
แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
เร่ือง การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณด้านยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 

ชื่อ อนุวัฒน์ อุประดิษฐ์ ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

1. โปรดประเมินตนเองและให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ 1-5  
(1 = น้อยมาก  5 = ดีมาก) 

ประเด็นการประเมิน ประเมินตนเอง 
ประเมินโดย

ผู้บังคับบัญชาระดับต้น* 

1) ระดับการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 5 5 

2) ระดับการปฏิบัติงานดีขึ้นเพียงใด 5 5 

คะแนนรวม (เต็ม 10 คะแนน) 10 10 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/2, เต็ม 5 คะแนน) 5 5 
*คะแนนเฉล่ียท่ีได้รับการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น นำไปใช้รายงานในแบบฟอร์มIDP 
2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีท่านได้นำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผูรั้บการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

- - 

3. นอกจากท่ีท่านได้นำความรู้จากการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัตินี้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่านแล้ว ท่านยังได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
เรื่องอื่นๆหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    เผยแพร่ความรู้ท่ีได้ใหก้ับผู้ร่วมงาน                 พยายามนำความรู้ท่ีได้มาพัฒนาองค์กร         

  ให้ความช่วยเหลือ/แนะนำผู้ร่วมงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่ีเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

       อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................................            ไม่ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ 

                  ผู้รวบรวม 

 

 

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

 

 



แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
เร่ือง การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณด้านยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 

ชื่อ มนัสวี ไทยาภิรมย์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

1. โปรดประเมินตนเองและให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ 1-5  
(1 = น้อยมาก  5 = ดีมาก) 

ประเด็นการประเมิน ประเมินตนเอง 
ประเมินโดย

ผู้บังคบับัญชาระดับต้น* 

1) ระดับการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 5 5 

2) ระดับการปฏิบัติงานดีขึ้นเพียงใด 5 5 

คะแนนรวม (เต็ม 10 คะแนน) 10 10 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/2, เต็ม 5 คะแนน) 5 5 
*คะแนนเฉล่ียท่ีได้รับการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น นำไปใช้รายงานในแบบฟอร์มIDP 
2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีท่านได้นำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้รับการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

- - 

3. นอกจากท่ีท่านได้นำความรู้จากการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัตินี้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่านแล้ว ท่านยังได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
เรื่องอื่นๆหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    เผยแพร่ความรู้ท่ีได้ใหก้ับผู้ร่วมงาน                 พยายามนำความรู้ท่ีได้มาพัฒนาองค์กร         

  ให้ความช่วยเหลือ/แนะนำผู้ร่วมงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่ีเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

       อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................................            ไม่ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ 

                  ผู้รวบรวม 

 

 

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

 



 

แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
เร่ือง การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณด้านยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 

ชื่อ เตือนจิตต์ พวงไม้มิ่ง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

1. โปรดประเมินตนเองและให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ 1-5  
(1 = น้อยมาก  5 = ดีมาก) 

ประเด็นการประเมิน ประเมินตนเอง 
ประเมินโดย

ผู้บังคับบัญชาระดับต้น* 

1) ระดับการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 5 5 

2) ระดับการปฏิบัติงานดีขึ้นเพียงใด 4 5 

คะแนนรวม (เต็ม 10 คะแนน) 9 10 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/2, เต็ม 5 คะแนน) 4.5 5 
*คะแนนเฉล่ียท่ีได้รับการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น นำไปใช้รายงานในแบบฟอร์มIDP 
2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีท่านได้นำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผูรั้บการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

- - 

3. นอกจากท่ีท่านได้นำความรู้จากการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัตินี้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่านแล้ว ท่านยังได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
เรื่องอื่นๆหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    เผยแพร่ความรู้ท่ีได้ใหก้ับผู้ร่วมงาน                 พยายามนำความรู้ท่ีได้มาพัฒนาองค์กร         

  ให้ความช่วยเหลือ/แนะนำผู้ร่วมงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่ีเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

       อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................................            ไม่ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ 

                  ผู้รวบรวม 

 

 

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 



แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
เร่ือง การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณด้านยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 

ชื่อ วริศรา หวังดี ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

1. โปรดประเมินตนเองและให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ 1-5  
(1 = น้อยมาก  5 = ดีมาก) 

ประเด็นการประเมิน ประเมินตนเอง 
ประเมินโดย

ผู้บังคับบัญชาระดับต้น* 

1) ระดับการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 5 5 

2) ระดับการปฏิบัติงานดีขึ้นเพียงใด 4 5 

คะแนนรวม (เต็ม 10 คะแนน) 9 10 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/2, เต็ม 5 คะแนน) 4.5 5 
*คะแนนเฉล่ียท่ีได้รับการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น นำไปใช้รายงานในแบบฟอร์มIDP 
2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีท่านได้นำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้รับการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

- - 

3. นอกจากท่ีท่านได้นำความรู้จากการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัตินี้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่านแล้ว ท่านยังได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
เรื่องอื่นๆหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    เผยแพร่ความรู้ท่ีได้ใหก้ับผู้ร่วมงาน                 พยายามนำความรู้ท่ีได้มาพัฒนาองค์กร         

  ให้ความช่วยเหลือ/แนะนำผู้ร่วมงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่ีเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

       อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................................            ไม่ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ 

                  ผู้รวบรวม 

 

 

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

 



แบบประเมนิติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
เร่ือง การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณด้านยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 

ชื่อ สุวิทย์ ประชุม ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

1. โปรดประเมินตนเองและให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ 1-5  
(1 = น้อยมาก  5 = ดีมาก) 

ประเด็นการประเมิน ประเมินตนเอง 
ประเมินโดย

ผู้บังคับบัญชาระดับต้น* 

1) ระดับการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 5 5 

2) ระดับการปฏิบัติงานดีขึ้นเพียงใด 5 5 

คะแนนรวม (เต็ม 10 คะแนน) 10 10 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/2, เต็ม 5 คะแนน) 5 5 
*คะแนนเฉล่ียท่ีได้รับการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น นำไปใช้รายงานในแบบฟอร์มIDP 
2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีท่านได้นำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้รับการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

- - 

3. นอกจากท่ีท่านได้นำความรู้จากการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัตินี้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่านแล้ว ท่านยังได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
เรื่องอื่นๆหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    เผยแพร่ความรู้ท่ีได้ใหก้ับผู้ร่วมงาน                 พยายามนำความรู้ท่ีได้มาพัฒนาองค์กร         

  ให้ความช่วยเหลือ/แนะนำผู้ร่วมงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่ีเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

       อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................................            ไม่ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ 

                  ผู้รวบรวม 

 

 

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 
 



แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
เร่ือง การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณด้านยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 

ชื่อ ภวินท์ ศรีธิพันธุ์ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

1. โปรดประเมินตนเองและให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ 1-5  
(1 = น้อยมาก  5 = ดีมาก) 

ประเด็นการประเมิน ประเมินตนเอง 
ประเมินโดย

ผู้บังคับบัญชาระดับต้น* 

1) ระดับการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 5 5 

2) ระดับการปฏิบัติงานดีขึ้นเพียงใด 5 5 

คะแนนรวม (เต็ม 10 คะแนน) 10 10 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/2, เต็ม 5 คะแนน) 5 5 
*คะแนนเฉล่ียท่ีได้รับการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น นำไปใช้รายงานในแบบฟอร์มIDP 
2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีท่านได้นำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้รับการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

- - 

3. นอกจากท่ีท่านได้นำความรู้จากการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัตินี้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่านแล้ว ท่านยังได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
เรื่องอื่นๆหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    เผยแพร่ความรู้ท่ีได้ใหก้ับผู้ร่วมงาน                 พยายามนำความรู้ท่ีได้มาพัฒนาองค์กร         

  ให้ความช่วยเหลือ/แนะนำผู้ร่วมงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่ีเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

       อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................................            ไม่ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ 

                  ผู้รวบรวม 

 

 

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

 



 

แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
เร่ือง การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณด้านยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 

ชื่อ ธม อินยา ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

1. โปรดประเมินตนเองและให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ 1-5  
(1 = น้อยมาก  5 = ดีมาก) 

ประเด็นการประเมิน ประเมินตนเอง 
ประเมินโดย

ผู้บังคับบัญชาระดับต้น* 

1) ระดับการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 5 5 

2) ระดับการปฏิบัติงานดีขึ้นเพียงใด 5 5 

คะแนนรวม (เต็ม 10 คะแนน) 10 10 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/2, เต็ม 5 คะแนน) 5 5 
*คะแนนเฉล่ียท่ีได้รับการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น นำไปใช้รายงานในแบบฟอร์มIDP 
2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีท่านได้นำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผูรั้บการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

- - 

3. นอกจากท่ีท่านได้นำความรู้จากการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัตินี้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่านแล้ว ท่านยังได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
เรื่องอื่นๆหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    เผยแพร่ความรู้ท่ีได้ใหก้ับผู้ร่วมงาน                 พยายามนำความรู้ท่ีได้มาพัฒนาองค์กร         

  ให้ความช่วยเหลือ/แนะนำผู้ร่วมงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่ีเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

       อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................................            ไม่ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ 

                  ผู้รวบรวม 

 

 

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 



แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
เร่ือง การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณด้านยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 

ชื่อ ณัฐฌา สาททอง ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

1. โปรดประเมินตนเองและให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ 1-5  
(1 = น้อยมาก  5 = ดีมาก) 

ประเด็นการประเมิน ประเมินตนเอง 
ประเมนิโดย

ผูบ้ังคับบัญชาระดับต้น* 

1) ระดับการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 5 5 

2) ระดับการปฏิบัติงานดีขึ้นเพียงใด 5 5 

คะแนนรวม (เต็ม 10 คะแนน) 10 10 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/2, เต็ม 5 คะแนน) 5 5 
*คะแนนเฉล่ียท่ีได้รับการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น นำไปใช้รายงานในแบบฟอร์มIDP 
2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีท่านได้นำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้รับการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

- - 

3. นอกจากท่ีท่านได้นำความรู้จากการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัตินี้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่านแล้ว ท่านยังได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
เรื่องอื่นๆหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    เผยแพร่ความรู้ท่ีได้ใหก้ับผู้ร่วมงาน                 พยายามนำความรู้ท่ีได้มาพัฒนาองค์กร         

  ให้ความช่วยเหลือ/แนะนำผู้ร่วมงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่ีเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

       อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................................            ไม่ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ 

                  ผู้รวบรวม 

 

 

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

 



แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
เร่ือง การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณด้านยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 

ชื่อ อนุชาติ คำมา ตำแหน่ง นักวิชาการสัตวบาลปฏิบัติการ สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

1. โปรดประเมินตนเองและให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ 1-5  
(1 = น้อยมาก  5 = ดีมาก) 

ประเด็นการประเมิน ประเมินตนเอง 
ประเมินโดย

ผู้บังคับบัญชาระดับต้น* 

1) ระดับการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 5 5 

2) ระดับการปฏิบัติงานดีขึ้นเพียงใด 5 5 

คะแนนรวม (เต็ม 10 คะแนน) 10 10 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/2, เต็ม 5 คะแนน) 5 5 
*คะแนนเฉล่ียท่ีได้รับการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น นำไปใช้รายงานในแบบฟอร์มIDP 
2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีท่านได้นำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผูรั้บการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

- - 

3. นอกจากท่ีท่านได้นำความรู้จากการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัตินี้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่านแล้ว ท่านยังได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
เรื่องอื่นๆหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    เผยแพร่ความรู้ท่ีได้ใหก้ับผู้ร่วมงาน                 พยายามนำความรู้ท่ีได้มาพัฒนาองค์กร         

  ให้ความช่วยเหลือ/แนะนำผู้ร่วมงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่ีเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

       อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................................            ไม่ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ 

                  ผู้รวบรวม 

 

 

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

 



แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
เร่ือง การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณด้านยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 

ชื่อ พิศมัย ไชยโย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

1. โปรดประเมินตนเองและให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ 1-5  
(1 = น้อยมาก  5 = ดีมาก) 

ประเด็นการประเมิน ประเมินตนเอง 
ประเมินโดย

ผู้บังคับบัญชาระดับต้น* 

1) ระดับการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 4 5 

2) ระดับการปฏิบัติงานดีขึ้นเพียงใด 5 5 

คะแนนรวม (เต็ม 10 คะแนน) 9 10 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/2, เต็ม 5 คะแนน) 4.5 5 
*คะแนนเฉล่ียท่ีได้รับการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น นำไปใช้รายงานในแบบฟอร์มIDP 
2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีท่านได้นำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้รับการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

- - 

3. นอกจากท่ีท่านได้นำความรู้จากการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัตินี้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่านแล้ว ท่านยังได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
เรื่องอื่นๆหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    เผยแพร่ความรู้ท่ีได้ใหก้ับผู้ร่วมงาน                 พยายามนำความรู้ท่ีได้มาพัฒนาองค์กร         

  ให้ความช่วยเหลือ/แนะนำผู้ร่วมงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่ีเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

       อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................................            ไม่ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ 

                  ผู้รวบรวม 

 

 

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

 



แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
เร่ือง การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณด้านยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 

ชื่อ สิทธิศักดิ์ คุนกัณหา ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการ สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

1. โปรดประเมินตนเองและให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ 1-5  
(1 = น้อยมาก  5 = ดีมาก) 

ประเด็นการประเมิน ประเมินตนเอง 
ประเมินโดย

ผู้บังคับบัญชาระดับต้น* 

1) ระดับการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 5 5 

2) ระดับการปฏิบัติงานดีขึ้นเพียงใด 5 5 

คะแนนรวม (เต็ม 10 คะแนน) 10 10 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/2, เต็ม 5 คะแนน) 5 5 
*คะแนนเฉล่ียท่ีได้รับการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น นำไปใช้รายงานในแบบฟอร์มIDP 
2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีท่านได้นำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้รับการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

- - 

3. นอกจากท่ีท่านได้นำความรู้จากการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัตินี้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่านแล้ว ท่านยังได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
เรื่องอื่นๆหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    เผยแพร่ความรู้ท่ีได้ใหก้ับผู้ร่วมงาน                 พยายามนำความรู้ท่ีได้มาพัฒนาองค์กร         

  ให้ความช่วยเหลือ/แนะนำผู้ร่วมงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่ีเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

       อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................................            ไม่ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ 

                  ผู้รวบรวม 

 

 

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

 



แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
เร่ือง การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณด้านยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 

ชื่อ นรินทร์ นวีภาพ ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอสันทราย สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

1. โปรดประเมินตนเองและให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ 1-5  
(1 = น้อยมาก  5 = ดีมาก) 

ประเด็นการประเมิน ประเมินตนเอง 
ประเมินโดย

ผู้บังคับบัญชาระดับต้น* 

1) ระดับการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 5 5 

2) ระดับการปฏิบัติงานดีขึ้นเพียงใด 5 5 

คะแนนรวม (เต็ม 10 คะแนน) 10 10 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/2, เต็ม 5 คะแนน) 5 5 
*คะแนนเฉล่ียท่ีได้รับการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น นำไปใช้รายงานในแบบฟอร์มIDP 
2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีท่านได้นำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้รับการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

- - 

3. นอกจากท่ีท่านได้นำความรู้จากการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัตินี้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่านแล้ว ท่านยังได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
เรื่องอื่นๆหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    เผยแพร่ความรู้ท่ีได้ใหก้ับผู้ร่วมงาน                 พยายามนำความรู้ท่ีได้มาพัฒนาองค์กร         

  ให้ความช่วยเหลือ/แนะนำผู้ร่วมงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่ีเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

       อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................................            ไม่ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ 

                  ผู้รวบรวม 

 

 

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

 



แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
เร่ือง การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณด้านยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 

ชื่อ สุดเขตต์ เชิญธงไชย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

1. โปรดประเมินตนเองและให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ 1-5  
(1 = น้อยมาก  5 = ดีมาก) 

ประเด็นการประเมิน ประเมินตนเอง 
ประเมินโดย

ผู้บังคับบัญชาระดับต้น* 

1) ระดับการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 5 5 

2) ระดับการปฏิบัติงานดีขึ้นเพียงใด 5 5 

คะแนนรวม (เต็ม 10 คะแนน) 10 10 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/2, เต็ม 5 คะแนน) 5 5 
*คะแนนเฉล่ียท่ีได้รับการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น นำไปใช้รายงานในแบบฟอร์มIDP 
2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีท่านได้นำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้รับการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

- - 

3. นอกจากท่ีท่านได้นำความรู้จากการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัตินี้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่านแล้ว ท่านยังได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
เรื่องอื่นๆหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    เผยแพร่ความรู้ท่ีได้ใหก้ับผู้ร่วมงาน                 พยายามนำความรู้ท่ีได้มาพัฒนาองค์กร         

  ให้ความช่วยเหลือ/แนะนำผู้ร่วมงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่ีเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

       อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................................            ไม่ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ 

                  ผู้รวบรวม 

 

 

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

 



แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
เร่ือง การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณด้านยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 

ชือ่ อดุลย์ สุขแสวง ตำแหน่ง สัตวแพทย์อาวุโส สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

1. โปรดประเมินตนเองและให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ 1-5  
(1 = น้อยมาก  5 = ดีมาก) 

ประเด็นการประเมิน ประเมินตนเอง 
ประเมินโดย

ผู้บังคับบัญชาระดับต้น* 

1) ระดับการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 5 5 

2) ระดับการปฏิบัติงานดีขึ้นเพียงใด 5 5 

คะแนนรวม (เต็ม 10 คะแนน) 10 10 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/2, เต็ม 5 คะแนน) 5 5 
*คะแนนเฉล่ียท่ีได้รับการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น นำไปใช้รายงานในแบบฟอร์มIDP 
2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีท่านได้นำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้รับการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

- - 

3. นอกจากท่ีท่านได้นำความรู้จากการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัตินี้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่านแล้ว ท่านยังได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
เรื่องอื่นๆหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    เผยแพร่ความรู้ท่ีได้ใหก้ับผู้ร่วมงาน                 พยายามนำความรู้ท่ีได้มาพัฒนาองค์กร         

  ให้ความช่วยเหลือ/แนะนำผู้ร่วมงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่ีเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

       อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................................            ไม่ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ 

                  ผู้รวบรวม 

 

 

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

 



แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
เร่ือง การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณด้านยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 

ชื่อ สุรชัย พรหมมา ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอสันกำแพง สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

1. โปรดประเมินตนเองและให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ 1-5  
(1 = น้อยมาก  5 = ดีมาก) 

ประเด็นการประเมิน ประเมินตนเอง 
ประเมินโดย

ผู้บังคับบัญชาระดับต้น* 

1) ระดับการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 5 5 

2) ระดับการปฏิบัติงานดีขึ้นเพียงใด 5 5 

คะแนนรวม (เต็ม 10 คะแนน) 10 10 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/2, เต็ม 5 คะแนน) 5 5 
*คะแนนเฉล่ียท่ีได้รับการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น นำไปใช้รายงานในแบบฟอร์มIDP 
2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีท่านได้นำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้รับการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

- - 

3. นอกจากท่ีท่านได้นำความรู้จากการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัตินี้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่านแล้ว ท่านยังได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
เรื่องอื่นๆหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    เผยแพร่ความรู้ท่ีได้ใหก้ับผู้ร่วมงาน                 พยายามนำความรู้ท่ีได้มาพัฒนาองค์กร         

  ให้ความช่วยเหลือ/แนะนำผู้ร่วมงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่ีเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

       อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................................            ไม่ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ 

                  ผู้รวบรวม 

 

 

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

 



แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
เร่ือง การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณด้านยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 

ชือ่ สมยศ อินต๊ะแก้ว ตำแหน่ง สัตวแพทย์ชำนาญงาน สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

1. โปรดประเมินตนเองและให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ 1-5  
(1 = น้อยมาก  5 = ดีมาก) 

ประเด็นการประเมิน ประเมินตนเอง 
ประเมินโดย

ผู้บังคับบัญชาระดับต้น* 

1) ระดับการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 5 5 

2) ระดับการปฏิบัติงานดีขึ้นเพียงใด 5 5 

คะแนนรวม (เต็ม 10 คะแนน) 10 10 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/2, เต็ม 5 คะแนน) 5 5 
*คะแนนเฉล่ียท่ีได้รับการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น นำไปใช้รายงานในแบบฟอร์มIDP 
2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีท่านได้นำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้รับการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

- - 

3. นอกจากท่ีท่านได้นำความรู้จากการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัตินี้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่านแล้ว ท่านยังได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
เรื่องอื่นๆหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    เผยแพร่ความรู้ท่ีได้ใหก้ับผู้ร่วมงาน                 พยายามนำความรู้ท่ีได้มาพัฒนาองค์กร         

  ให้ความช่วยเหลือ/แนะนำผู้ร่วมงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่ีเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

       อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................................            ไม่ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ 

                  ผู้รวบรวม 

 

 

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

 



แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
เร่ือง การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณด้านยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 

ชื่อ พงศธร อยู่จำรัส ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอแม่อาย สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

1. โปรดประเมินตนเองและให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ 1-5  
(1 = น้อยมาก  5 = ดีมาก) 

ประเด็นการประเมิน ประเมินตนเอง 
ประเมินโดย

ผู้บังคับบัญชาระดับต้น* 

1) ระดับการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 5 5 

2) ระดับการปฏิบัติงานดีขึ้นเพียงใด 5 5 

คะแนนรวม (เต็ม 10 คะแนน) 10 10 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/2, เต็ม 5 คะแนน) 5 5 
*คะแนนเฉล่ียท่ีได้รับการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น นำไปใช้รายงานในแบบฟอร์มIDP 
2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีท่านได้นำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้รับการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

- - 

3. นอกจากท่ีท่านได้นำความรู้จากการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัตินี้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่านแล้ว ท่านยังได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
เรื่องอื่นๆหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    เผยแพร่ความรู้ท่ีได้ใหก้ับผู้ร่วมงาน                 พยายามนำความรู้ท่ีได้มาพัฒนาองค์กร         

  ให้ความช่วยเหลือ/แนะนำผู้ร่วมงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่ีเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

       อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................................            ไม่ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ 

                  ผู้รวบรวม 

 

 

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

 



แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
เร่ือง การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณด้านยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 

ชื่อ พิพัฒนพ์งศ์ พุธปันดิ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

1. โปรดประเมินตนเองและให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ 1-5  
(1 = น้อยมาก  5 = ดีมาก) 

ประเด็นการประเมิน ประเมนิตนเอง 
ประเมินโดย

ผู้บังคับบัญชาระดับต้น* 

1) ระดับการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 5 5 

2) ระดับการปฏิบัติงานดีขึ้นเพียงใด 5 5 

คะแนนรวม (เต็ม 10 คะแนน) 10 10 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/2, เต็ม 5 คะแนน) 5 5 
*คะแนนเฉล่ียท่ีได้รับการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น นำไปใช้รายงานในแบบฟอร์มIDP 
2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีท่านได้นำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้รับการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

- - 

3. นอกจากท่ีท่านได้นำความรู้จากการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัตินี้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่านแล้ว ท่านยังได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
เรื่องอื่นๆหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    เผยแพร่ความรู้ท่ีได้ใหก้ับผู้ร่วมงาน                 พยายามนำความรู้ท่ีได้มาพัฒนาองค์กร         

  ให้ความช่วยเหลือ/แนะนำผู้ร่วมงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่ีเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

       อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................................            ไม่ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ 

                  ผู้รวบรวม 

 

 

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

 



แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
เร่ือง การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณด้านยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 

ชื่อ กรภัทร์  สุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญงาน สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

1. โปรดประเมินตนเองและให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ 1-5  
(1 = น้อยมาก  5 = ดีมาก) 

ประเด็นการประเมิน ประเมินตนเอง 
ประเมินโดย

ผู้บังคับบัญชาระดับต้น* 

1) ระดับการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 5 5 

2) ระดับการปฏิบัติงานดีขึ้นเพียงใด 5 5 

คะแนนรวม (เต็ม 10 คะแนน) 10 10 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/2, เต็ม 5 คะแนน) 5 5 
*คะแนนเฉล่ียท่ีได้รับการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น นำไปใช้รายงานในแบบฟอร์มIDP 
2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีท่านได้นำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้รับการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

- - 

3. นอกจากท่ีท่านได้นำความรู้จากการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัตินี้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่านแล้ว ท่านยังได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
เรื่องอื่นๆหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    เผยแพร่ความรู้ท่ีได้ใหก้ับผู้ร่วมงาน                 พยายามนำความรู้ท่ีได้มาพัฒนาองค์กร         

  ให้ความช่วยเหลือ/แนะนำผู้ร่วมงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่ีเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

       อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................................            ไม่ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ 

                  ผู้รวบรวม 

 

 

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

 



แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
เร่ือง การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณด้านยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 

ชื่อ จักรพันธ์ คอทอง ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอจอมทอง สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

1. โปรดประเมินตนเองและให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ 1-5  
(1 = น้อยมาก  5 = ดีมาก) 

ประเด็นการประเมิน ประเมินตนเอง 
ประเมินโดย

ผู้บังคับบัญชาระดับต้น* 

1) ระดับการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 5 5 

2) ระดับการปฏิบัติงานดีขึ้นเพียงใด 5 5 

คะแนนรวม (เต็ม 10 คะแนน) 10 10 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/2, เต็ม 5 คะแนน) 5 5 
*คะแนนเฉล่ียท่ีได้รับการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น นำไปใช้รายงานในแบบฟอร์มIDP 
2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีท่านได้นำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้รับการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

- - 

3. นอกจากท่ีท่านได้นำความรู้จากการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัตินี้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่านแล้ว ท่านยังได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
เรื่องอื่นๆหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    เผยแพร่ความรู้ท่ีได้ใหก้ับผู้ร่วมงาน                 พยายามนำความรู้ท่ีได้มาพัฒนาองค์กร         

  ให้ความช่วยเหลือ/แนะนำผู้ร่วมงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่ีเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

       อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................................            ไม่ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ 

                  ผู้รวบรวม 

 

 

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

 



แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
เร่ือง การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณด้านยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 

ชื่อ กลยุทธ์ เสมอใจ ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอแม่แจ่ม สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

1. โปรดประเมินตนเองและให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ 1-5  
(1 = น้อยมาก  5 = ดีมาก) 

ประเด็นการประเมิน ประเมินตนเอง 
ประเมินโดย

ผู้บังคับบัญชาระดับต้น* 

1) ระดับการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 5 5 

2) ระดับการปฏิบัติงานดีขึ้นเพียงใด 5 5 

คะแนนรวม (เต็ม 10 คะแนน) 10 10 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/2, เต็ม 5 คะแนน) 5 5 
*คะแนนเฉล่ียท่ีได้รับการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น นำไปใช้รายงานในแบบฟอร์มIDP 
2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีท่านได้นำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้รับการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

- - 

3. นอกจากท่ีท่านได้นำความรู้จากการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัตินี้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่านแล้ว ท่านยังได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
เรื่องอื่นๆหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    เผยแพร่ความรู้ท่ีได้ใหก้ับผู้ร่วมงาน                 พยายามนำความรู้ท่ีได้มาพัฒนาองค์กร         

  ให้ความช่วยเหลือ/แนะนำผู้ร่วมงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่ีเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

       อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................................            ไม่ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ 

                  ผู้รวบรวม 

 

 

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

 



แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
เร่ือง การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณด้านยุทธศาสตร์รายชนิดสัตว์ 

ชื่อ ประภาสพงษ์ จงชานสิทโธ ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ สังกัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่ 

1. โปรดประเมินตนเองและให้ผู้บังคับบัญชาระดับต้นประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ 1-5  
(1 = น้อยมาก  5 = ดีมาก) 

ประเด็นการประเมิน ประเมินตนเอง 
ประเมินโดย

ผู้บังคับบัญชาระดับต้น* 

1) ระดับการนำความรู้ไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 5 5 

2) ระดับการปฏิบัติงานดีขึ้นเพียงใด 5 5 

คะแนนรวม (เต็ม 10 คะแนน) 10 10 

คะแนนเฉลี่ย (คะแนนรวม/2, เต็ม 5 คะแนน) 5 5 
*คะแนนเฉล่ียท่ีได้รับการประเมินโดยผู้บังคับบัญชาระดับต้น นำไปใช้รายงานในแบบฟอร์มIDP 
2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีท่านได้นำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้รับการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

- - 

3. นอกจากท่ีท่านได้นำความรู้จากการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัตินี้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่านแล้ว ท่านยังได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
เรื่องอื่นๆหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
    เผยแพร่ความรู้ท่ีได้ใหก้ับผู้ร่วมงาน                 พยายามนำความรู้ท่ีได้มาพัฒนาองค์กร         

  ให้ความช่วยเหลือ/แนะนำผู้ร่วมงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่ีเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

       อื่นๆ (โปรดระบุ)..............................................................            ไม่ได้นำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในเรื่องอื่นๆ 

                  ผู้รวบรวม 

 

 

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

 


