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรฯ)   
8) กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน (ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวง
เกษตรฯ)   
9) การใช้เทคโนโลยี (ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรฯ, ยุทธศาสตร์กรม
ปศุสัตว์)    
10) ทักษะการคิด (คุณลักษณะ Smart Officer, ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
กระทรวงเกษตรฯ, ยุทธศาสตร์กรมปศุสัตว์)   

1.2 ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) รอบที่ 2/2563  
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาดําเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของหน่วยงาน          

ตามความเหมาะสมและความจําเป็นในการพัฒนาร่วมกัน โดยต้องมีการวางแผนกําหนดความรู้/ ทักษะ/ 
คุณลักษณะที่ต้องการพัฒนา วิธีการพัฒนา ช่วงเวลาที่พัฒนา วิธีการประเมินผล และการติดตามผลการพัฒนา 
เพ่ือให้สามารถนําความรู้ไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป้าหมายการพัฒนาคือ บุคลากรในหน่วยงานท่ี
ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละที่กําหนด 
๒. การสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน 

ให้ผู้บังคับบัญชาสื่อสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานด้วยวิธีการต่างๆ
ให้ทุกคนเข้าใจและรับทราบอย่างทั่วถึง โดยให้นําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP) ที่ได้ดําเนินการจัดทําแล้ว  
เผยแพร่บนเว็บไซด์ของหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานของกรมปศุสัตว์ ด้วยการ
ติดตั้งแถบสัญลักษณ์ (banner) ใช้ชื่อว่า“IDP ของหน่วยงาน” (ต้องดาวน์โหลดแถบสัญลักษณ์ดังกล่าวที่
เว็บไซด์ กองการเจ้าหน้าที่ หัวข้อ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม หัวข้อ IDP ของหน่วยงาน) เมื่อติดต้ังแถบสัญลักษณ์ 
(banner) และอัพโหลดข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้ส่ง URL ของแถบสัญลักษณ์ (banner) ดังกล่าวมายังกองการ
เจ้าหน้าที่ตามช่องทางและระยะเวลาที่กําหนด 
๓. มีการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ดังน้ี 

๓.๑ ให้ผู ้บังคับบัญชาดําเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามแผน วิธีการพัฒนาและเป้าหมายที่
กําหนด  

๓.๒ การพัฒนาบุคลากรโดยทั่วไปมีหลายวิธี ทั้งวิธีฝึกอบรม (Training) และวิธีการพัฒนาอ่ืนๆที่ไม่ใช่การ
ฝึกอบรม (Non Training) วิธีการพัฒนารายบุคคลที่เหมาะสม ควรมีการวางแผนการพัฒนาท่ีเหมาะสมเป็น
รายบุคคล โดยมุ่งเน้นวิธีการพัฒนาอ่ืนๆ มากกว่าใช้วิธีการฝึกอบรม เน่ืองจากการฝึกอบรม ต้องใช้งบประมาณมาก 
และเน้ือหาหลักสูตรการฝึกอบรมอาจตรงกับความต้องการของบุคคลเพียงบางส่วนเพราะเป็นการพัฒนาพร้อมกัน
หลายคน แต่การพัฒนาโดยวิธีอ่ืนๆ จะมุ่งเน้นพัฒนาเป็นรายบุคคล ทําให้สามารถพัฒนาได้ตรงตามความต้องการ
มากกว่าและใช้งบประมาณน้อยกว่าการฝึกอบรม การพัฒนาโดยวิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ที่ไม่ใช่การฝึกอบรม             
(Non Training) ได้แก่ การสอนงาน การมอบหมายงาน การเป็นพ่ีเลี้ยง การหมุนเวียนงาน การจัดชุมนุมนักปฏิบัติ 
(Community of practice : CoP) และการเรียนทางไกลโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-learning) เป็นต้น 
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๔. การประเมินผลการเรียนรู้และติดตามผลการนําไปใช้ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากร 
 การประเมินผลการเรียนรู้และติดตามผลการนําไปใช้ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากรโดยผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการวางแผนการพัฒนา ตลอดจนดําเนินการพัฒนา และมีการประเมินผลการ
เรียนรู้และติดตามผลการนําไปใช้ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากรร่วมกัน โดยให้แต่ละหน่วยงานได้ออกแบบ
วิธีการประเมินผลการเรียนรู้และติดตามผลการนําไปใช้ประโยชน์ของการพัฒนาบุคลากรตามความเหมาะสม 
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ในการพัฒนาและสามารถนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๕. การรายงานผลการพัฒนาตามแผนที่กําหนด  

การรายงานผลการพัฒนาตามแผนที่กําหนด ดังน้ี 
๕ .๑ จัดทํารายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคล  ตามแบบฟอร์มที ่กําหนด โดยให้รายงาน             

ให้สอดคล้องกับที่ดําเนินการและครบถ้วนตามเป้าหมายที่กําหนด 
 ๕.2 นําเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดีที ่สุดของหน่วยงานอย่างน้อย 1 โครงการ เพ่ือเปิด
โอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานและเป็นแบบอย่างที่ดีต่อไป (Best Practice) โดยโครงการที่
นําเสนอจะต้องเป็นโครงการที่พัฒนาด้วยวิธีที่ไม่ใช่การฝึกอบรม (Non Training) โดยให้นําเสนอโครงการ
ดังกล่าวบนเว็บไซด์ของหน่วยงาน ด้วยการอัพโหลดหลักฐานการพัฒนาต่างๆ ข้างต้น แสดงไว้ภายใต้แถบ
สัญลักษณ์(banner) ช่ือว่า“IDP ของหน่วยงาน” ภายในระยะเวลาที่กําหนด             

 ทั้งน้ี แนวทางการพิจารณาให้คะแนนมีองค์ประกอบ ดังน้ี 
 ๑. ดําเนินการได้ตามระยะเวลาที่กําหนด 
 ๒. ดําเนินการได้ตามข้ันตอนครบถ้วนตามท่ีกําหนด 
 ๓. ดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนด 
 ๔. แสดงหลักฐานการดําเนินงานได้ครบถ้วน 

๕. แสดงข้อมูล/วิธีการดําเนินงานได้ถูกต้องชัดเจนเป็นรูปธรรม มีการนําเสนอบนเว็บไซด์ของ
หน่วยงาน 

 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  นางสาวรวิวรรณ สุวรรณพันธ์  เบอร์โทรศัพท์ : 0 2653 4444  ต่อ 2151 
ผู้จัดเก็บข้อมูล :    นางสาวธัญนันท์ สินชัย   เบอร์โทรศัพท์ : 0 2653 4444  ต่อ 2153 
   นายเลอสรร ศิริปาลกะ  เบอร์โทรศัพท์ : 0 2653 4444  ต่อ 2153 
 

……………………………………………………………………… 
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ปฏิทินการดาํเนินการตามตัวชี้ ระดบัความสําเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคบับัญชา 
ของผู้อํานวยการศูนย์วจิัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ ศูนย์ทดสอบและวจิัยคุณภาพชีววตัถุสําหรับสตัว ์

และศูนย์อ้างอิงโรคปากและเท้าเปื่อยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้
สําหรบัการประเมินผลการปฏิบตัิราชการ รอบที ่2 ประจาํปงีบประมาณ พ.ศ. 2563  

 
กําหนดระยะเวลา รายละเอียดการดําเนินการ 
กรกฎาคม 2563 1. จัดทําแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคลของหน่วยงาน โดยมีขั้นตอน 

ดังน้ี 
     1.1 วางแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคลตามแนวทางที่กําหนด 
โดยมีเป้าหมาย คือ ข้าราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของข้าราชการท้ังหมดใน
หน่วยงาน และพนักงานราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของพนักงานราชการ
ทั้งหมดในหน่วยงาน ที่ต้องได้รับการพัฒนา 
     1.2 จัดทํารายงานแผนพัฒนาฯ ตามแบบฟอร์มรายงานแผนการพัฒนา
บุคลากรกรมปศุสัตว์ (แผนพัฒนาบุคลากร IDP) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ดําเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมนําเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงานของท่าน
ในรูปแบบไฟล์ ในรูปแบบไฟล์ Excel ภายใต้แถบสัญลักษณ์ (Banner) ช่ือว่า 
“IDP ของหน่วยงาน”                   ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม ๒๕๖3 
     1.3 แจ้งสถานะการนํารายงานแผนการพัฒนาฯ ขึ้นเว็บไซต์ที่ลิงก์ 
https://goo.gl/tsAmhx เพ่ือให้กองการเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจพิจารณาให้
คะแนนตามระยะเวลาที่กําหนดต่อไป โดยหากกองการเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง
สถานะการส่งรายงานฯ ดังกล่าวแล้ว ระบบจะส่งหลักฐานยืนยันกลับไปยังอีเมล
ของท่านทันที และถือเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการรายงาน ฯ โดยท่านไม่ต้องทํา
หนังสือหรือส่งเอกสารใด ๆ มายังกองการเจ้าหน้าที่ 
 

กรกฎาคม - 25 กันยายน 
2563 

2. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาฯ ของหน่วยงาน ให้บุคลากรในสังกัด  
ทุกคนเข้าใจและทราบอย่างทั่วถึง บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
3. ดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามแผนที่กําหนด 
4. ประเมินผลการเรียนรู้และติดตามผลการนําไปใช้ประโยชน์ของการพัฒนา
บุคลากร 

25 กันยายน 2563 5. จัดทํารายงานผลกาพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล พร้อมนําเผยแพร่บน
เว็บไซต์หน่วยงานของท่าน ภายใต้แถบสัญลักษณ์ (Banner) ช่ือว่า “IDP ของ
หน่วยงาน”               ภายในวันที่ 25 กันยายน ๒๕๖3 โดยหลักฐานการ
รายงานประกอบด้วย 
     5.1 แบบฟอร์มเก็บข้อมูลผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์รายหน่วยงาน 
(แบบฟอร์มเก็บข้อมูล HRD) พร้อมแบบสรุปผลการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์
รายหน่วยงาน (แบบฟอร์มสรุปผล HRD) โดยนําเผยแพร่บนเว็บไซต์ในรูปแบบ
ไฟล์ Excel  
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      5.2 โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) จํานวน  
1 โครงการ โดยโครงการฯ ดังกล่าว ต้องมีลักษณะ ดังน้ี 
          (1) เป็นการพัฒนาบุคลากรโดยวิธีการที่ไม่ใช่การฝึกอบรม (Non-Training) 
เช่น การจัดต้ังชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) การเรียน e-Learning การสอนงาน 
การหมุนเวียนงาน การศึกษาดูงานนอกสถานที่ และการมอบหมายงาน เป็นต้น  
         (2) มีการแสดงหลักฐานการดําเนินโครงการที่ประกอบด้วย ๔ ขั้นตอน 
ได้แก่ ๑) หลักฐานขั้นตอนการวางแผน ๒) หลักฐานขั้นตอนการดําเนินการ 
๓) หลักฐานขั้นตอนการประเมินผลการเรียนรู้ และ ๔) หลักฐานขั้นตอนการ
ติดตามการนําไปใช้ประโยชน์ฯ   
     5.3 แจ้งสถานะการนํารายงานผลการพัฒนาฯ ขึ้นบนเว็บไซต์หน่วยงาน  
ที่ลิงก์ https://goo.gl/tsAmhx เพ่ือให้กองการเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจพิจารณาให้
คะแนนตามระยะเวลาที่กําหนด โดยหากกองการเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งสถานะการ
ส่งรายงานฯ ดังกล่าวแล้ว ระบบจะส่งหลักฐานยืนยันกลับไปยังอีเมลของท่าน
ทันที และถือเป็นการเสร็จสิ้นกระบวนการรายงาน ฯ โดยท่านไม่ต้องทําหนังสือ
หรือส่งเอกสารใด ๆ มายังกองการเจ้าหน้าที่ 
           

 


