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ชื่อตัวชี้วัด : ระดับความสําเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
ผู้กํากับดูแลตัวชี้วัด :  หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ผู้จัดเก็บข้อมูล :  นายสมเกียรติ  กรอบแก้ว 
โทรศัพท์ :  02-653-4444 ต่อ 1511 โทรศัพท์ : 02-653-4444 ต่อ 1513   
คําอธบิาย :  

สํานักงาน ก .พ . ได้กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการตาม
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ใช้แทนหลักเกณฑ์และวิธีเดิม โดยมีผลบังคับใช้
ต้ังแต่รอบการประเมินในวันที่ 1 ตุลาคม 2552 ดังน้ัน กรมปศุสัตว์จึงได้พัฒนาระบบบริหารผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Management System) เ พ่ือใช้เป็นแนวทางดําเนินการบริหารผลการ
ปฏิบัติงานกรมปศุสัตว์ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 โดยแนวคิดและหลักการบริหารผลการปฏิบัติงาน
แตกต่างไปจากเดิมหลายประการ โดยเฉพาะเร่ืองบทบาทหน้าที่ในการประเมินผลงานในปัจจุบันยึดถือการ
มีส่วนร่วมในกระบวนการของทุกฝ่าย และผู้บังคับบัญชามีบทบาทหน้าที่เป็น “ผู้สอนงาน” ต้องมี
กระบวนการ ให้คําแนะนํา สอนงาน วิธีการปฏิบัติ และแนวทางที่จะให้บรรลุผลสําเร็จของงาน ให้ข้อมูล
เก่ียวกับการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขผลงาน ทั้งน้ี กระบวนการพัฒนาบุคลากรเป็นกระบวนการหน่ึงที่ต้อง
ดําเนินการควบคู่กันไปกับการบริหารผลการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้บังคับบัญชามีบทบาทหน้าที่ที่สําคัญในการ
พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ ความสามารถและสมรรถนะท่ีเหมาะสม ดังน้ัน เพ่ือให้ผลการปฏิบัติงาน
บรรลุเป้าหมายร่วมกัน กรมปศุสัตว์จึงได้กําหนดตัวช้ีวัดระดับความสําเร็จของการพัฒนาบุคลากรเป็น
ตัวช้ีวัดรายบุคคลของผู้บริหาร  

 

 
ข้อมูลผลการดําเนนิงาน :   

 
 
 
 

ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตล่ะขัน้ตอน  
1 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดการประชุมการจัดทําแผนการพัฒนา

รายบุคคลของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร เพ่ือให้ข้าราชการและพนักงานราชการ
ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร มีส่วนร่วมในการพิจารณาการจัดทําแผนการ
พัฒนาบุคลากร รอบท่ี 2/2558 โดยที่ประชุมได้เห็นชอบให้ข้าราชการและ
พนักงานราชการได้มีการพัฒนาตนเองและพัฒนาสมรรถนะการสั่งสมความ
เช่ียวชาญในงานอาชีพ โดยเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตร “การเสริมสร้าง
ศักยภาพ เพ่ือพัฒนาระบบราชการ”  ของสํานักพัฒนาระบบบริหาร สํานักงาน
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ตามเอกสารหมายเลข 1)  

2 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้แจ้งเวียนแผนการพัฒนาบุคลากรให้
ข้าราชการและพนักงานราชการทุกคนให้เข้าใจและรับทราบอย่างทั่วถึง เมื่อ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 (ตามเอกสารหมายเลข 1) 
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ระดับคะแนน การดําเนินงานในแตล่ะขัน้ตอน  
3 ข้าราชการและพนักงานราชการของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้เข้ารับการ

พัฒนาตามแผนการพัฒนาบุคลากร ในหลกัสูตร “การเสริมสร้างศักยภาพ เพ่ือ
พัฒนาระบบราชการ”  ของสํานักพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์  ดังน้ี   

กลุ่มเป้าหมาย จํานวนบุคลากร
ทั้งหมด 

จํานวนบุคลากรที่
ได้รับการพัฒนา 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ข้าราชการ 3 3 100 
พนักงาน
ราชการ 

4 4 100 

 (ตามเอกสารหมายเลข 2) 
 

4 - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้มีการติดตามและประเมินผลการพัฒนา
บุคลากร โดยมอบหมายงานให้ปฏิบัติ  สอนงานเป็นระยะ ประเมินพฤติกรรม
ระหว่างการพัฒนา และประเมินผลทั้งจากผู้สอนงานและผู้เรียน (ตามเอกสาร
หมายเลข 3) 

 
5 - กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้ประเมินผลการพัฒนาบุคลากรตามเกณฑ์ที่

กําหนด โดยผลการประเมินสรุปได้ดังน้ี  
กลุ่มเป้าหมาย จํานวนบุคลากรที่

ได้รับการพัฒนา 
จํานวนบุคลากรที่
ผลการประเมนิ
ผ่านตามเกณฑ์ 

คิดเป็น 
ร้อยละ 

ข้าราชการ 3 3 100 
พนักงาน
ราชการ 

4 4 100 

และรายงานผลการพัฒนาให้กองการเจ้าหน้าที่ภายในระยะเวลาที่ กําหนด  
รวมทั้งได้รายงานผลการดําเนินงานเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของกลุ่มพัฒนาระบบ
บริหาร (ตามเอกสารหมายเลข 4) 
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เกณฑ์การใหค้ะแนน : 
ระดับคะแนน เกณฑ์การพิจารณาคะแนน 

1 มีการวางแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP)ทั้ง 2 กลุ่มเป้าหมาย คือ ข้าราชการไม่
น้อยกว่าร้อยละ 20 ของข้าราชการทั้งหมดในหน่วยงาน  และพนักงานราชการไม่น้อย
กว่าร้อยละ 20 ของพนักงานราชการทั้งหมดในหน่วยงาน โดยร่วมกันวางแผนระหว่าง
ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม ทั้งวิธีฝึกอบรมและวิธีการพัฒนาอื่นๆ 
ได้แก่ การสอนงาน การจัดชุมชนนักปฏิบัติ หรือการพัฒนาด้วยตนเอง  

2 มีการส่ือสาร เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ แผนพัฒนาบุคลากรให้บุคลากรในสังกัดทุกคน
เข้าใจและรับทราบอย่างทั่วถึง ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน 

3 มีการนําแผนพัฒนาบุคลากรไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ตามเป้าหมายที่กําหนด 
4 มีการประเมินและติดตามผลการพัฒนาบุคลากร 
5 มีการรายงานผลการพัฒนาตามแผนท่ีกําหนดและเผยแพร่ถ่ายทอดวิธีดําเนินการและ

ผลสัมฤทธ์ิของการพัฒนาที่เป็นรูปธรรม สามารถเป็นแบบอย่างให้หน่วยงานอ่ืนๆได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันภายในกรมปศุสัตว์ทางเว็บไซด์ของหน่วยงาน  

 

การคํานวณคะแนนจากผลการดําเนินงาน : 
 

ตัวชี้วัด 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

ผลการ
ดําเนนิงาน 

ค่าคะแนน 
ที่ได้ 

ค่าคะแนน    
ถ่วงน้ําหนัก 

ระดับความสําเร็จในการพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

20.0 5 5 1.00 

คําชี้แจงการปฏิบัติงาน/มาตรการท่ีได้ดําเนินการ  
1. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรหน่วยงาน โดยกําหนดผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน 
2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ได้มีถ่ายทอดเป้าหมายตัวช้ีวัดลงไปสู่ระดับบุคคล  

ปัจจัยสนับสนนุต่อการดําเนนิงาน :   
1. หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ให้ความสาํคัญกับการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงาน และมสี่วนร่วมใน

การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างต่อเน่ือง 
2. บุคลากรของกลุ่มพัฒนาระบบบริหารให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี  

อุปสรรคต่อการดําเนินงาน :      
  ไม่ม ี     
หลักฐานอ้างอิง :  
1. สําเนาแผนการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ 2/2558 ที่ได้มีการแจ้งเวียนให้ทราบโดยทั่วกัน  
2. รายงานผลการฝึกอบรม 
3. แบบรายงานการติดตามและประเมินหลังการพัฒนา 
4. รายงานผลการพัฒนาบุคลากร รอบ 2/2558 


