
รายละเอียดตัวช้ีวัดดานการพัฒนาบุคลากร (ตัวช้ีวัดบังคบั)  
ประจําปงบประมาณ ๒560 

รอบการประเมิน คร้ังที่ ๑/๒๕60 และคร้ังที่ 2/2560 
(กรมปศุสัตวกําหนดใหผูบริหารทุกหนวยงาน) 

ช่ือตัวช้ีวัด : 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.) 

คําอธิบายตัวช้ีวัด :  
สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใชแทนหลักเกณฑและวิธีเดิม โดยมีผลบังคับใชตั้งแตรอบการประเมินใน
วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ดังนั้น กรมปศุสัตวจึงไดพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน (Performance 
Management System) เ พ่ือใชเปนแนวทางดําเนินการบริหารผลการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว ประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยแนวคิดและหลักการบริหารผลการปฏิบัติงานแตกตางไปจากเดิมหลายประการ 
โดยเฉพาะเรื่องบทบาทหนาท่ีในการประเมินผลงานในปจจุบันยึดถือการมีสวนรวมในกระบวนการของทุกฝาย และ
ผูบังคับบัญชามีบทบาทหนาท่ีเปน “ผูสอนงาน” ตองมีกระบวนการ ใหคําแนะนํา สอนงาน วิธีการปฏิบัติ และ
แนวทางท่ีจะใหบรรลุผลสําเร็จของงาน ใหขอมูลเก่ียวกับการพัฒนาปรับปรุงแกไขผลงาน ท้ังนี้ กระบวนการพัฒนา
บุคลากรเปนกระบวนการหนึ่งท่ีตองดําเนินการควบคูกันไปกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน ซ่ึงผูบังคับบัญชามี
บทบาทหนาท่ีท่ีสําคัญในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีความรู ความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสม ดังนั้น 
เพ่ือใหผลการปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายรวมกัน กรมปศุสัตวจึงไดกําหนดตัวชี้วัดระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ผูใตบังคับบัญชาเปนตัวชี้วัดรายบุคคลของผูบริหาร  

เกณฑการใหคะแนน : 

ระดับคะแนน คาเปาหมาย/รายละเอียดการดาํเนินงาน 
๑ มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)ท้ัง ๒ กลุมเปาหมาย คือ ขาราชการไมนอยกวา

รอยละ ๒๐ ของขาราชการท้ังหมดในหนวยงาน  และพนักงานราชการไมนอยกวารอยละ ๒๐ 
ของพนักงานราชการท้ังหมดในหนวยงาน โดยรวมกันวางแผนระหวางผูบังคับบัญชาและ
ผูใตบังคับบัญชาอยางเหมาะสม ท้ังวิธีฝกอบรมและวิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ไดแก การสอนงาน  
การจัดชุมชนนักปฏิบัติ หรือการพัฒนาดวยตนเอง  

๒ มีการสื่อสาร เผยแพร ประชาสัมพันธ แผนพัฒนาบุคลากรใหบุคลากรในสังกัดทุกคนเขาใจ
และรับทราบอยางท่ัวถึง ทางเว็บไซดของหนวยงาน 

๓ มีการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ตามเปาหมายท่ีกําหนด 
๔ มีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร 
๕ มีการรายงานผลการพัฒนาตามแผนท่ีกําหนดและเผยแพรถายทอดวิธีดําเนินการและ

ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาท่ีเปนรูปธรรม สามารถเปนแบบอยางใหหนวยงานอ่ืนๆ              
ไดแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันภายในกรมปศุสัตวทางเว็บไซดของหนวยงาน  
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เง่ือนไข :  
๑. การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ตองไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของขาราชการในหนวยงานและ 

พนักงานราชการไมนอยกวารอยละ ๒๐ ของพนักงานราชการท้ังหมดในหนวยงาน โดยดําเนินการ ดังนี้ 

๑.๑ การวางแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล จะตองวิเคราะหความตองการ จําเปนในการพัฒนา 
จากผลการประเมินการปฏิบัติราชการของบุคคล ประกอบดวย ๒ สวนสําคัญ คือ  

สวนท่ี ๑ ผลสัมฤทธิ์ของงาน ประกอบดวย งานเชิงยุทธศาสตร งานตามบทบาทภารกิจหลัก และงาน
ตามท่ีไดรับมอบหมาย 

สวนท่ี ๒ สมรรถนะ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก ๘ รายการ คือ ๑.การมุงผลสัมฤทธิ์           
๒.การบริการท่ีดี ๓.การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ ๔.การยึดม่ันในความถูกตองชอบธรรมและจริยธรรม  
๕.การทํางานเปนทีม ๖.ความใฝรูรอบดาน ๗.การทํางานบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีถูกตอง และ๘.ความคิดริเริ่ม
สรางสรรค 

๑.๒ เม่ือทําการวิเคราะหจากองคประกอบท้ัง ๒ สวนแลวใหผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
พิจารณารวมกันในการจัดทําแผนการพัฒนารายบุคคล (IDP) ท่ีประกอบดวย สิ่งท่ีตองพัฒนา ๒ สวน ดังนี้ 

สวนท่ี ๑ ความสามารถ/ทักษะ ท่ีตองพัฒนา หมายถึง ความตองการพัฒนาความสามารถ 
(ความรู ความเขาใจ ทักษะ ทัศนคติ)ในการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ของงานนั้นๆ (เชน ความรูดาน    
โรคสัตวอุบัติใหม ความเขาใจในเรื่องการจัดซ้ือจัดจางและระเบียบพัสดุ ทักษะในการตรวจประเมินมาตรฐานฟารม 
ทัศนคติในการทํางานเพ่ือบริการประชาชน เปนตน) 

สวนท่ี ๒ สมรรถนะท่ีตองพัฒนา  หมายถึง สมรรถนะหลัก ๘ รายการ ท่ีมีความจําเปนตอง
พัฒนาเพ่ือใหมีสมรรถนะสูงข้ึนหรือมีสมรรถนะไมต่ํากวาในระดับท่ีคาดหวังตามท่ีกรมปศุสัตวกําหนด 

๑.๓ จัดทําแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) (ตามแบบฟอรม ๑) โดยวิเคราะหกําหนดชื่อความสามารถท่ี
ตองพัฒนาและสมรรถนะท่ีตองพัฒนาของผูใตบังคับบัญชา รวมท้ังวิธีการพัฒนาและชวงเวลาท่ีใชในการพัฒนาใหมี
ความสอดคลองกัน ท้ังนี้ ควรพิจารณาและกําหนดวิธีการพัฒนาและชวงเวลาใหเหมาะสมกับผูใตบังคับบัญชา
เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

๑.๔ วิเคราะหความจําเปนในการพัฒนา (ตามแบบฟอรม ๒.๑ และ ๒.๒) โดยวิเคราะหความจําเปน
จากระดับความรูในปจจุบัน ระดับความสําคัญตอการปฏิบัติงานและเหตุผลความจําเปนในการพัฒนา เพ่ือใหทราบ
วาใครมีความจําเปนเรงดวนตองไดรับการพัฒนาเรื่องอะไร ตามลําดับความสําคัญ 

๑.๕ แนวคิดของการพัฒนาคน จะตองมองการพัฒนาคนใหรอบดาน ซ่ึงแนวคิด KUSA เปนหัวใจ
สําคัญของการพัฒนาบุคลากรในทุกองคกร ประกอบดวย 

๑.๕.๑ การพัฒนาใหมีความรู (Knowledge) คือ เรียนรูทําความเขาใจแลวจึงนําแนวคิดมา
ประยุกตใช การเรียนรู จึงไมใชเพียงการรับรูท่ีจะจดจํามาโดยไมเขาใจ 

๑.๕.๒ การพัฒนาใหมีความเขาใจ (Understanding) คือ ตองทําความเขาใจขอมูลตางๆ
ทบทวนวิเคราะหใหเห็นจุดตางๆเพ่ือตอบตัวเองใหได แลวจึงเชื่อในแนวคิดนั้นๆ พรอมจะนําไปปฏิบัติไดเสมอ 

๑.๕.๓ การพัฒนาใหมีทักษะความชํานาญ (Skill) คือ เม่ือเรียนรูและเขาใจในขอมูลแลวตองมี
โอกาสนําความรูไปใชใหเกิดประสบการณดวยตัวเองฝกฝนและปฏิบัติบอยๆจนเกิดความชํานาญ เพ่ิมพูนสติปญญา
และมีความรอบรูมากยิ่งข้ึน 

๑.๕.๔ การพัฒนาใหมีทัศนคติท่ีดี (Attitude) คือ มีความคิดเชิงสรางสรรค คนเราอาจมี
ความคิดทัศนคติท่ีเหมือนหรือตางกันไดการเปลี่ยนทัศนคติเปนสิ่งท่ียาก หากองคกรใดตองการประสบความสําเร็จ
ในการพัฒนาคุณภาพองคกร ก็จําเปนจะตองปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรดวยการหาเทคนิคหรือแนวทาง
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ใหมๆ จัดการความแตกตางทางความคิดและสรางวัฒนธรรมหรือมาตรฐานใหม เปนเครื่องมือในการเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติของคนในองคกรใหไปสูสิ่งท่ีดีกวา 

  ดังนั้น การวางแผนการพัฒนาตองกําหนด วัตถุประสงค หัวขอเรื่องหรือขอบเขต ความสามารถ/
ทักษะท่ีตองพัฒนาใหชัดเจน เฉพาะเจาะจง เนื่องจากการพัฒนาแตละระดับมีความยากงายตางกัน มีวิธีการพัฒนา
ท่ีแตกตางกัน เชน ถาตองการใหมีความรูความเขาใจ อาจใชวิธีการบรรยาย อธิบาย อภิปรายกลุม แตถาตองการ
พัฒนาใหเกิดทักษะ  ตองใชวิธีใหมีการลงมือปฏิบัติจริงหรือมีการสาธิตใหดู เปนตน 

๒.การส่ือสาร เผยแพร ประชาสัมพันธการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน 
ใหผูบังคับบัญชาสื่อสาร เผยแพร ประชาสัมพันธแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานดวยวิธีการ 

ตางๆใหทุกคนเขาใจและรับทราบอยางท่ัวถึง โดยใหนําแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP) ท่ีไดดําเนินการจัดทําแลว 
(แบบฟอรม ๒.๑ หรือ ๒.๒) เผยแพรบนเว็บไซดของหนวยงาน เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงาน
ของกรมปศุสัตว ดวยการติดตั้งแถบสัญลักษณ (banner)ใชชื่อวา “IDP ของหนวยงาน”                          
(ตองดาวนโหลดแถบสัญลักษณดังกลาวท่ีเว็บไซด กองการเจาหนาท่ี หัวขอ ดาวนโหลดแบบฟอรม หัวขอ IDP ของ
หนวยงาน) เม่ือติดตั้งแถบสัญลักษณ(banner) และอัพโหลดขอมูลเรียบรอยแลว ใหสง URL ของแถบสัญลักษณ
(banner) ดังกลาวท่ี e-mail address :person5@dld.go.th  

๓. มีการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังนี้ 
๓.๑ ใหผูบังคับบัญชาดําเนินการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาตามเปาหมายท่ีกําหนด  
๓.๒ การพัฒนา มีท้ังวิธีการฝกอบรมและวิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ซ่ึงการพัฒนารายบุคคลเพ่ือใหไดรับ

ผลสําเร็จในระยะเวลาสั้นๆ ควรมีการวางแผนการพัฒนาท่ีเหมาะสมเปนรายบุคคล โดยมุงเนนวิธีการพัฒนาอ่ืนๆ
มากกวาใชวิธีการฝกอบรม เนื่องจากการฝกอบรม ตองใชงบประมาณมาก และเนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรมอาจ
ตรงกับความตองการของบุคคลเพียงบางสวนเพราะเปนการพัฒนาพรอมกันหลายคน แตการพัฒนาโดยวิธีอ่ืนๆ จะ
มุงเนนพัฒนาเปนรายบุคคล ทําใหสามารถพัฒนาไดตรงตามตองการมากกวาและไมใชงบประมาณหรือใชนอยกวา
การฝกอบรม 

๓.๓ การพัฒนาบุคลากรสามารถใชวิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ดังนี้  
๑. การสอนงาน  
๒. การจัดชุมนุมนักปฏิบัติ (Community of practice : CoP)  
๓. การพัฒนาตนเอง (เชน ใหไปศึกษากฎระเบียบขอบังคับ ศึกษาความรูใหมๆ ท่ีจําเปนในการ

ปฏิบัติงานจากตําราวิชาการ ตลอดจนการเรียนจาก E-Learning เปนตน) ท้ังนี้ อาจใชวิธีอ่ืนๆ 
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไดตามความเหมาะสมโดยศึกษาไดจากคูมือแนะนําแนวทางการ
พัฒนารายบุคคลโดยวิธีการพัฒนาอ่ืนๆ ของกลุมพัฒนาบุคลากร กองการเจาหนาท่ี  

 ๓.๔ การดําเนินการพัฒนาจะตองสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากรตามท่ีกําหนดตองมีการจัดทํา
รายละเอียดกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาท่ีชัดเจน กําหนดชื่อความสามารถท่ีตองพัฒนาใหเฉพาะเจาะจง มีการ
กําหนดวิธีการพัฒนา ขอบเขตเนื้อหาท่ีตองการพัฒนา ชวงเวลาในการพัฒนา วัตถุประสงคในการพัฒนา ตลอดจน
วิธีการประเมินผลการพัฒนา เปนตน เพ่ือใหสามารถนําแผนไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม 
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ตัวอยาง  

• ชื่อความสามารถ/ทักษะ ท่ีตองพัฒนา คือ การพัฒนาความรู ความเขาใจเก่ียวกับวิธีการสุม
ตัวอยางในการวิจัย  

• ขอบเขตเนื้อหา ประกอบดวย ความหมายและลักษณะของประชากรและกลุมตัวอยาง การกําหนด
ขนาดตัวอยาง สูตรท่ีใชคํานวณขนาดกลุมตัวอยาง การคัดเลือกและการสุมตัวอยาง เปนตน 

• วิธีการพัฒนา คือ ๑) ฝกอบรม หรือ ๒) พัฒนาตนเองและใหคําปรึกษา (สามารถใชวิธีใดวิธี
หนึ่งหรือหลายวิธี) 

• เทคนิคท่ีใชในการพัฒนา คือ ๑) บรรยายและตอบขอซักถาม หรือ ๒) อานหนังสือ คนควา
จากอินเตอรเน็ตและสอบถามท่ีปรึกษา (เทคนิคท่ีใชตองสอดคลองกับวิธีการพัฒนา) 

• วิธีการประเมินผล คือ ๑) ทดสอบความรูกอน-หลัง (Pre-Test, Post-Test) หรือ ๒) ใหอธิบาย
สิ่งท่ีไดเรียนรูใหเพ่ือนรวมงานหรือหัวหนาท่ีไดรับมอบหมาย หรือประเมินตนเอง และใหท่ี
ปรึกษาเปนผูประเมิน เปนตน (การประเมินผลตองสอดคลองกับวัตถุประสงคในการพัฒนา) 

๔. การประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร โดยผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชามีสวนรวม     
ในการวางแผนการพัฒนา ตลอดจนดําเนินการพัฒนา และมีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากรรวมกัน 
โดยใหแตละหนวยงานไดออกแบบวิธีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลกรตามความเหมาะสม ซ่ึงแนวคิด 
ของ โดนัลด แอล เคริกแพตทริค ไดแบงระดับการประเมินผลการฝกอบรมออกเปน ๔ ระดับ คือ 

๑. การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง (Reaction) เปนการประเมินปฏิกิริยาตอบสนองของผูเขารับ 
การอบรมวามีความรูสึกอยางไรเก่ียวกับโครงการหรือตอการฝกอบรม เชน หลักสูตร เนื้อหา
สาระตรงกับความตองการหรือไม เอกสาร สถานท่ี โสตทัศนูปกรณ ระยะเวลาของการฝกอบรม 
วิทยากรเหมาะสมเพียงไร ไดรับความรูทักษะมากนอยเพียงใด มีความคาดหวังอยางไรตอการ
นําความรูและทักษะท่ีไดรับไปใชในการปฏิบัติงาน เปนตน เครื่องมือท่ีใชเปนแบบสัมภาษณ
หรือแบบสอบถาม ในการเก็บรวบรวมขอมูลตามขอคําถามดังกลาวอาจเปนมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scales) หรืออาจมีคําถามปลายเปดไวตอนทายเพ่ือใหผูตอบไดแสดง
ความคิดเห็นตามท่ีตองการ ขอคําถามตางๆ ท่ีปรากฏในเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูลดังกลาว
ควรเปนคําถามท่ีเม่ือไดรับคําตอบหรือขอมูลแลวสามารถนํามาแจกแจงความถ่ีเพ่ือการ
วิเคราะหในเชิงปริมาณได 

๒. การประเมินการเรียนรู (Learning) เปนการประเมินผลการเรียนรูท่ีเกิดข้ึนกับผูรับการพัฒนา 
ซ่ึงครอบคลุมท้ังดานความรู ทักษะ และเจตคติ โดยเปรียบเทียบระหวางกอนและหลังการ
พัฒนา และถาเปนไปไดอาจจะเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม ซ่ึงเปนกลุมท่ีไมไดรับการพัฒนาวา
มีความแตกตางกันในดานดังกลาวหรือไมอยางไร เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปน
การทดสอบท่ีใชวัดความรู หรือแบบทดสอบการปฏิบัติ เพ่ือวัดทักษะ และแบบสังเกต
พฤติกรรม 

๓. การประเมินพฤติกรรม (Behavior) เปนการประเมินการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเมื่อกลับไป
ทํางานของผูผานการพัฒนาวาเปนไปในทิศทางที่พึงประสงคหรือไม มีการนําความรูและ
ทักษะที่ไดรับจากการพัฒนาไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานมากนอยเพียงใด โดยมีการวัด
พฤติกรรมการทํางานของผูรับพัฒนาท้ังกอนและหลังการฝกอบรม ระยะเวลาท่ีวัดพฤติกรรม
หลังจากการพัฒนาควรทิ ้งช วงพอสมควรและอาจวัดหลายครั ้ง เ พื ่อใหแน ใจว าการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานไดเกิดขึ้นจริง ผูที่ใหขอมูลไดแก ผูบังคับบัญชา เพื่อน-
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รวมงาน ผูใตบังคับบัญชา หรือผูรับการพัฒนา โดยใชการสังเกต การสัมภาษณ และการวัด
พฤติกรรมกอน และหลังการพัฒนา  แบบบันทึกพฤติกรรมของผูบังคับบัญชา เปนตน 

๔. การประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับองคกร(Results) เปนการประเมินผลลัพธ หรือผลกระทบท่ีเกิด
ตอองคกร อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูผานการพัฒนาวากอใหเกิดผลดีตอ
องคกรอยางไรบาง เชน การลดลงของปจจัยเสี่ยงในการทํางาน การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ทํางานขององคกร การลดลงของตนทุน การเพ่ิมกําไร ประโยชนตอเพ่ือนรวมงาน หรือ
ผูเก่ียวขององคกร เปนตน โดยวัดสภาวการณหรือเง่ือนไขตางๆ ดังกลาวกอนการพัฒนาและ
หลังการพัฒนา ในชวงระยะเวลาหนึ่ง แลวเปรียบเทียบกัน โดยพยายามหาวิธีการควบคุมตัว
แปรอ่ืนๆ ท่ีคาดวานาจะมีอิทธิพลตอการเปลี่ยนแปลงในผลท่ีตองการใหเกิดข้ึนกับองคกร
ดังกลาวขางตน โดยอาจจะใชกลุมควบคุมมาเปนกลุมเปรียบเทียบ เครื่องมือท่ีใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลอาจเปนแบบบันทึก(รายงาน)แบบตรวจสอบรายการ แบบสอบถามผูบังคับบัญชา
ของหนวยงานแบบวิเคราะหตนทุน - ผลกําไร แบบบันทึกคาสถิติหรือตัวบงชี้ประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ เปนตน  

การพัฒนาบุคลากรเปนรายบุคคลมีจุดมุงเนนเพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถและสมรรถนะ 
บุคลากรเปนรายบุคคล โดยใชระยะเวลาสั้นๆเพ่ือใหเกิดผลการเปลี่ยนแปลงในการทํางานท่ีดีข้ึน ดังนั้น การ
ประเมินผลการพัฒนาเปนรายบุคคลจึงมีจุดมุงหมายเพ่ือประเมินใหรูวาผูท่ีถูกประเมินมีความรู ความสามารถ 
ทักษะ เพ่ิมข้ึนหรือไมอยางไร หรือมีทัศนคติ พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีหรือตามท่ีคาดหวัง หรือตองการ 
หรือไมอยางไร การประเมินผลเปนรายบุคคลท่ีเหมาะสมควรใชรูปแบบการประเมินผลการเรียนรู(Learning) และ
การประเมินพฤติกรรม (Behavior) ซ่ึงผูประเมิน คือ ผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไป ผูรวมงาน หรือผูรับบริการท่ี
เก่ียวของโดยตรง โดยมีวิธีการประเมินผลท่ีแสดงใหเห็นถึงสิ่งท่ีตองการประเมินวามีอะไรบาง มีวิธีการประเมิน
อยางไร และกําหนดเกณฑการประเมินอยางไร เปนตน ท้ังนี้ ตองแนบหลักฐานใหครบถวน เชน เครื่องมือ 
แบบสอบถาม แบบทดสอบ คะแนนผลการประเมินเปนรายบุคคล สรุปผลการประเมินตามเกณฑท่ีกําหนด เปนตน  
หมายเหตุ : การประเมินปฏิกิริยาตอบสนอง เปนการประเมินผลการดําเนินงานในโครงการนั้นๆ ซ่ึงผูรับผิดชอบ
หรือผูจัด จะเปนผูประเมิน เพ่ือนําผลการประเมินปฏิกิริยาท่ีได ไปปรับปรุง แกไขการดําเนินการโครงการในครั้ง
ตอไป และการประเมินผลลัพธท่ีเกิดข้ึนกับองคกร (Results) จะเปนการประเมินในระดับองคกรท่ีมุงเปรียบเทียบ
ตนทุน กําไร ผลผลิต ความคุมทุน คุมคา ซ่ึงตองพยายามควบคุมตัวแปรอ่ืนๆท่ีคาดวาจะมีอิทธิพลตอผลการ
เปลี่ยนแปลงท่ีตองการใหเกิดข้ึนจากการพัฒนานั้นๆดวย 

๕. การรายงานผลการพัฒนาตามแผนท่ีกําหนด  ดังนี้ 
 ๕.๑ ใหทุกหนวยงานประเมินกระบวนการดําเนินการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ๕ ข้ันตอน จํานวน ๕  

ขอ ตามประเด็นการพิจารณาท่ีกําหนดในรายละเอียดตามแบบฟอรมท่ี ๔ โดยคะแนนแตละขออยูระหวาง ๑-๕ 
คะแนน รวมคะแนนเต็ม ๒๕ คะแนน 

๕.๒ จัดทํารายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคล ตามแบบฟอรมท่ีกําหนด คือ แบบฟอรม ๑, ๒.๑, 
๒.๒, ๓.๑, ๓.๒ โดยใหรายงานใหสอดคลองกับท่ีดําเนินการและครบถวนตามเปาหมายท่ีกําหนด 

๕.๓ นําเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรท่ีดีท่ีสุดของหนวยงาน จํานวน ๑ แผน หรือ ๑ โครงการ ท่ีมี 
วิธีการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมและเกิดผลสัมฤทธิ์สูง เพ่ือเปดโอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันและเปน
แบบอยางท่ีดีตอไป (Best Practice) โดยนําเสนอบนเว็บไซดของหนวยงาน ดวยการอัพโหลดหลักฐานการพัฒนา
ตางๆขางตน (๑ โครงการ) แสดงไวภายใตแถบสัญลักษณ (banner) ชื่อวา“IDP ของหนวยงาน” ท่ี                              
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(ตองดาวนโหลดแถบสัญลักษณดังกลาวท่ีเว็บไซด กองการเจาหนาท่ี หัวขอ ดาวนโหลดแบบฟอรม หัวขอ IDP ของ
หนวยงาน) เม่ือติดต้ังแถบสัญลักษณ(banner)และอัพโหลดขอมูลเรียบรอยแลวใหสง URL ของแถบสัญลักษณ
(banner) ดังกลาวท่ี e-mail address :person5@dld.go.th ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ท้ังนี้ เอกสารหลักฐาน
การดําเนินงานตองแสดงใหเห็นถึงกระบวนการพัฒนาตามข้ันตอนท่ีชัดเจน และแสดงผลลัพธท่ีไดจากการพัฒนา
บุคลากร เชน โครงการหลักสูตรการพัฒนา แผนการพัฒนา วิธีการเผยแพรประชาสัมพันธ วิธีการพัฒนา เนื้อหา
การพัฒนา กิจกรรมการพัฒนา ผลการพัฒนา เปนตน  

 สรุปหลักฐานขอมูลท่ีใชรายงานผลตัวช้ีวัด  
๑. เอกสารแบบฟอรม ๑, ๒.๑, ๒.๒, ๓.๑, ๓.๒ และ ๔  
๒. หลักฐานกระบวนการดําเนินการพัฒนาและผลการพัฒนาท่ีถูกอัพโหลดข้ึนเว็บไซดของ

หนวยงานทานท่ีอยูภายใตแถบสญัลักษณ(banner) ท่ีกําหนด  
ท้ังนี้ แนวทางการพิจารณาใหคะแนนมีองคประกอบ ดังนี้ 

๑. ดําเนินการไดตามระยะเวลาท่ีกําหนด 
๒. ดําเนินการไดตามข้ันตอนครบถวนตามท่ีกําหนด 
๓. ดําเนินการไดตามเปาหมายท่ีกําหนด 
๔. แสดงหลักฐานการดําเนินงานไดครบถวน 
๕. แสดงขอมูล/วิธีการดําเนินงานไดถูกตองชัดเจนเปนรูปธรรม 

……………………………………………………………………… 
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