
หลักฐานท่ีต้องแสดงบนเว็บไซต์ (ส าหรับหน่วยงาน)  

1.การด าเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน

แบบฟอร์มIDP: A แบบฟอร์มIDP: B

3)รายงานข้อมูล/วิธีการ

 ชัดเจนเป็นรูปธรรม

ข้อมูลการรายงาน

ตามแบบฟอร์ม

ครบถ้วน สมบูรณ์

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 านวนมากกว่า 4 

ช่องขึ้นไป

ส ำหรับเจ้ำหน้ำท่ี กกจ.

คะแนน
1 ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ทั้งแผน

และผล)

2 ด าเนินการได้ตามเป้าหมายที่ก าหนด(ขรก.

35%,พรก.35%)

3 รายงานข้อมูล/วิธีการชัดเจนเปน็รูปธรรม

รวมคะแนน (เต็ม 15 คะแนน)

สรุปผลการประเมิน
คะแนน น  าหนัก รวม

1 3.33
2

3.33

2)ด าเนินการได้ตาม

เป้าหมายท่ีก าหนด

1)ด าเนินการภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด

มีการรายงานตาม

แบบฟอร์มIDP: A

ภายในเวลาที่ก าหนด

ไม่ส่งรายงานตามแบบฟอร์มIDP: Aภายในเวลาที่ก าหนด หักคะแนนวันละ 0.5 

คะแนน

มีรายงานตาม

แบบฟอร์มไม่ครบ

ตามเป้าหมาย โดยมี

การพฒันาขรก.หรือ

พรก. มากกว่าร้อย

ละ 20 แต่ไม่ถึงร้อย

ละ 25

มีรายงานตาม

แบบฟอร์มไม่ครบ

ตามเป้าหมาย โดยมี

การพฒันาขรก.หรือ

พรก. มากกว่าร้อยละ

 15 แต่ไม่ถึงร้อยละ 

20

มีรายงานตาม

แบบฟอร์มไม่ครบตาม

เป้าหมาย โดยมีการ

พฒันาขรก.หรือพรก. 

น้อยกว่าร้อยละ 15

3)รายงานข้อมูล/วิธีการ

 ชัดเจนเป็นรูปธรรม

มีการแสดงวิธีการที่

ไม่ชัดเจนและไม่

สอดคล้องกนั 1 

ขั้นตอน

มีการแสดงวิธิการ

ในแต่ละขั้นตอนที่

ชัดเจนและ

สอดคล้องทุกขั้นตอน

มีการแสดงวิธีการที่

ไม่ชัดเจนและไม่

สอดคล้องกนั2 

ขั้นตอน
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1)ด าเนินการภายใน

ระยะเวลาท่ีก าหนด

มีการรายงานภายใน

เวลาที่ก าหนด
ไม่ส่งรายงานภายในเวลาที่ก าหนด หักคะแนนวันละ 0.5 คะแนน

มีการแสดงหลักฐาน

การด าเนินโครงการ

Best Practiceบน

เว็บไซด์ตามวิธีการ

ที่ก าหนดครบทุก

ขั้นตอน

มีการแสดงหลักฐาน

การด าเนินโครงการ

Best Practiceบน

เว็บไซด์ตามวิธีการที่

ก าหนด ขาดไป 1 

ขั้นตอน

มีการแสดงหลักฐาน

การด าเนินโครงการ

Best Practiceบน

เว็บไซด์ตามวิธีการที่

ก าหนด ขาดไป 2 

ขั้นตอน

มีการแสดงหลักฐาน

การด าเนินโครงการ

Best Practiceบน

เว็บไซด์ตามวิธีการที่

ก าหนด ขาดไป 3 

ขั้นตอน

ไม่มีการแสดง

หลักฐานการด าเนิน

โครงการBest 

Practiceบนเว็บไซด์

ตามวิธีการที่ก าหนด

2)แสดงหลักฐานการ

ด าเนินการได้ครบถ้วน

มีการแสดงวิธีการที่

ไม่ชัดเจนและไม่

สอดคล้องกนั3 

ขั้นตอน

มีการแสดงวิธีการที่ไม่

ชัดเจนและไม่

สอดคล้องกนั4 ขั้นตอน

โครงการพัฒนาด้วยวิธีการจัดต้ังชุมชนนักปฏบิัติ (CoP) ตามนโยบายUnit School ที่ดีโดดเด่นของ

หน่วยงาน(Unit School Best Practice) *ค่าน้ าหนัก50%*

รวมคะแนน (เต็ม 15 คะแนน)

การด าเนินการพฒันาผู้ใต้บังคับบัญชาตามแบบฟอร์มIDP: A *ค่าน้ าหนัก50%*
องค์ประกอบคะแนน

สรุปคะแนนท่ีหน่วยงานได้รับ (เต็ม 100 คะแนน)

ด าเนินการภายในระยะเวลาที่ก าหนด

แสดงหลักฐานการด าเนินการครบถ้วน

รายงานข้อมูล/วิธีการชัดเจนเปน็รูปธรรม

แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

คะแนน ประเด็นการพิจารณา

2. โครงการพัฒนาท่ีดีโดดเด่นของหน่วยงาน (Best Practice) 1 โครงการ ประกอบด้วย 4 ขั นตอน

หลักฐานการวางแผน  เช่น แผนปฏบิัติการชุมชนนักปฏบิัติ แผนกจิกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู้รายคร้ัง เป็นต้น

หลักฐานการด าเนินการ เช่น รูปถ่าย เนื้อหาบทเรียน เป็นต้น

หลักฐานการประเมนิผลการเรียนรู้ เช่น ผลงานที่ได้จากการเรียนรู้ บันทึกสรุปบทเรียนของผู้เข้าร่วมCoP แบบทดสอบหลังเรียน เป็นต้น

คะแนนประเมินโครงการ Best Practice
คะแนนประเมินการด าเนินการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาตาม

แบบฟอร์มIDP: A
ประเด็นการพิจารณา

หลักฐานการติดตามการน าไปใช้ประโยชน์ฯ เช่น สรุปผลการประเมินติดตามผลการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ฯพร้อมตัวอย่าง

แบบประเมินฯ เป็นต้น

เกณฑ์การพิจารณาประเมินคะแนน (ส ำหรับกองกำรเจ้ำหน้ำท่ี)
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ประเด็นการพิจารณา

มีรายงานตาม

แบบฟอร์มไม่ครบ

ตามเป้าหมาย โดยมี

การพฒันาขรก.หรือ

พรก. มากกว่าร้อย

ละ 25 แต่ไม่ถึงร้อย

ละ 30

มีรายงานตาม

แบบฟอร์มครบตาม

เป้าหมาย

(ข้าราชการร้อยละ

30 และพนักงาน

ราชการร้อยละ30)

ลงชื่อ .......................................................ผู้บังคับบัญชา

( นายสาโรจน์  จิตตกาญจน์.)

ต าแหน่ง   ปศุสัตว์จังหวัดพังงา

แบบฟอร์มIDP: B

ลงชื่อ ผู้จัดเก็บข้อมูล
(. นางวัลลี   เกิดกอบ )

ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์


