
ตัวช้ีวัดที่ 7   : ระดับความส าเร็จของการจัดท าแผนและด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) 
คะแนนตัวช้ีวัด  : 5 คะแนน 
ค าอธิบาย  : 

 ความส าเร็จของการพัฒนาบุคลากร  หมายถึง  ผลการพัฒนาบุคลากรที่บรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

 การพัฒนาบุคลากร  หมายถึง  การพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมให้มีคุณสมบัติ 
ความสามารถ และศักยภาพในการท างานส าหรับต าแหน่งที่สูงขึ้นในอนาคต หรือตามเส้นทาง
ความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) ที่องค์การก าหนด รวมไปถึงเป็นการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือรองรับบทบาท ภารกิจ    ที่เปลี่ยนแปลงไปของหน่วยงาน โดยเป็นการพัฒนาในด้าน
ต่างๆ ดังนี้ 

   1. ความรู้ความสามารถ  หมายถึง  ความรูที่บุคคลแตละต าแหนง/ลักษณะงานมี        
ในสาขาตางๆ ส าหรับใชในการปฏิบัติงาน จ าแนกออกเปน 2 ประเภท คือ 1) ความรูความสามารถ ที่ใชในการ
ปฏิบัติงาน 2) ความรูความสามารถดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่จ าเป็นตองใชในการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
   2. ทักษะ  หมายถึง  สิ่งที่เกิดจากการปฏิบัติงาน การสั่งสมประสบการณ การฝ
กฝน   จนเกิดความช านาญและคลองแคลว หรือเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ รวมทั้งเกิดจากการพัฒนา และให้เกิดขึ้น 
โดยจะต้องใช้ระยะเวลาส าหรับฝึกปฏิบัติเพ่ือให้เกิดทักษะนั้นขึ้นมา ซึ่งจ าเปนต่อการปฏิบัติงาน โดยแบ่งเป็น 
4 ทักษะ ได้แก่ 1) การใช้คอมพิวเตอร์ 2) การใช้ภาษาอังกฤษ 3) การค านวณ 4) การจัดการข้อมูล  
   3. สมรรถนะ  หมายถึง  คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู้ความสามารถ 
ทักษะและคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ท าใหบุคลากรสร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์กร โดยการประเมินสมรรถนะ        
ของบุคลากรของส่วนราชการตามแนวทางของ ก.พ. ต้องมีการประเมินสมรรถนะหลัก และ/หรือสมรรถนะ       
ในสายวิชาชีพ ส าหรับสมรรถนะหลักเป็นคุณลักษณะร่วมของข้าราชการพลเรือนไทยทั้งระบบ เพ่ือหล่อหลอม
ค่านิยม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน 5 เรื่อง คือ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ การบริการที่ดี การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในอาชีพ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม และการท างานเป็นทีม  ทั้งนี้ ส่วน
ราชการสามารถก าหนดสมรรถนะเพ่ิมเติมจากสมรรถนะหลักที่ก าหนดเป็นพ้ืนฐานได้แตกต่างกันไปตามความ
เหมาะสม ดังนั้น กรมอนามัยจึงได้เพ่ิมสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ คือ สมรรถนะเรื่องการ
บริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศและความรู้เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร โดยสมรรถนะเฉพาะตาม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ของแต่ละต าแหน่งที่นอกเหนือจากที่กรมอนามัยก าหนดไว้ในการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการสามารถก าหนดให้มีการพัฒนาได้เช่นกันตามความเหมาะสม 
ทั้งนี้ การพัฒนาบุคลากรสามารถท าได้หลายรูปแบบ เช่น การอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ E-learning      
การค้นคว้าด้วยตนเอง การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน การสอนงาน เป็นต้น 

 บุคลากรกรมอนามัย  หมายถึง  ข้าราชการ และพนักงานราชการ ของหน่วยงานในสังกัดกรม
อนามัย  

 การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล  หมายถึง  การวางแผนในการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีกิจกรรมที่
ต้องก าหนดส าหรับวางแผนพัฒนาบุคลากรอย่างชัดเจน เช่น หลักสูตร/หัวข้อการพัฒนา 
วิธีการในการพัฒนา ระยะเวลาการด าเนินการ เป็นต้น โดยแผนพัฒนารายบุคคลมุ่งเน้นการ
สื่อสารแบบสองทางระหวางผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา เพ่ือวางแผนร่วมกันในการ
พัฒนาบุคลากรรายบุคคลใหมีความรู้ ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงาน 

 



เกณฑ์การให้คะแนน  :  
 พิจารณาจากความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับ ดังนี้  
 

ขั้นตอน เกณฑ์การให้คะแนน คะแนน 
1 ศึกษา ทบทวน และวางกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 1 
2 ถ่ายทอด/ชี้แจง/ท าความเข้าใจให้บุคลากรรับทราบกรอบการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 1 
3 จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรภาพรวมของหน่วยงาน 1 
4 ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ 1 
5 สรุปการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และรายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนฯ ทั้งระดับบุคคล และระดับหน่วยงาน 
1 

 รวม 5 
 
เป้าหมายความส าเร็จของงานในแต่ละรอบการประเมิน : 
 

ระดับขั้น
ความส าเร็จ 

รอบการประเมิน / คะแนนการประเมิน 
6 เดือนแรก คะแนน 6 เดือนหลัง คะแนน 

ขั้นตอนที่ 1 มีกระบวนการในการวางกรอบแนวทาง 
จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

0.5 มีกระบวนการติดตามความก้าวหน้า  
การด าเนินงาน 

1 

ขั้นตอนที่ 2 มีกรอบแนวทางการพัฒนารายบุคคล 1.5 บุคลากรมีการด าเนินการตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 50 

0.5 

ขั้นตอนที่ 3 มีกระบวนการในการถ่ายทอดให้
บุคลากรรับทราบกรอบแนวทางการ
พัฒนา 

1 บุคลากรมีการด าเนินการตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 60 

0.5 

 
 

ระดับขั้น
ความส าเร็จ 

รอบการประเมิน / คะแนนการประเมิน 
6 เดือนแรก คะแนน 6 เดือนหลัง คะแนน 

ขั้นตอนที่ 4 มีแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 1.5 บุคลากรมีการด าเนินการตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 70 

1 

ขั้นตอนที่ 5 มีแผนพัฒนาบุคลากรภาพรวมของ
หน่วยงาน 

0.5 บุคลากรมีการด าเนินการตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 

2 

คะแนนรวม  5    5   
 
เงื่อนไข  : พิจารณาจากความก้าวหน้าของการด าเนินงานตามเป้าหมายแต่ละระดับตามที่ก าหนดใน

แนว     



    ทางการประเมินข้อ 9 
แหล่งข้อมูล : รวบรวมจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ตามแนวทางการประเมินผลและแบบฟอร์มที่      
      กองการเจ้าหน้าที่ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการ 
วิธีการจัดเก็บข้อมูล  : จากรายงานข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆ ตามแนวทางการประเมินผลและ 
     แบบฟอร์มที่กองการเจ้าหน้าที่ก าหนดให้หน่วยงานด าเนินการ 
 
แนวทางการประเมินผล :   
 

รอบการประเมิน/แนวทางในการด าเนินงาน ประเมินจากผลการด าเนินงาน/ขอ้มูล/
เอกสาร/หลักฐานต่างๆ ดังนี ้

คะแนน ก าหนดวัน
จัดส่งผลงาน/

หลักฐาน 
ประเมินผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559) 
ขั้นตอนที่ 1 : ศึกษา ทบทวน และวางกรอบแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 

 
2 

 
31 มี.ค. 59 

1. มีกระบวนการเพื่อทบทวน วางแผน ก าหนด
แนวทาง เพื่อการจัดท ากรอบแนวทางการพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลของหน่วยงาน เช่น มีค าสั่ง
คณะท างาน มีการประชุมเพื่อวางกรอบแนวทางในการ
จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ฯลฯ 
2. มีกรอบแนวทางที่แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการ
จัดท าแผนฯ/ด าเนินการตามแผนฯ/รายงาน
ความก้าวหน้าตามแผน พัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่
หน่วยงานจัดท าขึ้น ซึ่งสามารถจัดท าได้ตามรูปแบบ 

1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานของหน่วยงาน 
 
2) กรอบแนวทางการจัดท าแผนฯ/การ
ด าเนินงาน/รายงานความก้าวหน้า 

0.5 
 

1.5 

ที่หน่วยงานเห็นว่าเหมาะสม เช่น คู่มือ flowchart 
ฯลฯ ที่อธิบายรายละเอียดเพื่อการจัดท าแผนฯ ได้แก่ 
  - ประเด็นในการพัฒนา (ความรู/้ทักษะ/สมรรถนะ) 
  - วิธีการพัฒนา (ประชุม/อบรม/e-learning/ค้นคว้า
ด้วยตนเอง/การสอนงาน/การหมนุเวียนงาน ฯลฯ) 
  - เป้าหมายการพัฒนา 
  - ระยะเวลาในการพัฒนา 
  - ฯลฯ 

   

ขั้นตอนที่ 2 : ถ่ายทอด/ช้ีแจง/ท าความเข้าใจให้บุคลากรรบัทราบกรอบการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 1 31 มี.ค. 59 
1. แสดงให้เห็นถึงกระบวนการหรอืวิธีการถ่ายทอด/
ช้ีแจง/ท าความเข้าใจให้บุคลากรรบัทราบกรอบการ
พัฒนาบุคลากรรายบุคคล เพื่อการจัดท าแผนฯ และ
รายงานความก้าวหน้าการด าเนินการตามแผนฯ เช่น 
การประชุม/หนังสือเวยีนแจ้ง/เว็บไซต์ ฯลฯ 

1) สรุปรายงานการการประชุม หรือหนังสือ
แจ้งเวียนที่มีลายมือช่ือผู้รับทราบ หรือหน้า
เว็บไซต์ ฯลฯ 

1 

ขั้นตอนที่ 3 : จัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) และจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรภาพรวมของหน่วยงาน 2 31 มี.ค. 59 

1. แสดงให้เห็นแผนพัฒนาบุคลากรภาพหน่วยงาน 
รวมทั้งจ าแนกให้เห็นถึงแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 

1) บุคลากรที่ไดม้ีการจดัท าแผนพฒันา
รายบุคคล (IDP) ดังนี ้

1.5 
 



รอบการประเมิน/แนวทางในการด าเนินงาน ประเมินจากผลการด าเนินงาน/ขอ้มูล/
เอกสาร/หลักฐานต่างๆ ดังนี ้

คะแนน ก าหนดวัน
จัดส่งผลงาน/

หลักฐาน 
ทั้งนี้ แผนพัฒนารายบุคคลจะต้องมีการลงนามเห็นชอบ
ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อ
ใช้เป็นข้อตกลงในการพัฒนาบุคลากร ตามแผนพัฒนา
รายบุคคล 

    1.1 แบบสรุปรายงานแผนการพัฒนา
ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะของบุคลากร
ประจ าปีงบประมาณ 2559  
(เอกสารหมายเลข 1) 
    1.2 แบบรายงานแผนการพัฒนาความรู้/
ทักษะ/สมรรถนะของบุคลากรประจ าปี
งบประมาณ 2559 (เอกสารหมายเลข 2) 
    1.3 แบบฟอร์มแผนพัฒนารายบุคคล 
(เอกสารหมายเลข 3) 
 
2) แผนพัฒนาบุคลากร (เอกสารหมายเลข 4) 

(0.5) 
 
 
 

(0.5) 
 
 

(0.5)  
 
 

0.5 
ประเมินผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก (1 ตุลาคม 2558 – 31 มีนาคม 2559) 
ขั้นตอนที่ 4 : ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานและรายงานผลการด าเนินงานตามแผนฯ 

 
1 

 
30 ก.ย. 59 

1. แสดงให้เห็นถึงกระบวนการในการติดตาม
ความก้าวหน้าของการด าเนินการตามแผนพัฒนา
รายบุคคลเป็นระยะรอบ 6, 9 และ 12 เดือน เช่น การ
ประชุม/หนังสือติดตาม ฯลฯ 

1) รายงานการประชุมที่เกี่ยวข้อง หนังสือ
ติดตามที่มีลายมือช่ือผู้รับทราบ ฯลฯ 

1 

ขั้นตอนที่ 5 : สรุปการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล และรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนทั้งระดับบคุคล และระดับหนว่ยงาน 

4 30 ก.ย. 59 

1. มีการจัดท าสรุปการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนพัฒนารายบุคคลและแผนพัฒนาภาพรวมของ
หน่วยงาน 
2. บุคลากรได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนา
รายบุคคลไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 โดยได้รับการพัฒนา
ภายใต้เงื่อนไข ดังน้ี 
    2.1 ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะที่ต้องได้รับการ
พัฒนา ประกอบด้วย 

1.1.1 ความรู้/ทักษะ ต้องไดร้ับการพัฒนา   
อย่างน้อย 1 ด้าน 

1.1.2 สมรรถนะทั้ง 6 ด้าน ต้องได้รบัการ
พัฒนาอย่างน้อย 1 ด้าน 

- การมุ่งผลสมัฤทิ์ 
- การบริการที่ด ี
- การสั่งสมความเช่ียวชาญฯ 
- การยึดมั่นในความถูกต้อง 
- การท างานเป็นทีม 
- การบรหิารจดัการข้อมลู 

    2.2 ระยะเวลาในการพัฒนา 
         บุคลากรต้องได้รบัการพัฒนาอย่างนอ้ย 10 วัน/
คน/ปี ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนสามญั 

1) สรุปการด าเนินงานการพัฒนาบุคลากร
ตามแผนพัฒนารายบุคคลและแผนพัฒนา
ภาพรวมของหน่วยงาน 
2) เอกสาร/หลักฐาน ที่บ่งช้ีถึงข้าราชการ และ
พนักงานราชการที่ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ดังนี ้
    2.1 แบบสรุปรายงานผลการพัฒนา
ความรู้/ทักษะ/สมรรถนะของข้าราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 2559 (เอกสาร
หมายเลข 5) 
    2.2 แบบรายงานผลการพัฒนาความรู/้
ทักษะ/สมรรถนะของข้าราชการประจ าปี
งบประมาณ 2559 (เอกสารหมายเลข 6) 
    2.3 แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนา
รายบุคคล (เอกสารหมายเลข 7) 
 
** เอกสาร/หลักฐานที่ใช้ประกอบการ
รายงานผลการพัฒนารายบุคคล ซึง่กองการ
เจ้าหน้าท่ีจะท าการสุม่ประเมิน 
1. การอบรม/ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
    - หนังสืออนุมัติให้เข้าร่วมอบรมหรือ

1 
 
 
 
 
 
1 
 
 
 



รอบการประเมิน/แนวทางในการด าเนินงาน ประเมินจากผลการด าเนินงาน/ขอ้มูล/
เอกสาร/หลักฐานต่างๆ ดังนี ้

คะแนน ก าหนดวัน
จัดส่งผลงาน/

หลักฐาน 
พ.ศ. 2551 (มาตรา 72) มติคณะรัฐมนตรี วันที่ 27 
กรกฎาคม 2547 (มาตรการที่ 3.7, 3.10 และ 3.11)  
และยุทธศาสตร์การปรับขนาดก าลังคนภาครัฐ พ.ศ. 
2549 – 2551 “การพัฒนาทรัพยากรบุคคลใหม้ี
สมรรถนะที่เหมาะสมกับการท างานตามบทบาทภารกิจ
อย่างมีประสิทธิภาพ” ตามแนวทางข้อ 6 

ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ 
2. E – Learning 
    - ประกาศนียบตัร/หนังสือรับรองผ่าน
การอบรม 
3. การหมุนเวียนเปลี่ยนงาน 
    - ค าสั่งหรือข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาท่ี
ให้หมุนเวียนเปลี่ยนงาน 
4. การค้นคว้าด้วยตนเอง 
    - แบบรายงานการพัฒนา  
      (เอกสารหมายเลข 8) 
 
5. การสอนงาน 
    - แบบรายงานการพัฒนา  
      (เอกสารหมายเลข 8) 
6. อ่ืนๆ (โปรดระบุ) 
    - เอกสาร/หลักฐานที่บ่งช้ีถึงการพัฒนา 
หรือแบบรายงานการพัฒนา  
      (เอกสารหมายเลข 8) 
 
หมายเหตุ 
1. ความรู้/ทักษะ ต้องได้รับการพฒันาอย่าง
น้อย 1 ด้าน  
2. สมรรถนะทั้ง 6 ด้าน ต้องได้รับการพัฒนา
อย่างน้อย 1 ด้าน 
3. บุคลากรต้องไดร้ับการพัฒนาอยา่งน้อย 10 
วัน/คน/ป ี

หมายเหตุ : หน่วยงานน าหลักฐานขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวชี้วัด  : ผู้อ านวยการกองการเจ้าหน้าที่ เบอร์ติดต่อ : 0 2590 4081, 0 2590 
4086 
ผู้จัดเก็บข้อมูล  : นางสาวดรุณี  อ้นขวัญเมือง  เบอร์ติดต่อ : 0 2590 4088 
                                 นายพงษ์เทพ  เจริญสวัสดิ์ เบอร์ติดต่อ : 0 2590 4043 
 นายขจรศักดิ์  สุขเปรม เบอร์ติดต่อ : 0 2590 4043 
หน่วยงาน       : กลุ่มพัฒนาทรัพยากรบุคคล   กองการเจ้าหน้าที่ 
 


