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รายละเอียดตัวช้ีวัดรายบุคคล 
หนวยงาน กองการเจาหนาที่ 

สำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 

ช่ือตัวช้ีวัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 

น้ำหนักผลงาน : ปศุสัตวเขต ปศุสัตวจังหวัด และสำนัก/กองภารกิจหลัก รอยละ 10 และสำนัก/กองสนับสนุน 
รอยละ 15    
คำอธิบายตัวช้ีวัด :  

1. สำนักงาน ก.พ. ไดกำหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใชแทนหลักเกณฑและวิธีเดิม โดยมีผลบังคับใชตั้งแตรอบ
การประเมินในวันท่ี  ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒  ดังนั้น กรมปศุสัตวจึงได พัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management System) เพ่ือใชเปนแนวทางดำเนินการบริหารผลการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยแนวคิดและหลักการบริหารผลการปฏิบัติงานแตกตางไปจากเดิมหลาย
ประการ โดยเฉพาะเรื่องบทบาทหนาท่ีในการประเมินผลงานในปจจุบันยึดถือการมีสวนรวมในกระบวนการของทุก
ฝาย และผูบังคับบัญชามีบทบาทหนาท่ีเปน “ผูสอนงาน” ตองมีกระบวนการ ใหคำแนะนำ สอนงาน วิธีการปฏิบัติ 
และแนวทางท่ีจะใหบรรลุผลสำเร็จของงาน ใหขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาปรับปรุงแกไขผลงาน ท้ังนี้  
กระบวนการพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการหนึ่งท่ีตองดำเนินการควบคูกันไปกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน ซ่ึง
ผูบังคับบัญชามีบทบาทหนาท่ีท่ีสำคัญในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีความรู ความสามารถและสมรรถนะท่ี
เหมาะสม  

2. นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณในการพัฒนาเกษตรกรให เปน Smart Farmer โดยมี 
Smart Officer เปนเพ่ือนคูคิด เพ่ือใหเกษตรกรไทยมีความพรอม มีความรู เชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพดาน
การเกษตรตลอดหวงโซคุณคาการผลิตทางการเกษตร โดยใหความสำคัญในการใชองคความรูและขอมูล
ประกอบการตัดสินใจ การนำเทคโนโลยี ภูมิปญญา และวิธีการปฏิบัติท่ีดีมาใชหรือพัฒนา โดยตระหนักถึงคุณภาพ
มาตรฐานและปริมาณตามความตองการของตลาด มีความปลอดภัยของผูบริโภคและสิ่งแวดลอมเปนสำคัญ     
ตามนโยบายเรงดวนดังกลาวท่ีตองการใหมีการพัฒนาเกษตรกรเปน Smart Farmer (เกษตรกร ปราดเปรื่อง) และ
พัฒนาเจาหนาท่ีใหเปน Smart Officer (เจาหนาท่ีปราดเปรื่อง) ซ่ึง Smart Officer หมายถึง ผู ท่ีมีความรัก
เกษตรกรเหมือนญาติ มีความรอบรูทางวิชาการและนโยบาย มีการใชเทคโนโลยีมาชวยเหลือเกษตรกร มีการสราง
ความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกร มีการมุงนำเกษตรกรสู Green Economy และ Zero Waste 
Agriculture และมีความภาคภูมิใจในองคกรและความเปนขาราชการ 

3. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560-2564 
โดยไดกำหนด    วิสัยทัศน : บุคลากรมีความเปนมืออาชีพ ควบคูคุณธรรม นำการเปลี่ยนแปลง มีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

พันธกิจ :  1. พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ นำการเปลี่ยนแปลง สูความเปนสากล 
    2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเปนบุคลากรท่ีดี 
    3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 
ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร โดยยุทธศาสตรท่ี 1 ระบุใหทุกหนวยงานพัฒนาและสงเสริม 

บุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพเพ่ือพัฒนาและแกปญหาการเกษตรและสหกรณ ยุทธศาสตรท่ี 2 ระบุใหสรางและ
พัฒนาบุคลากรในการเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง และยุทธศาสตรท่ี 5 ระบุใหสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมี
คุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 
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4. ยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2561-2565  
วิสัยทัศน : เปนองคการท่ีนำและขับเคลื่อนการปศุสัตวไทย สูความม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืนในตลาดโลก 
พันธกิจ : ประเด็นหลักทรัพยากรมนุษยสาขาการปศุสัตว : พัฒนาทรัพยากรมนุษยสาขาปศุสัตว 

ใหมีองคความรู ความเชี่ยวชาญ และศักยภาพท่ีพรอมกับบริบทแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางแข็งแกรง   
ประกอบดวย 7 ยุทธศาสตร โดยยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางขีดความสามารถและสมรรถนะ 

เพ่ือยกระดับบุคลากรดานการปศุสัตวมุงสูสากล ประกอบดวย 4 เปาประสงค โดยเปาประสงคท่ีเก่ียวของกับ
บุคลากรกรมปศุสัตว ดังนี้ 

เปาประสงคท่ี 1) ใหบุคลากรของกรมปศุสัตวเปน Smart Officer  
เปาประสงคท่ี 2) บุคลากรกรมปศุสัตวไดรับการพัฒนาและเตรียมความพรอมสูการเปนผูนำและ 

มีคุณธรรม จริยธรรม 
  เปาประสงคท่ี 3) บุคลากรของกรมปศุสัตวสามารถคิดคน พัฒนา และประยุกตใชงานวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ 
  ท้ังนี้ จากความสำคัญดังกลาวขางตน เพ่ือใหการขับเคลื่อนภารกิจของกรมปศุสัตวบรรลุผลสำเร็จ
ตามเปาหมายรวมกัน ผูบังคับบัญชาทุกหนวยงานจึงจำเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ(Smart 
Officer) ผานกระบวนการพัฒนาท่ีหลากหลายมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนและการประเมินผลรวมกันระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา เนื่องจากเปนผูทำงานใกลชิดกับผูใตบังคับบัญชา รูจุดออนและจุดแข็ง      
ความตองการในการพัฒนาของบุคคลและองคกร ดังนั้น ผูบังคับบัญชาจึงมีบทบาทสำคัญโดยตรงในการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชา ตองมีทักษะในการพัฒนา สามารถใชเทคนิคตางๆในการพัฒนาอยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจน
สามารถจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องและนำความรูมาประยุกตใชในการการปฏิบัติงาน  
ดังนั้น เพ่ือใหการพัฒนาบรรลุผลตรงตามความตองการของบุคคล งาน และองคกร กรมปศุสัตวจึงเห็นความ
จำเปนในการกำหนดตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา” โดยกำหนดใหเปนตัวชี้วัด
รายบุคคลของผูบริหารกรมปศุสัตว 
เกณฑการใหคะแนน รอบท่ี 1/2563 : 
ระดับคะแนน คาเปาหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน 

๑ มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ท้ัง ๒ กลุมเปาหมาย คือ ขาราชการไมนอยกวา
รอยละ 40 ของขาราชการท้ังหมดในหนวยงานโดยไมนับคนซ้ำ  และพนักงานราชการไมนอย
กวารอยละ 40 ของพนักงานราชการท้ังหมดในหนวยงานโดยไมนับคนซ้ำ โดยรวมกันวางแผน
ระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาอยางเหมาะสม ท้ังวิธีฝกอบรม(Training)และ
วิธีการพัฒนาอ่ืนๆท่ีไมใชการฝกอบรม(Non Training) ไดแก การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) 
การเรียน E-learning การสอนงาน การหมุนเวียนงาน และการมอบหมายงาน เปนตน 
หมายเหตุ : ป พ.ศ. 2561 คาเปาหมาย รอยละ 60 
               ป พ.ศ. 2562 คาเปาหมาย รอยละ 70 
               ป พ.ศ. 2563 คาเปาหมาย รอยละ 80 
               ป พ.ศ. 2564 คาเปาหมาย รอยละ 90 
               ป พ.ศ. 2565 คาเปาหมาย รอยละ 100 

๒ มีการสื่อสาร เผยแพร ประชาสัมพันธ แผนพัฒนาบุคลากรใหบุคลากรในสังกัดทุกคนเขาใจ
และรับทราบอยางท่ัวถึง ทางเว็บไซดของหนวยงาน 

๓ มีการนำแผนพัฒนาบุคลากรไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ตามเปาหมายท่ีกำหนด 
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๔ มีการประเมินผลการเรียนรูและติดตามผลการนำไปใชประโยชนของการพัฒนาบุคลากร 
๕ มีการรายงานผลการพัฒนาตามแผนท่ีกำหนดและเผยแพรถายทอดวิธีดำเนินการและ

ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาท่ีเปนรูปธรรม สามารถเปนแบบอยางใหหนวยงานอ่ืนๆได
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันภายในกรมปศุสัตวทางเว็บไซดของหนวยงาน  

 
เกณฑการใหคะแนน รอบท่ี 2/2563 : 
ระดับคะแนน คาเปาหมาย/รายละเอียดการดำเนินงาน 

๑ มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ท้ัง ๒ กลุมเปาหมาย คือ ขาราชการไมนอยกวา
รอยละ 40 ของขาราชการท้ังหมดในหนวยงานโดยไมนับคนซ้ำ  พนักงานราชการไมนอยกวา
รอยละ 40 ของพนักงานราชการท้ังหมดในหนวยงานโดยไมนับคนซ้ำ และรวมท้ัง 2 รอบ
การประเมินจะตองมีการวางแผนพัฒนาขาราชการไมนอยกวารอยละ 80 ของขาราชการ
ท้ังหมดในหนวยงานโดยไมนับคนซ้ำ  และพนักงานราชการไมนอยกวารอยละ 80 ของ
พนักงานราชการท้ังหมดในหนวยงานโดยไมนับคนซ้ำ โดยรวมกันวางแผนระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาอยางเหมาะสม ท้ังวิธีฝกอบรม(Training)  และวิธีการ
พัฒนาอ่ืนๆท่ีไมใชการฝกอบรม(Non Training) ไดแก การจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (Cop) การ
เรียน E-learning การสอนงาน การหมุนเวียนงาน และการมอบหมายงาน เปนตน 
หมายเหตุ : ป พ.ศ. 2561 คาเปาหมาย รอยละ 60 
               ป พ.ศ. 2562 คาเปาหมาย รอยละ 70 
               ป พ.ศ. 2563 คาเปาหมาย รอยละ 80 
               ป พ.ศ. 2564 คาเปาหมาย รอยละ 90 
               ป พ.ศ. 2565 คาเปาหมาย รอยละ 100 

๒ มีการสื่อสาร เผยแพร ประชาสัมพันธ แผนพัฒนาบุคลากรใหบุคลากรในสังกัดทุกคนเขาใจ
และรับทราบอยางท่ัวถึง ทางเว็บไซดของหนวยงาน 

๓ มีการนำแผนพัฒนาบุคลากรไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ตามเปาหมายท่ีกำหนด 
๔ มีการประเมินผลการเรียนรูและติดตามผลการนำไปใชประโยชนของการพัฒนาบุคลากร 
๕ มีการรายงานผลการพัฒนาตามแผนท่ีกำหนดและเผยแพรถายทอดวิธีดำเนินการและ

ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาท่ีเปนรูปธรรม สามารถเปนแบบอยางใหหนวยงานอ่ืนๆได
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันภายในกรมปศุสัตวทางเว็บไซดของหนวยงาน  

 
เง่ือนไข :  
1. การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลใน 1 รอบการประเมิน ตองไมนอยกวารอยละ 40 ของขาราชการใน
หนวยงานและไมนอยกวารอยละ 40 ของพนักงานราชการท้ังหมดในหนวยงานโดยไมนับคนซ้ำ และการวางแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลรวบ 2 รอบการประเมิน จะตองมีการวางแผนพัฒนาขาราชการไมนอยกวารอยละ 80 ของ
ขาราชการท้ังหมดในหนวยงาน และพนักงานราชการไมนอยกวารอยละ 80 ของพนักงานราชการท้ังหมดใน
หนวยงานโดยไมนับคนซ้ำ ซ่ึงตองดำเนินการ ดังนี ้
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๑.๑ การวางแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  
วิเคราะหความตองการจำเปนในการพัฒนา จากบริบทตางๆ ท่ีเก่ียวของเพ่ือกำหนดเนื้อหาในการพัฒนา 

ดังนี้ 
1.1.1 ทักษะเฉพาะทางท่ีจำเปนตอการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากผลการประเมินการ

ปฏิบัติราชการของบุคคล  
1.1.2 คุณลักษณะ Smart Officer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท้ัง 7 ประการ ดังนี้  

1.) ความเชี่ยวชาญ/ความรู/ภาษา  
2.) ภาวะผูนำ/คุณธรรม/จริยธรรม  
3.) จิตอาสา/บริการ           
4.) ความรับผิดชอบ/ซ่ือสัตยสุจริต  
5.) ทำงานเปนทีม  
6.) เกงคิด/เกงปฏิบัติ  
7.) ประยุกตใชความรูไปสูการปฏิบัติได 

1.1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560-2564  
ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาและสงเสริมบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพเพ่ือพัฒนาและแกปญหาการเกษตร

และสหกรณ โดยไดกำหนดกลยุทธ 
ยุทธศาสตรท่ี 2 สรางและพัฒนาบุคลากรในการเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตรท่ี 5 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

  1.1.4 ยุทธศาสตรกรมปศุสัตวพ.ศ. 2561-2565  
ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางขีดความสามารถและสมรรถนะเพ่ือยกระดับบุคลากรดานการปศุสัตวมุงสู

สากล โดยกำหนดเปาประสงค ดังนี้ 
เปาประสงคท่ี 1 บุคลากรของกรมปศุสัตวเปน Smart officer 
เปาประสงคท่ี 2 บุคลากรกรมปศุสัตวไดรับการพัฒนาและเตรียมความพรอมสูการเปนผูนำและ
มีคุณธรรมจริยธรรม 
เปาประสงคท่ี 3 บุคลากรของกรมปศุสัตวสามารถคิดคน พัฒนา และประยุกตใชงานวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ 

1.1.5 ภารกิจ นโยบายและวาระแหงชาติ 

ท้ังนี้ จากขอ 1.1.1 – 1.1.5 สามารถสรุปขอบเขตความรู/ทักษะ/คุณลักษณะของบุคลากรกรมปศุสัตวท่ี
จำเปนตองพัฒนาได ดังนี้ 

1) ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน (คุณลักษณะ Smart Officer, ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรฯ)   
2) ภาษา (คุณลักษณะ Smart Officer)   
3) ภาวะผูนำ/คุณธรรม/จริยธรรม (คุณลักษณะ Smart Officer, ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรฯ, ยุทธศาสตรกรมปศุสัตว)    
4) จิตอาสา/บริการ (คุณลักษณะ Smart Officer, ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กระทรวงเกษตรฯ)   
5) ความรับผิดชอบ/ ซ่ือสัตยสุจริต (คุณลักษณะ Smart Officer)   
6) ทำงานเปนทีม (คุณลักษณะ Smart Officer)   
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7) คิดคน/พัฒนาและประยุกตใชนวัตกรรมใหมๆ (คุณลักษณะ Smart Officer, ยุทธศาสตร
การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรฯ)   
8) กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน (ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวง
เกษตรฯ)   
9) การใชเทคโนโลยี (ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรฯ, ยุทธศาสตรกรม
ปศุสัตว)    
10) ทักษะการคิด (คุณลักษณะ Smart Officer, ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
กระทรวงเกษตรฯ, ยุทธศาสตรกรมปศุสัตว)   

1.2 ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP) ประจำป 2563  
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาดำเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของหนวยงาน 

ตามความเหมาะสมและความจำเปนในการพัฒนา ตามท่ีกำหนดปละ 2 ครั้ง ตามรอบการประเมินผลการปฏบัติ
ราชการ โดยตองมีการวางแผนกำหนดความรู/ ทักษะ/ คุณลักษณะท่ีตองการพัฒนา วิธีการพัฒนา ชวงเวลาท่ี
พัฒนา วิธีการประเมินผล และการติดตามผลการพัฒนา เพ่ือใหสามารถนำความรูไปปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยเปาหมายการพัฒนาคือ บุคลากรในหนวยงานท่ีไดรับการพัฒนาอยางนอยปละ 1 ครั้งมีจำนวน
ไมนอยกวารอยละท่ีกำหนด 
๒. การส่ือสาร เผยแพร ประชาสัมพันธการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน 

ใหผูบังคับบัญชาสื่อสาร เผยแพร ประชาสัมพันธแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานดวยวิธีการตางๆ
ใหทุกคนเขาใจและรับทราบอยางท่ัวถึง โดยใหนำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP) ท่ีไดดำเนินการจัดทำแลว  
เผยแพรบนเว็บไซดของหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงานของกรมปศุสัตว ดวยการ
ติดตั้งแถบสัญลักษณ (banner) ใชชื่อวา“ IDP ของหนวยงาน” (ตองดาวนโหลดแถบสัญลักษณดังกลาวท่ี
เว็บไซด กองการเจาหนาท่ี หัวขอ ดาวนโหลดแบบฟอรม หัวขอ IDP ของหนวยงาน) เม่ือติดตั้งแถบสัญลักษณ 
(banner) และอัพโหลดขอมูลเรียบรอยแลว ใหสง URL ของแถบสัญลักษณ (banner) ดังกลาวมายังกองการ
เจาหนาท่ีตามชองทางและระยะเวลาท่ีกำหนด 
๓. มีการนำแผนพัฒนาบุคลากรไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 

๓.๑ ใหผู บังคับบัญชาดำเนินการพัฒนาผู ใตบังคับบัญชาตามแผน วิธีการพัฒนาและเปาหมายท่ี
กำหนด  

๓.๒ การพัฒนาบุคลากรโดยท่ัวไปมีหลายวิธี ท้ังวิธีฝกอบรม (Training) และวิธีการพัฒนาอ่ืนๆท่ีไมใชการ
ฝกอบรม (Non Training) วิธีการพัฒนารายบุคคลท่ีเหมาะสม ควรมีการวางแผนการพัฒนาท่ีเหมาะสมเปน
รายบุคคล โดยมุงเนนวิธีการพัฒนาอ่ืนๆ มากกวาใชวิธีการฝกอบรม เนื่องจากการฝกอบรม ตองใชงบประมาณมาก 
และเนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรมอาจตรงกับความตองการของบุคคลเพียงบางสวนเพราะเปนการพัฒนาพรอมกัน
หลายคน แตการพัฒนาโดยวิธีอ่ืนๆ จะมุงเนนพัฒนาเปนรายบุคคล ทำใหสามารถพัฒนาไดตรงตามความตองการ
มากกวาและใชงบประมาณนอยกวาการฝกอบรม การพัฒนาโดยวิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ท่ีไมใชการฝกอบรม                  
(Non Training) ไดแก การสอนงาน การมอบหมายงาน การเปนพ่ีเลี้ยง การหมุนเวียนงาน การจัดชุมนุมนักปฏิบัติ 
(Community of practice : CoP) และการเรียนทางไกลโดยสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-learning) เปนตน 
๔. การประเมินผลการเรียนรูและติดตามผลการนำไปใชประโยชนของการพัฒนาบุคลากร 
 การประเมินผลการเรียนรูและติดตามผลการนำไปใชประโยชนของการพัฒนาบุคลากรโดยผูบังคับบัญชา
และผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนา ตลอดจนดำเนินการพัฒนา และมีการประเมินผลการ
เรียนรูและติดตามผลการนำไปใชประโยชนของการพัฒนาบุคลากรรวมกัน โดยใหแตละหนวยงานไดออกแบบ
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วิธีการประเมินผลการเรียนรูและติดตามผลการนำไปใชประโยชนของการพัฒนาบุคลากรตามความเหมาะสม 
สามารถบรรลุวัตถุประสงคในการพัฒนาและสามารถนำความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๕. การรายงานผลการพัฒนาตามแผนท่ีกำหนด  

การรายงานผลการพัฒนาตามแผนท่ีกำหนด ดังนี้ 
๕.๑ จัดทำรายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคล ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด โดยใหรายงานให 

สอดคลองกับท่ีดำเนินการและครบถวนตามเปาหมายท่ีกำหนด 
 ๕.2 นำเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดีที่สุดของหนวยงานอยางนอย 1 โครงการ เพ่ือเปด
โอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงานและเปนแบบอยางท่ีดีตอไป (Best Practice) โดยโครงการที่
นำเสนอจะตองเปนโครงการที่พัฒนาดวยวิธีที ่ไมใชการฝกอบรม (Non Training) โดยใหนำเสนอโครงการ
ดังกลาวบนเว็บไซดของหนวยงาน ดวยการอัพโหลดหลักฐานการพัฒนาตางๆ ขางตน แสดงไวภายใตแถบ
สัญลักษณ(banner) ชื่อวา“IDP ของหนวยงาน” ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด             

 ท้ังนี้ แนวทางการพิจารณาใหคะแนนมีองคประกอบ ดังนี้ 
 ๑. ดำเนินการไดตามระยะเวลาท่ีกำหนด 
 ๒. ดำเนินการไดตามข้ันตอนครบถวนตามท่ีกำหนด 
 ๓. ดำเนินการไดตามเปาหมายท่ีกำหนด 
 ๔. แสดงหลักฐานการดำเนินงานไดครบถวน 

๕. แสดงขอมูล/วิธีการดำเนินงานไดถูกตองชัดเจนเปนรูปธรรม มีการนำเสนอบนเว็บไซดของ
หนวยงาน 

 
ขอมูลพ้ืนฐานประกอบตัวช้ีวัด : 

ขอมูลพ้ืนฐาน ผลการดำเนินงานท่ีผานมา 
รอบการประเมิน 1/2562  

ผลการดำเนินงานท่ีผานมา 
รอบการประเมิน 2/2562 

กรมปศุสัตวมีการพัฒนาขาราชการเปนรายบุคคล รอยละ 56.65 รอยละ 58.20 
กรมปศุสัตวมีการพัฒนาพนักงานราชการเปนรายบุคคล รอยละ  48.29 รอยละ  53.72 

 
แหลงขอมูล : ขอมูลจากหนวยงาน 
ผูกำกับดูแลตัวช้ีวัด :  นางสาวรวิวรรณ สุวรรณพันธ  เบอรโทรศัพท : 0 2653 4444  ตอ 2151 
ผูจัดเก็บขอมูล :    นางสาวสุวิชญา ทันตะการ  เบอรโทรศัพท : 0 2653 4444  ตอ 2153 
   นายเลอสรร ศิริปาลกะ  เบอรโทรศัพท : 0 2653 4444  ตอ 2153 
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