รายละเอียดตัวชี้วัดดานการพัฒนาบุคลากร (ตัวชี้วัดบังคับ)
ประจําปงบประมาณ ๒560
รอบการประเมิน ครั้งที่ ๑/๒๕60 และครั้งที่ 2/2560
(กรมปศุสัตวกําหนดใหผูบริหารทุกหนวยงาน)

ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา
น้ําหนักผลงาน : รอยละ 20 (สําหรับปศุสัตวเขต/กพร./ตสน./กวป./กรป./สลก./กค./กกจ./กผง./ศสท./สกม.)
รอยละ 12 (สําหรับปศุสัตวจังหวัด)
รอยละ 10 (สําหรับ สพพ./สทป./สอส./กสส./กพก./สพส./สตส./สคบ./สสช./กสก./สทช./อยส.)
คําอธิบายตัวชี้วัด :
สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใชแทนหลักเกณฑและวิธีเดิม โดยมีผลบังคับใชตั้งแตรอบการประเมินใน
วั น ที่ ๑ ตุ ล าคม ๒๕๕๒ ดั ง นั้ น กรมปศุ สั ต ว จึ ง ได พั ฒ นาระบบบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง าน (Performance
Management System) เพื่ อ ใช เ ป น แนวทางดํ า เนิ น การบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง านกรมปศุ สั ต ว ประจํ า ป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยแนวคิดและหลักการบริหารผลการปฏิบัติงานแตกตางไปจากเดิมหลายประการ
โดยเฉพาะเรื่องบทบาทหนาที่ในการประเมินผลงานในปจจุบันยึดถือการมีสวนรวมในกระบวนการของทุกฝาย และ
ผูบังคับบัญชามีบทบาทหนาที่เปน “ผูสอนงาน” ตองมีกระบวนการ ใหคําแนะนํา สอนงาน วิธีการปฏิบัติ และ
แนวทางที่จะใหบรรลุผลสําเร็จของงาน ใหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงแกไขผลงาน ทั้งนี้ กระบวนการพัฒนา
บุคลากรเปนกระบวนการหนึ่งที่ตองดําเนินการควบคูกันไปกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผูบังคับบัญชามี
บทบาทหนาที่ที่สําคัญในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีความรู ความสามารถและสมรรถนะที่เหมาะสม ดังนั้น
เพื่อใหผลการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายรวมกัน กรมปศุสัตวจึงไดกําหนดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชาเปนตัวชี้วัดรายบุคคลของผูบริหาร
เกณฑการใหคะแนน :
ระดับคะแนน
๑

๒
๓
๔
๕

คาเปาหมาย/รายละเอียดการดําเนินงาน
มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)ทั้ง ๒ กลุมเปาหมาย คือ ขาราชการไมนอยกวา
รอยละ ๒๐ ของขาราชการทั้งหมดในหนวยงาน และพนักงานราชการไมนอยกวารอยละ ๒๐
ของพนั กงานราชการทั้งหมดในหน ว ยงาน โดยรว มกัน วางแผนระหวางผูบังคับ บัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชาอยางเหมาะสม ทั้งวิธีฝกอบรมและวิธีการพัฒนาอื่นๆ ไดแก การสอนงาน
การจัดชุมชนนักปฏิบัติ หรือการพัฒนาดวยตนเอง
มีการสื่อสาร เผยแพร ประชาสัมพันธ แผนพัฒนาบุคลากรใหบุคลากรในสังกัดทุกคนเขาใจ
และรับทราบอยางทั่วถึง ทางเว็บไซดของหนวยงาน
มีการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ตามเปาหมายที่กําหนด
มีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร
มี ก ารรายงานผลการพั ฒ นาตามแผนที่ กํ า หนดและเผยแพร ถ า ยทอดวิ ธี ดํ า เนิ น การและ
ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการพั ฒ นาที่ เ ป น รู ป ธรรม สามารถเป น แบบอย า งให ห น ว ยงานอื่ น ๆ
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันภายในกรมปศุสัตวทางเว็บไซดของหนวยงาน
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เงื่อนไข :
๑. การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ตองไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของขาราชการในหนวยงานและ
พนักงานราชการไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของพนักงานราชการทั้งหมดในหนวยงาน โดยดําเนินการ ดังนี้
๑.๑ การวางแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล จะตองวิเคราะหความตองการ จําเปนในการพัฒนา
จากผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคคล ประกอบดวย ๒ สวนสําคัญ คือ
สวนที่ ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประกอบดวย งานเชิงยุทธศาสตร งานตามบทบาทภารกิจหลัก และงาน
ตามที่ไดรับมอบหมาย
ส ว นที่ ๒ สมรรถนะ ประกอบด ว ย สมรรถนะหลั ก ๘ รายการ คื อ ๑.การมุ ง ผลสั ม ฤทธิ์
๒.การบริการที่ดี ๓.การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ๔.การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม
๕.การทํางานเปนทีม ๖.ความใฝรูรอบดาน ๗.การทํางานบนพื้นฐานของขอมูลที่ถูกตอง และ๘.ความคิดริเริ่ ม
สรางสรรค
๑.๒ เมื่ อทํ า การวิ เคราะห จากองคป ระกอบทั้ง ๒ สว นแลว ใหผูบังคับ บัญ ชาและผูใตบังคับ บัญชา
พิจารณารวมกันในการจัดทําแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) ที่ประกอบดวย สิ่งที่ตองพัฒนา ๒ สวน ดังนี้
ส ว นที่ ๑ ความสามารถ/ทั กษะ ที่ตอ งพั ฒ นา หมายถึ ง ความต องการพัฒ นาความสามารถ
(ความรู ความเขาใจ ทักษะ ทัศนคติ)ในการปฏิบัติงาน เพื่อใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานนั้นๆ (เชน ความรูดาน
โรคสัตวอุบัติใหม ความเขาใจในเรื่องการจัดซื้อจัดจางและระเบียบพัสดุ ทักษะในการตรวจประเมินมาตรฐานฟารม
ทัศนคติในการทํางานเพื่อบริการประชาชน เปนตน)
สว นที่ ๒ สมรรถนะที่ต องพั ฒนา หมายถึง สมรรถนะหลัก ๘ รายการ ที่มีความจําเปนตอง
พัฒนาเพื่อใหมีสมรรถนะสูงขึ้นหรือมีสมรรถนะไมต่ํากวาในระดับที่คาดหวังตามที่กรมปศุสัตวกําหนด
๑.๓ จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) (ตามแบบฟอรม ๑) โดยวิเคราะหกําหนดชื่อความสามารถที่
ตองพัฒนาและสมรรถนะที่ตองพัฒนาของผูใตบังคับบัญชา รวมทั้งวิธีการพัฒนาและชวงเวลาที่ใชในการพัฒนาใหมี
ความสอดคลองกัน ทั้งนี้ ควรพิจารณาและกําหนดวิธีการพัฒนาและชวงเวลาใหเหมาะสมกับผูใตบังคับบัญชา
เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด
๑.๔ วิเคราะหความจําเปนในการพัฒนา (ตามแบบฟอรม ๒.๑ และ ๒.๒) โดยวิเคราะหความจําเปน
จากระดับความรูในปจจุบัน ระดับความสําคัญตอการปฏิบัติงานและเหตุผลความจําเปนในการพัฒนา เพื่อใหทราบ
วาใครมีความจําเปนเรงดวนตองไดรับการพัฒนาเรื่องอะไร ตามลําดับความสําคัญ
๑.๕ แนวคิดของการพัฒนาคน จะตองมองการพัฒนาคนใหรอบดาน ซึ่งแนวคิด KUSA เปนหัวใจ
สําคัญของการพัฒนาบุคลากรในทุกองคกร ประกอบดวย
๑.๕.๑ การพัฒนาใหมีความรู (Knowledge) คือ เรียนรูทําความเขาใจแลวจึงนําแนวคิดมา
ประยุกตใช การเรียนรู จึงไมใชเพียงการรับรูที่จะจดจํามาโดยไมเขาใจ
๑.๕.๒ การพัฒนาใหมีความเขาใจ (Understanding) คือ ตองทําความเขาใจขอมูลตางๆ
ทบทวนวิเคราะหใหเห็นจุดตางๆเพื่อตอบตัวเองใหได แลวจึงเชื่อในแนวคิดนั้นๆ พรอมจะนําไปปฏิบัติไดเสมอ
๑.๕.๓ การพัฒนาใหมีทักษะความชํานาญ (Skill) คือ เมื่อเรียนรูและเขาใจในขอมูลแลวตองมี
โอกาสนําความรูไปใชใหเกิดประสบการณดวยตัวเองฝกฝนและปฏิบัติบอยๆจนเกิดความชํานาญ เพิ่มพูนสติปญญา
และมีความรอบรูมากยิ่งขึ้น
๑.๕.๔ การพัฒนาใหมีทัศนคติที่ดี (Attitude) คือ มีความคิดเชิงสรางสรรค คนเราอาจมี
ความคิดทัศนคติที่เหมือนหรือตางกันไดการเปลี่ยนทัศนคติเปนสิ่งที่ยาก หากองคกรใดตองการประสบความสําเร็จ
ในการพัฒนาคุณภาพองคกร ก็จําเปนจะตองปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรดวยการหาเทคนิคหรือแนวทาง
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ใหมๆ จัดการความแตกตางทางความคิดและสรางวัฒนธรรมหรือมาตรฐานใหม เปนเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของคนในองคกรใหไปสูสิ่งที่ดีกวา
ดังนั้น การวางแผนการพัฒนาตองกําหนด วัตถุประสงค หัวขอเรื่องหรือขอบเขต ความสามารถ/
ทักษะที่ตองพัฒนาใหชัดเจน เฉพาะเจาะจง เนื่องจากการพัฒนาแตละระดับมีความยากงายตางกัน มีวิธีการพัฒนา
ที่แตกตางกัน เชน ถาตองการใหมีความรูความเขาใจ อาจใชวิธีการบรรยาย อธิบาย อภิปรายกลุม แตถาตองการ
พัฒนาใหเกิดทักษะ ตองใชวิธีใหมีการลงมือปฏิบัติจริงหรือมีการสาธิตใหดู เปนตน
๒.การสื่อสาร เผยแพร ประชาสัมพันธการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
ใหผูบังคับบัญชาสื่อสาร เผยแพร ประชาสัมพันธแผนพัฒ นาบุคลากรของหนวยงานดวยวิธีการ
ตางๆใหทุกคนเขาใจและรับทราบอยางทั่วถึง โดยใหนําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP) ที่ไดดําเนินการจัดทําแลว
(แบบฟอรม ๒.๑ หรือ ๒.๒) เผยแพรบนเว็บไซดของหนวยงาน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงาน
ของกรมปศุ สั ต ว ด ว ยการติ ด ตั้ ง แถบสั ญ ลั ก ษณ (banner)ใช ชื่ อ ว า “IDP ของหน ว ยงาน”
(ตองดาวนโหลดแถบสัญลักษณดังกลาวที่เว็บไซด กองการเจาหนาที่ หัวขอ ดาวนโหลดแบบฟอรม หัวขอ IDP ของ
หนวยงาน) เมื่อติดตั้งแถบสัญลักษณ(banner) และอัพโหลดขอมูลเรียบรอยแลว ใหสง URL ของแถบสัญ ลัก ษณ
(banner) ดังกลาวที่ e-mail address :person5@dld.go.th
๓. มีการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังนี้
๓.๑ ใหผู บั ง คั บ บั ญ ชาดํา เนิ น การพั ฒ นาผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาตามเปาหมายที่กําหนด
๓.๒ การพัฒ นา มี ทั้งวิธี การฝ กอบรมและวิธี การพัฒ นาอื่น ๆ ซึ่งการพั ฒนารายบุคคลเพื่ อใหไดรั บ
ผลสําเร็จในระยะเวลาสั้นๆ ควรมีการวางแผนการพัฒนาที่เหมาะสมเปนรายบุคคล โดยมุงเนนวิธีการพัฒนาอื่นๆ
มากกวาใชวิธีการฝกอบรม เนื่องจากการฝกอบรม ตองใชงบประมาณมาก และเนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรมอาจ
ตรงกับความตองการของบุคคลเพียงบางสวนเพราะเปนการพัฒนาพรอมกันหลายคน แตการพัฒนาโดยวิธีอื่นๆ จะ
มุงเนนพัฒนาเปนรายบุคคล ทําใหสามารถพัฒนาไดตรงตามตองการมากกวาและไมใชงบประมาณหรือใชนอยกวา
การฝกอบรม
๓.๓ การพัฒนาบุคลากรสามารถใชวิธีการพัฒนาอื่นๆ ดังนี้
๑. การสอนงาน
๒. การจัดชุมนุมนักปฏิบัติ (Community of practice : CoP)
๓. การพัฒนาตนเอง (เชน ใหไปศึกษากฎระเบียบขอบังคับ ศึกษาความรูใหมๆ ที่จําเปนในการ
ปฏิบัติงานจากตําราวิชาการ ตลอดจนการเรียนจาก E-Learning เปนตน) ทั้งนี้ อาจใชวิธีอื่นๆ
นอกเหนือจากที่กํา หนดไดตามความเหมาะสมโดยศึกษาไดจ ากคูมือแนะนําแนวทางการ
พัฒนารายบุคคลโดยวิธีการพัฒนาอื่นๆ ของกลุมพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาที่
๓.๔ การดําเนิน การพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากรตามที่กําหนดตองมีการจัดทํ า
รายละเอียดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาที่ชัดเจน กําหนดชื่อความสามารถที่ตองพัฒนาใหเฉพาะเจาะจง มีการ
กําหนดวิธีการพัฒนา ขอบเขตเนื้อหาที่ตองการพัฒนา ชวงเวลาในการพัฒนา วัตถุประสงคในการพัฒนา ตลอดจน
วิธีการประเมินผลการพัฒนา เปนตน เพื่อใหสามารถนําแผนไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม
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ตัวอยาง
• ชื่อความสามารถ/ทักษะ ที่ตองพัฒนา คือ การพัฒนาความรู ความเขาใจเกี่ยวกับวิธีการสุม
ตัวอยางในการวิจัย
• ขอบเขตเนื้อหา ประกอบดวย ความหมายและลักษณะของประชากรและกลุมตัวอยาง การกําหนด
ขนาดตัวอยาง สูตรที่ใชคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง การคัดเลือกและการสุมตัวอยาง เปนตน
• วิธีการพัฒนา คือ ๑) ฝกอบรม หรือ ๒) พัฒนาตนเองและใหคําปรึกษา (สามารถใชวิธีใดวิธี
หนึ่งหรือหลายวิธี)
• เทคนิคที่ใชในการพัฒนา คือ ๑) บรรยายและตอบขอซักถาม หรือ ๒) อานหนังสือ คนควา
จากอินเตอรเน็ตและสอบถามที่ปรึกษา (เทคนิคที่ใชตองสอดคลองกับวิธีการพัฒนา)
• วิธีการประเมินผล คือ ๑) ทดสอบความรูกอน-หลัง (Pre-Test, Post-Test) หรือ ๒) ใหอธิบาย
สิ่งที่ไดเรียนรูใหเพื่อนรวมงานหรือหัวหน าที่ไดรับมอบหมาย หรือประเมินตนเอง และให ที่
ปรึกษาเปนผูประเมิน เปนตน (การประเมินผลตองสอดคลองกับวัตถุประสงคในการพัฒนา)
๔. การประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร โดยผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชามีสวนรวม
ในการวางแผนการพัฒนา ตลอดจนดําเนินการพัฒนา และมีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากรรวมกัน
โดยใหแตละหนวยงานไดออกแบบวิธีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลกรตามความเหมาะสม ซึ่งแนวคิด
ของ โดนัลด แอล เคริกแพตทริค ไดแบงระดับการประเมินผลการฝกอบรมออกเปน ๔ ระดับ คือ
๑. การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction) เปนการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของผูเขารับ
การอบรมวามีความรูสึกอยางไรเกี่ยวกับโครงการหรือตอการฝกอบรม เชน หลักสูตร เนื้อหา
สาระตรงกับความตองการหรือไม เอกสาร สถานที่ โสตทัศนูปกรณ ระยะเวลาของการฝกอบรม
วิทยากรเหมาะสมเพียงไร ไดรับความรูทักษะมากนอยเพียงใด มีความคาดหวังอยางไรตอการ
นําความรูและทักษะที่ไดรับไปใชในการปฏิบัติงาน เปนตน เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณ
หรื อ แบบสอบถาม ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล ตามข อ คํ า ถามดั ง กล า วอาจเป น มาตราส ว น
ประมาณคา (Rating Scales) หรืออาจมีคําถามปลายเปดไวตอนทายเพื่อใหผูตอบไดแสดง
ความคิดเห็นตามที่ตองการ ขอคําถามตางๆ ที่ปรากฏในเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว
ควรเป น คํ า ถามที่ เ มื่ อ ได รั บ คํ า ตอบหรื อ ข อ มู ล แล ว สามารถนํ า มาแจกแจงความถี่ เ พื่ อ การ
วิเคราะหในเชิงปริมาณได
๒. การประเมินการเรียนรู (Learning) เปนการประเมินผลการเรียนรูที่เกิดขึ้นกับผูรับการพัฒนา
ซึ่งครอบคลุมทั้งดานความรู ทักษะ และเจตคติ โดยเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการ
พัฒนา และถาเปนไปไดอาจจะเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม ซึ่งเปนกลุมที่ไมไดรับการพัฒนาวา
มีความแตกตางกันในดานดังกลาวหรือไมอยางไร เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
การทดสอบที่ ใช วั ดความรู หรือแบบทดสอบการปฏิบัติ เพื่อวัดทัก ษะ และแบบสังเกต
พฤติกรรม
๓. การประเมินพฤติกรรม (Behavior) เปนการประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเมื่อกลับไป
ทํา งานของผูผา นการพัฒ นาวาเปนไปในทิศทางที่พึงประสงคห รือไม มีการนําความรูและ
ทักษะที่ไดรับจากการพัฒนาไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานมากนอยเพียงใด โดยมีการวัด
พฤติกรรมการทํางานของผูรับพัฒนาทั้งกอนและหลังการฝกอบรม ระยะเวลาที่วัดพฤติกรรม
หลัง จากการพัฒ นาควรทิ ้ง ชว งพอสมควรและอาจวัด หลายครั ้ง เพื ่อ ใหแ นใ จวา การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานไดเกิด ขึ้น จริง ผูที่ใหขอมูล ไดแก ผูบังคับบัญชา เพื่อนPage 4 of 6

รวมงาน ผูใตบังคับบัญชา หรือผูรับการพัฒนา โดยใชการสังเกต การสัมภาษณ และการวัด
พฤติกรรมกอน และหลังการพัฒนา แบบบันทึกพฤติกรรมของผูบังคับบัญชา เปนตน
๔. การประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นกับองคกร(Results) เปนการประเมินผลลัพธ หรือผลกระทบที่เกิด
ตอองคกร อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูผานการพัฒนาวากอใหเกิดผลดีตอ
องคกรอยางไรบาง เชน การลดลงของปจจัยเสี่ยงในการทํางาน การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ทํางานขององคกร การลดลงของตน ทุน การเพิ่มกําไร ประโยชนต อเพื่ อนรว มงาน หรื อ
ผูเกี่ยวขององคกร เปนตน โดยวัดสภาวการณหรือเงื่อนไขตางๆ ดังกลาวกอนการพัฒนาและ
หลังการพัฒนา ในชวงระยะเวลาหนึ่ง แลวเปรียบเทียบกัน โดยพยายามหาวิธีการควบคุมตัว
แปรอื่นๆ ที่คาดวานาจะมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงในผลที่ตองการใหเกิดขึ้นกับองคกร
ดังกลาวขางตน โดยอาจจะใชกลุมควบคุมมาเปนกลุมเปรียบเทียบ เครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลอาจเปนแบบบันทึก(รายงาน)แบบตรวจสอบรายการ แบบสอบถามผูบังคับบัญชา
ของหนวยงานแบบวิเคราะหตนทุน - ผลกําไร แบบบันทึกคาสถิติหรือตัวบงชี้ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ เปนตน
การพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคลมีจุ ดมุ งเน นเพื่ อพัฒ นาความรู ความสามารถและสมรรถนะ
บุ คลากรเป นรายบุ คคล โดยใช ระยะเวลาสั้ นๆเพื่ อให เกิ ดผลการเปลี่ ยนแปลงในการทํ างานที่ดี ขึ้ น ดั งนั้ น การ
ประเมินผลการพัฒนาเป นรายบุ คคลจึงมี จุดมุงหมายเพื่ อประเมิ นใหรูว าผูที่ถูกประเมิน มีความรู ความสามารถ
ทักษะ เพิ่มขึ้นหรือไมอยางไร หรือมีทัศนคติ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีหรือตามที่คาดหวัง หรือตองการ
หรือไมอยางไร การประเมินผลเปนรายบุคคลที่เหมาะสมควรใชรูปแบบการประเมินผลการเรียนรู(Learning) และ
การประเมินพฤติ กรรม (Behavior) ซึ่ งผู ประเมิ น คือ ผูบังคับบั ญชาเหนือขึ้น ไป ผูรวมงาน หรื อผูรั บบริการที่
เกี่ยวของโดยตรง โดยมีวิธีการประเมินผลที่แสดงใหเห็นถึงสิ่งที่ตองการประเมินวามีอะไรบาง มีวิธีการประเมิน
อย า งไร และกํ า หนดเกณฑ การประเมิ น อย างไร เปน ตน ทั้ งนี้ ตอ งแนบหลั กฐานให ครบถว น เชน เครื่องมื อ
แบบสอบถาม แบบทดสอบ คะแนนผลการประเมินเปนรายบุคคล สรุปผลการประเมินตามเกณฑที่กําหนด เปนตน
หมายเหตุ : การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง เปนการประเมินผลการดําเนินงานในโครงการนั้นๆ ซึ่งผูรับผิดชอบ
หรือผูจัด จะเปนผูประเมิน เพื่อนําผลการประเมินปฏิกิริยาที่ได ไปปรับปรุง แกไขการดําเนินการโครงการในครั้ง
ตอไป และการประเมินผลลัพธที่เกิดขึ้นกับองคกร (Results) จะเปนการประเมินในระดับองคกรที่มุงเปรียบเทียบ
ตนทุ น กําไร ผลผลิ ต ความคุมทุน คุมคา ซึ่งตองพยายามควบคุ มตัว แปรอื่ นๆที่คาดว าจะมี อิทธิ พลตอผลการ
เปลี่ยนแปลงที่ตองการใหเกิดขึ้นจากการพัฒนานั้นๆดวย
๕. การรายงานผลการพัฒนาตามแผนที่กําหนด ดังนี้
๕.๑ ใหทุกหนวยงานประเมินกระบวนการดําเนินการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ๕ ขั้นตอน จํานวน ๕
ขอ ตามประเด็นการพิจารณาที่กําหนดในรายละเอียดตามแบบฟอรมที่ ๔ โดยคะแนนแตละขออยูระหวาง ๑-๕
คะแนน รวมคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน
๕.๒ จัดทํารายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคล ตามแบบฟอรมที่กําหนด คือ แบบฟอรม ๑, ๒.๑,
๒.๒, ๓.๑, ๓.๒ โดยใหรายงานใหสอดคลองกับที่ดําเนินการและครบถวนตามเปาหมายที่กําหนด
๕.๓ นําเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดีที่สุดของหนวยงาน จํานวน ๑ แผน หรือ ๑ โครงการ ที่มี
วิธีการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์สูง เพื่อเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันและเปน
แบบอยางที่ดีตอไป (Best Practice) โดยนําเสนอบนเว็บไซดของหนวยงาน ดวยการอัพโหลดหลักฐานการพัฒนา
ตางๆขางตน (๑ โครงการ) แสดงไวภายใตแถบสัญลักษณ (banner) ชื่อวา“IDP ของหนวยงาน” ที่
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(ตองดาวนโหลดแถบสัญลักษณดังกลาวที่เว็บไซด กองการเจาหนาที่ หัวขอ ดาวนโหลดแบบฟอรม หัวขอ IDP ของ
หนวยงาน) เมื่อติดตั้งแถบสัญลักษณ(banner)และอัพโหลดขอมูลเรียบรอยแลวใหสง URL ของแถบสัญลักษณ
(banner) ดังกลาวที่ e-mail address :person5@dld.go.th ภายในระยะเวลาที่กําหนด ทั้งนี้ เอกสารหลักฐาน
การดําเนินงานตองแสดงใหเห็นถึงกระบวนการพัฒนาตามขั้นตอนที่ชัดเจน และแสดงผลลัพธที่ไดจากการพัฒนา
บุคลากร เชน โครงการหลักสูตรการพัฒนา แผนการพัฒนา วิธีการเผยแพรประชาสัมพันธ วิธีการพัฒนา เนื้อหา
การพัฒนา กิจกรรมการพัฒนา ผลการพัฒนา เปนตน
สรุปหลักฐานขอมูลที่ใชรายงานผลตัวชี้วัด
๑. เอกสารแบบฟอรม ๑, ๒.๑, ๒.๒, ๓.๑, ๓.๒ และ ๔
๒. หลักฐานกระบวนการดําเนินการพัฒนาและผลการพัฒนาที่ถูกอัพโหลดขึ้นเว็บไซดของ
หนวยงานทานที่อยูภายใตแถบสัญลักษณ(banner) ที่กําหนด
ทั้งนี้ แนวทางการพิจารณาใหคะแนนมีองคประกอบ ดังนี้
๑. ดําเนินการไดตามระยะเวลาที่กําหนด
๒. ดําเนินการไดตามขั้นตอนครบถวนตามที่กําหนด
๓. ดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนด
๔. แสดงหลักฐานการดําเนินงานไดครบถวน
๕. แสดงขอมูล/วิธีการดําเนินงานไดถูกตองชัดเจนเปนรูปธรรม
………………………………………………………………………
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