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1. มกีารวางแผนการพัฒนาร่วมกนัระหวา่งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
2. มกีารน าผลการประเมนิผลการปฏบิัติราชการ(รอบที่ผ่านมา) มาใชป้ระกอบการวเิคราะห์เพื่อก าหนดความรู้ 
ความสามารถ หรือสมรรถนะที่ต้องการพัฒนา
3. มกีารวเิคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาบนพื้นฐานขอ้มลูที่เป็นจริง
4. มกีารจดัท าแผนพัฒนาบุคลากรตามแบบฟอร์มที่ก าหนดได้อยา่งถกูต้อง
5. มกีารจดัท าแผนพัฒนาบุคลากรได้ครบถว้นตามเป้าหมายที่ก าหนด
1. มกีารส่ือสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ ์แผนพัฒนาบุคลากรผ่านชอ่งทางต่างๆ ที่หลากหลาย
2. มกีารส่ือสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ ์แผนพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานโดยใชก้ารส่ือสารแบบสองทาง
3. มกีารส่ือสารให้บุคลากรทุกคนเขา้ใจ รับทราบและตระหนักถงึความส าคัญของการพัฒนาฯ พร้อมทั้งให้ความร่วมมอื
ผลักดันแผนพัฒนาฯ ให้บรรลุเป้าหมาย
4. มกีารเผยแพร่ประชาสัมพันธใ์ห้เกดิการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหวา่งหน่วยงาน โดยน าแผนพัฒนาฯ เผยแพร่ทาง
เวบ็ไซต์ของหน่วยงานตามขั้นตอน/วธิกีารที่ก าหนด
5.ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธท์างเวบ็ไซต์ของหน่วยงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด
1. มกีารมุ่งเน้นการพัฒนาโดยใชว้ธิกีารพัฒนาอื่นๆ มากกวา่วธิกีารฝึกอบรม โดยได้ก าหนดวธิกีารพัฒนาที่เหมาะสม 
ตรงกบักลุ่มเป้าหมายและวตัถปุระสงค์ของการพัฒนา

2. มกีารจดัท ารายละเอยีดโครงการ กจิกรรม หรือแผนการเรียนรู้ที่ชดัเจน ได้แก ่เทคนิควธิกีารพัฒนา ขอบเขตเนื้อหา 
วตัถปุระสงค์ ชว่งเวลา วทิยากร และวธิกีารประเมนิ เป็นต้น

3. มีการด าเนินการพฒันาตามรายละเอียดโครงการ กิจกรรม หรือแผนการเรียนรู้ที่ก าหนดครบถ้วนตามจ านวนเป้าหมายที่ก าหนด

4. มกีารเผยแพร่ประชาสัมพันธร์ายละเอยีดวธิปีฏบิัติและผลลัพธข์องโครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best 
Practice) บนเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน อยา่งน้อย 1 โครงการ ตามขั้นตอน/วธิกีารที่ก าหนด

5.ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธท์างเวบ็ไซต์ของหน่วยงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด ส าหรับเจา้หน้าที่กกจ.

2. มกีารก าหนดวธิกีาร ขั้นตอน เคร่ืองมอืการประเมนิผล และติดตามผลการพัฒนาฯ ที่ชดัเจน 1.ด าเนินการตามเวลา
3. มกีารจดัท ารายงานสรุปผลการประเมนิและติดตามผลการพัฒนาฯ ตามขั้นตอน/วธิกีารที่ก าหนด 2.ขั้นตอนครบถ้วน

3.ครบตามเป้าหมาย
4.แสดงหลักฐานครบถ้วน

5.ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธท์างเวบ็ไซต์ของหน่วยงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด 5.ข้อมูล/วิธีการชัดเจน
รวม

สรุปผลการประเมนิ
คะแนน น้ าหนัก

3. มกีารรายงานผลการพัฒนาฯ ครบถว้น ตามจ านวนเป้าหมายที่ก าหนด
4. มีการเผยแพร่ประชาสัมพนัธส์รุปรายงานแผนฯ และผลการพฒันาฯ บนเวบ็ไซต์ของหน่วยงานตามขั้นตอน/วธิกีารที่ก าหนด 0.4
5. ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธท์างเวบ็ไซต์ของหน่วยงานภายในระยะเวลาที่ก าหนด 1.6

สรปุคะแนนผลการประเมินตนเอง(คะแนนเต็ม25)

ประเดน็พิจารณา

2

การประเมินจากหลักฐานที่
น าเสนอบนเวบ็ไซต์

2.รายงานตามแบบฟอร์ม(คะแนนเต็ม25)

3.โครงการBest Practice(คะแนนเต็ม25)

25 รวม (เตม็ 100 คะแนน)

2. การจดัท าสรุปรายงานแผนการพัฒนาฯ และผลการพัฒนาฯ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดได้ถกูต้องสอดคล้องกนั (กรณีมี
การปรับแผนฯ ให้ด าเนินการแกไ้ขแผนฯ นั้นให้สอดคล้องกบัที่ด าเนินการ)

องค์ประกอบคะแนน

1.การประเมนิตนเอง(คะแนนเต็ม25)

3.โครงการBest 
Practice(คะแนนเต็ม25)

5. การสรุป
รายงานผลการ
การพัฒนา
บคุลากร

1. มกีารจดัท าสรุปรายงานแผนการพัฒนาฯ และผลการพัฒนาฯ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนดครบถว้น (แบบฟอร์ม 1, 2.1
 หรือ 2.2, 3.1 หรือ 3.2)

5

4. การประเมิน
และตดิตามผล
การพัฒนา
บคุลากร

1. มกีารวางแผนการประเมนิผลและติดตามผลการเรียนรู้ หรือพฤติกรรมเป็นรายบุคคล โดยร่วมกนัวางแผนระหวา่ง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา

5

4. มกีารเผยแพร่ประชาสัมพันธร์ายงานผลกระบวนการประเมนิและติดตามผลการพัฒนาฯ โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่น
ของหน่วยงาน บนเวบ็ไซต์ของหน่วยงาน ตามขั้นตอน/วธิกีารที่ก าหนด

2.รายงานตามแบบฟอร์ม
(คะแนนเต็ม25)

3. การ
ด าเนินการตาม
แผนพัฒนา
บคุลากร

5

2. การสื่อสาร 
เผยแพร่ 
ประชาสัมพันธ์
แผนพัฒนา
บคุลากร

5

การประเมินใหค้ะแนนตนเองตามตัวชีว้ัดด้านการพัฒนาบคุลากร รอบที่ 1/2560
หน่วยงาน ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส

หัวขอ้ที่ประเมิน ประเด็นพิจารณา คะแนนประเมนิ

1. การวาง
แผนพัฒนา
บคุลากรรายบคุคล

5

ลงชื่อ ............................................................ผู้บงัคับบัญชา 
           (นายชาตรี  จันทโรจวงศ์) 
ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส 
   

แบบฟอร์มที่ 4 

1. หลักฐานที่ต้องส่งเป็นเอกสารให้ กกจ.  
***ค่าน ้าหนักร้อยละ 50*** 
 แบบฟอร์ม 4 หน่วยงานประเมินให้คะแนนตนเอง  
  

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 ประเด็นหรือน้อยกวา่ 

  

  

  หลักฐานที่ต้องแสดงบนเว็บไซต ์  
2.การรายงานตามแบบฟอร์ม***ค่าน ้าหนักร้อยละ 10*** 
 แบบฟอร์มที่ 1                 แบบฟอร์มที ่2.1  และ/หรือแบบฟอร์มที ่2.2 
 แบบฟอร์มที ่3.1 และ/หรือ แบบฟอร์มที่ 3.2    แบบฟอร์ม 4 

3. โครงการพัฒนาที่ดีโดดเด่นของหน่วยงาน(Best Practice) ***ค่าน ้าหนักร้อยละ 40*** 
 หลักฐานการวางแผนฯ หลักฐานการสื่อสารฯ          หลักฐานการด าเนินการฯ 
 หลักฐานการประเมินและตดิตามผลฯ  หลักฐานการสรุปรายงานผลฯ 
  

รวมคะแนน 




