แบบตรวจสอบการรายงานผลการพัฒนาผูใตบังคับบัญชารายบุคคล (IDP)

เกณฑการพิจารณาประเมินคะแนน (สําหรับกองการเจาหนาที)่

หลักฐานที่ตองแสดงบนเว็บไซต (สําหรับหนวยงาน)

หลักฐานการดําเนินการ เชน รูปถาย เนื้อหาบทเรียน ผลงานที่ไดจากการเรียนรู บันทึกสรุปบทเรียนจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ของผูเขารวมCoP เปนตน

หลักฐานการประเมินผลการเรียนรู เชน สรุปผลการเรียนรูของผูเขารวมฯพรอมตัวอยางแบบประเมินผลการเรียนรู เปนตน
หลักฐานการติดตามการนําไปใชประโยชนฯ เชน สรุปผลการประเมินติดตามผลการนําความรูไปใชประโยชนฯพรอมตัวอยาง
แบบประเมินฯ เปนตน

ลงชื่อ ...........................................ผูจัดเก็บขอมูล

ลงชื่อ ..............................................ผูบังคับบัญชา

(......นายอดิศร แดนแกวมูล.......................)

(..............นายอภิชาติ สุวรรณชัยรบ...........................)

ตําแหนง ......ปศุสัตวอําเภอหวยราช..............
ตําแหนง ......ปศุสัตวจังหวัดบุรีรัมย.....................................
สาหรบเจาหนาท กกจ.
คะแนนประเมินการดําเนินการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาตาม
คะแนนประเมินโครงการ Best Practice
แบบฟอรมIDP: A
ประเด็นการพิจารณา
คะแนน
คะแนน
ประเด็นการพิจารณา
1 ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด (ทั้งแผน
ดําเนินการภายในระยะเวลาที่กําหนด
และผล)
2 ดําเนินการไดตามเปาหมายที่กําหนด(ขรก.
แสดงหลักฐานการดําเนินการครบถวน
30%,พรก.30%)
รายงานขอมูล/วิธีการชัดเจนเปนรูปธรรม
3 รายงานขอมูล/วิธีการชัดเจนเปนรูปธรรม
รวมคะแนน (เต็ม 15 คะแนน)

สรุปผลการประเมิน

องคประกอบคะแนน
1 การดําเนินการพัฒนาผูใตบังคับบัญชาตามแบบฟอรมIDP: A *คาน้ําหนัก50%*
2 โครงการพัฒนาดวยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ตามนโยบายUnit School ที่ดีโดด
เดนของหนวยงาน(Unit School Best Practice) *คาน้ําหนัก50%*

คะแนน

น้ําหนัก
3.33
3.33

สรุปคะแนนที่หนวยงานไดรับ (เต็ม 100 คะแนน)

รวม

การดําเนินการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา(ตามแบบฟอรมIDP: A)

Best Practice) 1 โครงการ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน
หลักฐานการวางแผน เชน แผนปฏิบัติการชุมชนนักปฏิบัติ แผนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูรายครั้ง เปนตน

ประเด็นการพิจารณา

โครงการพัฒนาดวยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ (CoP)

1.การดําเนินการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา
แบบฟอรมIDP: B
แบบฟอรมIDP: A
2. โครงการพัฒนาที่ดีโดดเดนของหนวยงาน ดวยวิธีการจัดตั้งชุมชนนักปฏิบัติ(CoP) ตามนโยบาย Unit School (Unit School

รวมคะแนน (เต็ม 15 คะแนน)

แบบฟอรมIDP: B

1)ดําเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
2)ดําเนินการไดตาม
เปาหมายที่กําหนด

5 คะแนน
มีการรายงานตาม
แบบฟอรมIDP: A
ภายในเวลาที่
กําหนด
มีรายงานตาม
แบบฟอรมครบ
ตามเปาหมาย
(ขาราชการรอยละ
30 และพนักงาน
ราชการรอยละ30)

4 คะแนน

3 คะแนน

2 คะแนน

1 คะแนน

ไมสงรายงานตามแบบฟอรมIDP: Aภายในเวลาที่กําหนด หักคะแนนวันละ 0.5
คะแนน

มีรายงานตาม
แบบฟอรมไมครบ
ตามเปาหมาย โดย
มีการพัฒนาขรก.
หรือพรก. มากกวา
รอยละ 25 แตไม
ถึงรอยละ 30

มีรายงานตาม
แบบฟอรมไมครบ
ตามเปาหมาย โดย
มีการพัฒนาขรก.
หรือพรก. มากกวา
รอยละ 20 แตไม
ถึงรอยละ 25

มีรายงานตาม
มีรายงานตาม
แบบฟอรมไมครบ แบบฟอรมไมครบ
ตามเปาหมาย โดย ตามเปาหมาย โดยมี
มีการพัฒนาขรก. การพัฒนาขรก.หรือ
หรือพรก. มากกวา พรก. นอยกวารอย
รอยละ 15 แตไม
ละ 15
ถึงรอยละ 20

3)รายงานขอมูล/วิธีการ ขอมูลการรายงาน ขอมูลการรายงาน ขอมูลการรายงาน ขอมูลการรายงาน
ตามแบบฟอรม ตามแบบฟอรมไม ตามแบบฟอรมไม ตามแบบฟอรมไม
ชัดเจนเปนรูปธรรม

1)ดําเนินการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
2)แสดงหลักฐานการ
ดําเนินการไดครบถวน

3)รายงานขอมูล/วิธีการ
ชัดเจนเปนรูปธรรม

ขอมูลการรายงานตาม
แบบฟอรมไมครบถวน
และไมสอดคลอง
ครบถวนและไม
จํ
านวนมากกวา 4
สอดคลองจํานวน
ชองขึ้นไป
มากกวา 3 ชอง

ครบถวน สมบูรณ ครบถวนและไม ครบถวนและไม
และมีความ
สอดคลองจํานวน สอดคลองจํานวน
สอดคลอง
มากกวา 1 ชอง มากกวา 2 ชอง
มีการรายงาน
ไมสงรายงานภายในเวลาที่กําหนด หักคะแนนวันละ 0.5 คะแนน
ภายในเวลาที่
กําหนด

มีการแสดง
หลักฐานการ
ดําเนินโครงการ
Best Practiceบน
เว็บไซดตาม
วิธีการที่กําหนด
ครบทุกขั้นตอน
มีการแสดงวิธิการ
ในแตละขั้นตอนที่
ชัดเจนและ
สอดคลองทุก
ขั้นตอน

มีการแสดง
หลักฐานการ
ดําเนินโครงการ
Best Practiceบน
เว็บไซดตาม
วิธีการที่กําหนด
ขาดไป 1 ขั้นตอน
มีการแสดงวิธีการ
ที่ไมชัดเจนและไม
สอดคลองกัน 1
ขั้นตอน

มีการแสดง
มีการแสดง
หลักฐานการ หลักฐานการดําเนิน
ดําเนินโครงการ
โครงการBest
Best Practiceบน Practiceบนเว็บ
เว็บไซดตาม
ไซดตามวิธีการที่
วิธีการที่กําหนด กําหนด ขาดไป 3
ขาดไป 2 ขั้นตอน
ขั้นตอน
มีการแสดงวิธีการ มีการแสดงวิธีการที่
ที่ไมชัดเจนและไม ไมชัดเจนและไม
สอดคลองกัน2
สอดคลองกัน3
ขั้นตอน
ขั้นตอน

ไมมีการแสดง
หลักฐานการดําเนิน
โครงการBest
Practiceบนเว็บไซด
ตามวิธีการที่กําหนด

มีการแสดงวิธีการที่
ไมชัดเจนและไม
สอดคลองกัน4
ขั้นตอน

