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1. มีการวางแผนการพัฒนาร่วมกันระหวา่งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
2. มีการน าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(รอบที่ผ่านมา) มาใช้ประกอบการวเิคราะห์เพื่อก าหนดความรู้ 
ความสามารถ หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
3. มีการวเิคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาบนพื้นฐานข้อมูลที่เป็นจริง
4. มีการจดัท าแผนพัฒนาบุคลากรตามแบบฟอร์มที่ก าหนดได้อย่างถูกต้อง
5. มีการจดัท าแผนพัฒนาบุคลากรได้ครบถ้วนตามเป้าหมายที่ก าหนด
1. มีการส่ือสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ ์แผนพัฒนาบุคลากรผ่านช่องทางต่างๆ ที่หลากหลาย
2. มีการส่ือสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ ์แผนพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานโดยใช้การส่ือสารแบบสองทาง
3. มีการส่ือสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจ รับทราบและตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาฯ พร้อมทั้งให้ความร่วมมือ
ผลักดันแผนพัฒนาฯ ให้บรรลุเป้าหมาย
4. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธใ์ห้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งหน่วยงาน โดยน าแผนพัฒนาฯ เผยแพร่ทาง
เวบ็ไซต์ของหน่วยงานตามขั้นตอน/วธิกีารที่ก าหนด
5.ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธท์างเวบ็ไซต์ของหน่วยงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด
1. มีการมุ่งเน้นการพัฒนาโดยใช้วธิกีารพัฒนาอื่นๆ มากกวา่วธิกีารฝึกอบรม โดยได้ก าหนดวธิกีารพัฒนาที่เหมาะสม 
ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและวตัถุประสงค์ของการพัฒนา

2. มีการจดัท ารายละเอียดโครงการ กิจกรรม หรือแผนการเรียนรู้ที่ชัดเจน ได้แก่ เทคนิควธิกีารพัฒนา ขอบเขตเนื้อหา 
วตัถุประสงค์ ช่วงเวลา วทิยากร และวธิกีารประเมิน เป็นต้น

3. มีการด าเนินการพัฒนาตามรายละเอียดโครงการ กิจกรรม หรือแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดครบถ้วนตามจ านวนเปา้หมายที่ก าหนด

4. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธร์ายละเอียดวธิปีฏิบัติและผลลัพธข์องโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best 
Practice) บนเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 โครงการ ตามขั้นตอน/วธิกีารที่ก าหนด

5.ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธท์างเวบ็ไซต์ของหน่วยงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด ส าหรับเจ้าหน้าที่กกจ.

2. มีการก าหนดวธิกีาร ขั้นตอน เคร่ืองมือการประเมินผล และติดตามผลการพัฒนาฯ ที่ชัดเจน 1.ด าเนินการตามเวลา
3. มีการจดัท ารายงานสรุปผลการประเมินและติดตามผลการพัฒนาฯ ตามขั้นตอน/วธิกีารที่ก าหนด 2.ขั้นตอนครบถว้น

3.ครบตามเป้าหมาย
4.แสดงหลักฐานครบถว้น

5.ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธท์างเวบ็ไซต์ของหน่วยงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด 5.ขอ้มลู/วธิกีารชดัเจน
รวม

สรุปผลการประเมิน
คะแนน น้ าหนัก รวมคะแนน

3. มีการรายงานผลการพัฒนาฯ ครบถ้วน ตามจ านวนเป้าหมายที่ก าหนด
4. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สรุปรายงานแผนฯ และผลการพัฒนาฯ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามขั้นตอน/วิธีการที่ก าหนด 0.4
5. ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธท์างเวบ็ไซต์ของหน่วยงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด 1.6

สรุปคะแนนผลการประเมนิตนเอง (คะแนนเตม็ 25)

องค์ประกอบคะแนน

1.การประเมนิตนเอง(คะแนนเต็ม25)

2.รายงานตามแบบฟอร์ม(คะแนนเต็ม25)

3.โครงการ Best Practice(คะแนนเต็ม25)

รวม (เตม็ 100 คะแนน)

2

การประเมินจากหลักฐานที่
น าเสนอบนเว็บไซต์

คะแนนประเมิน

2. การสื่อสาร 
เผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์
แผนพัฒนา
บุคลากร

5

5

2.รายงานตามแบบฟอร์ม 
(คะแนนเต็ม25)

3.โครงการBest Practice 
(คะแนนเต็ม25)

25

3. การ
ด าเนินการตาม
แผนพัฒนา
บุคลากร

5

1. มีการจดัท าสรุปรายงานแผนการพัฒนาฯ และผลการพัฒนาฯ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดครบถ้วน (แบบฟอร์ม 1, 2.1
 หรือ 2.2, 3.1 หรือ 3.2)

5

การประเมนิให้คะแนนตนเองตามตวัชี้วัดดา้นการพัฒนาบุคลากร รอบที ่1/2560
หน่วยงาน    ส านักงานปศุสัตว์เขต 8

หัวข้อที่ประเมิน ประเดน็พิจารณา
1. การวาง
แผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล

ประเดน็พิจารณา

2. การจดัท าสรุปรายงานแผนการพัฒนาฯ และผลการพัฒนาฯ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดได้ถูกต้องสอดคล้องกัน (กรณี
มีการปรับแผนฯ ให้ด าเนินการแก้ไขแผนฯ นั้นให้สอดคล้องกับที่ด าเนินการ)

4. การประเมิน
และตดิตามผล
การพัฒนา
บุคลากร

1. มีการวางแผนการประเมินผลและติดตามผลการเรียนรู้ หรือพฤติกรรมเป็นรายบุคคล โดยร่วมกันวางแผนระหวา่ง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา

5

4. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธร์ายงานผลกระบวนการประเมินและติดตามผลการพัฒนาฯ โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่น
ของหน่วยงาน บนเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน ตามขั้นตอน/วธิกีารที่ก าหนด

5. การสรุป
รายงานผลการ
การพัฒนา
บุคลากร

ลงชื่อ ............................................................ผู้บงัคับบัญชา 
       (     นายบรรจง  จงรักษ์วัฒนา        ) 
ต าแหน่ง           ปศุสัตซ์เขต 8                             

แบบฟอร์มที่ 4 

หลักฐานที่ต้องส่งเป็นเอกสารให้   กกจ.     ***ค่าน้้าหนักร้อยละ 50*** 
□ แบบฟอร์ม 4 หน่วยงานประเมินให้
คะแนนตนเอง  

  

  

เกณฑ์การให้คะแนนตนเอง 
5 คะแนน = ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น 
4 คะแนน = ด าเนินการเพียง 4 ประเด็น 
3 คะแนน = ด าเนินการเพียง 3 ประเด็น 
2 คะแนน = ด าเนินการเพียง 2 ประเด็น 
1 คะแนน = ด าเนินการเพียง 1 ประเด็น หรือน้อยกว่า 
  

  

  

หลักฐานที่ต้องแสดงบนเว็บไซต์   
2. การรายงานตามแบบฟอร์ม ***ค่าน้้าหนักร้อยละ 10**** 
□ แบบฟอร์มที่ 1         □ แบบฟอร์มที่ 2.1  และ/ หรือ แบบฟอร์มที่ 2.2 
□ แบบฟอร์มที่ 3.1 และ/หรือ แบบฟอร์มที่ 3.2    □ แบบฟอร์มที ่4 
3. โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน(Best Practice)  ***ค่าน้้าหนักร้อยละ 40*** 

□ หลักฐานการวางแผนฯ □ หลักฐานการส่ือสารฯ          □ หลักฐานการด าเนินการฯ 
□ หลักฐานการประเมินและติดตามผลฯ □ หลักฐานการสรุปรายงานผลฯ 
  




