
หนา 1 จาก 6 

 

รายละเอียดตัวชีว้ดัดานพัฒนาบุคลากร (ตัวชีว้ัดบังคับ) 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 256๕  
 

ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสำเรจ็ในการพฒันาผูใตบังคับบัญชา 

น้ำหนักตัวชี้วัด : ปศุสัตวเขต ปศุสัตวจังหวัด และผูอำนวยการสำนัก/กอง รอยละ 10 
  ผูเช่ียวชาญกรมปศุสัตวปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูอำนวยการศูนย (ศวพ./ศทวช./ศออ.) รอยละ 15    

คำอธบิายตัวชี้วัด :  
1. สำนักงาน ก.พ. ไดกำหนดหลักเกณฑและวิธ ีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ใชแทนหลักเกณฑและวิธีเดิม โดยมีผลบังคับใชตั้งแต
รอบการประเมินในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๒ ดังนั้น กรมปศุสัตวจึงไดพัฒนาระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน 
(Performance Management System) เพื่อใชเปนแนวทางดำเนินการบริหารผลการปฏิบัติงานกรมปศุสัตว 
ประจำปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ โดยแนวคิดและหลักการบริหารผลการปฏิบัติงานแตกตางไปจากเดิมหลาย
ประการ โดยเฉพาะเรื่องบทบาทหนาที่ในการประเมินผลงานในปจจุบันยึดถือการมีสวนรวมในกระบวนการ
ของทุกฝาย และผูบังคับบัญชามีบทบาทหนาที่เปน “ผูสอนงาน” ตองมีกระบวนการ ใหคำแนะนำ สอนงาน 
วิธีการปฏิบัติ และแนวทางที่จะใหบรรลุผลสำเร็จของงาน ใหขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงแกไขผลงาน 
ทั้งนี้ กระบวนการพัฒนาบุคลากรเปนกระบวนการหนึ่งที่ตองดำเนินการควบคูกันไปกับการบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งผูบังคับบัญชามีบทบาทหนาที่ที่สำคัญในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหมีความรู ความสามารถ
และสมรรถนะที่เหมาะสม  

2. นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณในการพัฒนาเกษตรกรให เปน Smart Farmer โดย
มี Smart Officer เปนเพื่อนคูคิด เพื่อใหเกษตรกรไทยมีความพรอม มีความรู เชี่ยวชาญในการประกอบ
อาชีพดานการเกษตรตลอดหวงโซคุณคาการผลิตทางการเกษตร โดยใหความสำคัญในการใชองคความรูและ
ขอมูลประกอบการตัดสินใจ การนำเทคโนโลยี ภูมิปญญา และวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใชหรือพัฒนา โดยตระหนัก
ถึงคุณภาพมาตรฐานและปริมาณตามความตองการของตลาด มีความปลอดภัยของผูบริโภคและสิ่งแวดลอม
เปนสำคัญ ตามนโยบายเรงดวนดังกลาวที่ตองการใหมีการพัฒนาเกษตรกรเปน Smart Farmer (เกษตรกร 
ปราดเปรื่อง) และพัฒนาเจาหนาที่ใหเปน Smart Officer (เจาหนาที่ปราดเปรื่อง) ซึ่ง Smart Officer หมายถึง 
ผูที่มีความรักเกษตรกรเหมือนญาติ มีความรอบรูทางวิชาการและนโยบาย มีการใชเทคโนโลยีมาชวยเหลือ
เกษตรกร มีการสรางความเขมแข็งแกเกษตรกรและองคกรเกษตรกร มีการมุงนำเกษตรกรสู Green Economy 
และ Zero Waste Agriculture และมีความภาคภูมิใจในองคกรและความเปนขาราชการ 

3. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560-256๕ 
โดยไดกำหนด วิสัยทัศน : บุคลากรมีความเปนมืออาชีพ ควบคูคุณธรรม นำการเปลี่ยนแปลง มีคุณภาพชีวิตที่ดี 

พันธกิจ :  1. พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ นำการเปลี่ยนแปลง สูความเปนสากล 
2. สงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและการเปนบุคลากรที่ดี 
3. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล 

ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร โดยยุทธศาสตรที่ 1 ระบุใหทุกหนวยงานพัฒนาและสงเสริมบุคลากรใหมีความ
เปนมืออาชีพเพ่ือพัฒนาและแกปญหาการเกษตรและสหกรณ ยุทธศาสตรที่ 2 ระบุใหสรางและพัฒนาบุคลากร
ในการเปนผู นำการเปลี ่ยนแปลง และยุทธศาสตรที่ 5 ระบุใหสงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม 
จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
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4. ยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2561 - 2565  
วิสัยทัศน : เปนองคการที่นำและขับเคลื่อนการปศุสัตวไทย สูความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนใน

ตลาดโลก 
พันธกิจ : ประเด็นหลักทรัพยากรมนุษยสาขาการปศุสัตว : พัฒนาทรัพยากรมนุษยสาขาปศุสัตว 

ใหมีองคความรู ความเช่ียวชาญ และศักยภาพที่พรอมกับบริบทแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไปอยางแข็งแกรง   
ประกอบดวย 7 ยุทธศาสตร โดยยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางขีดความสามารถและสมรรถนะ

เพื่อยกระดับบุคลากรดานการปศุสัตวมุงสูสากล ประกอบดวย 4 เปาประสงค โดยเปาประสงคที่เกี่ยวของกับ
บุคลากรกรมปศุสัตว ดังน้ี 

เปาประสงคที่ 1) ใหบุคลากรของกรมปศุสัตวเปน Smart Officer  
เปาประสงคที่ 2) บุคลากรกรมปศุสัตวไดรับการพัฒนาและเตรียมความพรอมสูการเปนผูนำ

และมีคุณธรรม จริยธรรม 
  เปาประสงคที่ 3) บุคลากรของกรมปศุสัตวสามารถคิดคน พัฒนา และประยุกตใชงานวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ 
  ทั้งนี้ จากความสำคัญดังกลาวขางตน เพื่อใหการขับเคลื่อนภารกิจของกรมปศุสัตวบรรลุผล
สำเร็จตามเปาหมายรวมกัน ผูบังคับบัญชาทุกหนวยงานจึงจำเปนตองมีการพัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ
(Smart Officer) ผานกระบวนการพัฒนาที่หลากหลายมีประสิทธิภาพ มีการวางแผนและการประเมินผล
รวมกันระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา เนื่องจากเปนผูทำงานใกลชิดกับผู ใตบังคับบัญชา          
รูจุดออนและจุดแข็ง ความตองการในการพัฒนาของบุคคลและองคกร ดังน้ัน ผูบังคับบัญชาจึงมีบทบาทสำคัญ
โดยตรงในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา ตองมีทักษะในการพัฒนา สามารถใชเทคนิคตางๆในการพัฒนาอยางมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนสามารถจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาพัฒนาตนเองอยางตอเน่ืองและนำความรูมาประยุกตใช
ในการปฏิบัติงาน ดังนั้น เพื่อใหการพัฒนาบรรลุผลตรงตามความตองการของบุคคล งาน และองคกร กรมปศุ
สัตวจึงเห็นความจำเปนในการกำหนดตัวช้ีวัด “ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา” โดยกำหนดให
เปนตัวช้ีวัดรายบุคคลของผูบริหารกรมปศุสัตว 

เกณฑการใหคะแนน รอบการประเมินครั้งที่ 1/256๕ : 

ระดับคะแนน คาเปาหมาย/รายละเอียดการดำเนนิงาน 
๑ มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ทั้ง ๒ กลุมเปาหมาย คือ ขาราชการไมนอย

กวารอยละ ๕๐ ของขาราชการทั้งหมดในหนวยงานโดยไมนับคนซ้ำ และพนักงาน
ราชการไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของพนักงานราชการทั้งหมดในหนวยงานโดยไมนับคน
ซ้ำ โดยรวมกันวางแผนระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาอยางเหมาะสม ทั้งวิธี
ฝกอบรม (Training) และวิธีการพัฒนาอื่น ๆ ที่ไมใชการฝกอบรม (Non Training) เชน 
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 แผนพัฒนาบุคลากรใหบุคลากรในสังกัดทุกคน
เขาใจและรับทราบอยางทั่วถึง ทางเว็บไซตของหนวยงาน 
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ระดับคะแนน คาเปาหมาย/รายละเอียดการดำเนนิงาน 
๓ มีการนำแผนพัฒนาบุคลากรไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ตามเปาหมายที่กำหนด 

๔ มกีารประเมินผลการเรียนรูและติดตามผลการนำไปใชประโยชนของการพัฒนาบุคลากร 

๕ มีการรายงานผลการพัฒนาตามแผนที่กำหนดและเผยแพรถายทอดวิธีดำเนินการและ
ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาที่เปนรูปธรรม สามารถเปนแบบอยางใหหนวยงานอื่น ๆ ได
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันภายในกรมปศุสัตวทางเว็บไซตของหนวยงาน  

เกณฑการใหคะแนน รอบการประเมินครั้งที่ 2/256๕ : 

ระดับคะแนน คาเปาหมาย/รายละเอียดการดำเนนิงาน 
๑ มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ทั้ง ๒ กลุมเปาหมาย คือ ขาราชการไมนอย

กวารอยละ ๕๐ ของขาราชการทั้งหมดในหนวยงานโดยไมนับคนซ้ำ พนักงานราชการไม
นอยกวารอยละ ๕๐ ของพนักงานราชการทั้งหมดในหนวยงานโดยไมนับคนซ้ำ และ
รวมทั้ง 2 รอบการประเมินจะตองมีการวางแผนพัฒนาขาราชการ รอยละ ๑๐0 ของ
ขาราชการทั้งหมดในหนวยงานโดยไมนับคนซ้ำ และพนักงานราชการ รอยละ ๑๐0 ของ
พนักงานราชการทั้งหมดในหนวยงานโดยไมนับคนซ้ำ โดยรวมกันวางแผนระหวาง
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาอยางเหมาะสม ทั้งวิธีฝกอบรม (Training) และวิธีการ
พัฒนาอื่น ๆ ที่ไมใชการฝกอบรม (Non Training) เชน 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 แผนพัฒนาบุคลากรใหบุคลากรในสังกัดทุกคน
เขาใจและรับทราบอยางทั่วถึง ทางเว็บไซตของหนวยงาน 

๓ มีการนำแผนพัฒนาบุคลากรไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ตามเปาหมายที่กำหนด 

๔ มกีารประเมินผลการเรียนรูและติดตามผลการนำไปใชประโยชนของการพัฒนาบุคลากร 

๕ มีการรายงานผลการพัฒนาตามแผนที่กำหนดและเผยแพรถายทอดวิธีดำเนินการและ
ผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาที่เปนรูปธรรม สามารถเปนแบบอยางใหหนวยงานอื่น ๆ ได
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกันภายในกรมปศุสัตวทางเว็บไซตของหนวยงาน  

เงื่อนไข :  
1. การวางแผนพัฒนาบคุลากรรายบุคคล 

การวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลใน 1 รอบการประเมิน ตองไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของ
ขาราชการในหนวยงานและไมนอยกวารอยละ ๕๐ ของพนักงานราชการทั้งหมดในหนวยงานโดยไมนับคนซ้ำ 
และการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลรวบ 2 รอบการประเมิน จะตองมีการวางแผนพัฒนาขาราชการ รอย
ละ ๑๐0 ของขาราชการทั้งหมดในหนวยงาน และพนักงานราชการ รอยละ ๑๐0 ของพนักงานราชการทั้งหมด
ในหนวยงานโดยไมนับคนซ้ำ ซึ่งตองดำเนินการ ดังน้ี 
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 ๑.๑ การวางแผนการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  
วิเคราะหความตองการจำเปนในการพัฒนา จากบริบทตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อกำหนดเนื้อหาในการ

พัฒนา ดังน้ี 
1.1.1 ทักษะเฉพาะทางที่จำเปนตอการปฏิบัติงานใหมีประสิทธิภาพโดยพิจารณาจากผลการประเมิน

การปฏิบัติราชการของบุคคล  
1.1.2 คุณลักษณะ Smart Officer ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทั้ง 7 ประการ ดังน้ี  

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

1.1.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรและสหกรณ พ.ศ. 2560 – 256๕  
ยุทธศาสตรที ่ 1 พัฒนาและสงเสริมบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพเพื ่อพัฒนาและแกปญหา

การเกษตรและสหกรณ โดยไดกำหนดกลยุทธ 
ยุทธศาสตรที่ 2 สรางและพัฒนาบุคลากรในการเปนผูนำการเปลี่ยนแปลง 
ยุทธศาสตรที่ 5 สงเสริมและพัฒนาบุคลากรใหมีคุณธรรม จริยธรรม และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

  1.1.4 ยุทธศาสตรกรมปศุสัตว พ.ศ. 2561 - 2565  
ยุทธศาสตรที่ 1 เสริมสรางขีดความสามารถและสมรรถนะเพื่อยกระดับบุคลากรดานการปศุสัตวมุงสู

สากล โดยกำหนดเปาประสงค ดังน้ี 
เปาประสงคที่ 1 บุคลากรของกรมปศุสัตวเปน Smart officer 
เปาประสงคที่ 2 บุคลากรกรมปศุสัตวไดรับการพัฒนาและเตรียมความพรอมสูการเปนผูนำ
และมีคุณธรรมจริยธรรม 
เปาประสงคที่ 3 บุคลากรของกรมปศุสัตวสามารถคิดคน พัฒนา และประยุกตใชงานวิจัย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหมๆ 

1.1.5 แผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรกรมปศุสัตว พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ ตาม
แนวทางการพัฒนาทักษะดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรภาครัฐที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด โดยแบงเปน ๔ 
กลุม ประกอบดวย 

 ๑) กลุมที่ ๑ ผูบริหาร 
 ๒) กลุมที่ ๒ ผูปฏิบัติงานดานนโยบายและวิชาการ 
 ๓) กลุมที่ ๓ ผูปฏิบัติงานเฉพาะดานเทคโนโลยีดิจิทัล 
 ๔) กลุมที่ ๔ ผูปฏิบัติงานอ่ืน 
๑.๑.๖ ภารกิจ นโยบายและวาระแหงชาติ 
ทั้งนี้ จากขอ 1.1.1 – 1.1.๖ สามารถสรุปขอบเขตความรู/ทักษะ/คุณลักษณะของบุคลากรกรมปศุ

สัตวที่จำเปนตองพัฒนาได ดังน้ี 
1) ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน (คุณลักษณะ Smart Officer, ยุทธศาสตรการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรฯ)   
2) ภาษา (คุณลักษณะ Smart Officer)   
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3) ภาวะผูนำ/คุณธรรม/จริยธรรม (คุณลักษณะ Smart Officer, ยุทธศาสตรการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรฯ, ยุทธศาสตรกรมปศุสัตว)    
4) จิตอาสา/บริการ (คุณลักษณะ Smart Officer, ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
กระทรวงเกษตรฯ)   
5) ความรับผิดชอบ/ ซื่อสัตยสุจริต (คุณลักษณะ Smart Officer)   
6) ทำงานเปนทีม (คุณลักษณะ Smart Officer)   
7) คิดค น/พัฒนาและประยุกต ใช นว ัตกรรมใหม ๆ (ค ุณล ั กษณะ Smart Officer, 
ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรฯ)   
8) กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน (ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวง
เกษตรฯ)   
9) การใชเทคโนโลยี (ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกระทรวงเกษตรฯ, ยุทธศาสตร
กรมปศุสัตว, แผนพัฒนาทักษะดิจิทัลของขาราชการและบุคลากรกรมปศุสัตวฯ)   
10) ทักษะการคิด (คุณลักษณะ Smart Officer, ยุทธศาสตรการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
กระทรวงเกษตรฯ, ยุทธศาสตรกรมปศุสัตว)   

          1.2 ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(IDP) ประจำป 256๕  
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาดำเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลของหนวยงานตาม

ความเหมาะสมและความจำเปนในการพัฒนา ตามที่กำหนดปละ ๒ ครั้ง ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติ

ราชการ โดยตองมีการวางแผนกำหนดความรู/ ทักษะ/ คุณลักษณะที่ตองการพัฒนา วิธีการพัฒนา ชวงเวลาที่

พัฒนา วิธีการประเมินผล และการติดตามผลการพัฒนา เพื่อใหสามารถนำความรูไปปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ โดยเปาหมายการพัฒนาคือ บุคลากรในหนวยงานที่ไดรับการพัฒนาอยางนอยปละ ๑ ครั้ง                     

มีจำนวนไมนอยกวารอยละที่กำหนด 

๒. การสื่อสาร เผยแพร ประชาสมัพันธการพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน 
ใหผูบังคับบัญชาสื่อสาร เผยแพร ประชาสัมพันธแผนพัฒนาบุคลากรของหนวยงานดวยวิธีการตาง ๆ 

ใหทุกคนเขาใจและรับทราบอยางทั่วถึง โดยใหนำแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ที่ไดดำเนินการจัดทำ
แลว  เผยแพรบนเว็บไซตของหนวยงาน เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงานของกรมปศุสัตว 
ดวยการติดต้ังแถบสัญลักษณ (banner) ใชช่ือวา“IDP ของหนวยงาน” (ตองดาวนโหลดแถบสัญลักษณดังกลาว
ที่เว็บไซต กองการเจาหนาที่ หัวขอ ดาวนโหลดแบบฟอรม หัวขอ IDP ของหนวยงาน) เมื่อติดต้ังแถบสัญลักษณ 
(banner) และอัพโหลดขอมูลเรียบรอยแลว ใหสง URL ของแถบสัญลักษณ (banner) ดังกลาวมายังกองการ
เจาหนาที่ตามชองทางและระยะเวลาที่กำหนด 
๓. มีการนำแผนพัฒนาบุคลากรไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังน้ี 

๓.๑ ใหผูบังคับบัญชาดำเนินการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาตามแผน วิธีการพัฒนาและเปาหมายที่
กำหนด  

๓.๒ การพัฒนาบุคลากรโดยทั่วไปมีหลายวิธี ทั้งวิธีฝกอบรม (Training) และวิธีการพัฒนาอื่น ๆ         
ที่ไมใชการฝกอบรม (Non Training) วิธีการพัฒนารายบุคคลที ่เหมาะสม ควรมีการวางแผนการพัฒนา           
ที่เหมาะสมเปนรายบุคคล โดยมุงเนนวิธีการพัฒนาอื่น ๆ มากกวาใชวิธีการฝกอบรม เนื่องจากการฝกอบรม   
ตองใชงบประมาณมาก และเนื้อหาหลักสูตรการฝกอบรมอาจตรงกับความตองการของบุคคลเพียงบางสวน 
เพราะเปนการพัฒนาพรอมกันหลายคน แตการพัฒนาโดยวิธีอื่น ๆ จะมุงเนนพัฒนาเปนรายบุคคล ทำให
สามารถพัฒนาไดตรงตามความตองการมากกวาและใชงบประมาณนอยกวาการฝกอบรม การพัฒนาโดยวิธีการ
พัฒนาอื่น ๆ ที่ไมใชการฝกอบรม (Non Training) เชน การสอนงาน การมอบหมายงาน การเปนพี่เลี ้ยง      
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การหมุนเวียนงาน การจัดชุมนุมนักปฏิบัติ (Community of practice : CoP) และการเรียนทางไกลโดยสื่อ
อิเล็กทรอนิกส (E-learning) เปนตน 
๔. การประเมินผลการเรียนรูและติดตามผลการนำไปใชประโยชนของการพัฒนาบคุลากร 
 การประเมินผลการเร ียนรูและติดตามผลการนำไปใชประโยชนของการพัฒนาบุคลากรโดย
ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการวางแผนการพัฒนา ตลอดจนดำเนินการพัฒนา และมีการ
ประเมินผลการเรียนรูและติดตามผลการนำไปใชประโยชนของการพัฒนาบุคลากรรวมกัน โดยใหแตละ
หนวยงานไดออกแบบวิธีการประเมินผลการเรียนรูและติดตามผลการนำไปใชประโยชนของการพัฒนาบุคลากร
ตามความเหมาะสม สามารถบรรลุวัตถุประสงคในการพัฒนาและสามารถนำความรูไปประยุกตใชในการ
ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
๕. การรายงานผลการพัฒนาตามแผนที่กำหนด  

การรายงานผลการพัฒนาตามแผนที่กำหนด ดังน้ี 
๕.๑ จัดทำรายงานแผน/ผลการพัฒนารายบุคคล ตามแบบฟอรมที่กำหนด โดยใหรายงานให

สอดคลองกับที่ดำเนินการและครบถวนตามเปาหมายที่กำหนด 
 ๕.2 นำเสนอกระบวนการพัฒนาบุคลากรที่ดีที่สุดของหนวยงานอยางนอย 1 โครงการ เพื่อเปด
โอกาสใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางหนวยงานและเปนแบบอยางที่ดีตอไป (Best Practice) โดยโครงการ
ที่นำเสนอจะตองเปนโครงการที่พัฒนาดวยวิธีที ่ ไมใชการฝกอบรม (Non Training) โดยใหนำเสนอ
โครงการดังกลาวบนเว็บไซตของหนวยงาน ดวยการอัพโหลดหลักฐานการพัฒนาตาง ๆ ขางตน แสดงไวภายใต
แถบสัญลักษณ(banner) ช่ือวา“IDP ของหนวยงาน” ภายในระยะเวลาที่กำหนด             
 ทั้งน้ี แนวทางการพิจารณาใหคะแนนมีองคประกอบ ดังน้ี 
 ๑. ดำเนินการไดตามระยะเวลาที่กำหนด 
 ๒. ดำเนินการไดตามขั้นตอนครบถวนตามที่กำหนด 
 ๓. ดำเนินการไดตามเปาหมายที่กำหนด 
 ๔. แสดงหลักฐานการดำเนินงานไดครบถวน 

๕. แสดงขอมูล/วิธีการดำเนินงานไดถูกตองชัดเจนเปนรูปธรรม มีการนำเสนอบนเว็บไซดของ
หนวยงาน 
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