






ชื่อหนวยงาน   

ปงบประมาณ (พ.ศ.)

0 #DIV/0! 0 #DIV/0! วันที่สงรายงาน

ที่
คํานําหนาชื่อ (ไมใชตัวยอ)/

ชื่อ-สกุล
ตําแหนง/ ระดับ สังกัดกลุม/ฝาย ประเภท

ชื่อ-สกุล ผูบังคับบัญชาระดับตน

(ผูประเมินผลการปฏิบัติราชการ)
ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ตองพัฒนา

ความสอดคลองตามความรู/ทักษะ/

คุณลักษณะที่กําหนด
วิธีการพัฒนา

ชวงเดือนที่จะ

พัฒนา

รอบการ

ประเมิน

 

แบบฟอร์มแผนการพัฒนาบุคลากรกรมปศุสัตว์
จํานวนขาราชการทั้งหมด
ในหนวยงาน (คน)

จํานวนขาราชการที่มีแผนการพัฒนา (คน)

จํานวนพนักงานราชการทั้งหมดในหนวยงาน (คน)

จํานวนพนักงานราชการที่มีแผนการพัฒนา (คน)

แผนพฒันาบคุลากร (IDP)
*กรอกขอมูล

เฉพาะชอง       

สีขาวเทานั้น* 
คิดเปน คิดเปน

หนา 1 จาก 5



 

แบบฟอรมเดมิ: IDP A 

แบบฟอรมใหม: แบบฟอรมเก็บขอมลูHRD และแบบฟอรมสรุปผลHRD 

ปรับปรุงแบบฟอรมการรายงานผลการพฒันาผูใตบังคับบัญชารายบุคคล (IDP) 

- ตองมีการประเมินใหคะแนนกอน/ หลังการพัฒนา 

- ใชรายงานครั้งละ 1 รอบการประเมิน ฯ ทำใหไมสามารถนับจำนวนผูท่ีไดรับการพัฒนา

รวมท้ังปงบประมาณได 

- มีการรายงานแผนการพัฒนาพรอมผลการพัฒนาในคราวเดียวกัน 

- หากบุคลากรในหนวยงานคนใดไดรับการพัฒนามากกวา 1 ครั้งตอรอบการประเมิน ฯ 

หนวยงานจะตองเลือกรายงานผลการพัฒนาในแบบฟอรมคนละ 1 หลักสูตรเทานั้น เนื่องจาก

โปรแกรมไมสามารถคำนวณจำนวนคนท่ีไดรับการพัฒนาได คำนวณไดแตจำนวนครั้งท่ีพัฒนา

เทานั้น 

- ไมตองมีการประเมินใหคะแนนกอน/หลังการพัฒนา 

- ใช รายงาน ท้ั งป งบประมาณ  ทำให สามารถนับจำนวนผู ท่ี ได รับการพัฒ นารวม ท้ั งป งบประมาณ ได                    

(รอบการประเมิน 2/2563 ใหเก็บขอมูลในไฟลเดิมท่ีรายงานในรอบ 1/2563)  

- มีการรายงานแผนการพัฒนาแยกออกจากผลการพัฒนา 

- ใหหนวยงานบันทึกขอมูลการพัฒนาบุคลากรทุกคนและทุกครั้งท่ีพัฒนา เพ่ือเก็บเปนฐานขอมูล โดยหากบุคลากรใน

หนวยงานคนใดไดรับการพัฒนามากกวา 1 ครั้งตอรอบ การประเมิน ฯ ใหหนวยงานบันทึกขอมูลทุกครั้งตามจริงให

สมบูรณมากท่ีสุด โดยโปรแกรมสามารถคำนวณจำนวนคนท่ีไดรับการพัฒนา และจำนวนครั้งท่ีพัฒนาได 

- หากกรอกขอมูลในชีท “แบบฟอรมเก็บขอมูลHRD” โปรแกรมจะคำนวณผลใหโดยอัตโนมัติในชีท “สรปุผลHRD” 

- “แบบฟอรมเก็บขอมูลHRD” น้ีใชสำหรับใหหนวยงานเก็บขอมูลการสงบุคลากรเขารับการฝกอบรมกับหนวยงาน

ภายนอก และเก็บขอมูลการรายงานผล (การนำไปใชประโยชน) หลังฝกอบรม เพ่ือรายงานกรม ฯ ทุกสิ้น

ปงบประมาณ (แทนแบบฟอรมสงอบรม3) ตามรายละเอียดในหนังสือ กองการเจาหนาท่ี กษ 0602/ว6102                 

ลว 4 ธ.ค. 62 สำหรับหนวยงานสังกัดสวนกลางแตมีสำนักงานตั้งอยูในภูมิภาค และหนังสือกองการเจาหนาท่ี กษ 

0602/ว6103 ลว 4 ธ.ค. 62 สำหรับทุกหนวยงาน อีกดวย จึงขอใหทุกหนวยงานบูรณาการขอมูลการสงบุคลากรเขา

อบรมฯ กับขอมูลการพัฒนาบุคลากรตามตัวช้ีวัด IDP ภายในหนวยงานทาน เพ่ือสรางฐานขอมูลดานการพัฒนา

บุคลากรท่ีถูกตอง แมนยำ และเปนประโยชนตอกรม ฯ มากยิ่งข้ึน 

หมายเหตุ หนวยงานที่มีบุคลากรมากกวา 300 คน ใหดาวนโหลด “แบบฟอรมเก็บขอมูล และสรุปผลการพัฒนาบุคลากร ฯ” ฉบับที่ระบุ “สำหรับหนวยงานที่มบีุคลากร 300 คนข้ึนไป” เนื่องจากโปรแกรมปกติไมสามารถรองรับการเก็บขอมลูจำนวนมากได 



แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผูใตบังคับบัญชารายบุคคล (Checklist IDP) 

  

1. การดำเนินการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาตามเปาหมายท่ีกำหนด (คาน้ำหนัก 50%) 

 แบบฟอรมเก็บขอมูลHRD + แบบฟอรมสรุปผลHRD (ไฟล Excel)  

2. โครงการพัฒนาท่ีดโีดดเดนของหนวยงาน (Best Practice) 1 โครงการ ประกอบดวย 4 ข้ันตอน (คาน้ำหนัก 50%) 

 หลักฐานการวางแผน แผนโครงการพัฒนาทีร่ะบุวัตถุประสงค จำนวนผูเขารวม ประเด็นเนื้อหา ระยะเวลา เทคนิควิธกีารที่ใช วิทยากร 

การประเมินผลการเรียนรู และการติดตามการนำไปใชประโยชน 

 หลักฐานการดำเนินการ เชน รูปถาย เนื้อหาบทเรียน เปนตน 

 หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู เชน ผลงานที่ไดจากการเรียนรู บันทกึสรุปบทเรียนของผูเขารวมกิจกรรม แบบฝกหัด แบบทดสอบหลังเรียน เปนตน 

 หลักฐานการติดตามการนำไปใชประโยชน เชน สรุปผลการประเมินติดตามผลการนำความรูไปใชประโยชน ฯ พรอมตัวอยางแบบประเมินฯ เปนตน 

 

 

 

 แจงสถานะเม่ือทานนำหลักฐานแสดงบนเว็บไซตเรียบรอยแลว ท่ี https://goo.gl/tsAmhx หรือสแกน                                  

(ไมตองสงเอกสารใด ๆ มายังกกจ. เจาหนาท่ีจะพิจารณาผลการดำเนินงานตัวชี้วัดผานเว็บไซตของทานเทานั้น) 

 

เกณฑการพิจารณาประเมินคะแนน (สำหรับกองการเจาหนาที่) 
ประเด็นการพิจารณา 5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน 
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 1)ดำเนินการ

ภายในเวลาที่

กำหนด 

มีการรายงาน ภายใน

เวลาที่กำหนด 

ไมสงรายงานตามแบบฟอรมเก็บขอมูลHRD และแบบฟอรมสรุปผลHRD ภายในเวลาที่กำหนด  

หักคะแนนวันละ 0.5 คะแนน 

2)ดำเนินการ

ไดตาม

เปาหมายที่

กำหนด 

มีการพัฒนาขรก.และ

พรก.อยางละไมต่ำกวา

รอยละ40  

มีการพัฒนาขรก.หรือ

พรก. มากกวารอยละ 35 

แตไมถึงรอยละ 40 

มีการพัฒนาขรก.หรือ

พรก. มากกวารอยละ 

30 แตไมถึงรอยละ 35 

มีการพัฒนาขรก.หรือ

พรก. มากกวารอยละ 

25 แตไมถึงรอยละ 30 

มีการพัฒนาขรก.หรือ

พรก. นอยกวารอยละ 

25 

3)รายงาน

ขอมูล/วิธีการ 

ชัดเจนเปน

รูปธรรม 

ขอมูลการรายงานตาม

แบบฟอรมครบถวน 

สมบูรณและมีความ

สอดคลอง 

ขอมูลการรายงานตาม

แบบฟอรมไมครบถวน

และไมสอดคลองจำนวน 

1 รายการ 

ขอมูลการรายงานตาม

แบบฟอรมไมครบถวน

และไมสอดคลอง

จำนวน 2 รายการ 

ขอมูลการรายงานตาม

แบบฟอรมไมครบถวน

และไมสอดคลอง

จำนวน 3 รายการ 

ขอมูลการรายงานตาม

แบบฟอรมไมครบถวน

และไมสอดคลอง 

มากกวา 3 รายการขึ้นไป 

2.
โค

รง
กา

รพั
ฒ

นา
ที่ดี

โด
ดเ

ดน
ขอ

งห
นว

ยง
าน

 

พิจ
าร

ณ
าจ

าก
หลั

กฐ
าน

กา
รด

ำเ
นิน

งา
นโ

คร
งก

าร
 4

 ข
ั้นต

อน
 1)ดำเนินการ

ภายในเวลาที่

กำหนด 

มีการรายงาน ภายใน

เวลาที่กำหนด 

ไมสงรายงานหลักฐานการดำเนินงานโครงการพัฒนาที่ดีโดดเดน ภายในเวลาทีก่ำหนด  

หักคะแนนวันละ 0.5 คะแนน 

2)แสดง

หลักฐานการ

ดำเนินการได

ครบถวน 

มีการรายงานหลักฐาน

การดำเนินโครงการ ฯ 

บนเว็บไซตของหนวยงาน

ครบถวนสมบูรณทั้ง 4 

ขั้นตอน 

มีการรายงานหลักฐาน

การดำเนินโครงการ ฯ 

บนเว็บไซตของหนวยงาน 

เพียง 3 ขั้นตอน  

มีการรายงานหลักฐาน

การดำเนินโครงการ ฯ 

บนเว็บไซตของ

หนวยงาน เพียง 2 

ขั้นตอน 

มีการรายงานหลักฐาน

การดำเนินโครงการ ฯ 

บนเว็บไซตของ

หนวยงาน เพียง 1 

ขั้นตอน 

ไมมีการรายงาน

หลักฐานการดำเนิน

โครงการ ฯ บนเว็บไซต

ของหนวยงาน 

3)รายงาน

ขอมูล/วิธีการ 

ชัดเจนเปน

รูปธรรม 

มีการแสดงวิธกีารดำเนิน

โครงการทีช่ัดเจนและ

สอดคลองทุกขั้นตอน 

มีการแสดงวิธกีารดำเนิน

โครงการที่ไมชัดเจน/ไม

สอดคลองกัน 1 ขั้นตอน 

มีการแสดงวิธกีาร

ดำเนินโครงการที่ไม

ชัดเจน/ไมสอดคลอง

กัน 2 ขั้นตอน 

มีการแสดงวิธกีาร

ดำเนินโครงการที่ไม

ชัดเจน/ไมสอดคลอง

กัน 3 ขั้นตอน 

มีการแสดงวิธกีาร

ดำเนินโครงการที่ไม

ชัดเจน/ไมสอดคลอง

กัน 4 ขั้นตอน 

 

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 
 

ปรับปรุงเมื่อ ธันวาคม 2562 
หมายเหตุ แบบฟอรมน้ีไมตองนำสงกองการเจาหนาที่ 

กลุมพัฒนาบุคลากร  กองการเจาหนาที ่ กรมปศุสัตว 

โทร. 0 2653 4444 ตอ 2151, 2153 | E-mail: person5@dld.go.th 

หลักฐานที่ตองแสดงบนเว็บไซต (สำหรับหนวยงาน) 

การดำเนินการหลังจากที่นำหลักฐานแสดงบนเว็บไซตของหนวยงานแลว (สำหรับหนวยงาน) 

https://goo.gl/tsAmhx



