
แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
เร่ือง การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณด้านปศุสัตว์ 

ชื่อ นายเดชา หารตันกูล ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอจอมทอง 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:A 
2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีท่านได้นำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้รับการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

สามารถนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเขียนโครงการการเล้ียงไก่ประดู่หางดำ

ของเกษตรกรในพื้นท่ี เนื่องจากตรงกับความต้องการของเกษตรกรใน

พื้นท่ี 

- 

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

  ให้ความช่วยเหลือ/แนะนำผู้ร่วมงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่ีเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

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

                  ผู้รวบรวม 

 

 

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

 

 



แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
เร่ือง การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณด้านปศุสัตว์ 

ชื่อ นายอุดม แดงต๊ิบ ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอฮอด 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:A 
2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีท่านได้นำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้รับการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

ใช้ประกอบการเขียนโครงการการปลูกพืชอาหารสัตว์เพื่อให้เกษตรกร

สามารถพึ่งพาตนเองในด้านอาหารสัตว์ที่มีคุณภาพ 

- 

3. นอกจากท่ีท่านได้นำความรู้จากการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัตินี้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่านแล้ว ท่านยังได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
เรื่องอื่นๆหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

  เผยแพร่ความรู้ท่ีได้ให้กับผู้ร่วมงาน                 พยายามนำความรู้ท่ีได้มาพัฒนาองค์กร         

  ให้ความช่วยเหลือ/แนะนำผู้ร่วมงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่ีเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

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

                  ผู้รวบรวม 

 

 

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

 

 



แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
เร่ือง การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณด้านปศุสัตว์ 

ชื่อ นายวิรัช เสริฐศรี ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภออมก๋อย 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:A 
2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีท่านได้นำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้รับการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

จัดโครงการเล้ียงหมูหลุมอินทรีย์ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของ

กระทรวงเกษตรท่ีผลักดันในเรื่องการทำเกษตรแบบอินทรีย์ 

- 

3. นอกจากท่ีท่านได้นำความรู้จากการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัตินี้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่านแล้ว ท่านยังได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
เรื่องอื่นๆหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    เผยแพร่ความรู้ท่ีได้ให้กับผู้ร่วมงาน            พยายามนำความรู้ท่ีได้มาพัฒนาองค์กร        

       ให้ความช่วยเหลือ/แนะนำผู้ร่วมงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่ีเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

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

                  ผู้รวบรวม 

 

 

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

 

 



แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
เร่ือง การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณด้านปศุสัตว์ 

ชื่อ นายชัยวัฒน์ ศรีทองอินทร์ ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอดอยหล่อ 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:A 
2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีท่านได้นำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้รับการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

สามารถนำรูปแบบการเขียนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรม   

ปศุสัตว์ซึ่งทางอ.ดอยหล่อมีความสนใจในการคัดเลือกสายพันธุ์โคเนื้อ

พื้นเมืองท่ีมีคุณภาพดี 

- 

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

  ให้ความช่วยเหลือ/แนะนำผู้ร่วมงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่ีเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

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

                  ผู้รวบรวม 

 

 

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

 

 



แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
เร่ือง การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณด้านปศุสัตว์ 

ชื่อ นายจักรพันธ์ คอทอง ตำแหน่ง ปศุสัตว์อำเภอดอยเต่า 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:A 
2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีท่านได้นำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้รับการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

สามารถนำความรู้การแลกเปล่ียน นำมาต้ังต้นได้ง่ายข้ึนท่ีจะ

สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรในพื้นท่ี 

- 

3. นอกจากท่ีท่านได้นำความรู้จากการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัตินี้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่านแล้ว ท่านยังได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
เรื่องอื่นๆหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    เผยแพร่ความรู้ท่ีได้ให้กับผู้ร่วมงาน             พยายามนำความรู้ท่ีได้มาพัฒนาองค์กร         

       ให้ความช่วยเหลือ/แนะนำผู้ร่วมงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่ีเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

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

                  ผู้รวบรวม 

 

 

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

 

 



แบบประเมินติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน  
เร่ือง การเขียนโครงการเพื่อของบประมาณด้านปศุสัตว์ 

ชื่อ นายกลยุทธ์ 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:A 
2. โปรดยกตัวอย่างงาน/โครงการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการท่ีท่านได้นำความรู้ท่ีได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน 

ผู้รับการพัฒนา ความคิดเห็นของผู้บังคับบัญชาระดับต้น 

ใช้ประกอบการเขียนโครงการเพื่อขอพ่อพันธุ์แม่พนัธุ์ไก่พืน้เมือง 

สำหรับวิธีการเล้ียงแบบปล่อยอิสระ 

- 

3. นอกจากท่ีท่านได้นำความรู้จากการเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัตินี้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของท่านแล้ว ท่านยังได้นำความรู้มาประยุกต์ใช้ใน
เรื่องอื่นๆหรือไม่ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

    เผยแพร่ความรู้ท่ีได้ให้กับผู้ร่วมงาน             พยายามนำความรู้ท่ีได้มาพัฒนาองค์กร         

       ให้ความช่วยเหลือ/แนะนำผู้ร่วมงานหากมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องท่ีเข้าร่วมชุมชนนักปฏิบัติ       

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

                  ผู้รวบรวม 

 

 

นางสาวมนัสวี ไทยาภิรมย์ 
นายสัตวแพทย์ชำนาญการ 

 

  


