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บทที่ ๑ 
ความจ าเป็นวัตถุประสงคแ์ละความหมาย 

 
๑.๑ ความจ าเป็น 
 

ปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ จะต้องเตรียมความพร้อมของบุคลากรให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ที่เกิดขึ้น ส าหรับ
หน่วยงานภาครัฐภายใต้การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่มีการปรับเปลี่ยนทางโครงสร้าง และการบริหารจัดการ
บุคลากรภาครัฐจะต้องได้รับการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะให้สามารถปฏิบัติงานได้ 
ตามที่องค์กรคาดหวัง พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ 
มาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วน
ต าบล พ.ศ. ๒๕๔๕ ข้อ ๒๖๙ และข้อ ๒๗๒ จึงก าหนดให้ ส่วนราชการหน้าที่เพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้าง
แรงจูงใจให้แก่ข้าราชการ เพ่ือให้ข้าราชการมีคุณภาพ คุณธรรม มีคุณภาพชีวิต มีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติ
ราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจภาครัฐ ซึ่งแนวทางการเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจจะต้อง
สอดคล้องกับภารกิจ วิสัยทัศน์ และยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ 
ตลอดจนความจ าเป็นในการพัฒนาของข้าราชการในแต่ละกลุ่มและผลการประเมินการปฏิบัติราชการของ
ข้าราชการด้วย การพัฒนาบุคลากร จึงถือเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน จึงได้ก าหนดการพัฒนาบุคลากรรายบุคคลไว้ในแผนกลยุทธ์การพัฒนาบุคลากร 
โดยเห็นว่าการพัฒนาบุคลากร รายบุคคลเป็นวิธีการหนึ่งที่ช่วยให้บุคลากรได้พัฒนาขีดสมรรถนะ ในการปฏิบัติงาน
ให้สูงขึ้นเพ่ือตอบสนอง ความต้องการขององค์กร ซึ่งสามารถกระท าได้ด้วยเครื่องมือที่ไม่ใช่การฝึกอบรมใน
ห้องเรียน เช่น การมอบหมายงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การให้ค าปรึกษาแนะน า การเป็นพ่ีเลี้ยง เป็นต้น จึงได้
จัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan: IDP) 

 

๑.๒ วัตถุประสงค ์
 

๑.เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน เข้าใจถึงกระบวนการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
๒. เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้มีรูปแบบที่ชัดเจน และเป็นมาตรฐาน

เดียวกัน 
๓. เพ่ือผลักดันให้บุคลากรพัฒนาตนไปสู่เป้าหมายตามกลยุทธ์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. เพ่ือส่งเสริมวัฒนธรรมในการพัฒนาตนเองให้แก่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน         

การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน ซึ่งจะครอบคลุมตั้งแต่
ข้าราชการประเภทอ านวยการ (ระดับต้น ระดับกลาง ระดับสูง) ประเภทวิชาการ (ระดับปฏิบัติการ ระดับช านาญ
การ ระดับช านาญการพิเศษ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับทรงคุณวุฒิ) ประเภททั่วไป (ระดับปฏิบัติงาน ระดับ
ช านาญงาน ระดับอาวุโส) ในแต่ละปีงบประมาณจะจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลให้สอดคล้องกับการประเมิน
สมรรถนะตามแบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการ จ านวน ๒ รอบ ดังนี้ 

๑) ตุลาคม-มีนาคม 
๒) เมษายน-กันยายน 
 
 
 
 



๑.๓ ความหมาย 
 

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(Individual Development Plan : IDP) หมายถึง กรอบหรือแนวทางที่
จะช่วยให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายในสายอาชีพของตน โดยมีวัตถุประสงค์
หลักในการพัฒนาจุดอ่อน (weakness) และเสริมจุดแข็ง (Strength) ของบุคลากรในหน่วยงาน และเป็น
กระบวนการที่ผู้ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชาก าหนดความจ าเป็นในการพัฒนา และฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือ
ความส าเร็จของงาน และองค์กรเป็นแผนที่ระบุเป้าหมาย และวิธีการในการพัฒนาตนเองที่สอดคล้องกับ 
ยุทธศาสตร์ขององค์กร และเป็นแผนที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะของบุคคลให้มีสมรรถนะเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงานในต าแหน่ง ตามแนวทางความก้าวหน้าในสายงาน แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล หรือเรียกสั้นๆ ใน
คู่มือเล่มนี้ว่า IDP จึงเป็นแผนส าหรับการพัฒนาบุคลากรเพ่ือเตรียมความพร้อมให้มีคุณสมบัติ ความสามารถ และ
ศักยภาพในการท างานส าหรับต าแหน่งที่สูงขึ้น ต่อไปในอนาคต หรือตามเส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพ 
(Career Path) ที่องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน ก าหนดขึ้น ดังนั้น IDP จึงไม่ใช่กระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน (Performance Appraisal) เพ่ือการเลื่อนต าแหน่งงานหรือการปรับเงินเดือนและการให้ผลตอบแทน
ในรูปแบบต่างๆ แต่เมื่อได้มีการด าเนินกิจกรรมตามกรอบ IDP อย่างเป็นระบบบนเกณฑ์ขั้นพ้ืนฐานของระดับ
ความรู้ ความสามารถ หรือสิ่งที่ ผู้บังคับบัญชาคาดหวัง มีการพูดคุยสื่อสารแบบสองทาง เป็นข้อผูกพันหรือ
ข้อตกลงในการเรียนรู้ร่วมกัน IDP ก็จะเป็นเครื่องมือส าคัญในการเชื่อมโยงความต้องการของบุคลากรให้ตอบรับ
หรือตอบสนองต่อความต้องการใน ระดับหน่วยงานย่อย และส่งผลให้บรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่งอน ได้ แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล จึงเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ทักษะ และ
พฤติกรรม การปฏิบัติงานที่น าไปสู่การพัฒนาผลงานที่มีประสิทธิภาพ (ท าให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่งอน เป็นคนเก่งและดี) 

บุคลากร หมายถึง ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance Appraisal) หมายถึง การประเมินความส าเร็จของ

งาน อันเป็นผลมาจากการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงานตลอดรอบการประเมินด้วยวิธีการที่องค์กรก าหนด โดย
เปรียบเทียบผลงานกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในแผนการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์มาตรฐานผลงานที่ผู้บังคับบัญชา
และผู้ปฏิบัติงานก าหนดร่วมกันไว้ ตั้งแต่ต้นรอบการประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่งอน จะมาจากการพิจารณาองค์ประกอบหลักของ การประเมิน ๒ ส่วน ได้แก่ การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ของงานและการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะส าหรับการให้คะแนนการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน ได้ จัดกลุ่มระดับคะแนนเป็น ๕ ระดับ ได้แก่ 
ดีเด่น ดีมาก ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ซึ่งคะแนนของกลุ่มต้องปรับปรุง คือ ผู้ที่ได้คะแนนต่ ากว่าร้อยละ ๖๐ คะแนน
ที่ได้มาจากผลรวมของคะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน กับคะแนนการประเมินพฤติกรรม การปฏิบัติ
ราชการหรือสมรรถนะ ทั้ง ๒ ส่วน จะน าไปใช้ประกอบการพิจารณาความดีความชอบของผู้ปฏิบัติงาน และเป็น
ข้อมูลในการปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติราชการ 
ตลอดจนน าไปจัดท าแผนพัฒนาตัวผู้ปฏิบัติงานแต่ละราย โดยสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังต่อไปนี้ 

สมรรถนะ(Competency) หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ความสามารถ 
ทักษะ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ท าให้บุคลากรสร้างผลงานได้โดดเด่นในองค์กร สมรรถนะหลักท่ีองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่งอน ก าหนดให้ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ได้แก่ สมรรถนะหลักข้าราชการส่วนท้องถิ่นตามที่
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบลก าหนด ประกอบด้วยสมรรถนะ ๕ ด้าน ได้แก่ 

 



๑. การมุ่งผลสัมฤทธิ์(Achievement Motivation) หมายถึง ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ ดี
หรือให้ เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วั ด
ผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือ กระบวนการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่อาจไม่ เคยมี ผู้ใดสามารถกระทาได้ มาก่อน 

๒. การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม(Integrity) หมายถึง การด ารงตน และประพฤติ
ปฏิบัติอย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาข้าราชการเพ่ือรักษา
ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ 

๓. ความเข้าใจในองค์กรและระบบงานการสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ(Expertise) หมายถึง 
ความสนใจใฝ่รู้ การสั่งสมความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยการศึกษา ค้นคว้าและ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องจนสามารประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆ เข้ากับการปฏิบัติราชการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 

๔. การบริการเป็นเลิศ-การบริการที่ดี(Service Mind) หมายถึง ความตั้งใจและความพยายามของ
ข้าราชการในการให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๕. การท างานเป็นทีม(Teamwork) หมายถึง ความตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วนหนึ่ง ของทีม 
หน่วยงาน หรือส่วนราชการ โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิก ไมจ่ าเป็นต้องมีฐานะหัวหน้าทีม รวมทั้งความสามารถ
ในการสร้างและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 

ระดับสมรรถนะที่องค์กรคาดหวัง เป็นระดับสมรรถนะที่ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน ใช้เป็นเกณฑ์
ในการประเมินสมรรถนะของข้าราชการ จ าแนกตามประเภทและระดับต าแหน่ง โดยการประเมินสมรรถนะของ
ข้าราชการจะต้องประเมินเปรียบเทียบสมรรถนะที่ข้าราชการมีอยู่จริงกับเกณฑ์ระดับสมรรถนะที่องค์กรคาดหวัง 
ส าหรับแต่ละสมรรถนะตามตารางระดับความคาดหวังของสมรรถนะ ดังนี้ 

มาตรวัดระดับการประเมินสมรรถนะ การประเมินสมรรถนะของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่
งอน จะใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ และการให้คะแนนประเมินผลการปฏิบัติราชการในส่วนของผล
การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ ใช้มาตรวัดการประเมินสมรรถนะตามวิธี การพิจารณา 
สัดส่วนพฤติกรรมที่แสดงออกต่อพฤติกรรมที่คาดหวัง โดยมาตรวัดแบบนี้ใช้ ประเมินว่าผู้ รับการประเมิน ได้แสดง
สมรรถนะตามที่ก าหนดมากน้อยเพียงใด คิดเป็นสัดส่วนมากน้อยอย่างไรเมื่อเทียบกับระดับพฤติกรรมที่คาดหวัง 
ซึ่งถ้าผู้รับการประเมินแสดงพฤติกรรมที่คาดหวังมากก็ จะได้คะแนนประเมินสูง 

พจนานุกรมสมรรถนะ(Competency Dictionary) หมายถึง การรวบรวมคาอธิบายเกี่ยวกับพฤติกรรม
ที่สะท้อนสมรรถนะด้านต่างๆ และนาพฤติกรรมที่ระบุนั้นมาใช้ เป็นเกณฑ์ประเมินสมรรถนะของบุคคล 

ประโยชน์ของแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ( IDP) ประโยชน์ของแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล 
แบ่งเป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ระดับรายบุคคล ระดับหน่วยงาน (ส านัก/ กอง/ ส านักงาน) หรือหัวหน้างาน และระดับ
องค์กร (องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน) ดังนี้ 

ระดับรายบุคคล 
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลช่วยปรับปรุง(To Improve) ความสามารถเดิมที่มีอยู่ และปรับปรุงผลงาน

ที่บุคคลรับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลช่วยให้เกิดการพัฒนา (To Develop) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมไปถึงการ

พัฒนาความสามารถเดิมที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพ่ิมศักยภาพการท างานของบุคลากรให้มีความสามารถที่จะรับผิดชอบ
งานที่สูงขึ้นแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลช่วยให้บุคลากรมีความพร้อม (To Prepare) ในการท างานในต าแหน่งที่
สูงขึ้น 



 
ระดับหน่วยงาน (ส านัก/กอง/ส านักงาน) หรือหัวหน้างานการทดแทนงาน (Work Replacement) 

บุคลากรเกิดทักษะในการท างานหลายด้าน(Multi Skills) ท าให้สามารถท างานทดแทนกันได้ในกรณีที่เจ้าของงาน
เดิมไม่อยู่หรือโอนย้ายไปที่อ่ืน 

ผลงานของหน่วยงาน(Department Performance) การที่บุคลากรมีการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ
อย่างต่อเนื่อง ท าให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น ท าให้ผลงานของหน่วยงานระดับส านัก/กอง/ ส านักงาน ก็
ดีขึ้นตามไปด้วย 

คุณภาพชีวิตการท างาน(Quality of Work Life) หัวหน้างานที่มีลูกน้องท างานดีมีความสามารถท าให้มี
การวางแผนบริหารจัดการการท างานได้ดี (ไม่ต้องเสียเวลามากในการจัดการงาน) ซึ่งถือเป็นการรักษาสมดุลในการ
ท างานกับชีวิตส่วนตัว ส่งผลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีด้วย หมายความว่า หากหัวหน้างานสามารถจัดการงานที่ทาได้
เป็นอย่างดี จะท าให้มีเวลามากพอที่จะไปจัดการกับชีวิตส่วนตัวได้ 

ระดับองค์กร (องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน) 
ผลงานขององค์กร (Corporate Performance) การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล ท าให้บุคลากร

มีการพัฒนาศักยภาพอย่างต่อเนื่องท าให้สัมฤทธิ์ผลของหน่วยงานเป็นไป ตามเป้าหมายซึ่งส่งผลต่อความส าเร็จ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน โดยรวมด้วยเช่นกัน 

การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร (Corporate Branding) บุคลากรที่มีความสามารถมีส่วนช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน ในด้านการพัฒนาบุคลากรภายในต่อบุคคลภายนอก 
นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยให้บุคลากรภายในมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความรักและผูกพันกับองค์กร ด้วย 

ความได้เปรียบในการแข่งขัน(Competitive Advantage) การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องท าให้
บุคลากรมีผลการปฏิบัติงานที่ดี ส่งผลต่อความส าเร็จขององค์กร ซึ่งท าให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันกับ
หน่วยงานภายนอก 

 

บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องและบทบาท/หน้าที่ความรับผิดชอบ 
บุคคลในแต่ละกลุ่มมีบทบาทและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร

รายบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน ดังนี้ 
๑) ผู้บริหาร 
- สนับสนุนและผลักดันให้ผู้บริหารและบุคลากรปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ตามที่

ก าหนดขึ้น 
- อนุมัติให้การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้บังคับบัญชาจะต้อง

ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทุกปี 
- ติดตามผลการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลระหว่างผู้บังคับบัญชากับบุคลากรพร้อมทั้งการน า

แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ไปใช้ปฏิบัติจริง 
- จัดสรรงบประมาณในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีอย่างต่อเนื่อง 
๒) ผู้บังคับบัญชาที่มีผู้ใต้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างาน 
- ท าความเข้าใจกับกระบวนการและวัตถุประสงค์ของการจัดท า IDP 
- ปฏิบัติตามกระบวนการและข้ันตอนของ IDP ทีก่ าหนดขึ้น 
- ประเมินขีดความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือค้นหาจุดแข็งและจุดอ่อนของบุคลากรในงานที่

มอบหมายให้รับผิดชอบในปัจจุบัน 
- ท าความเข้าใจถึงแหล่งหรือช่องทางการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเป็นรายบุคคล 



- ก าหนดแนวทางหรือช่องทางการพัฒนาตนเองที่เหมาะสมกับบุคลากร 
- ให้ข้อมูลป้อนกลับแก่บุคลากรถึงจุดเด่นและจุดที่บุคลากรต้องพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น 
- ชี้ให้บุคลากรเห็นขอบเขตที่เขาสามารถเพ่ิมความรับผิดชอบมากขึ้น 
- หาโอกาสความก้าวหน้าในสายอาชีพให้กับบุคลากรในงานปัจจุบันหรืองานอ่ืน ๆ ที่มีอยู่ในองค์การ

บริหารส่วนต าบลแม่งอน 
๓) บุคลากร/ เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของตนเองตามความเป็นจริง 
- ท าความเข้าใจแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP) ที่ผู้บังคับบัญชาก าหนดขึ้นด้วยความเต็มใจและตั้งใจ 
- ร่วมกับหัวหน้างานก าหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการพัฒนาตนเอง 
- หาวิธีการในการท าให้เป้าหมายในสายอาชีพของตนเองและผลงานที่รับผิดชอบประสบความส าเร็จ 
- ประเมินความก้าวหน้าในการพัฒนาตนเองและเต็มใจที่จะรับรู้ผลการพัฒนาความสามารถของตนเอง

จากผู้อื่น 
๔) การพัฒนาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
- น าเสนอโครงการให้ผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน เห็นด้วยกับการน าเอา IDP 
มาใช้ในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน 
- จัดเตรียมแบบฟอร์มการทา IDP ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันภายในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน 
- ออกแบบและปรับปรุงระบบการพัฒนาบุคลากรรวมถึงบูรณาการ IDP กับเครื่องมือการบริหารบุคคลใน

เรื่องอ่ืน ๆ 
- ให้ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดท า IDP แก่ผู้บริหารทุกส่วนราชการภายในและ 
บุคลากรทั่วทั้งองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน 
- ให้ค าปรึกษาและแนะน าแนวทางการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP กับผู้บริหารและบุคลากร 
- ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP 
- หาช่องทางในการสื่อสารเพ่ือประชาสัมพันธ์เปลี่ยน Mindset หรือจิตส านึกของผู้บริหารและบุคลากรใน

การจัดท า IDP 
- ติดตามผลการปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล IDP จากผู้บริหารและบุคลากร 
 

หน้าที่ความรับผิดชอบในการประเมินสมรรถนะและการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล 
 

ผู้รับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ วิธีการปฏิบัติ 
ผู้รับการประเมิน/ข้าราชการ 
- ประเมินสมรรถนะของตนเองเปรียบเทียบกับ
สมรรถนะตามระดับที่องค์กรคาดหวังซึ่งได้จ าแนกไว้
ตามประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่งและร่วมขอ
คาปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาในการหาความ
จ าเป็นเพ่ือพัฒนาสมรรถนะของตนตาม แบบ IDP 
ร่วมหารือกับผู้บังคับ บัญชาในการระบุ ความรู้ ทักษะ 
และ พฤติกรรมที่ต้องการพัฒนาเ พ่ือให้มีระดับ
สมรรถนะตามที่องค์กรคาดหวัง พร้อมระบุวิธีการ
พัฒนาเพ่ือน ามาจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลตามแบบ 
IDP ๒ 

ตั้งใจปฏิบัติราชการให้เกิดผลตาม
เป้าหมาย พยายามพัฒนาพฤติกรรม
หรือสมรรถนะของตนเองรวมทั้งให้
ความร่วมมือในการรับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนารายบุคคลเพื่อยกระดับ
สมรรถนะของตนเองให้มีระดับ
สมรรถนะตามที่องค์กรคาดหวัง 
- ปรึกษา หารือ ขอรับค าแนะน า และ
ความช่วยเหลือจากผู้ประเมิน/ผู้บังคับ 
บัญชา หากเกิดข้อขัดข้องในการ
ด าเนินการตามแผนพัฒนารายบุคคล 

ผู้รับการประเมิน
ร่วมกับผู้ประเมิน 
/ผู้บังคับบัญชา 
พิจารณาความรู้ 
ทักษะ และ
พฤติกรรมที่ต้อง
พัฒนาเพิ่มเติม 



 
ผู้รับผิดชอบ หน้าที่ความรับผิดชอบ วิธีการปฏิบัติ 

ผู้ประเมิน/ผู้บังคับบัญชา 
- ร่วมหารือเพ่ือหาความจ าเป็น
ในการพัฒนาสมรรถนะของผู้รับ
การประเมินตามแบบฟอร์ม IDP 
๑ โดยระบุถึงความรู้ ทักษะ และ
พฤติกรรมที่ต้องการพัฒนา
เพ่ือให้ มีระดับสมรรถนะตามที่
องค์กรคาดหวัง พร้อมกับระบุ
วิธีการพัฒนาเพื่อน ามาจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคลตาม
แบบฟอร์ม IDP ๒ 

- ตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน
ของผู้รับการประเมินให้ได้รับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนารายบุคคลใน
แต่ละรอบ 
- ให้คาปรึกษาหารือ แนะน า และ 
ช่วยเหลือผู้รับการประเมินในกรณี 
เกิดข้อขัดข้องในการด าเนินการตาม 
แผนพัฒนารายบุคคลบันทึก
เหตุการณ์สาคัญที่สังเกตพบ
พฤติกรรมตามระดับสมรรถนะที่
องค์กรคาดหวัง 

- ประเมินผลการปฏิบัติราชการและ
หารือร่วมกับผู้รับการประเมินในการ
ระบุความรู้ ทักษะ และพฤติกรรมที่
ต้องพัฒนาเพิ่มเติม ในรอบต่อไป และ
ระบุวิธีการพัฒนา 

ฝ่ายอ านวยการ/บริหารทั่วไป
ของทุกหน่วยงาน 
- แจ้งเวียนและชี้แจงให้ทุก
หน่วยงานภายในสังกัดทราบ
แนวทางและวิธีการประเมิน
สมรรถนะและการจัดท า
แผนพัฒนารายบุคคล 

 รวบรวมและประมวลผลพร้อมกับ
จัดท าแบบรายงานผลการพัฒนา
รายบุคคลตามแบบ IDP๓ และแบบ
สรุปรายงานข้าราชการในแต่ละ
ประเภท/ระดับต าแหน่งที่ได้รับการ
พัฒนาตามแผนพัฒนาบุคลากร
รายบุคคลตามแบบฟอร์ม IDP๔ 
- ส่งข้อมูลตามแบบฟอร์ม IDP๓ และ
แบบฟอร์ม IDP๔ ในรูปแบบของ
ไฟล์ข้อมูลให้ผู้บริหารท้องถิ่นตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 

ผู้บริหาร 
- การติดตามประเมินผล 

 - ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายรวบรวมและประมวลผลการ
พัฒนารายบุคคลในภาพรวมของทุก
หน่วยงาน 
- เสนอข้อมูลผลการด าเนินการตาม
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลให้ผู้ 
บริหารทราบและใช้เป็นข้อมูลประกอบ 
การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน 

 
 
 
 
 



 
บทที่ ๒ 

เครื่องมือขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรและกลุ่มเป้าหมาย 
 

๒.๑ ลักษณะเฉพาะของเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร 
๑. การฝึกอบรมในห้องเรียน (Classroom Training) เน้นการเรียนรู้จากผู้เรียนหลากหลายกลุ่มงาน/

ต าแหน่งงาน โดยให้ส านักฝึกอบรมท าหน้าที่ด าเนินการจัดอบรมให้หรือหน่วยงานด าเนินการจัดอบรมเอง หรือส่ง
บุคลากรไปฝึกกอบรมกับหน่วยงานภายนอกที่เหมาะสม วิธีนี้ควรพิจารณาความจ าเป็นอย่างเหมาะสม การส่ง
บุคลากรไปฝึกอบรมควรเป็นเรื่องที่ไม่สามารถพัฒนาบุคลากรด้วยวิธีการสอนงาน หรือฝึกปฏิบัติในขณะท างานได้
เองเครื่องมืออ่ืนๆ ที่ไม่ใช่การฝึกอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Training) 

๒. การสอนงาน (Coaching) เน้นอธิบายรายละเอียดของงาน ไม่จ าเป็นจะต้องอยู่ในที่ปฏิบัติงานเท่านั้น 
อาจจะเป็นการสอนนอกพ้ืนที่ปฏิบัติงานประจ าโดยส่วนใหญ่หัวหน้างานโดยตรงจะท าหน้าที่สอนงานให้กับ
บุคลากร 

๓. การฝึกอบรมในขณะท างาน (On the Job Training : OJT) เน้นการฝึกในการปฏิบัติงานจริงโดยมี
ผู้สอนที่เป็นหัวหน้างานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่จะต้องติดตามเพ่ืออธิบายและชี้แนะซึ่งเครื่องมือนี้
จะเกิดประโยชน์ได้ถ้าใช้คู่กับการสอนงาน 

๔. โปรแกรมพ่ีเลี้ยง (Mentoring Program) เน้นพัฒนาเรื่องจิตใจ การปรับตัว การท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ภายในองค์กร บางแห่งเรียก Buddy Program ซึ่งบุคลากรจะมีพ่ีเลี้ยงที่ได้รับคัดเลือกให้ดูแลเอาใจใส่และพูดคุย
กับบุคลากรอย่างเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้ 

๕. การเพ่ิมคุณค่าในงาน (Job Enrichment) เน้นการมอบหมายงานที่ยาก หรือท้าทายมากขึ้นต้องใช้
ความคิดริเริ่ม การคิดเชิงวิเคราะห์ การวางแผนงานมากกว่าเดิม เนื่องจากเป็นงานที่แตกต่างจากงานเดิมที่เคย
ปฏิบัติ 

๖. การเพ่ิมปริมาณงาน (Job Enlargement) เน้นการมอบหมายงานที่มากขึ้น เป็นงานที่มีขั้นตอนงาน
คล้ายกับงานเดิมท่ีเคยปฏิบัติหรืออาจจะเป็นงานที่แตกต่างจากเดิมที่เคยปฏิบัติ แต่งานที่ได้รับมอบหมายจะไม่ยาก
หรือไม่ต้องใช้ความคิดเชิงวิเคราะห์มากนัก 

๗. การมอบหมายงาน (Delegation) เน้นการกระจายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบและอ านาจการ
ตัดสินใจภายในขอบเขตที่ก าหนดให้ผู้ใต้บังคับบัญชาไปปฏิบัติแทน ซึ่งงานที่มอบหมายส่วนใหญ่จะเป็นงานที่มี
ลักษณะเป็นงานประจ า 

๘. การหมุนเวียนงาน (Job Rotation) เน้นให้บุคลากรเวียนงานจากงานหนึ่งไปยังอีกงานหนึ่งเพ่ือเรียน
งานนั้น ตามระยะเวลาที่ก าหนด โดยส่วนใหญ่มักใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาความสามารถของบุคลากรให้มี
ความรู้หลากหลาย 

๙. การให้ค าปรึกษาแนะน า (Consulting) เน้นการให้คาปรึกษาแนะน าเมื่อบุคลากรมีปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
งานที่รับผิดชอบ หัวหน้างานจะต้องท าหน้าที่ให้แนวทาง เคล็ดลับ และวิธีการเพ่ือให้บุคลากรสามารถแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นนั้นได ้

๑๐. การติดตาม/สังเกต (Job Shadowing) เน้นการเรียนรู้ งานจากการเลียนแบบ และการติดตาม
หัวหน้างานหรือผู้รู้ในงานนั้น ๆ เป็นเครื่องมือที่ไม่ต้องใช้เวลามากนักในการพัฒนาความสามารถของบุคลากร 
เนื่องจากบุคลากรจะต้องท าหน้าที่สังเกตติดตามพฤติกรรมของหัวหน้างาน 



๑๑. การท ากิจกรรม (Activity) เน้นการมอบหมายกิจกรรมระยะสั้น ไม่ต้องมีระยะเวลาหรือขั้นตอนการ
ด าเนินงานมากนัก ความส าเร็จของเครื่องมือดังกล่าวนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรในการรับผิดชอบ
กิจกรรมให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนด 

๑๒. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self Learning) เน้นการฝึกฝนปฏิบัติด้วยตนเองจากแหล่ง/ช่องทางการ
เรียนรู้ต่าง ๆ เช่น อ่านหนังสือ หรือศึกษาระบบงานจาก Work Instruction หรือค้นคว้าข้อมูลผ่าน ทาง Internet 
หรือเรียนรู้จาก e-Learning หรือสอบถามผู้รู้เป็นต้น 

๑๓. การเป็นวิทยากรภายใน (Internal Trainer) เน้นการสร้างบุคลากรที่มีความสามารถในการถ่ายทอด 
รักการสอน และมีความรู้ ในเรื่องที่จะสอน โดยมอบหมายให้บุคคลเหล่านี้เป็นวิทยากรภายในองค์กรท าหน้าที่จัด
อบรมให้บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ 

๑๔. การดูงานนอกสถานที่ (Site Visit) เน้นการดูระบบและขั้นตอนงานจากองค์กรที่เป็นตัวอย่าง(Best 
Practice) ในเรื่องที่ต้องการดูงาน เพ่ือให้บุคลากรเห็นแนวคิดและหลักปฏิบัติที่ประสบความส า เร็จอันน าไปสู่การ
ปรับใช้ในองค์กรต่อไป 

๑๕. การให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เน้นการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและแจ้งผลหรือให้ข้อมูล
ป้อนกลับแก่บุคลากร เพ่ือให้บุคลากรปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและความสามารถในการท างาน 

๑๖. การฝึกงานกับผู้เชี่ยวชาญ ( Counterpart) เน้นการฝึกปฏิบัติจริงกับผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ใน
เรื่องนั้น เป็นการฝึกอบรมภายนอกสถานที่ หรือการเชิญผู้เชี่ยวชาญให้เข้ามาฝึกงานกับบุคลากร 

๑๗. การเปรียบเทียบกับคู่แข่ง/ คู่เปรียบเทียบ (Benchmarking) เน้นการน าตัวอย่างของขั้นตอน 
หรือระบบงานจากองค์กรอ่ืนที่เป็นตัวอย่าง (Best Practice) มาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับขั้นตอนหรือ

ระบบงาน 
ปัจจุบัน เพ่ือกระตุ้นจูงใจบุคลากรให้เห็นถึงสถานะของหน่วยงานเทียบกับองค์การที่เป็น Best Practice 
๑๘. การประชุม/สัมมนา (Meeting/Seminar) เน้นการพูดคุยระดมความคิดเห็นของทีมงานให้เกิดการ

แลกเปลี่ยนมุมมองที่หลากหลาย ผู้น าการประชุม/สัมมนา จึงมีบทบาทส าคัญมากในการกระตุ้น จูงใจ 
ให้ผู้เข้าร่วมประชุม/สัมมนาน าเสนอความคิดเห็นร่วมกัน 
๑๙. การให้ทุนการศึกษา (Scholarship) เน้นการให้ทุนการศึกษาเพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ประสบการณ์มาก

ขึ้นจากอาจารย์ผู้สอน รวมถึงการสร้างเครือข่ายกับผู้เรียนด้วยกัน ซึ่งบุคคลที่ได้รับทุนจะต้องใช้เวลาการท างาน
หรือเวลาส่วนตัวในการขอรับทุนจากองค์กร 

 

๒.๒ ขั้นตอนการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล(Individual Development Plan : IDP) เป็นแผนพัฒนาความสามารถใน

การท างานของบุคลากรภายใต้ความคาดหวังขององค์กรจากจุดที่เป็นอยู่ไปสู่จุดที่ต้องการโดยพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเองให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะที่พึงประสงค์ ให้สามารถปฏิบัติงาน ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยจะเน้นการสร้างจุดแข็งและก าจัดจุดอ่อนของบุคคล ซึ่งจะต้องเป็นความร่วมมือ ระหว่างหัวหน้า
กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะต้องด าเนินการรวมกันอย่างใกล้ชิดด้วยสัมพันธภาพที่ดีต่อกันในการจัดท าแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลถือว่าผู้บังคับบัญชามีบทบาทส าคัญมาก เพราะต้องร่วมพิจารณาการประเมินตนเองของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้ทราบจุดอ่อนจุดแข็งหรือสิ่งที่ต้องพัฒนา และต้องให้ค าปรึกษา หารือแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
เพ่ือร่วมก าหนดประเด็นที่ควรพัฒนา อีกทั้งต้องให้ ค าแนะน าเกี่ยวกับวิธีการที่ใช้ในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา 
เพ่ือให้เหมาะสมกับลักษณะงานของแต่ละบุคคลและหน่วยงานให้มากที่สุด ตลอดจนต้องติดตามทบทวน
แผนพัฒนารายบุคคลร่วมกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือตรวจสอบความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นระยะ ๆ จะ
เห็นได้ว่าในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลจะเน้นการสื่อสารแบบสองทางระหว่างผู้บังคั บบัญชากับ



ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งจะต้องด าเนินการร่วมกันอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง การจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลจึง
จะด าเนินไปได้ด้วยดี และส่งผลให้การด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอนประสบผลส าเร็จตามที่
ก าหนดไว้ ซึ่งมีข้ันตอนในการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลดังนี้ 

 

ขั้นตอนที่ ๑ การก าหนดมาตรฐานความสามารถที่ต้องการ ผู้บังคับบัญชาจะต้องก าหนดเกณฑ์ที่คาดหวัง
ของต าแหน่งงานก่อน ซึ่งประกอบด้วย ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skills) และคุณลักษณะพิเศษส่วนบุคคล 
(attributes) หรือที่เรียกว่า “KSAs” เกณฑ์ดังกล่าวก าหนดได้จากวิสัยทัศน์และภารกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่งอน รวมทั้งค าบรรยายลักษณะงาน หรือ Job Description ซึ่งเป็นขอบเขตงานที่ต้องปฏิบัตินอกจากนี้
ผู้บังคับบัญชาจะต้องก าหนดพฤติกรรมที่คาดหวังของแต่ละเกณฑ์ที่ก าหนดขึ้นด้วย การก าหนดเกณฑ์ที่คาดหวัง
ของต าแหน่งสามารถน าข้อมูลมาจากค าบรรยายลักษณะงาน(Job Description) ซึ่งข้อมูลส่วนที่จะน ามาก าหนด 
คือ ในส่วนของคุณลักษณะพิเศษของแต่ละต าแหน่ง ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน ได้มีการจัดท ารายการ
สมรรถนะข้าราชการ (Competency) และระดับสมรรถนะที่องค์กรคาดหวังของแต่ละต าแหน่งไว้แล้ว ดังตาราง
แสดงระดับคาดหวังขององค์กรในแต่ละต าแหน่งงาน/สายงาน 

 

ขั้นตอนที่ ๒ การประเมินความสามารถของบุคลากร 
การประเมินสมรรถนะข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน ปัจจุบันใช้รูปแบบในการประเมินแบบ 

๑๘๐ องศา เป็นการประเมิน ๒ ทาง โดยผู้บังคับบัญชาและตนเองแต่จะต้องมีการให้ค่าน้าหนักการประเมินด้วย
การประเมินตนเองบุคลากรต้องส ารวจสมรรถนะ (ความรู้ ความสามารถ และทักษะ) ของตนเพ่ือค้นหาจุดอ่อน
และจุดแข็งของตนที่จ าเป็นต้องพัฒนาและตรวจสอบเกี่ยวกับงานที่ปฏิบัติอยู่เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานให้
ครอบคลุมถึงทักษะ ความรู้ ความสามารถที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานอย่างตรงไปตรงมาเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการก าหนดสมรรถนะที่ต้องพัฒนา นอกจากนี้ตัวบุคลากรควรก าหนดเป้าหมายในการท างานของตนทั้ง
ระยะสั้น (๑ - ๓ ปี) และระยะยาว (๓ ปีขึ้นไป) ตลอดจนวิธีการที่ตนจะไปสู่เป้าหมายที่ก าหนด เช่น การมอบหมาย
งาน การเป็นพี่เลี้ยง การสอนงาน การเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นต้น 

ผู้บังคับบัญชาประเมิน เมื่อผู้บังคับบัญชาก าหนดเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งตามขั้นตอนที่ ๑ แล้วก็ใช้
เกณฑ์เหล่านั้นมาประเมินความสามารถในปัจจุบันของบุคลากรเป็นรายบุคคล โดยการน าพฤติกรรมในปัจจุบันมา
เทียบกับเกณฑ์ที่คาดหวังเพ่ือหาช่องว่าง (gap) ซึ่งหากความสามารถในปัจจุบันมากกว่าเกณฑ์ท่ีคาดหวัง นั่นคือจุด
แข็ง แต่หากความสามารถในปัจจุบันน้อยกว่าเกณฑ์ที่คาดหวังนั่นคือจุดอ่อน  (โอกาสในการพัฒนา) ซึ่ง
ผู้บังคับบัญชาควรน าจุดอ่อนมาพัฒนาก่อนตามความจ าเป็นเร่งด่วนของงาน แล้วจึงค่อยพัฒนาความสามารถอ่ืน ๆ 
ให้ดียิ่งขึ้น 

 

ระบบสมรรถนะของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน (ตามข้อก าหนดของ ก.ถ.) ความรู้ 
ทักษะ และสมรรถนะที่จ าเป็นของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ 
๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 

๑. ความรู้ทีจ่ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
๑.๑ ความรู้ทีจ่ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจานวน ๒๑ ด้าน ดังนี้ 

๑.๑.๑ ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 
๑.๑.๒ ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ) 



๑.๑.๓ ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 

๑.๑.๔ ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน 
๑.๑.๕ ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
๑.๑.๖ ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์ 
๑.๑.๗ ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 
๑.๑.๘ ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
๑.๑.๙ ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA), 

การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA), ฯลฯ 
๑.๑.๑๐ ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ 
๑.๑.๑๑ ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
๑.๑.๑๒ ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 
๑.๑.๑๓ ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 
๑.๑.๑๔ ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 
๑.๑.๑๕ ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล 
๑.๑.๑๖ ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 
๑.๑.๑๗ ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
๑.๑.๑๘ ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่ 
๑.๑.๑๙ ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ 
๑.๑.๒๐ ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) และเน็ต

เวิร์ก (Network) 
๑.๑.๒๑ ความรู้เรื่องบรรณารักษ์ 

๑.๒ การก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีดังนี้ 
๑.๒.๑ สายงานในต าแหน่งประเภทบริหาร ให้ก าหนดความรู้ทีจ่ าเป็นประจ าสายงานไว้อย่างน้อย

สายงานละ ๗ ด้าน 
๑.๒.๒ สายงานในต าแหน่งประเภทอ านวยการ ให้ก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงานไว้อย่าง

น้อยสายงานละ ๗ ด้าน 
๑.๒.๓ สายงานในต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้ก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงานไว้อย่าง

น้อยสายงานละ ๕ ด้าน 
๑.๒.๔ สายงานในต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงานไว้อย่างน้อย

สายงานละ ๓ ด้าน 
๑.๓ การก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือ

พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ก าหนด 

 
 
 
 
 



๒. ทักษะท่ีจ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
๒.๑ ทักษะทีจ่ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจานวน ๙ ด้าน ดังนี้ 

๒.๑.๑ ทักษะการบริหารข้อมูล 
๒.๑.๒ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
๒.๑.๓ ทักษะการประสานงาน 
๒.๑.๔ ทักษะในการสืบสวน 
๒.๑.๕ ทักษะการบริหารโครงการ 
๒.๑.๖ ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 
๒.๑.๗ ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
๒.๑.๘ ทักษะการเขียนหนังสือราชการ 
๒.๑.๙ ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

๒.๒ การก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีดังนี้ 
๒.๒.๑ สายงานในต าแหน่งประเภทบริหาร ให้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงานไว้ อย่าง

น้อยสายงานละ ๔ ด้าน 
๒.๒.๒ สายงานในต าแหน่งประเภทอ านวยการ ให้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงานไว้อย่าง

น้อยสายงานละ ๔ ด้าน 
๒.๒.๓ สายงานในต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงานไว้อย่าง

น้อยสายงานละ ๓ ด้าน 
๒.๒.๔ สายงานในต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงานไว้อย่างน้อย

สายงานละ ๓ ด้าน 
๒.๓ การก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่ วน
ท้องถิ่นก าหนด 
 

๓. สมรรถนะท่ีจ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
๓.๑ สมรรถนะทีจ่ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ 

๓.๑.๑ สมรรถนะหลัก หมายถึง สมรรถนะที่ข้าราชการทุกประเภทและระดับต าแหน่ง
จ าเป็นต้องมีเพ่ือเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน สังคม และประเทศชาติ ประกอบด้วย ๕ 
สมรรถนะ ดังนี้ 

๓.๑.๑.๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
๓.๑.๑.๒ การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม 
๓.๑.๑.๓ ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน 
๓.๑.๑.๔ การบริการเป็นเลิศ 
๓.๑.๑.๕ การท างานเป็นทีม 

๓.๑.๒ สมรรถนะประจ าผู้บริหาร หมายถึง สมรรถนะที่ข้าราชการในต าแหน่งประเภทบริหาร
และอ านวยการ ซึ่งต้องก ากับดูแลทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องมีในฐานะผู้น าที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือนาทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๔ สมรรถนะ ดังนี้ 



๓.๑.๒.๑ การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 
๓.๑.๒.๒ ความสามารถในการเป็นผู้น า 
๓.๑.๒.๓ ความสามารถในการพฒันาคน 
๓.๑.๒.๔ การคิดเชิงกลยุทธ์ 

๓.๑.๓ สมรรถนะประจ าสายงาน หมายถึง สมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะส าหรับประเภทและระดับ
ต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ เพ่ือสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งในสายงานนั้น 
สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๒๒ สมรรถนะ ดังนี้ 

๓.๑.๓.๑ การก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
๓.๑.๓.๒ การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ 
๓.๑.๓.๓ การแก้ปัญหาและด าเนินการเชิงรุก 
๓.๑.๓.๔ การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล 
๓.๑.๓.๕ การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์ 
๓.๑.๓.๖ การคิดวิเคราะห์ 
๓.๑.๓.๗ การบริหารความเสี่ยง 
๓.๑.๓.๘ การบริหารทรัพยากร 
๓.๑.๓.๙ การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย 
๓.๑.๓.๑๐ การยึดมั่นในหลักเกณฑ ์
๓.๑.๓.๑๑ การวางแผนและการจัดการ 
๓.๑.๓.๑๒ การวิเคราะห์และการบูรณาการ 
๓.๑.๓.๑๓ การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
๓.๑.๓.๑๔ การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
๓.๑.๓.๑๕ การให้ความรู้และการสร้างสายสัมพันธ์ 
๓.๑.๓.๑๖ ความเข้าใจผู้อ่ืนและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ 
๓.๑.๓.๑๗ ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น 
๓.๑.๓.๑๘ ความคิดสร้างสรรค์ 
๓.๑.๓.๑๙ ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน 
๓.๑.๓.๒๐ จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม 
๓.๑.๓.๒๑ ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ 
๓.๑.๓.๒๒ สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น 

๓.๒ การก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นประจ าสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีดังนี้ 
๓.๒.๑ สมรรถนะหลัก ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะที่จ าเป็นประจ าสายงานในทุกประเภทและระดับ
ต าแหน่งทั้ง ๕ สมรรถนะ 
๓.๒.๒ สมรรถนะประจ าผู้บริหาร ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะที่จ าเป็นประจ าสายงานในต าแหน่ง
ประเภทบริหารและอ านวยการ ทั้ง ๔ สมรรถนะ 
๓.๒.๓ สมรรถนะประจ าสายงาน ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะที่จ าเป็นประจ าสายงานในทุก
ประเภทและระดับต าแหน่งไว้อย่างน้อยสายงานละ ๓ สมรรถนะ 



๓.๓ การก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสมรรถนะที่จ าเป็นในงานของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ก าหนด 

 

ขั้นตอนที่ ๓ การก าหนดเครื่องมือการพัฒนาบุคลากร  
นาผลการประเมินปรึกษาผู้บังคับบัญชา เมื่อทาการประเมินตนเองแล้ว บุคลากรต้องน าผลการประเมินมา

พูดคุยกับผู้บังคับบัญชาโดยตรงเพ่ือปรึกษาหารือและหาความจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของตนซึ่งจะต้อง
ก าหนดประเด็นที่ควรพัฒนาตนเองและควรก าหนดเป้าหมายในการท างานหน้าที่ความรับผิดชอบในปัจจุบัน จุด
แข็งและจุดอ่อนของตน ระยะเวลาในการพัฒนา งบประมาณที่ต้องใช้ และโอกาสการเรียนรู้ที่ผู้บังคับบัญชา
สามารถช่วยเหลือได้ เพ่ือก าหนดวิธีการพัฒนาสมรรถนะของตนเองที่ต่ ากว่าความคาดหวังโดยน าข้อมูลไปกรอกลง
ในแบบฟอร์มการพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP๑) และผู้บังคับบัญชาควรมีการทบทวนแนวทางการพัฒนาและให้
คาปรึกษาแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรด้วยเครื่องมือการพัฒนาอ่ืนที่ไม่ใช่การฝึกอบรม
ในห้องเรียน (Non - Classroom Training) ก่อนในเบื้องต้น เพ่ือพัฒนาความสามารถของบุคลากร ซึ่งเป็นตัว
ขับเคลื่อนให้บุคลากรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

 

ขั้นตอนที่ ๔ การจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล(IDP) 
การสรุปผลและการน าไปปฏิบัติเป็นการสรุปข้อมูลที่บุคลากรได้ปรึกษาหารือกับผู้บังคับบัญชาซึ่งจะมีการ

ทบทวนหรือปรับเปลี่ยนข้อมูลใหม่ให้ครบสมบูรณ์แล้วจัดท าเป็นแผนพัฒนาตนเองขึ้น โดยน าข้อมูลที่ได้ไปกรอกลง
ในแบบฟอร์มแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (IDP๒) บุคลากรและผู้บังคับบัญชาต้องลงนามร่วมกันในแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคลเพื่อใช้เป็นข้อตกลงร่วมกันโดยให้บุคลากรเก็บต้นฉบับของแผนไว้และส่งส าเนาให้ผู้บังคับบัญชา 
จากนั้นบุคลากรต้องด าเนินการตามแผนพัฒนาที่ก าหนดและปรึกษาหารือ หรือรายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาให้
ทราบเป็นระยะ ๆ จากผลการประเมินความสามารถของบุคลากรจะท าให้ผู้บังคับบัญชาทราบว่าความสามารถใด
เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะต้องเลือกจุดอ่อนนี้มาพัฒนาก่อน ไม่เกิน ๓ ข้อ จากนั้น
จึงก าหนดเครื่องมือในการพัฒนา (Development Tools) ข้อละไม่เกิน ๓ เครื่องมือ นอกจากจะก าหนดเครื่องมือ
แล้วยังต้องก าหนดระยะเวลาการพัฒนาไว้ด้วย ตามแบบฟอร์มประเมินความสามารถรายบุคคล (Individual 
Development Plan: IDP) เพ่ือการพัฒนาบุคลากร 

 

ขั้นตอนที่ ๕ การพูดคุยแผนการพัฒนากับบุคลากร 
การพูดคุยแผนการพัฒนากับบุคลากรหรือที่เรียกว่าการให้ข้อมูลป้อนกลับ (Feedback) เป็นขั้นตอนที่

ส าคัญท่ีผู้บังคับบัญชาจะต้องสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้รับทราบแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล รวมทั้งโน้ม
น้าวและจูงใจให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการปฏิบัติตามเครื่องมือการพัฒนาความสามารถที่ก าหนดไว้ในแผนพัฒนา
บุคลากรรายบุคคล 

 

ขั้นตอนที่ ๖ การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร 
การติดตามและทบทวน หลังจากที่บุคลากรได้นาแผนไปปฏิบัติระยะหนึ่งแล้ว ควรมีการทบทวน

แผนพัฒนาตนเองที่ก าหนดขึ้น โดยบุคลากรต้องพูดคุยกับผู้บังคับบัญชาเป็นระยะ ๆ อย่างน้อยทุก ๖ เดือนเพ่ือ
เป็นการตรวจสอบความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ือน าไปสู่การปรับแผนพัฒนาตนเองแล้ว
ด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะและพัฒนาจุดแข็งของตนให้ดียิ่งขึ้น ขั้นตอนนี้จะเกิดขึ้น
หลังจากผู้บังคับบัญชาและบุคลากรปฏิบัติตามแผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคลที่ก าหนดขึ้นแล้ว โดยผู้บังคับบัญชา



จะต้องท าหน้าที่ในการติดตามผลการพัฒนาความสามารถของบุคลากรตามแบบฟอร์มติดตามการปฏิบัติตาม
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล : ส าหรับผู้บังคับบัญชา (IDP-๓ ติดตาม) 

 

ขั้นตอนที่ ๗ การรายงานผล 
ในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลนั้น ให้จัดท าปีละ ๒ ครั้ง ตามรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 

และเมื่อสิ้นรอบการประเมินแล้ว องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน//ฝ่ายบริหารทั่วไป ต้องรวบรวมและ
ประมวลผลข้อมูลการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคลของข้าราชการในสังกัดลงในแบบรายงานผลการพัฒนา
รายบุคคลตามแบบฟอร์ม IDP๓ จ านวน ๒ ชุด (รอบที่ ๑ และ รอบที่ ๒) โดยน าข้อมูลในแบบฟอร์ม IDP๒ มาใส่
ในแบบฟอร์ม IDP๓ และสรุปรายงานข้าราชการในแต่ละประเภท/ระดับต าแหน่ง ที่ได้รับการพัฒนาตาม
แผนพัฒนารายบุคคลลงในแบบฟอร์ม IDP ๔ จ านวน ๒ ชุด (รอบที่ ๑ และรอบที่ ๒) พร้อมกับส่งแบบฟอร์ม IDP
๓ และแบบฟอร์ม IDP๔ ให้ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในรูปแบบของ
ไฟล์ข้อมูลภายในวันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปีเพียงครั้งเดียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๓ 
วิสัยทัศน์ยทุธศาสตร์และวิธีการพัฒนาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 

 

๓.๑ วิสัยทัศน์การพัฒนาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น  
 

จากบทบาทอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบล และโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการ
บริหารงาน และการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนต าบล ในองค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน ท าให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลแม่งอนได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้อง
กับอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนด  “คนเป็นปัจจัยการบริหารการพัฒนาที่ส าคัญท่ีสุด” 
 

๓.๒ ยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอน  
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่งอนก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นในช่วง 
๓ ปี (ปีงบประมาณ ๒๕61 – ๒๕๖3) ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ ให้มีคุณภาพในการปฏิบัติงานบนพื้นฐานของ
สมรรถนะ 

แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีความรู้ มีคุณภาพในการปฏิบัติงานเพื่อบริการประชาชน 
๒. พัฒนาทักษะทางการบริหารงาน/การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ 
๓. พัฒนาองค์ความรู้ และบริหารจัดการองค์ความรู้ให้สอดคล้องกับหน้าที่หลักของผู้ปฏิบัติงาน 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ พัฒนาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต มีวินัย เป็นคนดี 
และเข้าถึงประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 
๑. พัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์ 

สุจริต มีวินัย เป็นคนดี และเข้าถึงประชาชน 
๒. พัฒนาและเสริมสร้างจิตส านึกการเป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดีอย่างต่อเนื่อง และพัฒนา

ผู้บังคับบัญชาทุกระดับให้เป็นแบบอย่างที่ดี สามารถจูงใจและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมผู้ใต้บังคับบัญชา 
๓. ยกย่องข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้น ารุ่นใหม่ในการขับเคลื่อนคุณธรรม 
๔. ขับเคลื่อนประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นให้ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ เกิดผลสัมฤทธิ์ คุ้มค่า เป็นที่
เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

แนวทางการพัฒนา 
๑. สร้างระบบการพัฒนาให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกระดับรู้จักการน าตนเอง น าทีม น าองค์กร

และน าเครือข่าย 
๒. พัฒนาให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ทุกระดับมีความรู้เรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลง พร้อมที่

จะรองรับการเปลี่ยนแปลง 
๓. พัฒนาให้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ทุกระดับมีความรู้เรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เหมาะสม

และจ าเป็นส าหรับการด ารงชีพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี 
๔. พัฒนาความรู้ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกระดับ เพ่ือรองรับประชาคมอาเซียนและเข้าสู่

มาตรฐานสากล 
 



บทที่ ๔ 
สมรรถนะของพนักงานส่วนท้องถิ่นตามโครงสร้างใหม่ 

 
๔.๑ ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗  

“ข้อ ๔/๑ การก าหนดต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มี ๔ ประเภท ดังต่อไปนี้  
(๑) ต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น ได้แก่ ต าแหน่งปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรองปลัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ตามที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นก าหนด  

(๒) ต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่น ได้แก่ ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับฝ่าย ระดับส่วนระดับกอง 
ระดับส านักในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือต าแหน่งระดับที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน ตามที่คณะกรรมการกลาง
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด  

(๓) ต าแหน่งประเภทวิชาการ ได้แก่ ต าแหน่งที่จ าเป็นต้องใช้ผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตาม
มาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของ
ต าแหน่งนั้น  

(๔) ต าแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ ต าแหน่งที่ไม่ใช่ต าแหน่งประเภทบริหาร ต าแหน่งประเภทอ านวยการ 
และต าแหน่งประเภทวิชาการ ตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ก าหนด เพ่ือปฏิบัติงานในหน้าที่ของต าแหน่งนั้น” 

“ข้อ ๔/๒ ต าแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้มีระดับ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ต าแหน่ง ประเภทบริหารท้องถิ่น 

(ก) ระดับต้น 
(ข) ระดับกลาง 
(ค) ระดับสูง 

(๒) ต าแหน่ง ประเภทอ านวยการท้องถิ่น 
(ก) ระดับต้น 
(ข) ระดับกลาง 
(ค) ระดับสูง 

(๓) ต าแหน่งประเภทวิชาการ 
(ก) ระดับปฏิบัติการ 
(ข) ระดับชานาญการ 
(ค) ระดับชานาญการพิเศษ 
(ง) ระดับเชี่ยวชาญ 

(๔) ต าแหน่งประเภททั่วไป  
(ก) ระดับปฏิบัติงาน  
(ข) ระดับชานาญงาน  
(ค) ระดับอาวุโส 
 
 



การจัดพนักงานส่วนท้องถิ่นเข้าสู่ประเภทต าแหน่งและระดับต าแหน่ง ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไป  
ที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นก าหนด”  

การก าหนดมาตรฐานของต าแหน่งและอัตราต าแหน่ง ให้จ าแนกต าแหน่งเป็นประเภทและสายงานตาม
ลักษณะงาน และจัดต าแหน่งในประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกันที่คุณภาพของงานอยู่ในระดับเดียวกัน
โดยประมาณเป็นกลุ่มเดียวกันและระดับเดียวกัน โดยคานึงถึงลักษณะหน้าที่ความรับผิดชอบและคุณภาพของงาน 
ความก้าวหน้าในสายงานของพนักงานส่วนท้องถิ่นประกอบกับลักษณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีขนาด
แตกต่างกันด้วย ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ก าหนด  

“การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในหลักเกณฑ์ให้มีคณะกรรมการขึ้นพิจารณาโดยใช้
หลักเกณฑ์และวิธีการในการเลื่อนขั้นเงินเดือนตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นก าหนด”  

“การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ค านึงถึงระบบการบริหารผลงานที่เชื่อมโยงผลการปฏิบัติงานรายบุคคล
ไปสู่ผลการปฏิบัติงานระดับองค์กร คุณภาพและปริมาณงาน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานที่ได้ปฏิบัติมา 
ความสามารถและความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ความมีคุณธรรมและจริยธรรมตลอดจนการรักษาวินัยที่
เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยจัดท าการประเมินอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง และเปิดโอกาสให้ผู้ถูก
ประเมินชี้แจงหรือขอค าปรึกษาด้วย” 

 

ความรู้ ทักษะ และสมรรถนะท่ีจ าเป็นของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 
๑. ความรู้ที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  

๑.๑ ความรู้ทีจ่ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจานวน ๒๑ ด้าน ดังนี้  
๑.๑.๑ ความรู้ที่จ าเป็นในงาน (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  
๑.๑.๒ ความรู้เรื่องกฎหมาย (ความรู้เฉพาะทางในงานที่รับผิดชอบ)  
๑.๑.๓ ความรู้เรื่องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดาริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  
๑.๑.๔ ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน  
๑.๑.๕ ความรู้เรื่องการจัดการความรู้  
๑.๑.๖ ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์  
๑.๑.๗ ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล  
๑.๑.๘ ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร  
๑.๑.๙ ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ผลกระทบต่างๆ เช่น การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA), 
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA), ฯลฯ  
๑.๑.๑๐ ความรู้เรื่องการทางบการเงินและงบประมาณ  
๑.๑.๑๑ ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)  
๑.๑.๑๒ ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง  
๑.๑.๑๓ ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี  
๑.๑.๑๔ ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ 
๑.๑.๑๕ ความรู้เรื่องการบริหารทรัพยากรบุคคล 



๑.๑.๑๖ ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 
๑.๑.๑๗ ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ 
๑.๑.๑๘ ความรู้เรื่องสถานการณ์ภายนอกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมพ้ืนที่ 
๑.๑.๑๙ ความรู้เรื่องสื่อสารสาธารณะ 
๑.๑.๒๐ ความรู้เรื่องการบริหารจัดการฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซอฟต์แวร์ (Software) และเน็ต
เวิร์ก (Network) 
๑.๑.๒๑ ความรู้เรื่องบรรณารักษ์ 

๑.๒ การก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีดังนี้ 
๑.๒.๑ สายงานในต าแหน่งประเภทบริหาร ให้ก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงานไว้อย่างน้อย
สายงานละ ๗ ด้าน 
๑.๒.๒ สายงานในต าแหน่งประเภทอ านวยการ ให้ก าหนดความรู้ที่จ าเป็นประจ าสายงานไว้อย่าง
น้อยสายงานละ ๗ ด้าน 
๑.๒.๓ สายงานในต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้ก าหนดความรู้ทีจ่ าเป็นประจ าสายงานไว้อย่าง
น้อยสายงานละ ๕ ด้าน 
๑.๒.๔ สายงานในต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ก าหนดความรู้ทีจ่ าเป็นประจ าสายงานไว้อย่างน้อย
สายงานละ ๓ ด้าน 

๑.๓ การก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ทีจ่ าเป็นในงานของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นก าหนด 

๒. ทักษะทีจ่ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
๒.๑ ทักษะทีจ่ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีจานวน ๙ ด้าน ดังนี้  

๒.๑.๑ ทักษะการบริหารข้อมูล  
๒.๑.๒ ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  
๒.๑.๓ ทักษะการประสานงาน  
๒.๑.๔ ทักษะในการสืบสวน  
๒.๑.๕ ทักษะการบริหารโครงการ  
๒.๑.๖ ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้  
๒.๑.๗ ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน  
๒.๑.๘ ทักษะการเขียนหนังสือราชการ  
๒.๑.๙ ทักษะการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ 

๒.๒ การก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีดังนี้  
๒.๒.๑ สายงานในต าแหน่งประเภทบริหาร ให้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงานไว้ อย่าง
น้อยสายงานละ ๔ ด้าน  
๒.๒.๒ สายงานในต าแหน่งประเภทอ านวยการ ให้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงานไว้อย่าง
น้อยสายงานละ ๔ ด้าน  
๒.๒.๓ สายงานในต าแหน่งประเภทวิชาการ ให้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงานไว้อย่าง
น้อยสายงานละ ๓ ด้าน  



๒.๒.๔ สายงานในต าแหน่งประเภททั่วไป ให้ก าหนดทักษะที่จ าเป็นประจ าสายงานไว้อย่างน้อย
สายงานละ ๓ ด้าน  

๒.๓ การก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับทักษะที่จ าเป็นในงานของข้าราชการหรือ
พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่นก าหนด 

๓. สมรรถนะท่ีจ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
๓.๑ สมรรถนะทีจ่ าเป็นในงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น จ าแนกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้  

๓.๑.๑ สมรรถนะหลัก หมายถึง สมรรถนะที่ข้าราชการทุกประเภทและระดับต าแหน่ง
จ าเป็นต้องมีเพ่ือเป็นการหล่อหลอมให้เกิดพฤติกรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ซึ่งจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน สังคม และประเทศชาติ 
ประกอบด้วย ๕ สมรรถนะ ดังนี้  

๓.๑.๑.๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์  
๓.๑.๑.๒ การยึดมั่นในความถูกต้องและจริยธรรม  
๓.๑.๑.๓ ความเข้าใจในองค์กรและระบบงาน  
๓.๑.๑.๔ การบริการเป็นเลิศ  
๓.๑.๑.๕ การท างานเป็นทีม 

๓.๑.๒ สมรรถนะประจ าผู้บริหาร หมายถึง สมรรถนะที่ข้าราชการในต าแหน่งประเภทบริหาร
และอ านวยการ ซึ่งต้องก ากับดูแลทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องมีในฐานะผู้น าที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือน าทีมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๔ สมรรถนะ ดังนี้  

๓.๑.๒.๑ การเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง  
๓.๑.๒.๒ ความสามารถในการเป็นผู้น า  
๓.๑.๒.๓ ความสามารถในการพัฒนาคน  
๓.๑.๒.๔ การคิดเชิงกลยุทธ์ 

๓.๑.๓ สมรรถนะประจ าสายงาน หมายถึง สมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะส าหรับประเภทและระดับ
ต าแหน่งในสายงานต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้ข้าราชการที่ด ารงต าแหน่งในสายงานนั้น 
สามารถปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย ๒๒ สมรรถนะ ดังนี้  

๓.๑.๓.๑ การก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ  
๓.๑.๓.๒ การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ  
๓.๑.๓.๓ การแก้ปัญหาและด าเนินการเชิงรุก  
๓.๑.๓.๔ การค้นหาและการบริหารจัดการข้อมูล  
๓.๑.๓.๕ การควบคุมและจัดการสถานการณ์อย่างสร้างสรรค์  
๓.๑.๓.๖ การคิดวิเคราะห์  
๓.๑.๓.๗ การบริหารความเสี่ยง  
๓.๑.๓.๘ การบริหารทรัพยากร  
๓.๑.๓.๙ การมุ่งความปลอดภัยและการระวังภัย  
๓.๑.๓.๑๐ การยึดมั่นในหลักเกณฑ์  



๓.๑.๓.๑๑ การวางแผนและการจัดการ  
๓.๑.๓.๑๒ การวิเคราะห์และการบูรณาการ 
๓.๑.๓.๑๓ การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน  
๓.๑.๓.๑๔ การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  
๓.๑.๓.๑๕ การให้ความรู้และการสร้างสายสัมพันธ์  
๓.๑.๓.๑๖ ความเข้าใจผู้อ่ืนและตอบสนองอย่างสร้างสรรค์  
๓.๑.๓.๑๗ ความเข้าใจพื้นที่และการเมืองท้องถิ่น  
๓.๑.๓.๑๘ ความคิดสร้างสรรค์  
๓.๑.๓.๑๙ ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  
๓.๑.๓.๒๐ จิตส านึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม  
๓.๑.๓.๒๑ ศิลปะการโน้มน้าวจูงใจ  
๓.๑.๓.๒๒ สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของท้องถิ่น 

๓.๒ การก าหนดสมรรถนะที่จ าเป็นประจ าสายงานของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น มีดังนี้  
๓.๒.๑ สมรรถนะหลัก ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะที่จ าเป็นประจ าสายงานในทุกประเภทและระดับ
ต าแหน่งทั้ง ๕ สมรรถนะ  
๓.๒.๒ สมรรถนะประจ าผู้บริหาร ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะที่จ าเป็นประจ าสายงานในต าแหน่ง
ประเภทบริหารและอ านวยการ ทั้ง ๔ สมรรถนะ  
๓.๒.๓ สมรรถนะประจ าสายงาน ให้ก าหนดเป็นสมรรถนะที่จ าเป็นประจ าสายงานในทุก
ประเภทและระดับต าแหน่งไว้อย่างน้อยสายงานละ ๓ สมรรถนะ  

๓.๓ การก าหนดรายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสมรรถนะที่จ าเป็นในงานของข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามมาตรฐานทั่วไปที่คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ ๕ 
แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (Individual Development Plan : IDP) 

ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 
 
 
กลุ่มเป้าหมายการพัฒนารายบุคคล 
 

พนักงานส่วนต าบล 
    กลุ่มประเภทบริหารท้องถิ่น 
    กลุ่มประเภทอ านวยการท้องถิ่น 
    กลุ่มประเภทวิชาการ 
    กลุ่มประเภททั่วไป 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (individual Development Plan : IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ชื่อ- สกุล/ผู้รับการประเมิน ต าแหน่ง สังกัด ชื่อ-สกุล/ผู้ประเมิน ต าแหน่ง สังกัด 
นายสมนึก  เดชโพธิ์ ปลัด อบต. อบต.แม่งอน นายชาญวิทย์ เตียวกุล นายก อบต. อบต.แม่งอน 

 
ระบุเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งในช่อง (ก) และท าเครื่องหมาย/ในช่องระดับการประเมิน (ข) และระบุพฤติกรรมที่คาดหวังในช่อง (ค) 

ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง (ก) 
ระดับการประเมิน (ข) 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง (ค) 
จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา 

 ความสามารถในการเป็นผู้น า /  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
 ความสามารถในการพัฒนาคน  / ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล 

 การคิดเชิงกลยุทธ์  / ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
 ความรู้เรื่องกฎหมาย /  การก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ 
    การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ 

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ท าเครื่องหมาย / เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Trainig) หรือระบุวิธีการในช่องอ่ืนๆไม่เกิน ๓ วิธีการต่อ ๑ เกณฑ ์

เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง สิ่งที่ต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง 

เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน(Non Classroom Trainig) ระยะเวลา
ด าเนินการพัฒนา 
(เริ่มต้น - สิ้นสุด) 

ห้วงป ี

สอน
งาน 

โปรแกรม
พ่ีเลี้ยง 

การเพ่ิม
คุณค่า
งาน 

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 

สับเปลี่ยน
หมุนเวียน
งาน 

มอบหมาย
งาน/
โครงการ 

อื่นๆ 

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามต าแหน่ง ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์    /   / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้เรื่องการติดตามและประเมินผล    /   / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้   /    / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 การก ากับติดตามอย่างสม่ าเสมอ      / / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ    /   / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (individual Development Plan : IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ชื่อ- สกุล/ผู้รับการประเมิน ต าแหน่ง สังกัด ชื่อ-สกุล/ผู้ประเมิน ต าแหน่ง สังกัด 
นายไพรัตน์  ศิริสม รองปลัด อบต. อบต.แม่งอน นายสมนึก  เดชโพธิ์ ปลัด อบต. อบต.แม่งอน 

 
ระบุเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งในช่อง (ก) และท าเครื่องหมาย/ในช่องระดับการประเมิน (ข) และระบุพฤติกรรมที่คาดหวังในช่อง (ค) 

ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง (ก) 
ระดับการประเมิน (ข) 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง (ค) 
จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา 

 ความสามารถในการเป็นผู้น า /  ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
 ความสามารถในการพัฒนาคน  / ทักษะการประสานงาน 
 การคิดเชิงกลยุทธ์  / ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 
 ความรู้เรื่องกฎหมาย /   

 

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ท าเครื่องหมาย / เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Trainig) หรือระบุวิธีการในช่องอ่ืนๆไม่เกิน ๓ วิธีการต่อ ๑ เกณฑ ์

เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง สิ่งที่ต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง 

เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน(Non Classroom Trainig) ระยะเวลา
ด าเนินการพัฒนา 
(เริ่มต้น - สิ้นสุด) 

ห้วงป ี

สอน
งาน 

โปรแกรม
พ่ีเลี้ยง 

การเพ่ิม
คุณค่า
งาน 

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 

สับเปลี่ยน
หมุนเวียน
งาน 

มอบหมาย
งาน/
โครงการ 

อื่นๆ 

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามต าแหน่ง การอบรมหลักสูตร นักบริหาร อปท.       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
อย่างมีประสิทธิภาพ การอบรมหลักสูตรนักบริหาร อปท.มืออาชีพ       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ /   /  /  ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 ทักษะการประสานงาน    /  /  ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอด

ความรู้ 
/      / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (individual Development Plan : IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ชื่อ- สกุล/ผู้รับการประเมิน ต าแหน่ง สังกัด ชื่อ-สกุล/ผู้ประเมิน ต าแหน่ง สังกัด 
นางสาววิภาพร  กลิ่นลอย หัวหน้าส านักงานปลัด ส านักงานปลัด นายสมนึก  เดชโพธิ์ ปลัด อบต. อบต.แม่งอน 

 
ระบุเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งในช่อง (ก) และท าเครื่องหมาย/ในช่องระดับการประเมิน (ข) และระบุพฤติกรรมที่คาดหวังในช่อง (ค) 

ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง (ก) 
ระดับการประเมิน (ข) 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง (ค) 
จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา 

 ความสามารถในการเป็นผู้น า  / ทักษะการประสานงาน 
 ความสามารถในการพัฒนาคน  / ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 
 การคิดเชิงกลยุทธ์  /  
     

 

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ท าเครื่องหมาย / เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Trainig) หรือระบุวิธีการในช่องอ่ืนๆ ไม่เกิน ๓ วิธีการต่อ ๑ เกณฑ ์

เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง สิ่งที่ต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง 

เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน(Non Classroom Trainig) ระยะเวลา
ด าเนินการพัฒนา 
(เริ่มต้น - สิ้นสุด) 

ห้วงป ี

สอน
งาน 

โปรแกรม
พ่ีเลี้ยง 

การเพ่ิม
คุณค่า
งาน 

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 

สับเปลี่ยน
หมุนเวียน
งาน 

มอบหมาย
งาน/
โครงการ 

อื่นๆ 

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามต าแหน่ง ทักษะการประสานงาน  /    / / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอด

ความรู้ 
/   /  / / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 

 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (individual Development Plan : IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ชื่อ- สกุล/ผู้รับการประเมิน ต าแหน่ง สังกัด ชื่อ-สกุล/ผู้ประเมิน ต าแหน่ง สังกัด 
นางสาวกนอร สุนทรสัตถาพร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป ส านักงานปลัด นางสาววิภาพร กลิ่นลอย หัวหน้าส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 

 
ระบุเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งในช่อง (ก) และท าเครื่องหมาย/ในช่องระดับการประเมิน (ข) และระบุพฤติกรรมที่คาดหวังในช่อง (ค) 

ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง (ก) 
ระดับการประเมิน (ข) 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง (ค) 
จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา 

 ความสามารถในการเป็นผู้น า /  ทักษะการประสานงาน 
 ความสามารถในการพัฒนาคน  / ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 
 การคิดเชิงกลยุทธ์  /  

 

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ท าเครื่องหมาย / เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Trainig) หรือระบุวิธีการในช่องอ่ืนๆ ไม่เกิน ๓ วิธีการต่อ ๑ เกณฑ ์

เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง สิ่งที่ต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง 

เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน(Non Classroom Trainig) ระยะเวลา
ด าเนินการพัฒนา 
(เริ่มต้น - สิ้นสุด) 

ห้วงป ี

สอน
งาน 

โปรแกรม
พ่ีเลี้ยง 

การเพ่ิม
คุณค่า
งาน 

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 

สับเปลี่ยน
หมุนเวียน
งาน 

มอบหมาย
งาน/
โครงการ 

อื่นๆ 

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามต าแหน่ง อบรมหลักสูตรนักบริหารงานทั่วไป       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะการประสานงาน    /  /  ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอด

ความรู้ 
/   /  / / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 

 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (individual Development Plan : IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ชื่อ- สกุล/ผู้รับการประเมิน ต าแหน่ง สังกัด ชื่อ-สกุล/ผู้ประเมิน ต าแหน่ง สังกัด 
นางสาวปิยมาศ  ใจยา นักทรัพยากรบุคคล ส านักงานปลัด นางสาววิภาพร กลิ่นลอย หัวหน้าส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 

 
ระบุเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งในช่อง (ก) และท าเครื่องหมาย/ในช่องระดับการประเมิน (ข) และระบุพฤติกรรมที่คาดหวังในช่อง (ค) 

ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง (ก) 
ระดับการประเมิน (ข) 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง (ค) 
จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา 

 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  / ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร 
 ความรู้เรื่องกฎหมาย  / ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร  / ทักษะการบริหารข้อมูล 
    ความรู้เรื่องกฎหมาย 
     

 

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ท าเครื่องหมาย / เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Trainig) หรือระบุวิธีการในช่องอ่ืนๆ ไม่เกิน ๓ วิธีการต่อ ๑ เกณฑ ์

เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง สิ่งที่ต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง 

เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน(Non Classroom Trainig) ระยะเวลา
ด าเนินการพัฒนา 
(เริ่มต้น - สิ้นสุด) 

ห้วงป ี

สอน
งาน 

โปรแกรม
พ่ีเลี้ยง 

การเพ่ิม
คุณค่า
งาน 

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 

สับเปลี่ยน
หมุนเวียน
งาน 

มอบหมาย
งาน/
โครงการ 

อื่นๆ 

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามต าแหน่ง อบรมหลักสูตรนักทรัพยากรบุคคล   /   / / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
อย่างมีประสิทธิภาพ อบรมด้านงานบริหารงานบุคคล /ระบบแท่ง  /   /  / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 ความรู้เรื่องการพัฒนาบุคลากร       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 ความรู้เรื่องกฎหมาย       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์ /   /   / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (individual Development Plan : IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ชื่อ- สกุล/ผู้รับการประเมิน ต าแหน่ง สังกัด ชื่อ-สกุล/ผู้ประเมิน ต าแหน่ง สังกัด 
นางสาวฐานิตา กาละหงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานปลัด นางสาววิภาพร กลิ่นลอย หัวหน้าส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 

 
ระบุเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งในช่อง (ก) และท าเครื่องหมาย/ในช่องระดับการประเมิน (ข) และระบุพฤติกรรมที่คาดหวังในช่อง (ค) 

ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง (ก) 
ระดับการประเมิน (ข) 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง (ค) 
จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา 

 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ /  ความรู้เรื่องกฎหมาย 
 ความรู้เรื่องกฎหมาย  / การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ 
 การคิดวิเคราะห์  / การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก 
 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  /  

 

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ท าเครื่องหมาย / เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Trainig) หรือระบุวิธีการในช่องอ่ืนๆ ไม่เกิน ๓ วิธีการต่อ ๑ เกณฑ ์

เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง สิ่งที่ต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง 

เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน(Non Classroom Trainig) ระยะเวลา
ด าเนินการพัฒนา 
(เริ่มต้น - สิ้นสุด) 

ห้วงป ี

สอน
งาน 

โปรแกรม
พ่ีเลี้ยง 

การเพ่ิม
คุณค่า
งาน 

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 

สับเปลี่ยน
หมุนเวียน
งาน 

มอบหมาย
งาน/
โครงการ 

อื่นๆ 

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามต าแหน่ง อบรมหลักสูตรนักวิเคราะห์ฯ   /   / / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
อย่างมีประสิทธิภาพ อบรมด้านงานจัดท างบประมาณ  /   /  / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 ความรู้เรื่องกฎหมาย    /   / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสาย

อาชีพ 
/   /   / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 การแก้ไขปัญหาและด าเนินการเชิงรุก      / / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (individual Development Plan : IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ชื่อ- สกุล/ผู้รับการประเมิน ต าแหน่ง สังกัด ชื่อ-สกุล/ผู้ประเมิน ต าแหน่ง สังกัด 
นายสุชาติ  ปินตาอ้าย เจ้าพนักงานสาธารณสุข ส านักงานปลัด นางสาววิภาพร กลิ่นลอย หัวหน้าส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 

 
ระบุเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งในช่อง (ก) และท าเครื่องหมาย/ในช่องระดับการประเมิน (ข) และระบุพฤติกรรมที่คาดหวังในช่อง (ค) 

ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง (ก) 
ระดับการประเมิน (ข) 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง (ค) 
จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา 

 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  / ความรู้เรื่องกฎหมาย 
 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์  / การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 
   / การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข 
     
     

 

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ท าเครื่องหมาย / เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Trainig) หรือระบุวิธีการในช่องอ่ืนๆ ไม่เกิน ๓ วิธีการต่อ ๑ เกณฑ ์

เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง สิ่งที่ต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง 

เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน(Non Classroom Trainig) ระยะเวลา
ด าเนินการพัฒนา 
(เริ่มต้น - สิ้นสุด) 

ห้วงป ี

สอน
งาน 

โปรแกรม
พ่ีเลี้ยง 

การเพ่ิม
คุณค่า
งาน 

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 

สับเปลี่ยน
หมุนเวียน
งาน 

มอบหมาย
งาน/
โครงการ 

อื่นๆ 

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามต าแหน่ง อบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานสาธารณสุข       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้เรื่องกฎหมาย       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 กฎระเบียบราชการ /   /   / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม   /    / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 การบริหารจัดการด้านสาธารณสุข   /   / / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (individual Development Plan : IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ชื่อ- สกุล/ผู้รับการประเมิน ต าแหน่ง สังกัด ชื่อ-สกุล/ผู้ประเมิน ต าแหน่ง สังกัด 
นายอาคม  สองเมือง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา

สาธารณภัย 
ส านักงานปลัด นางสาววิภาพร กลิ่นลอย หัวหน้าส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 

 
ระบุเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งในช่อง (ก) และท าเครื่องหมาย/ในช่องระดับการประเมิน (ข) และระบุพฤติกรรมที่คาดหวังในช่อง (ค) 

ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง (ก) 
ระดับการประเมิน (ข) 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง (ค) 
จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา 

 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  / ความรู้เรื่องกฎหมาย 
 ทักษะการใช้ภาษา  / กฎระเบียบราชการ 
 ทักษะการเขียนหนังสือราชการ  / การบริหารจัดการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
    การกู้ชีพ-กู้ภัย 
     

 

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ท าเครื่องหมาย / เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Trainig) หรือระบุวิธีการในช่องอ่ืนๆ ไม่เกิน ๓ วิธีการต่อ ๑ เกณฑ ์

เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง สิ่งที่ต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง 

เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน(Non Classroom Trainig) ระยะเวลา
ด าเนินการพัฒนา 
(เริ่มต้น - สิ้นสุด) 

ห้วงป ี

สอน
งาน 

โปรแกรม
พ่ีเลี้ยง 

การเพ่ิม
คุณค่า
งาน 

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 

สับเปลี่ยน
หมุนเวียน
งาน 

มอบหมาย
งาน/
โครงการ 

อื่นๆ 

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามต าแหน่ง อบรมหลักสูตรป้องกันบรรเทาสาธารณภัย       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้เรื่องกฎหมาย       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 กฎระเบียบราชการ    /   / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 การกู้ชีพ-กู้ภัย /   /   / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (individual Development Plan : IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ชื่อ- สกุล/ผู้รับการประเมิน ต าแหน่ง สังกัด ชื่อ-สกุล/ผู้ประเมิน ต าแหน่ง สังกัด 
นายจรัสชัย  หน่อกิจ เจ้าพนักงานธุรการ ส านักงานปลัด นางสาววิภาพร กลิ่นลอย หัวหน้าส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 

 
ระบุเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งในช่อง (ก) และท าเครื่องหมาย/ในช่องระดับการประเมิน (ข) และระบุพฤติกรรมที่คาดหวังในช่อง (ค) 

ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง (ก) 
ระดับการประเมิน (ข) 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง (ค) 
จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา 

 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  / ความรู้เรื่องกฎหมาย 
 ทักษะการใช้ภาษา  / กฎระเบียบราชการ 
 ทักษะการประสานงาน  / ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
     
     

 

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ท าเครื่องหมาย / เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Trainig) หรือระบุวิธีการในช่องอ่ืนๆ ไม่เกิน ๓ วิธีการต่อ ๑ เกณฑ ์

เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง สิ่งที่ต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง 

เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน(Non Classroom Trainig) ระยะเวลา
ด าเนินการพัฒนา 
(เริ่มต้น - สิ้นสุด) 

ห้วงป ี

สอน
งาน 

โปรแกรม
พ่ีเลี้ยง 

การเพ่ิม
คุณค่า
งาน 

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 

สับเปลี่ยน
หมุนเวียน
งาน 

มอบหมาย
งาน/
โครงการ 

อื่นๆ 

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามต าแหน่ง อบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้เรื่องกฎหมาย       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 กฎระเบียบราชการ       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์ /   /   / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้    /   / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (individual Development Plan : IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ชื่อ- สกุล/ผู้รับการประเมิน ต าแหน่ง สังกัด ชื่อ-สกุล/ผู้ประเมิน ต าแหน่ง สังกัด 
นางสาวหฤทัย ตันตสุวรรณ นักพัฒนาชุมชน ส านักงานปลัด นางสาววิภาพร กลิ่นลอย หัวหน้าส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 

 
ระบุเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งในช่อง (ก) และท าเครื่องหมาย/ในช่องระดับการประเมิน (ข) และระบุพฤติกรรมที่คาดหวังในช่อง (ค) 

ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง (ก) 
ระดับการประเมิน (ข) 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง (ค) 
จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา 

 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  / ความรู้เรื่องกฎหมาย 
 ความรู้ทั่วไปเรื่องชุมชน  / กฎระเบียบราชการ 
 ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้  / การจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย 
    การพัฒนาชุมชน 

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ท าเครื่องหมาย / เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Trainig) หรือระบุวิธีการในช่องอ่ืนๆ ไม่เกิน ๓ วิธีการต่อ ๑ เกณฑ ์

เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง สิ่งที่ต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง 

เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน(Non Classroom Trainig) ระยะเวลา
ด าเนินการพัฒนา 
(เริ่มต้น - สิ้นสุด) 

ห้วงป ี

สอน
งาน 

โปรแกรม
พ่ีเลี้ยง 

การเพ่ิม
คุณค่า
งาน 

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 

สับเปลี่ยน
หมุนเวียน
งาน 

มอบหมาย
งาน/
โครงการ 

อื่น ๆ 

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามต าแหน่ง อบรมหลักสูตรนักพัฒนาชุมชน       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
อย่างมีประสิทธิภาพ อบรมเกี่ยวกับแผนชุมชน       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 ความรู้เรื่องกฎหมาย       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 กฎระเบียบราชการ /   /   / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 การจัดสวัสดิการส าหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วย       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 การพัฒนาชุมชน       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (individual Development Plan : IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ชื่อ- สกุล/ผู้รับการประเมิน ต าแหน่ง สังกัด ชื่อ-สกุล/ผู้ประเมิน ต าแหน่ง สังกัด 
นายอภิรัตน์  กันทาทอง นักวิชาการเกษตร ส านักงานปลัด นางสาววิภาพร กลิ่นลอย หัวหน้าส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 

 
ระบุเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งในช่อง (ก) และท าเครื่องหมาย/ในช่องระดับการประเมิน (ข) และระบุพฤติกรรมที่คาดหวังในช่อง (ค) 

ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง (ก) 
ระดับการประเมิน (ข) 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง (ค) 
จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา 

 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  / ความรู้เรื่องกฎหมาย 
 ความรู้เรื่องการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนยุทธศาสตร์  / กฎระเบียบราชการ 
 ความรู้เรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชด าริขงอ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 / ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 

   /  
     

 

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ท าเครื่องหมาย / เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Trainig) หรือระบุวิธีการในช่องอ่ืนๆ ไม่เกิน ๓ วิธีการต่อ ๑ เกณฑ ์

เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง สิ่งที่ต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง 

เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน(Non Classroom Trainig) ระยะเวลา
ด าเนินการพัฒนา 
(เริ่มต้น - สิ้นสุด) 

ห้วงป ี

สอน
งาน 

โปรแกรม
พ่ีเลี้ยง 

การเพ่ิม
คุณค่า
งาน 

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 

สับเปลี่ยน
หมุนเวียน
งาน 

มอบหมาย
งาน/
โครงการ 

อื่น ๆ 

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามต าแหน่ง อบรมหลักสูตรนักวิชาการเกษตร       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้เรื่องกฎหมาย       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 กฎระเบียบราชการ       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์ /   /   / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน  /  /    ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (individual Development Plan : IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ชื่อ- สกุล/ผู้รับการประเมิน ต าแหน่ง สังกัด ชื่อ-สกุล/ผู้ประเมิน ต าแหน่ง สังกัด 
นายประมวล สุขสิงห์คลี นักจัดการงานทั่วไป ส านักงานปลัด นางสาววิภาพร กลิ่นลอย หัวหน้าส านักงานปลัด ส านักงานปลัด 

 
ระบุเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งในช่อง (ก) และท าเครื่องหมาย/ในช่องระดับการประเมิน (ข) และระบุพฤติกรรมที่คาดหวังในช่อง (ค) 

ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง (ก) 
ระดับการประเมิน (ข) 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง (ค) 
จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา 

 ทักษะการบริหารข้อมูล  / ความรู้เรื่องกฎหมาย 
 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้  / กฎระเบียบราชการ 
 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร  / ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน 
   / ทักษะการบริหารข้อมูล 
     

 

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ท าเครื่องหมาย / เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Trainig) หรือระบุวิธีการในช่องอ่ืนๆ ไม่เกิน ๓ วิธีการต่อ ๑ เกณฑ ์

เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง สิ่งที่ต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง 

เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน(Non Classroom Trainig) ระยะเวลา
ด าเนินการพัฒนา 
(เริ่มต้น - สิ้นสุด) 

ห้วงป ี

สอน
งาน 

โปรแกรม
พ่ีเลี้ยง 

การเพ่ิม
คุณค่า
งาน 

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 

สับเปลี่ยน
หมุนเวียน
งาน 

มอบหมาย
งาน/
โครงการ 

อื่น ๆ 

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามต าแหน่ง อบรมหลักสูตรนักจัดการงานท่ัวไป       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้เรื่องกฎหมาย       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 กฎระเบียบราชการ       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 ทักษะการเขียนรายงานและสรุปรายงาน /   /   / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 ทักษะการบริหารข้อมูล  /  /    ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (individual Development Plan : IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ชื่อ- สกุล/ผู้รับการประเมิน ต าแหน่ง สังกัด ชื่อ-สกุล/ผู้ประเมิน ต าแหน่ง สังกัด 
นายกรณพัฐณ์  กัญญ์พัสวี หัวหน้าฝ่ายการเงิน กองคลัง นายสมนึก  เดชโพธิ์ ปลัด อบต. อบต.แม่งอน 

 
ระบุเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งในช่อง (ก) และท าเครื่องหมาย/ในช่องระดับการประเมิน (ข) และระบุพฤติกรรมที่คาดหวังในช่อง (ค) 

ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง (ก) 
ระดับการประเมิน (ข) 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง (ค) 
จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา 

 ความสามารถในการเป็นผู้น า  / ทักษะการติดตามและประเมินผล 
 ความสามารถในการพัฒนาคน  / ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอดความรู้ 
 การคิดเชิงกลยุทธ์  / ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง 
    การวางแผนและการจัดการ 

 

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ท าเครื่องหมาย / เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Trainig) หรือระบุวิธีการในช่องอ่ืนๆ ไม่เกิน ๓ วิธีการต่อ ๑ เกณฑ ์

เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง สิ่งที่ต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง 

เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน(Non Classroom Trainig) ระยะเวลา
ด าเนินการพัฒนา 
(เริ่มต้น - สิ้นสุด) 

ห้วงป ี

สอน
งาน 

โปรแกรม
พ่ีเลี้ยง 

การเพ่ิม
คุณค่า
งาน 

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 

สับเปลี่ยน
หมุนเวียน
งาน 

มอบหมาย
งาน/
โครงการ 

อื่นๆ 

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามต าแหน่ง ทักษะการติดตามและประเมินผล      / / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ทักษะในการสื่อสาร การน าเสนอ และถ่ายทอด

ความรู้ 
/   /  / / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 ความรู้เรื่องการบริหารความเสี่ยง       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 การวางแผนและการจัดการ    /   / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (individual Development Plan : IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ชื่อ- สกุล/ผู้รับการประเมิน ต าแหน่ง สังกัด ชื่อ-สกุล/ผู้ประเมิน ต าแหน่ง สังกัด 
นางจารุวรรณ  กาบแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง นายกรณพัฐณ์ กัญญ์พัสวี หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบต.แม่งอน 

 
ระบุเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งในช่อง (ก) และท าเครื่องหมาย/ในช่องระดับการประเมิน (ข) และระบุพฤติกรรมที่คาดหวังในช่อง (ค) 

ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง (ก) 
ระดับการประเมิน (ข) 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง (ค) 
จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา 

 การบริหารความเสี่ยง /  ความรู้เรื่องกฎหมาย 
 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน /  ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  / ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
     

 

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ท าเครื่องหมาย / เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Trainig) หรือระบุวิธีการในช่องอ่ืนๆ ไม่เกิน ๓ วิธีการต่อ ๑ เกณฑ ์

เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง สิ่งที่ต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง 

เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน(Non Classroom Trainig) ระยะเวลา
ด าเนินการพัฒนา 
(เริ่มต้น - สิ้นสุด) 

ห้วงป ี

สอน
งาน 

โปรแกรม
พ่ีเลี้ยง 

การเพ่ิม
คุณค่า
งาน 

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 

สับเปลี่ยน
หมุนเวียน
งาน 

มอบหมาย
งาน/
โครงการ 

อื่นๆ 

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามต าแหน่ง อบรมหลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี      / / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้เรื่องกฎหมาย /   /  / / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลัง

ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
   /   / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (individual Development Plan : IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ชื่อ- สกุล/ผู้รับการประเมิน ต าแหน่ง สังกัด ชื่อ-สกุล/ผู้ประเมิน ต าแหน่ง สังกัด 
นางสาวพัชรารัตน์  ห้ามทุกข์ นักวิชาการเงินและบัญชี กองคลัง นายกรณพัฐณ์ กัญญ์พัสวี หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบต.แม่งอน 

 
ระบุเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งในช่อง (ก) และท าเครื่องหมาย/ในช่องระดับการประเมิน (ข) และระบุพฤติกรรมที่คาดหวังในช่อง (ค) 

ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง (ก) 
ระดับการประเมิน (ข) 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง (ค) 
จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา 

 การบริหารความเสี่ยง /  ความรู้เรื่องกฎหมาย 
 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน /  ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  / ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
     

 

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ท าเครื่องหมาย / เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Trainig) หรือระบุวิธีการในช่องอ่ืนๆ ไม่เกิน ๓ วิธีการต่อ ๑ เกณฑ ์

เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง สิ่งที่ต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง 

เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน(Non Classroom Trainig) ระยะเวลา
ด าเนินการพัฒนา 
(เริ่มต้น - สิ้นสุด) 

ห้วงป ี

สอน
งาน 

โปรแกรม
พ่ีเลี้ยง 

การเพ่ิม
คุณค่า
งาน 

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 

สับเปลี่ยน
หมุนเวียน
งาน 

มอบหมาย
งาน/
โครงการ 

อื่นๆ 

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามต าแหน่ง อบรมหลักสูตรนักวิชาการเงินและบัญชี      / / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้เรื่องกฎหมาย /   /  / / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลัง

ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
   /   / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (individual Development Plan : IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ชื่อ- สกุล/ผู้รับการประเมิน ต าแหน่ง สังกัด ชื่อ-สกุล/ผู้ประเมิน ต าแหน่ง สังกัด 
นางมาลีรัตน์  อินทะนนท์ นักวิชาการจัดเก็บรายได้ กองคลัง นายกรณพัฐณ์ กัญญ์พัสวี หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบต.แม่งอน 

 
ระบุเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งในช่อง (ก) และท าเครื่องหมาย/ในช่องระดับการประเมิน (ข) และระบุพฤติกรรมที่คาดหวังในช่อง (ค) 

ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง (ก) 
ระดับการประเมิน (ข) 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง (ค) 
จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา 

 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ /  ความรู้เรื่องกฎหมาย 
 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน /  ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  / ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
     

 

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ท าเครื่องหมาย / เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Trainig) หรือระบุวิธีการในช่องอ่ืนๆ ไม่เกิน ๓ วิธีการต่อ ๑ เกณฑ ์

เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง สิ่งที่ต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง 

เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน(Non Classroom Trainig) ระยะเวลา
ด าเนินการพัฒนา 
(เริ่มต้น - สิ้นสุด) 

ห้วงป ี

สอน
งาน 

โปรแกรม
พ่ีเลี้ยง 

การเพ่ิม
คุณค่า
งาน 

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 

สับเปลี่ยน
หมุนเวียน
งาน 

มอบหมาย
งาน/
โครงการ 

อื่นๆ 

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามต าแหน่ง อบรมหลักสูตรนักวิชาการจัดเก็บรายได้      / / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้เรื่องกฎหมาย /   /  / / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลัง

ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
   /   / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (individual Development Plan : IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ชื่อ- สกุล/ผู้รับการประเมิน ต าแหน่ง สังกัด ชื่อ-สกุล/ผู้ประเมิน ต าแหน่ง สังกัด 
นางปริญากร  ยองค า นักวิชาการคลัง กองคลัง นายกรณพัฐณ์ กัญญ์พัสวี หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบต.แม่งอน 

 
ระบุเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งในช่อง (ก) และท าเครื่องหมาย/ในช่องระดับการประเมิน (ข) และระบุพฤติกรรมที่คาดหวังในช่อง (ค) 

ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง (ก) 
ระดับการประเมิน (ข) 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง (ค) 
จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา 

 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  / ความรู้เรื่องกฎหมาย 
 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  / ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  / ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
     

 

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ท าเครื่องหมาย / เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Trainig) หรือระบุวิธีการในช่องอ่ืนๆ ไม่เกิน ๓ วิธีการต่อ ๑ เกณฑ ์

เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง สิ่งที่ต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง 

เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน(Non Classroom Trainig) ระยะเวลา
ด าเนินการพัฒนา 
(เริ่มต้น - สิ้นสุด) 

ห้วงป ี

สอน
งาน 

โปรแกรม
พ่ีเลี้ยง 

การเพ่ิม
คุณค่า
งาน 

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 

สับเปลี่ยน
หมุนเวียน
งาน 

มอบหมาย
งาน/
โครงการ 

อื่นๆ 

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามต าแหน่ง อบรมหลักสูตรนักวิชาการคลัง      / / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้เรื่องกฎหมาย /   /  / / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลัง

ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
   /   / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (individual Development Plan : IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ชื่อ- สกุล/ผู้รับการประเมิน ต าแหน่ง สังกัด ชื่อ-สกุล/ผู้ประเมิน ต าแหน่ง สังกัด 
นางสาวภัทรินญา ทิพย์ธนัช เจ้าพนักงานพัสดุ กองคลัง นายกรณพัฐณ์ กัญญ์พัสวี หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบต.แม่งอน 

 
ระบุเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งในช่อง (ก) และท าเครื่องหมาย/ในช่องระดับการประเมิน (ข) และระบุพฤติกรรมที่คาดหวังในช่อง (ค) 

ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง (ก) 
ระดับการประเมิน (ข) 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง (ค) 
จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา 

 ความรู้เรื่องจัดซื้อจัดจ้างและกฎระเบียบพัสดุ  / ความรู้เรื่องกฎหมาย 
 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน  / ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี 
 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  / ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
     

 

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ท าเครื่องหมาย / เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Trainig) หรือระบุวิธีการในช่องอ่ืนๆ ไม่เกิน ๓ วิธีการต่อ ๑ เกณฑ ์

เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง สิ่งที่ต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง 

เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน(Non Classroom Trainig) ระยะเวลา
ด าเนินการพัฒนา 
(เริ่มต้น - สิ้นสุด) 

ห้วงป ี

สอน
งาน 

โปรแกรม
พ่ีเลี้ยง 

การเพ่ิม
คุณค่า
งาน 

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 

สับเปลี่ยน
หมุนเวียน
งาน 

มอบหมาย
งาน/
โครงการ 

อื่นๆ 

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามต าแหน่ง อบรมหลักสูตรนักวิชาการคลัง      / / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้เรื่องกฎหมาย /   /  / / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 ความรู้เรื่องบัญชีและระบบบัญชี       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์    /   / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 

 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (individual Development Plan : IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ชื่อ- สกุล/ผู้รับการประเมิน ต าแหน่ง สังกัด ชื่อ-สกุล/ผู้ประเมิน ต าแหน่ง สังกัด 
นางทัศนีย์  ศิริสม เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ กองคลัง นายกรณพัฐณ์ กัญญ์พัสวี หัวหน้าฝ่ายการเงิน อบต.แม่งอน 

 
ระบุเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งในช่อง (ก) และท าเครื่องหมาย/ในช่องระดับการประเมิน (ข) และระบุพฤติกรรมที่คาดหวังในช่อง (ค) 

ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง (ก) 
ระดับการประเมิน (ข) 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง (ค) 
จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา 

 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ /  ความรู้เรื่องกฎหมาย 
 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน /  ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร 
 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  / ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลังภาครัฐด้วย

ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
     

 

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ท าเครื่องหมาย / เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Trainig) หรือระบุวิธีการในช่องอ่ืนๆ ไม่เกิน ๓ วิธีการต่อ ๑ เกณฑ ์

เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง สิ่งที่ต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง 

เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน(Non Classroom Trainig) ระยะเวลา
ด าเนินการพัฒนา 
(เริ่มต้น - สิ้นสุด) 

ห้วงป ี

สอน
งาน 

โปรแกรม
พ่ีเลี้ยง 

การเพ่ิม
คุณค่า
งาน 

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 

สับเปลี่ยน
หมุนเวียน
งาน 

มอบหมาย
งาน/
โครงการ 

อื่นๆ 

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามต าแหน่ง ความรู้เรื่องกฎหมาย      / / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้เรื่องระบบการจัดการองค์กร /   /  / / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 ความรู้เรื่องระบบการบริหารงานการคลัง

ภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
      / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (individual Development Plan : IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ชื่อ- สกุล/ผู้รับการประเมิน ต าแหน่ง สังกัด ชื่อ-สกุล/ผู้ประเมิน ต าแหน่ง สังกัด 
นายธนศิลป์  กามาด นายช่างโยธา กองช่าง นายไพรัตน์  ศิริสม รองปลัด อบต.แม่งอน อบต.แม่งอน 

 
ระบุเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งในช่อง (ก) และท าเครื่องหมาย/ในช่องระดับการประเมิน (ข) และระบุพฤติกรรมที่คาดหวังในช่อง (ค) 

ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง (ก) 
ระดับการประเมิน (ข) 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง (ค) 
จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา 

 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ /  ความรู้เรื่องกฎหมาย 
 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน /  ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  / ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
     

 

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ท าเครื่องหมาย / เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Trainig) หรือระบุวิธีการในช่องอ่ืนๆ ไม่เกิน ๓ วิธีการต่อ ๑ เกณฑ ์

เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง สิ่งที่ต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง 

เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน(Non Classroom Trainig) ระยะเวลา
ด าเนินการพัฒนา 
(เริ่มต้น - สิ้นสุด) 

ห้วงป ี

สอน
งาน 

โปรแกรม
พ่ีเลี้ยง 

การเพ่ิม
คุณค่า
งาน 

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 

สับเปลี่ยน
หมุนเวียน
งาน 

มอบหมาย
งาน/
โครงการ 

อื่นๆ 

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามต าแหน่ง อบรมหลักสูตรนายช่างโยธา       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้เรื่องกฎหมาย /   /  / / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์    /   / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 

 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (individual Development Plan : IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ชื่อ- สกุล/ผู้รับการประเมิน ต าแหน่ง สังกัด ชื่อ-สกุล/ผู้ประเมิน ต าแหน่ง สังกัด 
นายขจิต  ใจยายอง นายช่างโยธา กองช่าง นายไพรัตน์  ศิริสม รองปลัด อบต.แม่งอน อบต.แม่งอน 

 
ระบุเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งในช่อง (ก) และท าเครื่องหมาย/ในช่องระดับการประเมิน (ข) และระบุพฤติกรรมที่คาดหวังในช่อง (ค) 

ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง (ก) 
ระดับการประเมิน (ข) 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง (ค) 
จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา 

 การยึดมั่นในหลักเกณฑ์ /  ความรู้เรื่องกฎหมาย 
 ความละเอียดรอบคอบและความถูกต้องของงาน /  ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
 การสั่งสมความรู้และความเชี่ยวชาญในสายอาชีพ  / ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ 
     

 

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ท าเครื่องหมาย / เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Trainig) หรือระบุวิธีการในช่องอ่ืนๆ ไม่เกิน ๓ วิธีการต่อ ๑ เกณฑ ์

เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง สิ่งที่ต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง 

เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน(Non Classroom Trainig) ระยะเวลา
ด าเนินการพัฒนา 
(เริ่มต้น - สิ้นสุด) 

ห้วงป ี

สอน
งาน 

โปรแกรม
พ่ีเลี้ยง 

การเพ่ิม
คุณค่า
งาน 

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 

สับเปลี่ยน
หมุนเวียน
งาน 

มอบหมาย
งาน/
โครงการ 

อื่นๆ 

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามต าแหน่ง อบรมหลักสูตรนายช่างโยธา       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้เรื่องกฎหมาย /   /  / / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์    /   / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 

 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (individual Development Plan : IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ชื่อ- สกุล/ผู้รับการประเมิน ต าแหน่ง สังกัด ชื่อ-สกุล/ผู้ประเมิน ต าแหน่ง สังกัด 
นางสาวพัทร์ธีราพร สิงห์เรือน เจ้าพนักงานธุรการ กองช่าง นายไพรัตน์  ศิริสม รองปลัด อบต.แม่งอน อบต.แม่งอน 

 
ระบุเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งในช่อง (ก) และท าเครื่องหมาย/ในช่องระดับการประเมิน (ข) และระบุพฤติกรรมที่คาดหวังในช่อง (ค) 

ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง (ก) 
ระดับการประเมิน (ข) 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง (ค) 
จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา 

 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์  / ความรู้เรื่องกฎหมาย 
 ทักษะการใช้ภาษา  / กฎระเบียบราชการ 
 ทักษะการประสานงาน  / ความรู้เรื่องการจัดการความรู้ 
     
     

 

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ท าเครื่องหมาย / เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Trainig) หรือระบุวิธีการในช่องอ่ืนๆ ไม่เกิน ๓ วิธีการต่อ ๑ เกณฑ ์

เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง สิ่งที่ต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง 

เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน(Non Classroom Trainig) ระยะเวลา
ด าเนินการพัฒนา 
(เริ่มต้น - สิ้นสุด) 

ห้วงป ี

สอน
งาน 

โปรแกรม
พ่ีเลี้ยง 

การเพ่ิม
คุณค่า
งาน 

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 

สับเปลี่ยน
หมุนเวียน
งาน 

มอบหมาย
งาน/
โครงการ 

อื่นๆ 

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามต าแหน่ง อบรมหลักสูตรเจ้าพนักงานธุรการ       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้เรื่องกฎหมาย       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 กฎระเบียบราชการ       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร ์ /   /   / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 ความรู้เรื่องการจัดการความรู้    /   / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (individual Development Plan : IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ชื่อ- สกุล/ผู้รับการประเมิน ต าแหน่ง สังกัด ชื่อ-สกุล/ผู้ประเมิน ต าแหน่ง สังกัด 
นางสาวศศิธร  ยืนศักดิ์ นักวิชาการศึกษา กองการศึกษาฯ นายสมนึก  เดชโพธิ์ ปลัด อบต.แม่งอน อบต.แม่งอน 

 
ระบุเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งในช่อง (ก) และท าเครื่องหมาย/ในช่องระดับการประเมิน (ข) และระบุพฤติกรรมที่คาดหวังในช่อง (ค) 

ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง (ก) 
ระดับการประเมิน (ข) 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง (ค) 
จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา 

 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ /  ความรู้เรื่องกฎหมาย 
 ความสามารถในการพัฒนาคน  / กฎระเบียบราชการ 
 การคิดเชิงกลยุทธ์  / การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา 

 

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ท าเครื่องหมาย / เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Trainig) หรือระบุวิธีการในช่องอ่ืนๆ ไม่เกิน ๓ วิธีการต่อ ๑ เกณฑ ์

เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง สิ่งที่ต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง 

เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน(Non Classroom Trainig) ระยะเวลา
ด าเนินการพัฒนา 
(เริ่มต้น - สิ้นสุด) 

ห้วงป ี

สอน
งาน 

โปรแกรม
พ่ีเลี้ยง 

การเพ่ิม
คุณค่า
งาน 

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 

สับเปลี่ยน
หมุนเวียน
งาน 

มอบหมาย
งาน/
โครงการ 

อื่นๆ 

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามต าแหน่ง ความรู้เรื่องกฎหมาย    /   / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
อย่างมีประสิทธิภาพ กฎระเบียบราชการ    /  /  ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา /   /  / / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 

 

 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (individual Development Plan : IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ชื่อ- สกุล/ผู้รับการประเมิน ต าแหน่ง สังกัด ชื่อ-สกุล/ผู้ประเมิน ต าแหน่ง สังกัด 
นางสาวธิดารัตน์  พื้นผัด นักวิชาการเงินและบัญชี กองการศึกษาฯ นายสมนึก  เดชโพธิ์ ปลัด อบต.แม่งอน อบต.แม่งอน 

 
ระบุเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งในช่อง (ก) และท าเครื่องหมาย/ในช่องระดับการประเมิน (ข) และระบุพฤติกรรมที่คาดหวังในช่อง (ค) 

ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง (ก) 
ระดับการประเมิน (ข) 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง (ค) 
จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา 

 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ /  ความรู้เรื่องกฎหมาย 
 ความสามารถในการพัฒนาคน  / กฎระเบียบราชการ 
 การคิดเชิงกลยุทธ์  / การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา 

 

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ท าเครื่องหมาย / เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Trainig) หรือระบุวิธีการในช่องอ่ืนๆ ไม่เกิน ๓ วิธีการต่อ ๑ เกณฑ ์

เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง สิ่งที่ต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง 

เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน(Non Classroom Trainig) ระยะเวลา
ด าเนินการพัฒนา 
(เริ่มต้น - สิ้นสุด) 

ห้วงป ี

สอน
งาน 

โปรแกรม
พ่ีเลี้ยง 

การเพ่ิม
คุณค่า
งาน 

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 

สับเปลี่ยน
หมุนเวียน
งาน 

มอบหมาย
งาน/
โครงการ 

อื่นๆ 

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามต าแหน่ง ความรู้เรื่องกฎหมาย    /   / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
อย่างมีประสิทธิภาพ กฎระเบียบราชการ    /  /  ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา /   /  / / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 

 

 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (individual Development Plan : IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ชื่อ- สกุล/ผู้รับการประเมิน ต าแหน่ง สังกัด ชื่อ-สกุล/ผู้ประเมิน ต าแหน่ง สังกัด 
นางบัวแก้ว  หน่ออ้าย ครู กองการศึกษาฯ นางสาวศศิธร ยืนศักดิ์ นักวิชาการศึกษา กองการศึกษาฯ 

 
ระบุเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งในช่อง (ก) และท าเครื่องหมาย/ในช่องระดับการประเมิน (ข) และระบุพฤติกรรมที่คาดหวังในช่อง (ค) 

ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง (ก) 
ระดับการประเมิน (ข) 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง (ค) 
จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา 

 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ /  ความรู้เรื่องกฎหมาย 
   / กฎระเบียบราชการ 
   / การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา 
   / การออกแบบการเรียนรู้ 

 

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ท าเครื่องหมาย / เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Trainig) หรือระบุวิธีการในช่องอ่ืนๆ ไม่เกิน ๓ วิธีการต่อ ๑ เกณฑ ์

เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง สิ่งที่ต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง 

เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน(Non Classroom Trainig) ระยะเวลา
ด าเนินการพัฒนา 
(เริ่มต้น - สิ้นสุด) 

ห้วงป ี

สอน
งาน 

โปรแกรม
พ่ีเลี้ยง 

การเพ่ิม
คุณค่า
งาน 

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 

สับเปลี่ยน
หมุนเวียน
งาน 

มอบหมาย
งาน/
โครงการ 

อื่นๆ 

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามต าแหน่ง ความรู้เรื่องกฎหมาย    /   / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
อย่างมีประสิทธิภาพ กฎระเบียบราชการ    /  /  ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา /   /  / / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 การออกแบบการเรียนรู้       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 

 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (individual Development Plan : IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ชื่อ- สกุล/ผู้รับการประเมิน ต าแหน่ง สังกัด ชื่อ-สกุล/ผู้ประเมิน ต าแหน่ง สังกัด 
นางเรียม  นันทจันทร์ ครู กองการศึกษาฯ นางสาวศศิธร ยืนศักดิ์ นักวิชาการศึกษา กองการศึกษาฯ 

 
ระบุเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งในช่อง (ก) และท าเครื่องหมาย/ในช่องระดับการประเมิน (ข) และระบุพฤติกรรมที่คาดหวังในช่อง (ค) 

ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง (ก) 
ระดับการประเมิน (ข) 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง (ค) 
จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา 

 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ /  ความรู้เรื่องกฎหมาย 
   / กฎระเบียบราชการ 
   / การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา 
   / การออกแบบการเรียนรู้ 

 

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ท าเครื่องหมาย / เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Trainig) หรือระบุวิธีการในช่องอ่ืนๆ ไม่เกิน ๓ วิธีการต่อ ๑ เกณฑ ์

เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง สิ่งที่ต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง 

เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน(Non Classroom Trainig) ระยะเวลา
ด าเนินการพัฒนา 
(เริ่มต้น - สิ้นสุด) 

ห้วงป ี

สอน
งาน 

โปรแกรม
พ่ีเลี้ยง 

การเพ่ิม
คุณค่า
งาน 

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 

สับเปลี่ยน
หมุนเวียน
งาน 

มอบหมาย
งาน/
โครงการ 

อื่นๆ 

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามต าแหน่ง ความรู้เรื่องกฎหมาย    /   / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
อย่างมีประสิทธิภาพ กฎระเบียบราชการ    /  /  ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา /   /  / / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 การออกแบบการเรียนรู้       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 

 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (individual Development Plan : IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ชื่อ- สกุล/ผู้รับการประเมิน ต าแหน่ง สังกัด ชื่อ-สกุล/ผู้ประเมิน ต าแหน่ง สังกัด 
นางสุรัตติกาล  แสวงจิต ครู กองการศึกษาฯ นางสาวศศิธร ยืนศักดิ์ นักวิชาการศึกษา กองการศึกษาฯ 

 
ระบุเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งในช่อง (ก) และท าเครื่องหมาย/ในช่องระดับการประเมิน (ข) และระบุพฤติกรรมที่คาดหวังในช่อง (ค) 

ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง (ก) 
ระดับการประเมิน (ข) 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง (ค) 
จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา 

 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ /  ความรู้เรื่องกฎหมาย 
   / กฎระเบียบราชการ 
   / การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา 
   / การออกแบบการเรียนรู้ 

 

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ท าเครื่องหมาย / เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Trainig) หรือระบุวิธีการในช่องอ่ืนๆ ไม่เกิน ๓ วิธีการต่อ ๑ เกณฑ ์

เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง สิ่งที่ต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง 

เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน(Non Classroom Trainig) ระยะเวลา
ด าเนินการพัฒนา 
(เริ่มต้น - สิ้นสุด) 

ห้วงป ี

สอน
งาน 

โปรแกรม
พ่ีเลี้ยง 

การเพ่ิม
คุณค่า
งาน 

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 

สับเปลี่ยน
หมุนเวียน
งาน 

มอบหมาย
งาน/
โครงการ 

อื่นๆ 

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามต าแหน่ง ความรู้เรื่องกฎหมาย    /   / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
อย่างมีประสิทธิภาพ กฎระเบียบราชการ    /  /  ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา /   /  / / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 การออกแบบการเรียนรู้       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 

 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (individual Development Plan : IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ชื่อ- สกุล/ผู้รับการประเมิน ต าแหน่ง สังกัด ชื่อ-สกุล/ผู้ประเมิน ต าแหน่ง สังกัด 
นางอุรา  เขียวตั๋น ครู กองการศึกษาฯ นางสาวศศิธร ยืนศักดิ์ นักวิชาการศึกษา กองการศึกษาฯ 

 
ระบุเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งในช่อง (ก) และท าเครื่องหมาย/ในช่องระดับการประเมิน (ข) และระบุพฤติกรรมที่คาดหวังในช่อง (ค) 

ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง (ก) 
ระดับการประเมิน (ข) 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง (ค) 
จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา 

 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ /  ความรู้เรื่องกฎหมาย 
   / กฎระเบียบราชการ 
   / การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา 
   / การออกแบบการเรียนรู้ 

 

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ท าเครื่องหมาย / เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Trainig) หรือระบุวิธีการในช่องอ่ืนๆ ไม่เกิน ๓ วิธีการต่อ ๑ เกณฑ ์

เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง สิ่งที่ต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง 

เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน(Non Classroom Trainig) ระยะเวลา
ด าเนินการพัฒนา 
(เริ่มต้น - สิ้นสุด) 

ห้วงป ี

สอน
งาน 

โปรแกรม
พ่ีเลี้ยง 

การเพ่ิม
คุณค่า
งาน 

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 

สับเปลี่ยน
หมุนเวียน
งาน 

มอบหมาย
งาน/
โครงการ 

อื่นๆ 

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามต าแหน่ง ความรู้เรื่องกฎหมาย    /   / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
อย่างมีประสิทธิภาพ กฎระเบียบราชการ    /  /  ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา /   /  / / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 การออกแบบการเรียนรู้       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 

 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (individual Development Plan : IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑  

ชื่อ- สกุล/ผู้รับการประเมิน ต าแหน่ง สังกัด ชื่อ-สกุล/ผู้ประเมิน ต าแหน่ง สังกัด 
นางเพลินพิศ  มีวรรณ ครู กองการศึกษาฯ นางสาวศศิธร ยืนศักดิ์ นักวิชาการศึกษา กองการศึกษาฯ 

 
ระบุเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งในช่อง (ก) และท าเครื่องหมาย/ในช่องระดับการประเมิน (ข) และระบุพฤติกรรมที่คาดหวังในช่อง (ค) 

ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง (ก) 
ระดับการประเมิน (ข) 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง (ค) 
จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา 

 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ /  ความรู้เรื่องกฎหมาย 
   / กฎระเบียบราชการ 
   / การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา 
   / การออกแบบการเรียนรู้ 

 

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ท าเครื่องหมาย / เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Trainig) หรือระบุวิธีการในช่องอ่ืนๆ ไม่เกิน ๓ วิธีการต่อ ๑ เกณฑ ์

เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง สิ่งที่ต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง 

เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน(Non Classroom Trainig) ระยะเวลา
ด าเนินการพัฒนา 
(เริ่มต้น - สิ้นสุด) 

ห้วงป ี

สอน
งาน 

โปรแกรม
พ่ีเลี้ยง 

การเพ่ิม
คุณค่า
งาน 

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 

สับเปลี่ยน
หมุนเวียน
งาน 

มอบหมาย
งาน/
โครงการ 

อื่นๆ 

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามต าแหน่ง ความรู้เรื่องกฎหมาย    /   / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
อย่างมีประสิทธิภาพ กฎระเบียบราชการ    /  /  ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา /   /  / / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 การออกแบบการเรียนรู้       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 

 



แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล (individual Development Plan : IDP) 
ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๑ 

ชื่อ- สกุล/ผู้รับการประเมิน ต าแหน่ง สังกัด ชื่อ-สกุล/ผู้ประเมิน ต าแหน่ง สังกัด 
นางนงคราญ  หน่อตื้อ ครู กองการศึกษาฯ นางสาวศศิธร ยืนศักดิ์ นักวิชาการศึกษา กองการศึกษาฯ 

 
ระบุเกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่งในช่อง (ก) และท าเครื่องหมาย/ในช่องระดับการประเมิน (ข) และระบุพฤติกรรมที่คาดหวังในช่อง (ค) 

ล าดับที่ เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง (ก) 
ระดับการประเมิน (ข) 

สิ่งท่ีต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง (ค) 
จุดแข็ง โอกาสการพัฒนา 

 ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ /  ความรู้เรื่องกฎหมาย 
   / กฎระเบียบราชการ 
   / การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา 
   / การออกแบบการเรียนรู้ 

 

แผนพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา (ท าเครื่องหมาย / เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน (Non Classroom Trainig) หรือระบุวิธีการในช่องอ่ืนๆ ไม่เกิน ๓ วิธีการต่อ ๑ เกณฑ ์

เกณฑ์ที่คาดหวังของต าแหน่ง สิ่งที่ต้องปรับปรุง/พฤติกรรมที่คาดหวัง 

เครื่องมือพัฒนาท่ีไม่ใช่การอบรมในห้องเรียน(Non Classroom Trainig) ระยะเวลา
ด าเนินการพัฒนา 
(เริ่มต้น - สิ้นสุด) 

ห้วงป ี

สอน
งาน 

โปรแกรม
พ่ีเลี้ยง 

การเพ่ิม
คุณค่า
งาน 

เรียนรู้
ด้วย
ตนเอง 

สับเปลี่ยน
หมุนเวียน
งาน 

มอบหมาย
งาน/
โครงการ 

อื่นๆ 

ปฏิบัติตามหน้าที่ตามต าแหน่ง ความรู้เรื่องกฎหมาย    /   / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
อย่างมีประสิทธิภาพ กฎระเบียบราชการ    /  /  ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 การบริหารงานบุคคลทางการศึกษา /   /  / / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 
 การออกแบบการเรียนรู้       / ๒๕๖๑-๒๕๖๓ 

 

 



บทที่ ๖ 
การติดตามและประเมินผล 

 
การติดตามและประเมินผล 
 

๖.๑ ประเมินด้านปริมาณจ านวนร้อยละของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นทุกระดับที่ได้รับการอบรม 
พัฒนา 

๑) ติดตามประเมินผลโดยการติดตามการเข้ารับการอบรมจ านวนครั้งและความครอบคลุมของ
หลักสูตรที่ได้เข้ารับการอบรมจ านวนหลักสูตรที่ได้รับการอบรม 

๒) ติดตามประเมินผลโดยการติดตามการเข้ารับการอบรมของจ านวนบุคลากรเทียบเปอร์เซ็นต์
ต่อครั้งต่อปีงบประมาณและจ านวนผู้ที่ได้เข้ารับการอบรมต่อจ านวนบุคลากรทั้งหมด 

๓) ปริมาณการสมัครเข้ารับการอบรมและการเข้ารับการอบรมจริง 
๔) คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลโดยรวบรวมเอกสารที่ได้รับจากการอบรมหรือ

ประกาศนียบัตรที่ได้รับจัดท าเป็นทะเบียนการอบรม 
 

๖.๒ ประเมินด้านคุณภาพ 
๑) บุคลากรที่ผ่านการอบรมมีความรู้สามารถพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการประเมิน

โดยผู้บังคับบัญชา 
๒) บุคลากรมีการถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปยังบุคลากรคนอ่ืนๆ ภายในหน่วยงาน

เพ่ือน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
๓) การประเมินโดยผู้บังคับบัญชาและผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน 
๔) การตอบแบบทดสอบความรู้ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตรที่อบรม 
 

๖.๓ ประเมินด้านการปฏิบัติตามแผน 
- คณะกรรมการประเมินผลแผนการพัฒนาบุคลากร โดยการแต่งตั้ง 
 

ตัวช้ีวัดผลความส าเร็จ 
 
ร้อยละของบุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับการพัฒนารายบุคคล    =        จ านวนผู้ที่ได้รับการพัฒนา X ๑๐๐ 

         จ านวนข้าราชการในหน่วยงานรวมทั้งหมด 
 
 
 
 
 

 


