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1. มีการวางแผนการพัฒนาร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
2. มีการน าผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ(รอบท่ีผ่านมา) มาใช้ประกอบการวิเคราะห์เพ่ือก าหนดความรู้ 
ความสามารถ หรือสมรรถนะท่ีต้องการพัฒนา
3. มีการวิเคราะห์ความจ าเป็นในการพัฒนาบนพ้ืนฐานข้อมูลท่ีเป็นจริง
4. มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดได้อย่างถูกต้อง
5. มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรได้ครบถ้วนตามเป้าหมายท่ีก าหนด
1. มีการส่ือสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาบุคลากรผ่านช่องทางต่างๆ ท่ีหลากหลาย
2. มีการส่ือสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาบุคลากรภายในหน่วยงานโดยใช้การส่ือสารแบบสองทาง
3. มีการส่ือสารให้บุคลากรทุกคนเข้าใจ รับทราบและตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาฯ พร้อมท้ังให้ความร่วมมือ
ผลักดันแผนพัฒนาฯ ให้บรรลุเป้าหมาย
4. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงาน โดยน าแผนพัฒนาฯ เผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของหน่วยงานตามข้ันตอน/วิธีการท่ีก าหนด
5.ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด
1. มีการมุ่งเน้นการพัฒนาโดยใช้วิธีการพัฒนาอ่ืนๆ มากกว่าวิธีการฝึกอบรม โดยได้ก าหนดวิธีการพัฒนาท่ีเหมาะสม 
ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของการพัฒนา

2. มีการจัดท ารายละเอียดโครงการ กิจกรรม หรือแผนการเรียนรู้ท่ีชัดเจน ได้แก่ เทคนิควิธีการพัฒนา ขอบเขตเน้ือหา 
วัตถุประสงค์ ช่วงเวลา วิทยากร และวิธีการประเมิน เป็นต้น

3. มีการด าเนินการพัฒนาตามรายละเอียดโครงการ กิจกรรม หรือแผนการเรียนรู้ท่ีก าหนดครบถ้วนตามจ านวนเป้าหมายท่ีก าหนด

4. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายละเอียดวิธีปฏิบัติและผลลัพธ์ของโครงการพัฒนาท่ีดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best 
Practice) บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน อย่างน้อย 1 โครงการ ตามข้ันตอน/วิธีการท่ีก าหนด

5.ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ีกกจ.

2. มีการก าหนดวิธีการ ข้ันตอน เคร่ืองมือการประเมินผล และติดตามผลการพัฒนาฯ ท่ีชัดเจน 1.ด าเนินการตามเวลา
3. มีการจัดท ารายงานสรุปผลการประเมินและติดตามผลการพัฒนาฯ ตามข้ันตอน/วิธีการท่ีก าหนด 2.ข้ันตอนครบถ้วน

3.ครบตามเป้าหมาย
4.แสดงหลักฐานครบถ้วน

5.ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 5.ข้อมูล/วิธีการชัดเจน
รวม

สรุปผลกำรประเมิน
คะแนน น  ำหนัก

3. มีการรายงานผลการพัฒนาฯ ครบถ้วน ตามจ านวนเป้าหมายท่ีก าหนด
4. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สรุปรายงานแผนฯ และผลการพัฒนาฯ บนเว็บไซต์ของหน่วยงานตามข้ันตอน/วิธีการท่ีก าหนด 0.4
5. ด าเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานภายในระยะเวลาท่ีก าหนด 1.6

สรุปคะแนนผลกำรประเมินตนเอง(คะแนนเต็ม25)

ประเด็นพิจำรณำ

2

การประเมินจากหลักฐานท่ี
น าเสนอบนเว็บไซต์

2.รายงานตามแบบฟอร์ม(คะแนนเต็ม25)

3.โครงการBest Practice(คะแนนเต็ม25)

25 รวม (เต็ม 100 คะแนน)

2. การจัดท าสรุปรายงานแผนการพัฒนาฯ และผลการพัฒนาฯ ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดได้ถูกต้องสอดคล้องกัน (กรณีมี
การปรับแผนฯ ให้ด าเนินการแก้ไขแผนฯ น้ันให้สอดคล้องกับท่ีด าเนินการ)

องค์ประกอบคะแนน

1.การประเมินตนเอง(คะแนนเต็ม25)

3.โครงการBest 
Practice(คะแนนเต็ม25)

5. กำรสรุป
รำยงำนผลกำร
กำรพัฒนำ
บุคลำกร

1. มีการจัดท าสรุปรายงานแผนการพัฒนาฯ และผลการพัฒนาฯ ตามแบบฟอร์มท่ีก าหนดครบถ้วน (แบบฟอร์ม 1, 2.1
 หรือ 2.2, 3.1 หรือ 3.2)

5

4. กำรประเมิน
และติดตำมผล
กำรพัฒนำ
บุคลำกร

1. มีการวางแผนการประเมินผลและติดตามผลการเรียนรู้ หรือพฤติกรรมเป็นรายบุคคล โดยร่วมกันวางแผนระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา
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4. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลกระบวนการประเมินและติดตามผลการพัฒนาฯ โครงการพัฒนาท่ีดีโดดเด่น
ของหน่วยงาน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามข้ันตอน/วิธีการท่ีก าหนด

2.รายงานตามแบบฟอร์ม
(คะแนนเต็ม25)

3. กำร
ด ำเนินกำรตำม
แผนพัฒนำ
บุคลำกร
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2. กำรส่ือสำร 
เผยแพร่ 
ประชำสัมพันธ์
แผนพัฒนำ
บุคลำกร

5

กำรประเมินให้คะแนนตนเองตำมตัวชี วัดด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร รอบท่ี 2/2560
หน่วยงำน ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดนรำธิวำส

หัวข้อท่ีประเมิน ประเด็นพิจำรณำ คะแนนประเมิน

1. กำรวำง
แผนพัฒนำ
บุคลำกรรำยบุคคล

5

ลงชื่อ ผู้บังคับบัญชา
(นายชาตรี  จันทโรจวงศ)์

ต าแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส

แบบฟอร์มที่ 4

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

เกณฑ์การให้คะแนนตนเอง5 คะแนน = ด าเนินการครบทั้ง 5 ประเด็น
4 คะแนน = ด าเนินการเพียง 4 ประเด็น3 คะแนน = ด าเนินการเพียง 3 ประเด็น
2 คะแนน = ด าเนินการเพียง 2 ประเด็น
1 คะแนน = ด าเนินการเพียง 1 ประเด็นหรือน้อยกวา่

หลักฐานที่ต้องแสดงบนเว็บไซต์
2.การรายงานตามแบบฟอร์ม***ค่าน ้าหนักร้อยละ 10***
 แบบฟอร์มที่ 1  แบบฟอร์มที่ 2.1 และ/หรือแบบฟอร์มที่ 2.2
 แบบฟอร์มที่ 3.1 และ/หรือ แบบฟอร์มที่ 3.2    แบบฟอร์ม 4

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

รวมคะแนน




