
ชื่อหนวยงาน

           จํานวนขาราชการ

ทั้งหมดในหนวยงาน
39 29 รอบการประเมิน  1/2561

31 0

0 0

จํานวนขาราชการที่มีแผนพัฒนา 34 จํานวนพนักงานราชการที่มีแผนพัฒนา 29 0 0

รอยละ(ตองไมนอยกวา30%) 87.18 รอยละ (ตองไมนอยกวา30%) 100.00 0 56

0 0
จํานวนขรก.ที่ผานการพัฒนา 33 จํานวนพรก.ที่ผานการพัฒนา 23 0

รอยละ (ตองไมนอยกวา30%) 84.62 รอยละ (ตองไมนอยกวา30%) 79.31 5

1

0

0

ที่

ชื่อ-สกุล (ไมนับคนซ้ํา: 

เลือกรายงานคนละ 1 

หลักสูตร)

ประเภท

ตําแหนง 

(คลิกเพื่อ

เลือก)

ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ตอง

พัฒนา

ความสอดคลองตาม

ความรู/ทักษะ/

คุณลักษณะที่กําหนด   

(คลิกเพื่อเลือก)

*คะแนน

ประเมิน

ตนเองกอน

การพัฒนา

*คะแนนประเมิน

กอนการพัฒนา

โดยผูบังคับบัญชา

ระดับตน

วิธีการพัฒนา 

(คลิกเพื่อเลือก)

ชวงเดือน

ที่จะพัฒนา

ชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่

ผานการพัฒนา

วิธีการพัฒนา/หรือ

ระบุหากไมไดรับ

การพัฒนา (คลิก

เพื่อเลือก)

*คะแนน

ประเมิน

ตนเองหลัง

การพัฒนา

*คะแนน

ประเมินหลัง

การพัฒนาโดย

ผูบังคับบัญชา

ระดับตน

**คะแนน

ประเมินการ

นําไปใชประโยชน

โดยผูบังคับบัญชา

ระดับตน

1 นางสาวนพพร  ปานจินดา ขาราชการ กฏระเบียบตางๆ ดานงานบริหาร
ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 3

สงไปอบรมหนวยงาน

อื่น

ต.ค. - มี.ค 

61

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 4 4 4

2 นางสาวอริญญา  บุญประกอบ ขาราชการ กฏระเบียบตางๆ ดานงานบริหาร
ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 3

สงไปอบรมหนวยงาน

อื่น

ต.ค. - มี.ค 

61

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 3 3 3

3 นางสาวพรพิมล  ชุติจิตวิทยา ขาราชการ กฏระเบียบตางๆ ดานงานบริหาร
ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 3

สงไปอบรมหนวยงาน

อื่น

ต.ค. - มี.ค 

61

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 4 4 4

4 นางสุรัตน  สุขุมลักษณ ขาราชการ
งานในระบบ GFMIS สําหรับสวน

ราชการ สวนภูมิภาค

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 3

สงไปอบรมหนวยงาน

อื่น

ต.ค. - มี.ค 

61

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 5 5 5

แผ
น

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

ผล
โปรแกรมสรุปผลอัตโนมัติ (ไมตองกรอกขอมูล)

สรุปวิธีการพัฒนา (คน)

สํานักงานปศุสัตวเขต 7

หนวยงานกรอกขอมูล จํานวนพนักงานราชการ

ทั้งหมดในหนวยงาน

1)หนวยงานกรมฯจัดอบรมเอง

แบบฟอรมรายงานแผน/ผลการพัฒนาผูใตบังคับบัญชารายบุคคล (IDP)  *ปอนขอมูลเฉพาะชองสีขาวเทานั้น*

สรุปแผน-ผลการพัฒนา

9)การใชเทคโนโลย(ียุทธ.กระทรวงฯ, ยุทธ.กรมฯ) 

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

3)E-learning

5)อื่นๆ(การสอนงาน การมอบหมายงานฯลฯ)

2)สงไปอบรบหนวยงานอื่น

4)ชุมชนนักปฏิบัติ

ผลการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินฯ1:รายงานภายในมี.ค./รอบฯ2:รายงานภายในก.ย.)

สรุปขอบเขตการพัฒนาความรู/ทักษะ/คุณลักษณะ (คน)
1)ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสายงาน(SO, ยุทธ.กระทรวงฯ)

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

2)ภาษา (SO)

4)จิตอาสา/บริการ (SO)

5)ความรับผิดชอบ/ซื่อสัตยสุจริต (SO)
6)ทํางานเปนทีม (SO)

7)คิดคน/พัฒนาและประยุกตใชนวัตกรรมใหมๆ(SO,ยุทธ.กระทรวงฯ)

8)กฎหมาย/กฎระเบียบในการปฏิบัติงาน(ยุทธ.กระทรวงฯ)

**เกณฑคะแนนการประเมินการ

นําไปใชประโยชน                                         
5 = นําความรู/ทักษะ/คุณลักษณะท่ี
พัฒนาไปใชประโยชนในงานไดดีมาก                                       
4 = นําความรูฯ ท่ีพัฒนาไปใช
ประโยชนในงานไดดี                                           
3 = นําความรูฯ ท่ีพัฒนาไปใช
ประโยชนในงานไดปานกลาง                                       
2 = นําความรูฯ ท่ีพัฒนาไปใช
ประโยชนในงานไดนอย                                              

1 = นําความรูฯ ไปใชประโยชนใน

งานไดนอยมาก            
          

*เกณฑคะแนนการประเมิน

ความรู/ทักษะ/คุณลักษณะกอน
และหลังการพัฒนา                                          
5 = มีความรู/ทักษะ/คุณลักษณะระดับดี
มาก                                                  
4 = มีความรู/ทักษะ/คุณลักษณะระดับดี         
3 = มีความรู/ทักษะ/คุณลักษณะ
ระดับปานกลาง                                                      
2 = มีความรู/ทักษะ/คุณลักษณะ
ระดับนอย                                                       
1 = มีความรู/ทักษะ/คุณลักษณะใน
ระดับนอยมาก                 

แบบฟอรมIDP: A 



ที่

ชื่อ-สกุล (ไมนับคนซ้ํา: 

เลือกรายงานคนละ 1 

หลักสูตร)

ประเภท

ตําแหนง 

(คลิกเพื่อ

เลือก)

ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ตอง

พัฒนา

ความสอดคลองตาม

ความรู/ทักษะ/

คุณลักษณะที่กําหนด   

(คลิกเพื่อเลือก)

*คะแนน

ประเมิน

ตนเองกอน

การพัฒนา

*คะแนนประเมิน

กอนการพัฒนา

โดยผูบังคับบัญชา

ระดับตน

วิธีการพัฒนา 

(คลิกเพื่อเลือก)

ชวงเดือน

ที่จะพัฒนา

ชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่

ผานการพัฒนา

วิธีการพัฒนา/หรือ

ระบุหากไมไดรับ

การพัฒนา (คลิก

เพื่อเลือก)

*คะแนน

ประเมิน

ตนเองหลัง

การพัฒนา

*คะแนน

ประเมินหลัง

การพัฒนาโดย

ผูบังคับบัญชา

ระดับตน

**คะแนน

ประเมินการ

นําไปใชประโยชน

โดยผูบังคับบัญชา

ระดับตน

แผนการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินฯ 1: รายงานภายในพ.ย./รอบประเมินฯ 2: รายงานภายในพ.ค.) ผลการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินฯ1:รายงานภายในมี.ค./รอบฯ2:รายงานภายในก.ย.)

5 นางสาวอําพร  สุขจินดา
พนักงาน

ราชการ

งานในระบบ GFMIS สําหรับสวน

ราชการ สวนภูมิภาค

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 3

สงไปอบรมหนวยงาน

อื่น

ต.ค. - มี.ค 

61

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 4 4 4

6 นายประสิทธิ์  ตอยติ่ง ขาราชการ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 3

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค. - มี.ค 

61

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 4 4 4

7 นางนิสาชล  ศรีออน ขาราชการ การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ
ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 3

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค. - มี.ค 

61

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 5 5 5

8 นางสาวสิรินาถ อินทรอยู
พนักงาน

ราชการ
การพัฒนางานดานสงเสริมปศุสัตว

คิดคน/พัฒนาและประยุกตใช

นวัตกรรมใหมๆ
2 3

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค. - มี.ค 

61

9 นายภาณนุวัฒน ชื่นชม
พนักงาน

ราชการ
การพัฒนางานดานสงเสริมปศุสัตว

คิดคน/พัฒนาและประยุกตใช

นวัตกรรมใหมๆ
2 3

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค. - มี.ค 

61

10 นางสาวสุธิดา เชษฐสิงห
พนักงาน

ราชการ
การพัฒนางานดานสงเสริมปศุสัตว

คิดคน/พัฒนาและประยุกตใช

นวัตกรรมใหมๆ
2 3

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค. - มี.ค 

61

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 4 4 4

11 นางสาวรัตนาวดี ทับทิมดี
พนักงาน

ราชการ
การพัฒนางานดานสงเสริมปศุสัตว

คิดคน/พัฒนาและประยุกตใช

นวัตกรรมใหมๆ
2 3

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค. - มี.ค 

61

12 นางสาววรรณชนก รุจจนเวท
พนักงาน

ราชการ
การพัฒนางานดานสงเสริมปศุสัตว

คิดคน/พัฒนาและประยุกตใช

นวัตกรรมใหมๆ
2 3

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค. - มี.ค 

61

13 นางสุภา  เสาวสวย ขาราชการ การวิเคราะหนโยบายและแผน
ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 3

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค. - มี.ค 

61

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 4 4 4

14 นายธนัญชัย  เกียรติเถลิงฤทธิ์ ขาราชการ
การเสริมทักษะดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 3 E-learning

ต.ค. - มี.ค 

61

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 3 4 4

15 นายธนกร ซิ้มเกษม ขาราชการ การพัฒนาผูจัดการงานวิจัย
ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 3

สงไปอบรมหนวยงาน

อื่น

ต.ค. - มี.ค 

61

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 4 4 4



ที่

ชื่อ-สกุล (ไมนับคนซ้ํา: 

เลือกรายงานคนละ 1 

หลักสูตร)

ประเภท

ตําแหนง 

(คลิกเพื่อ

เลือก)

ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ตอง

พัฒนา

ความสอดคลองตาม

ความรู/ทักษะ/

คุณลักษณะที่กําหนด   

(คลิกเพื่อเลือก)

*คะแนน

ประเมิน

ตนเองกอน

การพัฒนา

*คะแนนประเมิน

กอนการพัฒนา

โดยผูบังคับบัญชา

ระดับตน

วิธีการพัฒนา 

(คลิกเพื่อเลือก)

ชวงเดือน

ที่จะพัฒนา

ชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่

ผานการพัฒนา

วิธีการพัฒนา/หรือ

ระบุหากไมไดรับ

การพัฒนา (คลิก

เพื่อเลือก)

*คะแนน

ประเมิน

ตนเองหลัง

การพัฒนา

*คะแนน

ประเมินหลัง

การพัฒนาโดย

ผูบังคับบัญชา

ระดับตน

**คะแนน

ประเมินการ

นําไปใชประโยชน

โดยผูบังคับบัญชา

ระดับตน

แผนการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินฯ 1: รายงานภายในพ.ย./รอบประเมินฯ 2: รายงานภายในพ.ค.) ผลการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินฯ1:รายงานภายในมี.ค./รอบฯ2:รายงานภายในก.ย.)

16 นางสาวอัญชลี  โสภาลดาวัลย
พนักงาน

ราชการ
การจัดการฐานขอมูลดานสารสนเทศ

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 3

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค. - มี.ค 

61

17 นางสาวน้ําผึ้ง ภัทรธนานนท
พนักงาน

ราชการ
การพัฒนางานดานยุทธศาสตร

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 3 E-learning

ต.ค. - มี.ค 

61

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 4 5 5

18 นายจําลอง  วรศรี ขาราชการ ระบาดวิทยา
ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 3

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค. - มี.ค 

61

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 4 5 5

19 นายปรัศนี  ชูรัตน ขาราชการ ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง
ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 3

สงไปอบรมหนวยงาน

อื่น

ต.ค. - มี.ค 

61

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 4 4 4

20 นางสาวพิมาลา  เกษมสุข ขาราชการ ระเบียบการจัดซื้อจัดจาง
กฎหมาย/กฎระเบียบในการ

ปฏิบัติงาน
2 3

สงไปอบรมหนวยงาน

อื่น

ต.ค. - มี.ค 

61

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 4 4 4

21 นายภาณุมาศ  สืบเกง ขาราชการ ขั้นตอนการเขียนผลงานวิชาการ
ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 3

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค. - มี.ค 

61

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 5 5 5

22 นายอัครพล  หงษสวัสดิ์ ขาราชการ ขั้นตอนการเขียนผลงานวิชาการ
ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 3

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค. - มี.ค 

61

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 4 4 4

23 นางสาวเสาวรส  โมรา ขาราชการ ขั้นตอนการเขียนผลงานวิชาการ
ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 3

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค. - มี.ค 

61

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 4 4 4

24 นายลีนวัฒน  สุขเกษม ขาราชการ ขั้นตอนการเขียนผลงานวิชาการ
ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 3

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค. - มี.ค 

61

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 5 5 5



ที่

ชื่อ-สกุล (ไมนับคนซ้ํา: 

เลือกรายงานคนละ 1 

หลักสูตร)

ประเภท

ตําแหนง 

(คลิกเพื่อ

เลือก)

ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ตอง

พัฒนา

ความสอดคลองตาม

ความรู/ทักษะ/

คุณลักษณะที่กําหนด   

(คลิกเพื่อเลือก)

*คะแนน

ประเมิน

ตนเองกอน

การพัฒนา

*คะแนนประเมิน

กอนการพัฒนา

โดยผูบังคับบัญชา

ระดับตน

วิธีการพัฒนา 

(คลิกเพื่อเลือก)

ชวงเดือน

ที่จะพัฒนา

ชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่

ผานการพัฒนา

วิธีการพัฒนา/หรือ

ระบุหากไมไดรับ

การพัฒนา (คลิก

เพื่อเลือก)

*คะแนน

ประเมิน

ตนเองหลัง

การพัฒนา

*คะแนน

ประเมินหลัง

การพัฒนาโดย

ผูบังคับบัญชา

ระดับตน

**คะแนน

ประเมินการ

นําไปใชประโยชน

โดยผูบังคับบัญชา

ระดับตน

แผนการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินฯ 1: รายงานภายในพ.ย./รอบประเมินฯ 2: รายงานภายในพ.ค.) ผลการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินฯ1:รายงานภายในมี.ค./รอบฯ2:รายงานภายในก.ย.)

25 นายวัฒนา  ตั้งธนะวัฒน ขาราชการ ขั้นตอนการเขียนผลงานวิชาการ
ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 3

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค. - มี.ค 

61

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 4 4 4

26 นางสาวภัสราพร  ธีรสัพพัญู ขาราชการ ขั้นตอนการเขียนผลงานวิชาการ
ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 3

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค. - มี.ค 

61

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 4 4 4

27 นางมณฑา  ปนเหนงเพ็ชร
พนักงาน

ราชการ
การจัดการงานดานบริหารทั่วไป

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 3

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค. - มี.ค 

61

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 5 5 5

28 นายศุภณัฐ  สังขเอี่ยม
พนักงาน

ราชการ
ระบาดวิทยา

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 3

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค. - มี.ค 

61

29 นางสาวพัชยานันต คหกิจไพศาล
พนักงาน

ราชการ
กฏระเบียบ พรบ. งานดานปศุสัตว

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 3

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค. - มี.ค 

61

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 4 4 4

30 นางสาวพัชรสิตา  กุลพันธธานนท
พนักงาน

ราชการ
การจัดการงานดานบริหารทั่วไป

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 3

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค. - มี.ค 

61

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 4 5 5

31 นายปยะ  รมณียชาติ
พนักงาน

ราชการ
ระบาดวิทยา

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 3

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค. - มี.ค 

61

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 3 4 4

32 นายกัฐพร  ภูเพ็ชร ขาราชการ
ประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตว

แพทย

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 3

สงไปอบรมหนวยงาน

อื่น

ต.ค. - มี.ค 

61

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 2 3 3

33 นายอนุสรณ สังขผาด ขาราชการ
ประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตว

แพทย

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 3

สงไปอบรมหนวยงาน

อื่น

ต.ค. - มี.ค 

61

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 2 2 2



ที่

ชื่อ-สกุล (ไมนับคนซ้ํา: 

เลือกรายงานคนละ 1 

หลักสูตร)

ประเภท

ตําแหนง 

(คลิกเพื่อ

เลือก)

ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ตอง

พัฒนา

ความสอดคลองตาม

ความรู/ทักษะ/

คุณลักษณะที่กําหนด   

(คลิกเพื่อเลือก)

*คะแนน

ประเมิน

ตนเองกอน

การพัฒนา

*คะแนนประเมิน

กอนการพัฒนา

โดยผูบังคับบัญชา

ระดับตน

วิธีการพัฒนา 

(คลิกเพื่อเลือก)

ชวงเดือน

ที่จะพัฒนา

ชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่

ผานการพัฒนา

วิธีการพัฒนา/หรือ

ระบุหากไมไดรับ

การพัฒนา (คลิก

เพื่อเลือก)

*คะแนน

ประเมิน

ตนเองหลัง

การพัฒนา

*คะแนน

ประเมินหลัง

การพัฒนาโดย

ผูบังคับบัญชา

ระดับตน

**คะแนน

ประเมินการ

นําไปใชประโยชน

โดยผูบังคับบัญชา

ระดับตน

แผนการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินฯ 1: รายงานภายในพ.ย./รอบประเมินฯ 2: รายงานภายในพ.ค.) ผลการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินฯ1:รายงานภายในมี.ค./รอบฯ2:รายงานภายในก.ย.)

34 นางสาววนารัตน บารมีรังสิกุล ขาราชการ
ประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตว

แพทย

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 3

สงไปอบรมหนวยงาน

อื่น

ต.ค. - มี.ค 

61

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 2 2 2

35 นางสาวขนิษฐา  เตชวาทกุล ขาราชการ
ประชุมวิชาการนานาชาติทางสัตว

แพทย

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 3

สงไปอบรมหนวยงาน

อื่น

ต.ค. - มี.ค 

61

36 นางสาวสุนารี  อนันตชัย
พนักงาน

ราชการ
การจัดการงานดานบริหารทั่วไป

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 3

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค. - มี.ค 

61

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 4 4 4

37 นายประเสริฐ ภูแกว
พนักงาน

ราชการ
การจัดการงานดานบริหารทั่วไป

ความรู/ทักษะเฉพาะทางในสาย

งาน
2 3

หนวยงานกรมฯจัด

อบรมเอง

ต.ค. - มี.ค 

61

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 2 2 2

38 นายกฤษณ บุญพิทักษ ขาราชการ

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 4 4 4

39 นายวรวุฒิ วิเศษโส ขาราชการ

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 3 3 3

40
นางสาวปรางคทิพย เหลืองอรัญ

นภา
ขาราชการ

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 4 4 4

41 นายศุภวัฒน วองสงสาร ขาราชการ

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 4 5 5

42 นายนพพร หนูรัตน ขาราชการ

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 4 5 5



ที่

ชื่อ-สกุล (ไมนับคนซ้ํา: 

เลือกรายงานคนละ 1 

หลักสูตร)

ประเภท

ตําแหนง 

(คลิกเพื่อ

เลือก)

ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ตอง

พัฒนา

ความสอดคลองตาม

ความรู/ทักษะ/

คุณลักษณะที่กําหนด   

(คลิกเพื่อเลือก)

*คะแนน

ประเมิน

ตนเองกอน

การพัฒนา

*คะแนนประเมิน

กอนการพัฒนา

โดยผูบังคับบัญชา

ระดับตน

วิธีการพัฒนา 

(คลิกเพื่อเลือก)

ชวงเดือน

ที่จะพัฒนา

ชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่

ผานการพัฒนา

วิธีการพัฒนา/หรือ

ระบุหากไมไดรับ

การพัฒนา (คลิก

เพื่อเลือก)

*คะแนน

ประเมิน

ตนเองหลัง

การพัฒนา

*คะแนน

ประเมินหลัง

การพัฒนาโดย

ผูบังคับบัญชา

ระดับตน

**คะแนน

ประเมินการ

นําไปใชประโยชน

โดยผูบังคับบัญชา

ระดับตน

แผนการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินฯ 1: รายงานภายในพ.ย./รอบประเมินฯ 2: รายงานภายในพ.ค.) ผลการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินฯ1:รายงานภายในมี.ค./รอบฯ2:รายงานภายในก.ย.)

43 นางสาวชมพูนุช สุขประเสริฐ ขาราชการ

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 4 4 4

44 นางสาวธารทิพย บางแกว ขาราชการ

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 4 4 4

45 นายกฤษติน ทองศรีมวง ขาราชการ

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 5 5 5

46 นายภัคธนัช พรมบุญแกว ขาราชการ

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 4 4 4

47 นายอนงคภัทร ธัญญากวิน ขาราชการ

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 4 4 4

48 นายธีรรัชต ชมศรีเมฆ ขาราชการ

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 4 4 4



ที่

ชื่อ-สกุล (ไมนับคนซ้ํา: 

เลือกรายงานคนละ 1 

หลักสูตร)

ประเภท

ตําแหนง 

(คลิกเพื่อ

เลือก)

ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ตอง

พัฒนา

ความสอดคลองตาม

ความรู/ทักษะ/

คุณลักษณะที่กําหนด   

(คลิกเพื่อเลือก)

*คะแนน

ประเมิน

ตนเองกอน

การพัฒนา

*คะแนนประเมิน

กอนการพัฒนา

โดยผูบังคับบัญชา

ระดับตน

วิธีการพัฒนา 

(คลิกเพื่อเลือก)

ชวงเดือน

ที่จะพัฒนา

ชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่

ผานการพัฒนา

วิธีการพัฒนา/หรือ

ระบุหากไมไดรับ

การพัฒนา (คลิก

เพื่อเลือก)

*คะแนน

ประเมิน

ตนเองหลัง

การพัฒนา

*คะแนน

ประเมินหลัง

การพัฒนาโดย

ผูบังคับบัญชา

ระดับตน

**คะแนน

ประเมินการ

นําไปใชประโยชน

โดยผูบังคับบัญชา

ระดับตน

แผนการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินฯ 1: รายงานภายในพ.ย./รอบประเมินฯ 2: รายงานภายในพ.ค.) ผลการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินฯ1:รายงานภายในมี.ค./รอบฯ2:รายงานภายในก.ย.)

49 นายชาญวิทย โสภาลดาวัลย ขาราชการ

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 3 3 3

50 นายธัญญวรรษ บุษบา
พนักงาน

ราชการ

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 3 4 4

51 นายธนัญชัย แสงจันทร
พนักงาน

ราชการ

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 3 3 3

52 นางพัฒนีพร พรยั่งยืนสุกุล
พนักงาน

ราชการ

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 3 3 3

53 นายปยะชาติ อวมแดง
พนักงาน

ราชการ

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 2 2 2

54 นายสุรศักดิ์ ศรสุวรรณวุฒิ
พนักงาน

ราชการ

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 3 3 3

55 นายสมหมาย ศิวะพฤฒาวาส
พนักงาน

ราชการ

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 3 4 4

56 นายนิพนธ สนิทปญญาวุโธ
พนักงาน

ราชการ

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 3 4 4



ที่

ชื่อ-สกุล (ไมนับคนซ้ํา: 

เลือกรายงานคนละ 1 

หลักสูตร)

ประเภท

ตําแหนง 

(คลิกเพื่อ

เลือก)

ระบุชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่ตอง

พัฒนา

ความสอดคลองตาม

ความรู/ทักษะ/

คุณลักษณะที่กําหนด   

(คลิกเพื่อเลือก)

*คะแนน

ประเมิน

ตนเองกอน

การพัฒนา

*คะแนนประเมิน

กอนการพัฒนา

โดยผูบังคับบัญชา

ระดับตน

วิธีการพัฒนา 

(คลิกเพื่อเลือก)

ชวงเดือน

ที่จะพัฒนา

ชื่อเรื่อง/หลักสูตรที่

ผานการพัฒนา

วิธีการพัฒนา/หรือ

ระบุหากไมไดรับ

การพัฒนา (คลิก

เพื่อเลือก)

*คะแนน

ประเมิน

ตนเองหลัง

การพัฒนา

*คะแนน

ประเมินหลัง

การพัฒนาโดย

ผูบังคับบัญชา

ระดับตน

**คะแนน

ประเมินการ

นําไปใชประโยชน

โดยผูบังคับบัญชา

ระดับตน

แผนการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินฯ 1: รายงานภายในพ.ย./รอบประเมินฯ 2: รายงานภายในพ.ค.) ผลการพัฒนารายบุคคล (รอบประเมินฯ1:รายงานภายในมี.ค./รอบฯ2:รายงานภายในก.ย.)

57 นางสาวเสาวนิต วุฒิไกรรัตน
พนักงาน

ราชการ

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 4 4 4

58 นายบรรจง ฐิติอมรพันธ
พนักงาน

ราชการ

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 4 4 4

59 นายสราวุธ สีขาว
พนักงาน

ราชการ

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 3 4 4

60 นายธนกฤต ชุติพงศศาศวัต
พนักงาน

ราชการ

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 4 4 4

61 นายชานนท กลองสูงเนิน
พนักงาน

ราชการ

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 4 4 4

62 นางสาวอรอนงค จันทรมาลา
พนักงาน

ราชการ

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 3 4 4

63 นายเพชร บัวสุวรรณ
พนักงาน

ราชการ

แนวทางการปฏิบัติในการ

บันทึกขอมูลการจัดซื้อจัด

จางภาครัฐดวยระบบตลาด

อิเล็กทรอนิกส ประจําป

งบประมาณ 2561

ชุมชนนักปฏิบัติ 3 4 4



หลักฐานที่ตองแสดงบนเว็บไซต (สําหรับหนวยงาน)  

1.การดําเนินการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 5 คะแนน 4 คะแนน 3 คะแนน 2 คะแนน 1 คะแนน

แบบฟอรมIDP: A แบบฟอรมIDP: B

3)รายงานขอมูล/วิธีการ

 ชัดเจนเปนรูปธรรม

ขอมูลการรายงาน

ตามแบบฟอรม

ครบถวน สมบูรณ

และมีความ

สอดคลอง

ขอมูลการรายงาน

ตามแบบฟอรมไม

ครบถวนและไม

สอดคลองจํานวน

มากกวา 1 ชอง

ขอมูลการรายงาน

ตามแบบฟอรมไม

ครบถวนและไม

สอดคลองจํานวน

มากกวา 2 ชอง

ขอมูลการรายงาน

ตามแบบฟอรมไม

ครบถวนและไม

สอดคลองจํานวน

มากกวา 3 ชอง

ขอมูลการรายงานตาม

แบบฟอรมไมครบถวน

และไมสอดคลอง

จํานวนมากกวา 4 

ชองขึ้นไป

สําหรับเจาหนาที กกจ.

คะแนน

1 ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด (ทั้งแผน

และผล)

2 ดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนด(ขรก.

30%,พรก.30%)

3 รายงานขอมูล/วิธีการชัดเจนเปนรูปธรรม

รวมคะแนน (เต็ม 15 คะแนน)

สรุปผลการประเมิน
คะแนน น้ําหนัก รวม

1 3.33

2
3.33

หลักฐานการติดตามการนําไปใชประโยชนฯ เชน สรุปผลการประเมินติดตามผลการนําความรูไปใชประโยชนฯพรอมตัวอยาง

แบบประเมินฯ เปนตน

เกณฑการพิจารณาประเมินคะแนน (สําหรับกองการเจาหนาที)่

โค
รง

กา
รพ

ัฒ
นา

ดว
ยว

ิธีก
าร

จัด
ตั้ง

ชุม
ชน

นัก
ปฏ

ิบัต
ิ (C

oP
)

ประเด็นการพิจารณา

มีรายงานตาม

แบบฟอรมไมครบ

ตามเปาหมาย โดย

มีการพัฒนาขรก.

หรือพรก. มากกวา

รอยละ 25 แตไม

ถึงรอยละ 30

มีรายงานตาม

แบบฟอรมครบ

ตามเปาหมาย

(ขาราชการรอยละ

30 และพนักงาน

ราชการรอยละ30)

แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผูใตบังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

คะแนน ประเด็นการพิจารณา

2. โครงการพัฒนาที่ดีโดดเดนของหนวยงาน ดวยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ตามนโยบาย Unit School (Unit School 

Best Practice) 1 โครงการ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน

หลักฐานการวางแผน เชน แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรายครั้ง เปนตน

หลักฐานการดําเนินการ เชน รูปถาย เนื้อหาบทเรียน ผลงานที่ไดจากการเรียนรู บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ของผูเขารวมCoP เปนตน

หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู เชน สรุปผลการเรียนรูของผูเขารวมฯพรอมตัวอยางแบบประเมินผลการเรียนรู เปนตน

คะแนนประเมินโครงการ Best Practice
คะแนนประเมินการดําเนินการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาตาม

แบบฟอรมIDP: A

ประเด็นการพิจารณา

สรุปคะแนนที่หนวยงานไดรับ (เต็ม 100 คะแนน)

ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด

แสดงหลักฐานการดําเนินการครบถวน

รายงานขอมูล/วิธีการชัดเจนเปนรูปธรรม

โครงการพัฒนาดวยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบายUnit School ที่ดีโดด

เดนของหนวยงาน(Unit School Best Practice) *คาน้ําหนัก50%*

รวมคะแนน (เต็ม 15 คะแนน)

การดําเนินการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาตามแบบฟอรมIDP: A *คาน้ําหนัก50%*

องคประกอบคะแนน

มีการแสดง

หลักฐานการ

ดําเนินโครงการ

Best Practiceบน

เว็บไซดตาม

วิธีการที่กําหนด 

ขาดไป 2 ขั้นตอน

มีการแสดง

หลักฐานการดําเนิน

โครงการBest 

Practiceบนเว็บ

ไซดตามวิธีการที่

กําหนด ขาดไป 3 

ขั้นตอน

ไมมีการแสดง

หลักฐานการดําเนิน

โครงการBest 

Practiceบนเว็บไซด

ตามวิธีการที่กําหนด

2)แสดงหลักฐานการ

ดําเนินการไดครบถวน

มีการแสดงวิธีการที่

ไมชัดเจนและไม

สอดคลองกัน3 

ขั้นตอน

มีการแสดงวิธีการที่

ไมชัดเจนและไม

สอดคลองกัน4 

ขั้นตอน

3)รายงานขอมูล/วิธีการ

 ชัดเจนเปนรูปธรรม

มีการแสดงวิธีการ

ที่ไมชัดเจนและไม

สอดคลองกัน 1 

ขั้นตอน

มีการแสดงวิธิการ

ในแตละขั้นตอนที่

ชัดเจนและ

สอดคลองทุก

ขั้นตอน

มีการแสดงวิธีการ

ที่ไมชัดเจนและไม

สอดคลองกัน2 

ขั้นตอน

กา
รด

ําเ
นิน

กา
รพ

ัฒ
นา

ผูใ
ตบ

ังค
ับบ

ัญ
ชา

(ต
าม

แบ
บฟ

อร
มI

DP
: A

)

1)ดําเนินการภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

มีการรายงาน

ภายในเวลาที่

กําหนด

ไมสงรายงานภายในเวลาที่กําหนด หักคะแนนวันละ 0.5 คะแนน

มีการแสดง

หลักฐานการ

ดําเนินโครงการ

Best Practiceบน

เว็บไซดตาม

วิธีการที่กําหนด

ครบทุกขั้นตอน

มีการแสดง

หลักฐานการ

ดําเนินโครงการ

Best Practiceบน

เว็บไซดตาม

วิธีการที่กําหนด 

ขาดไป 1 ขั้นตอน

2)ดําเนินการไดตาม

เปาหมายที่กําหนด

1)ดําเนินการภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด

มีการรายงานตาม

แบบฟอรมIDP: A

ภายในเวลาที่

กําหนด

ไมสงรายงานตามแบบฟอรมIDP: Aภายในเวลาที่กําหนด หักคะแนนวันละ 0.5 

คะแนน

มีรายงานตาม

แบบฟอรมไมครบ

ตามเปาหมาย โดย

มีการพัฒนาขรก.

หรือพรก. มากกวา

รอยละ 20 แตไม

ถึงรอยละ 25

มีรายงานตาม

แบบฟอรมไมครบ

ตามเปาหมาย โดย

มีการพัฒนาขรก.

หรือพรก. มากกวา

รอยละ 15 แตไม

ถึงรอยละ 20

มีรายงานตาม

แบบฟอรมไมครบ

ตามเปาหมาย โดยมี

การพัฒนาขรก.หรือ

พรก. นอยกวารอย

ละ 15

ลงช่ือ ..................................................ผูบังคับบัญชา 

(......................................................................................) 

ตําแหนง ......................................................................... 

   

แบบฟอรมIDP: B 

ลงช่ือ ..............................................ผูจัดเก็บขอมลู 

(..................................................................................) 

ตําแหนง ..................................................................... 
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