
ชือ่หน่วยงาน

           จ านวนข้าราชการ
ทั้งหมดในหน่วยงาน

26 61 รอบการประเมิน 1/2561

0 34
0 0

จ านวนข้าราชการที่มีแผนพัฒนา 13 จ านวนพนักงานราชการที่มีแผนพัฒนา 21 0 0
ร้อยละ(ต้องไม่น้อยกว่า30%) 50.00 ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า30%) 34.43 0 0

0 0
จ านวนขรก.ที่ผ่านการพัฒนา 0 จ านวนพรก.ที่ผ่านการพัฒนา 0 0

ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า30%) 0.00 ร้อยละ (ต้องไม่น้อยกว่า30%) 0.00 0
0
34
0

ที่
ชื่อ-สกุล (ไม่นับคนซ้ า: 
เลือกรายงานคนละ 1 

หลักสูตร)

ประเภท
ต าแหน่ง 
(คลิกเพ่ือ
เลือก)

ระบชุื่อเรือ่ง/หลักสูตรที่ต้อง
พัฒนา

ความสอดคล้องตาม
ความรู/้ทักษะ/

คุณลักษณะที่ก าหนด   
(คลิกเพ่ือเลือก)

*คะแนน
ประเมิน

ตนเองก่อน
การพัฒนา

*คะแนนประเมิน
ก่อนการพัฒนา

โดยผู้บงัคับบญัชา
ระดบัตน้

วิธีการพัฒนา 
(คลิกเพ่ือเลือก)

ช่วงเดือน
ที่จะพัฒนา

ชื่อเรือ่ง/หลักสูตรที่
ผ่านการพัฒนา

วิธีการพัฒนา/หรอื
ระบุหากไม่ได้รบั
การพัฒนา (คลิก

เพ่ือเลือก)

*คะแนน
ประเมิน

ตนเองหลัง
การพัฒนา

*คะแนน
ประเมินหลัง

การพัฒนาโดย
ผู้บังคับบัญชา

ระดบัตน้

**คะแนน
ประเมินการ

น าไปใช้ประโยชน์
โดยผู้บังคับบัญชา

ระดบัตน้

1 นายพีระศักด์ิ เพ็ชรพรหม ข้าราชการ
การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 1 1
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.

2 นายฉลองรัฐ จันทร์ส่งแก้ว ข้าราชการ
การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 1 2
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.

3 นายสะแปอิง สะมะแอ ข้าราชการ
การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 1 1
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.

4 นายกระจ่าง หมวกสกุล ข้าราชการ
การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 1 1
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.

5 นายพิเชษฐ ทนโม๊ะ ข้าราชการ
การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 1 1
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.

6 นายพยุงศักด์ิ ทองแก้ว ข้าราชการ
การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 2 2
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.

ผลการพัฒนารายบคุคล (รอบประเมินฯ1:รายงานภายในม.ีค./รอบฯ2:รายงานภายในก.ย.)

สรปุขอบเขตการพัฒนาความรู/้ทักษะ/คุณลักษณะ (คน)
1)ความรู้/ทกัษะเฉพาะทางในสายงาน(SO, ยทุธ.กระทรวงฯ)

3)ภาวะผู้น า/คุณธรรม/จริยธรรม(SO, ยุทธ.กระทรวงฯ,ยุทธ.กรมฯ)

2)ภาษา (SO)

4)จิตอาสา/บริการ (SO)
5)ความรับผิดชอบ/ซ่ือสัตย์สุจริต (SO)
6)ท างานเป็นทีม (SO)
7)คิดค้น/พัฒนาและประยกุต์ใช้นวัตกรรมใหม่ๆ(SO,ยทุธ.กระทรวงฯ)

8)กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏบิัติงาน(ยทุธ.กระทรวงฯ)

9)การใช้เทคโนโลย(ียุทธ.กระทรวงฯ, ยุทธ.กรมฯ) 
10)ทักษะการคิด(SO, ยุทธ.กระทรวงฯ,ยุทธ.กรมฯ)

3)E-learning

5)อื่นๆ(การสอนงาน การมอบหมายงานฯลฯ)

2)ส่งไปอบรบหน่วยงานอื่น

4)ชุมชนนักปฏิบัติ

ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดนราธิวาส

หน่วยงานกรอกขอ้มูล จ านวนพนักงานราชการ
ทั้งหมดในหน่วยงาน

1)หน่วยงานกรมฯจัดอบรมเอง

แบบฟอร์มรายงานแผน/ผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)  *ปอ้นขอ้มลูเฉพาะชอ่งสีขาวเทา่น้ัน*

สรปุแผน-ผลการพัฒนา

แผ
น

แผนการพัฒนารายบคุคล (รอบประเมินฯ 1: รายงานภายในพ.ย./รอบประเมินฯ 2: รายงานภายในพ.ค.)

ผล

โปรแกรมสรุปผลอัตโนมัติ (ไม่ต้องกรอกข้อมูล) สรปุวิธีการพัฒนา (คน)

**เกณฑ์คะแนนการประเมินการ
น าไปใช้ประโยชน์                                         
5 = น าความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะท่ี
พัฒนาไปใช้ประโยชน์ในงานได้ดีมาก                                       
4 = น าความรู้ฯ ท่ีพัฒนาไปใช้
ประโยชน์ในงานได้ดี                                           
3 = น าความรู้ฯ ท่ีพัฒนาไปใช้
ประโยชน์ในงานได้ปานกลาง                                       
2 = น าความรู้ฯ ท่ีพัฒนาไปใช้
ประโยชน์ในงานได้น้อย                                              
1 = น าความรู้ฯ ไปใช้ประโยชน์ใน
งานได้น้อยมาก            
          

*เกณฑ์คะแนนการประเมิน
ความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะก่อน
และหลังการพัฒนา                                          
5 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะระดับดี
มาก                                                  
4 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะระดับดี         
3 = มีความรู/้ทักษะ/คุณลักษณะ
ระดับปานกลาง                                                      
2 = มีความรู/้ทักษะ/คุณลักษณะ
ระดับน้อย                                                       
1 = มีความรู้/ทักษะ/คุณลักษณะใน
ระดับน้อยมาก                 

แบบฟอร์มIDP: A 



7 นายสุรกิต วัชราทักษิณ ข้าราชการ
การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 1 1
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.

8 นายโภคพูล เดชพรหม ข้าราชการ
การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 1 1
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.

9 นายพิอินทร์ กานา ข้าราชการ
การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 1 1
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.

10 นายทรงชัย สวัสด์ิจวัญ ข้าราชการ
การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 1 1
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.

11 นายอนุวัติ แยบรอแย ข้าราชการ
การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 1 1
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.

12 นายชัยณรงค์ แก้วเจือ ข้าราชการ
การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 2 1
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.

13 นายสมพงค์ เพ็ชรพรหม ข้าราชการ
การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 2 2
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.

14 นางสาวซารีหม๊ะ หะแว
พนักงาน
ราชการ

การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 1 1
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.

15 นางสาวอีฟตีซัน หะมะ
พนักงาน
ราชการ

การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 1 1
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.

16 นานมณฑล อ่อนโพธิ์เต้ีย
พนักงาน
ราชการ

การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 2 1
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.

17 ว่าที่ ร.ต. กรีฑาพล ทองคุปต์
พนักงาน
ราชการ

การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 1 1
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.

18 นายสาธิต แก้วชู
พนักงาน
ราชการ

การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 1 1
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.

19 นางสาวนูรีซัน ลาเซ็ง
พนักงาน
ราชการ

การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 1 2
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.

20 นายอนุชาติ แซ่ต่าน
พนักงาน
ราชการ

การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 1 1
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.

21 นายชายยุทธ สุขสุพันธ์
พนักงาน
ราชการ

การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 1 1
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.



22 นางสาวศุภวรรณ ปัสส าราญ
พนักงาน
ราชการ

การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 2 2
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.

23 นางสาวลีซา มาหะมะ
พนักงาน
ราชการ

การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 1 1
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.

24 นายอามีน โซะและยา
พนักงาน
ราชการ

การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 1 1
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.

25 นายซ าซูดิน แมยู
พนักงาน
ราชการ

การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 1 1
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.

26 นายมะสือกรี อาลี
พนักงาน
ราชการ

การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 1 1
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.

27 นายนิดอแม กอตอนีลอ
พนักงาน
ราชการ

การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 1 1
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.

28 นายมะสือกรี แวฮามะ
พนักงาน
ราชการ

การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 2 1
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.

29 นายอาแซ เจ๊ะมามะ
พนักงาน
ราชการ

การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 1 2
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.

30 นายกูบีรอ ต่วนเดร์
พนักงาน
ราชการ

การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 1 1
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.

31 นายมะรอปา ซาอุ
พนักงาน
ราชการ

การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 2 1
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.

32 นายเจ๊ะสุใลหมาน บุดี
พนักงาน
ราชการ

การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 1 1
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.

33 นายชิติพัทธ์ ดอเล๊าะ
พนักงาน
ราชการ

การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 1 1
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.

34 นายพร แสงแก้ว
พนักงาน
ราชการ

การจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ / 
หลักสูตร การฝึกอบรมการจัดท าส่ือ
ประชาสัมพันธ์

การใช้เทคโนโลยี 1 1
หน่วยงานกรมฯจัด
อบรมเอง

ม.ค. - ก.พ.



หลักฐานที่ต้องแสดงบนเวบ็ไซต์ (ส าหรับหน่วยงาน)  
1.การด าเนินการพัฒนาผู้ใต้บงัคับบญัชา 5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน

แบบฟอร์มIDP: A แบบฟอร์มIDP: B

3)รายงานข้อมูล/วธิกีาร
 ชัดเจนเป็นรูปธรรม

ข้อมูลการรายงาน
ตามแบบฟอร์ม

ครบถ้วน สมบรูณ์
และมีความ
สอดคล้อง

ข้อมูลการรายงาน
ตามแบบฟอร์มไม่
ครบถ้วนและไม่
สอดคล้องจ านวน
มากกว่า 1 ช่อง

ข้อมูลการรายงาน
ตามแบบฟอร์มไม่
ครบถ้วนและไม่
สอดคล้องจ านวน
มากกว่า 2 ช่อง

ข้อมูลการรายงาน
ตามแบบฟอร์มไม่
ครบถ้วนและไม่
สอดคล้องจ านวน
มากกว่า 3 ช่อง

ข้อมูลการรายงานตาม
แบบฟอร์มไม่ครบถ้วน

และไม่สอดคล้อง
จ านวนมากกวา่ 4 

ช่องขึ้นไป

ส ำหรับเจำ้หน้ำที่ กกจ.

คะแนน
1 ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ทั้งแผน

และผล)

2 ด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด(ขรก.
30%,พรก.30%)

3 รายงานข้อมูล/วธิกีารชัดเจนเป็นรูปธรรม

รวมคะแนน (เตม็ 15 คะแนน)

สรุปผลการประเมิน
คะแนน น้ าหนัก รวม

1 3.33
2

3.33

2)ด าเนินการไดต้าม
เป้าหมายที่ก าหนด

1)ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด

มีการรายงานตาม
แบบฟอร์มIDP: A

ภายในเวลาที่
ก าหนด

ไม่ส่งรายงานตามแบบฟอร์มIDP: Aภายในเวลาที่ก าหนด หกัคะแนนวันละ 0.5 
คะแนน

มีรายงานตาม
แบบฟอร์มไม่ครบ
ตามเปา้หมาย โดย
มีการพัฒนาขรก.
หรือพรก. มากกว่า
ร้อยละ 20 แต่ไม่

ถึงร้อยละ 25

มีรายงานตาม
แบบฟอร์มไม่ครบ
ตามเปา้หมาย โดย
มีการพัฒนาขรก.
หรือพรก. มากกว่า
ร้อยละ 15 แต่ไม่

ถึงร้อยละ 20

มีรายงานตาม
แบบฟอร์มไม่ครบ

ตามเปา้หมาย โดยมี
การพัฒนาขรก.หรือ
พรก. น้อยกว่าร้อย

ละ 15

3)รายงานข้อมูล/วธิกีาร
 ชัดเจนเป็นรูปธรรม

มีการแสดงวิธีการ
ที่ไม่ชัดเจนและไม่
สอดคล้องกัน 1 

ขั้นตอน

มีการแสดงวิธิการ
ในแต่ละขั้นตอนที่

ชัดเจนและ
สอดคล้องทกุ

ขั้นตอน

มีการแสดงวิธีการ
ที่ไม่ชัดเจนและไม่
สอดคล้องกัน2 

ขั้นตอน

กา
รด

 าเน
ินก

าร
พฒั

นา
ผู้ใ

ต้บ
งัคั

บบ
ญัช

า(ต
าม

แบ
บฟ

อร์
มI

DP
: A

)

1)ด าเนินการภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด

มีการรายงาน
ภายในเวลาที่

ก าหนด

ไม่ส่งรายงานภายในเวลาที่ก าหนด หกัคะแนนวันละ 0.5 คะแนน

มีการแสดง
หลักฐานการ

ด าเนินโครงการ
Best Practiceบน

เว็บไซด์ตาม
วิธีการที่ก าหนด
ครบทกุขั้นตอน

มีการแสดง
หลักฐานการ

ด าเนินโครงการ
Best Practiceบน

เว็บไซด์ตาม
วิธีการที่ก าหนด 
ขาดไป 1 ขั้นตอน

มีการแสดง
หลักฐานการ

ด าเนินโครงการ
Best Practiceบน

เว็บไซด์ตาม
วิธีการที่ก าหนด 
ขาดไป 2 ขั้นตอน

มีการแสดง
หลักฐานการด าเนิน

โครงการBest 
Practiceบนเว็บ
ไซด์ตามวิธีการที่

ก าหนด ขาดไป 3 
ขั้นตอน

ไม่มีการแสดง
หลักฐานการด าเนิน

โครงการBest 
Practiceบนเว็บไซด์
ตามวิธีการที่ก าหนด

2)แสดงหลกัฐานการ
ด าเนินการไดค้รบถ้วน

มีการแสดงวิธีการที่
ไม่ชัดเจนและไม่
สอดคล้องกัน3 

ขั้นตอน

มีการแสดงวิธีการที่
ไม่ชัดเจนและไม่
สอดคล้องกัน4 

ขั้นตอน

โครงการพัฒนาด้วยวธิกีารจดัต้ังชมุชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบายUnit School ที่ดีโดด
เด่นของหน่วยงาน(Unit School Best Practice) *ค่าน้ าหนัก50%*

รวมคะแนน (เตม็ 15 คะแนน)

การด าเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตามแบบฟอร์มIDP: A *ค่าน้ าหนัก50%*
องค์ประกอบคะแนน

สรุปคะแนนที่หน่วยงานได้รับ (เต็ม 100 คะแนน)

ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด

แสดงหลักฐานการด าเนินการครบถว้น

รายงานข้อมูล/วธิกีารชัดเจนเป็นรูปธรรม

แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใตบ้ังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

คะแนน ประเด็นการพิจารณา

2. โครงการพัฒนาที่ดโีดดเดน่ของหน่วยงาน ดว้ยวธิกีารจดัตั้งชุมชนนักปฏิบัต(ิCoP) ตามนโยบาย Unit School (Unit School 
Best Practice) 1 โครงการ ประกอบดว้ย 4 ขั้นตอน

หลักฐานการวางแผน เช่น แผนปฏบิัติการชุมชนนักปฏบิัติ แผนกิจกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้รายคร้ัง เป็นต้น

หลักฐานการด าเนินการ เชน่ รูปถา่ย เนื้อหาบทเรียน ผลงานที่ได้จากการเรียนรู้ บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ของผู้เขา้ร่วมCoP เป็นต้น
หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู้ เชน่ สรุปผลการเรียนรู้ของผู้เขา้ร่วมฯพร้อมตัวอยา่งแบบประเมนิผลการเรียนรู้ เป็นต้น

คะแนนประเมินโครงการ Best Practice
คะแนนประเมินการด าเนินการพัฒนาผู้ใตบ้ังคับบัญชาตาม

แบบฟอร์มIDP: A
ประเดน็การพิจารณา

หลักฐานการติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ฯ เชน่ สรุปผลการประเมนิติดตามผลการน าความรู้ไปใชป้ระโยชน์ฯพร้อมตัวอยา่ง
แบบประเมนิฯ เป็นต้น

เกณฑ์การพิจารณาประเมินคะแนน (ส ำหรับกองกำรเจ้ำหน้ำที)่

โค
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กา
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ฒัน
าด้

วย
วิธ

ีกา
รจ

ัดตั้
งช

ุมช
นน

ักป
ฏบิ

ตัิ 
(C

oP
)

ประเดน็การพิจารณา

มีรายงานตาม
แบบฟอร์มไม่ครบ
ตามเปา้หมาย โดย
มีการพัฒนาขรก.
หรือพรก. มากกว่า
ร้อยละ 25 แต่ไม่

ถึงร้อยละ 30

มีรายงานตาม
แบบฟอร์มครบ
ตามเปา้หมาย

(ข้าราชการร้อยละ
30 และพนักงาน
ราชการร้อยละ30)

ลงช่ือ ..................................................ผู้บังคับบัญชา 
(......................................................................................) 
ต าแหน่ง ......................................................................... 

   

แบบฟอร์มIDP: B 

ลงช่ือ ..............................................ผู้จัดเก็บขอ้มูล 
(..................................................................................) 
ต าแหน่ง ..................................................................... 

   

    

  

  

  

  




