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ค ำอธิบำยวิธีกำรกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม 
~ กำรวำงแผนพัฒนำรำยบุคคล ทีจ่ะต้องพัฒนำในปีงบประมำณ พ.ศ. ...~ 

แบบฟอร์ม IDP 1   

 แบบฟอร์มประเมิน ความรู้ความสามารถ ทักษะ และการวางแผนพัฒนารายบุคคล  เขียนชื่อ-สกุล 
ต าแหน่ง กลุ่ม/ฝ่าย สังกัด งานที่รับผิดชอบและงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 
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ช่องที่ 1 หัวข้อกำรประเมิน ประกอบด้วย  

 1. ควำมรู้ที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน แบ่งเป็น 2 หัวข้อ คือ งานที่รับผิดชอบ และงานที่ได้รับ
มอบหมาย โดยให้ระบุหัวข้อการประเมิน ไม่เกิน 3 หัวข้อ (ระบุงานโดยไม่ต้องระบุขั้นตอน)   

 2. ควำมรู้ด้ำนกฎหมำย กฎระเบียบ  วิเคราะห์จากกฎระเบียบที่จ าเป็นต้องรู้ เพ่ือใช้ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติงาน  

 3. ทักษะที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำน ทุกสายงานประกอบด้วย 4 ทักษะ ดังนี้ 
1) การใช้คอมพิวเตอร์   3) การค านวณ 
2) การใช้ภาษาอังกฤษ   4) การจัดการข้อมูล 

ช่องท่ี 2 ควำมรู้และทักษะที่ต้องใช้ในกำรปฏิบัติงำน  โดยวิเคราะห์จากงานที่ปฏิบัติมีขั้นตอนอย่างไร 
จะต้องใช้ความรู้และทักษะอะไร เพ่ือที่จะท างานนั้นให้ส าเร็จ โดยให้ระบุหัวข้อความรู้ ไม่เกิน 3 หัวข้อ  
ส่วนหัวข้อทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน เรื่องการใช้ภาษาอังกฤษ ให้ระบุ 1 เรื่อง ตัวอย่างเช่น 
ภาษาอังกฤษส าหรับการเจรจาในเวทีระหว่างประเทศ , ภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสาร , การพัฒนาทักษะ 
การฟัง – การพูด และการพัฒนาทักษะการอ่าน – การเขียน   

ช่องท่ี 3 ระดับมำตรฐำน  หรือ ระดับที่องค์กรคำดหวัง  ของความรู้และทักษะ ตามที่ ส านักงาน ก.พ. 
ก าหนด จ าแนกตามประเภทและระดับต าแหน่ง ดังนี้ 
 

ประเภท 
ต ำแหน่ง 

ระดับ 
ต ำแหน่ง 

ควำมรู้ที่จ ำเป็น 
ในกำรปฏิบัติงำน 

ควำมรู้เรื่องกฎหมำย 
และกฎระเบียบ

รำชกำร 

ทักษะกำรใช้
คอมพิวเตอร์/  

ภำษำอังกฤษ/ กำร
ค ำนวณ/  

กำรจัดกำรข้อมูล 

ทั่วไป 

ปฏิบัติงาน 1 1 1 
ช านาญงาน 2 1 1 
อาวุโส 3 2 2 
ทักษะพิเศษ 4 2 2 

วชิาการ 

ปฏิบัติการ 1 2 2 
ช านาญการ 2 2 2 
ช านาญการ
พิเศษ 

3 3 2 

เชี่ยวชาญ 4 3 2 
ทรงคุณวุฒิ 5 3 2 

อ านวยการ 
ระดับต้น 3 3 2 
ระดับสูง 4 3 2 

 ส่วนการประเมินระดับความรู้ความสามารถที่ใช้ในการปฏิบัติงานและความรู้เรื่องกฎหมายและ
กฎระเบียบราชการ ดูค าอธิบายจากเอกสารความรู้ความสามารถและทักษะที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ สป.กษ.  หน้ำ 15 – 57  และวิเคราะห์จากงานที่รับผิดชอบ รวมถึงความรู้/กฎระเบียบ/ทักษะ  
ที่ต้องใช้สนับสนุนในการปฏิบัติงาน 
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ช่องท่ี 4 ผลกำรประเมิน  โดยผู้บังคับบัญชาและผู้ถูกประเมินตกลงร่วมกันว่ามีความรู้และทักษะในแต่ละ
ขั้นตอนเพียงพอตามมาตรฐานที่ก าหนดหรือไม่ โดยศึกษา จากเอกสำร “ควำมรู้ควำมสำมำรถ ทักษะ ที่จ ำเป็น
ส ำหรับกำรปฏิบัติงำน” ของ สป.กษ. ตัวอย่างเช่น  การประเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงาน
พิจารณารายชื่อของพฤติกรรม การประเมินความรู้ของต าแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ระดับมาตรฐาน 
คือ “ระดับ 1 : มีความรู้และความเข้าใจในกระบวนการหรือขั้นตอน และแนวปฏิบัติในงานนักทรัพยากรบุคคล
......” จากการประเมิน พบว่า ไม่มีความรู้ด้านงานสารบรรณ ผลการประเมินจะได้ระดับ 0 คือ มี Gap ต้องได้รับ
การพัฒนาด้านงานสารบรรณ เป็นต้น กรณีแผนพัฒนารายบุคคลของหัวหน้าหน่วยงานให้หัวหน้าหน่วยงานเป็น
ผู้ประเมินตนเอง 

 
 

ช่องท่ี 5 ช่องว่ำง/Gap  เป็นช่องว่างความรู้และทักษะ ถ้าผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาน้อยกว่า 
ค่ามาตรฐาน จะมีค่า ติดลบ (ช่อง 4 ลบ ช่อง 3) หมายความว่า ผู้รับการประเมินจะต้องได้รับการพัฒนา หรือ  
ถ้าผู้บังคับบัญชาประเมินแล้วได้ตามมาตรฐานที่ก าหนด หมายความว่า ผู้รับการประเมิน ไม่มีช่องว่ำง มีค่าเป็น 0  
ช่องท่ี 6   ประเด็นเนื้อหำ (หัวข้อวิชำ) ที่ต้องกำรพัฒนำ   ระบุเนื้อหาหรือหัวข้อวิชาที่ต้องการพัฒนา ที่มี
ผลการประเมินต่ ากว่าระดับที่องค์กรคาดหวัง ถ้าไม่มีช่องว่าง (Gap) แต่ให้พิจารณาระดับความรู้ที่สูงขึ้น 1 ระดับ
เป็นการพัฒนาเพ่ือเตรียมการเพ่ือเลื่อนระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น หรือ เตรียมความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 
สามารถเขียนความต้องการพัฒนาลงในช่องนี้ได้  (ทุกคนจะต้องมีเรื่องที่ต้องกำรพัฒนำอย่ำงน้อย 2 เรื่อง  
ซึ่งเป็นเรื่องท่ีสามารถด าเนินการตามแผนได้) 
ช่องท่ี 7 และ ช่องท่ี 8   วิธีกำรพัฒนำ ควรระบุมากกว่า 1 วิธี เพื่อเพ่ิมโอกาสในการพัฒนา 
ช่องที่ 7  อบรม   เมื่อต้องการพัฒนาด้วยวิธีการฝึกอบรม/ ประชุม/ สัมมนา ให้ขีดเครื่องหมาย    
ในช่องนี้ (รวมถึงการอบรมกับหน่วยงานภายนอก) 
ช่องที่ 8  วิธีอ่ืน ๆ ให้ระบุวิธีการพัฒนาวิธีอ่ืนนอกเหนือจากวิธีการฝึกอบรม เช่น 

1. การสอนงาน (Coaching)  :  ผู้บังคับบัญชาสอนวิธีการหรือเทคนิคการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง 
แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเป็นระบบ ตามแผนที่ก าหนดไว้และมีการประเมินผลงาน 
2. โปรแกรมพ่ีเลี้ยง (Mentoring Program)  :  เป็นกระบวนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของ 
ผู้มีความรู้และประสบการณ์ ให้กับผู้มีประสบการณ์ ในการท างานน้อยกว่า โดยพ่ีเลี้ยง หมายถึง  
เป็นผู้สนับสนุน ให้ก าลังใจ ช่วยเหลือ สอนงานและให้ค าปรึกษา 
3. การฝึกอบรมในขณะท างาน (On The Job Training) :  การเรียนรู้งานโดยการสังเกตการ
ท างานของบุคลากรที่มีความช านาญ และลงมือปฏิบัติจริง 
4. การมอบหมายงาน 
5. การเรียนรู้ด้วยตนเอง  :  เช่น e-Learning  VCD  Internet  อ่านหนังสือ  คู่มือ 
6. การติดตาม/ สังเกต (Job Shadowing) :  เป็นวิธีการพัฒนาโดยให้ท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยคอย
ติดตามหรือเป็นเลขานุการติดตามผู้บริหาร เพ่ือเรียนรู้วิธีการท างานผ่านการสังเกตการณ์ 
 

 
รูปตัวอย่าง จากเอกสาร 

“ความรู้ความสามารถ ทักษะ  
ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติงาน” 

ความรู้ในงานธุรการ 
พร้อมค าอธิบาย 
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7. การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) 
8. การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) 
9. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) 

ช่องที่ 9  และ  ช่องที่ 10  ผลกำรพัฒนำ  ให้ขีดเครื่องหมาย    ในช่อง 9 (พัฒนาแล้ว) หรือช่อง 10  
(ยังไม่ได้พัฒนา) เป็นการติดตามผลการพัฒนาที่ด าเนินการไปแล้ว ในช่วงปลายปี (เดือนสิงหาคม) ของ
ปีงบประมาณถัดไป 
ช่องที่ 11 ผลกำรประเมินหลังกำรพัฒนำ เป็นการประเมินผลหลังการพัฒนา โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ประเมิน
ว่าเมื่อได้รับการพัฒนาแล้วสามารถปิดช่องว่างความรู้และทักษะที่ระบุไว้ได้หรือไม่ และมีการเปลี่ยนแปลง 
หรือน าความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างไร  

กำรลงช่ือท้ำยแบบฟอร์ม ผู้รับการประเมิน คือ ข้าราชการที่เป็นเจ้าของแผนพัฒนารายบุคคล ส่วนผู้ประเมิน  
ถ้ำ ผู้รับการประเมิน คือ ผู้ปฏิบัติงานในกลุ่ม/ฝ่าย ผู้ประเมิน คือ หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ถ้ำ ผู้รับการประเมิน คือ 
หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย ผู้ประเมิน คือ หัวหน้าหน่วยงาน กรณีแผนพัฒนารายบุคคลของหัวหน้าหน่วยงาน ให้หัวหน้า
หน่วยงานประเมินตนเองและลงนามทั้งผู้รับการประเมินและผู้ประเมิน 
แบบฟอร์ม IDP 2   

 แบบฟอร์มประเมินสมรรถนะและการวางแผนพัฒนารายบุคคล  เขียนชื่อ-สกุล ต าแหน่ง กลุ่ม/
ฝ่าย และสังกัด 
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ช่องที่ 1 หัวข้อกำรประเมิน ประกอบด้วย  

 1. สมรรถนะทำงกำรบริหำร ประกอบด้วย 6 สมรรถนะ ดังนี้ 
 1)  สภาวะผู้น า (Leadership)  
 2)  วิสัยทัศน์ (Visioning)  
 3)  การวางกลยุทธ์ภาครัฐ (Strategic Orientation)  
 4)  ศักยภาพเพ่ือน าการปรับเปลี่ยน (Change Leadership)  
 5)  การควบคุมตนเอง (Self Control)  
 6)  การสอนงานและการมอบหมายงาน (Coaching and Empowering Others) 

 2. สมรรถนะหลักของข้ำรำชกำรพลเรือนสำมัญ ประกอบด้วย 5 สมรรถนะดังนี้ 
 1) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation) 
 2) การบริการที่ดี (Service Mind) 
 3) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ (Expertise) 
 4) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity) 
 5) การท างานเป็นทีม (Teamwork) 

 3. สมรรถนะตำมสำยงำน สายงานละ 3 ตัว (ข้อมูลตามประกาศส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่องสมรรถนะข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 4 กันยายน 2560) 
 

ล ำดับที่ สำยงำน สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

1 ผู้อ านวยการ 1. การมองภาพองค์รวม  
2. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน  
3. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ  

2 ผู้อ านวยการเฉพาะด้าน 1. การคิดวิเคราะห์  
- วิทยาศาสตร์ 
- นิติการ 
- วิชาการคอมพิวเตอร์ 
- วิชาการเงินและบัญชี 
- วิชาการตรวจสอบภายใน 

2. การมองภาพองค์รวม  
3. การใส่ใจและพัฒนาผู้อ่ืน 
 

3 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1. การคิดวิเคราะห์  
2. การมองภาพองค์รวม  
3. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ  

4 นักทรัพยากรบุคคล 1. การคิดวิเคราะห์  
2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 
3. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ 

5 นักประชาสัมพันธ์ 
  
  

1. การคิดวิเคราะห์  
2. การด าเนินการเชิงรุก  
3. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ  

6 นักวิเทศสัมพันธ์ 1. การด าเนินการเชิงรุก  
2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน  
3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน  
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ล ำดับที่ สำยงำน สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

7 นักวิชาการเงินและบัญชี  1. การคิดวิเคราะห์  
2. การด าเนินการเชิงรุก 
3. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน 

8 นักวิชาการเผยแพร่ 
  
  

1. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ  
2. การด าเนินการเชิงรุก  
3. ความเข้าใจผู้อ่ืน  

9 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 1. การสืบเสาะหาข้อมูล  
2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน  
3. การคิดวิเคราะห์  

10 นักวิชาการตรวจสอบภายใน 1. การคิดวิเคราะห์  
2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน  
3. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ  

11 นักวิชาการพัสดุ 1. การคิดวิเคราะห์  
2. การสืบเสาะหาข้อมูล  
3. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน  

12 นักจัดการงานทั่วไป 1. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน  
2. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ  
3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน  

13 นิติกร 1. การคิดวิเคราะห์  
2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน  
3. การสืบเสาะหาข้อมูล  

14 บรรณารักษ์ 1. การด าเนินการเชิงรุก  
2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน  
3. ความเขา้ใจผู้อื่น  

15 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 1. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน  
2. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ  
3. ความเข้าใจผู้อ่ืน  

16 เจ้าพนักงานธุรการ 1. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน  
2. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ  
3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 

17 เจ้าพนักงานพัสดุ 1. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน  
2. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ  
3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน  

18 เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 1. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน  
2. การคิดวิเคราะห์  
3. ความยืดหยุ่นผ่อนปรน  

19 เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา 1. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน  
2. การสืบเสาะหาข้อมูล  
3. การคิดวิเคราะห์  
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ล ำดับที่ สำยงำน สมรรถนะประจ ำสำยงำน 

20 เจ้าพนักงานห้องสมุด 1. การคิดวิเคราะห์  
2. การมองภาพองค์รวม  
3. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน  

21 นายช่างไฟฟ้า 1. การคิดวิเคราะห์  
2. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน  
3. ความมั่นใจในตนเอง  

22 นายช่างภาพ 1. ศิลปะการสื่อสารจูงใจ 
2. สุนทรียภาพทางศิลปะ 
3. การด าเนินการเชิงรุก  

23 นายช่างศิลป์ 1. ความเข้าใจองค์กรและระบบราชการ  
2. การคิดวิเคราะห์  
3. การตรวจสอบความถูกต้องตามกระบวนงาน  

ช่องท่ี 2 ระดับมำตรฐำน  หรือ ระดับที่องค์กรคำดหวัง  ของสมรรถนะทางการบริหาร สมรรถนะหลัก 
และสมรรถนะตามสายงาน ตามท่ี ส านักงาน ก.พ. ก าหนด จ าแนกตามประเภทและระดับต าแหน่ง ดังนี้ 

ประเภทต ำแหน่ง ระดับต ำแหน่ง 
สมรรถนะทำงกำร

บริหำร 
สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะตำมสำย
งำน 

ทั่วไป 

ปฏิบัติงาน  1 1 
ช านาญงาน  1 1 
อาวุโส  2 2 
ทักษะพิเศษ  2 2 

วิชาการ 

ปฏิบัติการ  1 1 
ช านาญการ  2 2 
ช านาญการพิเศษ  3 3 
เชี่ยวชาญ  4 4 
ทรงคุณวุฒิ  5 5 

อ านวยการ 
ระดับต้น 1 3 3 
ระดับสูง 2 4 4 

ช่องท่ี 3 ผลกำรประเมิน  โดยผู้บังคับบัญชาและผู้ถูกประเมินตกลงร่วมกันเป็นผลการประเมิน โดยการ
ประเมินสมรรถนะ พิจารณาจากค าอธิบายและพฤติกรรมบ่งชี้จาก เอกสำร “คู่มือสมรรถนะ สป.กษ.” หัวข้อ 
สมรรถนะทางการบริหาร (หน้า 12 – 19)  สมรรถนะทางหลัก (หน้า 5 – 11) และสมรรถนะตามสายงาน 
(ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง สมรรถนะข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ลงวันที่ 4 กันยายน 2560) 
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 ตัวอย่าง  การประเมินสมรรถนะหลักของต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  หัวข้อ การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ ระดับมาตรฐาน คือ ระดับ 1 มีหัวข้อย่อย 5 ข้อ ถ้าผู้ถูกประเมินแสดงพฤติกรรมได้ครบทุกหัวข้อย่อย 
แสดงว่ามีมาตรฐานตามท่ีก าหนด ของ ระดับ 1  แต่ถ้าผู้ถูกประเมินแสดงพฤติกรรมไม่ครบทั้ง 5 หัวข้อย่อย ผล
การประเมินต่ ากว่ามาตรฐาน จะได้ระดับ 0 

 

ช่องท่ี 4 ช่องว่ำง/Gap  เป็นการหาช่องว่างสมรรถนะท่ีไม่ได้ตามมาตรฐาน (ช่อง 3 ลบ ช่อง 2) ถ้า ติดลบ 
หมายถึงมีช่องว่าง (Gap) ที่ต้องพัฒนา 

 ช่องท่ี 5 ประเด็นเนื้อหำ (หัวข้อวิชำ) ที่ต้องกำรพัฒนำ   
 สมรรถนะทำงกำรบริหำร และ สมรรถนะหลัก ไม่ต้องระบุหัวข้อวิชา เนื่องจาก ส านักงาน ก.พ.  
ได้ก าหนดหลักสูตรมาตรฐานไว้แล้ว  
 สมรรถนะตำมสำยงำน ให้ระบุประเด็นเนื้อหา (หัวข้อวิชา) ที่ต้องการพัฒนา โดยพิจารณาจาก
ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง สมรรถนะข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ลงวันที่ 4 กันยายน 2560 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปตัวอย่างจากเอกสาร “เส้นทางการพัฒนาสมรรถนะประจ าสายงาน ของ สป.กษ.” 

ตัวอย่ำง  ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  ประเมินสมรรถนะตามสายงาน หัวข้อ ความเข้าใจผู้อ่ืน 
มาตรฐานระดับที่ 1 จากการประเมินพฤติกรรมบ่งชี้ พบว่า ผู้ถูกประเมินขาดความเข้าใจความหมายที่ผู้อ่ืน
ต้องการสื่อสาร ผลการประเมินจากช่องที่ 3 เป็น 0 หมายถึงมีช่องว่าง ให้ระบุ ประเด็นเนื้อหา (หัวข้อวิชา) ที่
ต้องการพัฒนา อาจตอบเป็นพฤติกรรมบ่งชี้ที่มีปัญหา คือ ไม่เข้าใจความหมายที่ผู้อ่ืนต้องการสื่อสาร หรือ น า 
“เนื้อหาโดยย่อ/พฤติกรรมที่คาดหวัง” ตามตัวอย่างมาใส่ 

ช่องท่ี 6 ถึง ช่องท่ี 10 วิธีการพัฒนาและผลการพัฒนา ใช้ค าอธิบายเดียวกับแบบฟอร์ม IDP1 
กำรลงชื่อท้ำยแบบฟอร์ม  เหมือนแบบฟอร์ม IDP1 

 

รูปตัวอย่าง จากเอกสาร 
“คู่มือสมรรถนะ สป.กษ.” 
สมรรถนะหลัก  
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
พร้อม ค ำอธิบำย และ
ตัวอย่ำงพฤติกรรมบ่งชี้  


