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IDP คือ แผนการพัฒนาตนเองของผู้ปฏิบัติแต่ละคน ให้สามารถปฏิบัตงิานบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ  

 

กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงาน สปสช. ทุกคน ทุกระดับ ทีผ่่านการทดลองงานแล้วจะต้องจัดทำแผน IDP 
และดำเนินการพัฒนาตามแผนอย่างครบถ้วน 

แนวทางการทำแผน IDP ใช้ผลการประเมินสมรรถนะ (Competency) มาวางแผนการพัฒนารายบุคคล โดย
ใช้ระยะเวลาในการพัฒนา 3 ป ี(2563-2565) โดยให้มกีารทบทวน และปรับปรุง IDP ทุกป ี

การทำแผน IDP ปี 2563-2565 

สปสช.ดำเนินการประเมินสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ เมือ่ต้นปีงบประมาณ 2563 และนำช่องว่าง
สมรรถนะมาจัดทำ IDP สำหรับพัฒนา 3 ปี (2563-2565) 

 
 

การทำแผน IDP ปี 2564 

แบ่งการดำเนินการ สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 3 กลุม่ดังนี้ 
1. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีแผน IDP ปี 2563 
2. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีการเล่ือนระดับ หรือ ย้ายสำนัก 
3. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีแผน IDP ปี 2563 

การจัดทำแผน IDP ปี 2564-2565 (แผนพัฒนารายบุคคล Individual Development Plan) 

เอกสารแนบ  
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1. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีแผน IDP ปี 2563 และไม่มีการเลื่อนระดับ หรือ ย้ายสำนัก 

               ไม่ต้องประเมินสมรรถนะ ให้ใช้แผน IDP ปี 2563 มาทบทวบ และปรับปรุงแผน โดยมีประเด็นการ
ทบทวนดังน้ี 

1.1 มีการดำเนินการตามแผนไปแล้วเรื่องอะไรบ้าง และเรื่องทียั่งไม่ได้ดำเนินการ ให้ยกมาดำเนินการ
พัฒนาในปี 64 หรือ 65 (ตามความเร่งด่วน) 

1.2 การพัฒนา Functional Competency หากพบประเด็นทีจ่ำเป็นต้องพัฒนาแต่ไม่มีเรื่องนี้ในแผน 
IDP ปี 63 ให้เพ่ิมหัวข้อที่ต้องพฒันาในปี 2564 

1.3  ตรวจสอบแผน IDP ว่ามีสมรรถนะท่ีต้องพัฒนา ตรงตามแผนฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร สปสชปี 
2564 หรือไม่ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) 

 กรณีมีสมรรถนะที่ต้องพัฒนา 
ตรงกับแผนฝึกอบรมและพัฒนา
บุคลากร สปสช  ปี 2564 
 ให้ ตรวจสอบในช่อง สาระ/
ประเด็นท่ีต้องพฒันา ว่ามีหัวขอ้
การพัฒนาในหลักสูตรตรงหรือ
ใกล้เคียงกับแผนฝึกอบรมหรือไม่  
- กรณีช่ือไม่ตรง ขอให้ปรับชื่อให้
ตรง  
- กรณี มีการพัฒนาด้วยหัวข้อ
อ่ืนอยู่แล้วใหเ้พ่ิมหัวข้อตามแผน
ฝึกอบรมฯ  

 
1.4 ผู้อำนวยการสำนัก ลงนามเห็นชอบแผน 
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1.5 ผู้ประสานสำนักรวบรวมนำส่งแผนให้แก่ HR  ในรูปแบบ File Excel และ File Scan แผน IDPฉบับลงนาม 
ตัวอย่างเปรียบเทียบการทบทวนปรับปรุงแผน IDP ปี 2563 และ ปี 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDP 2563 

IDP 2564-2565 

หัวข้อท่ีเพ่ิมเติมจากแผนเดิม ปรับปรุงระยะเวลาในการพัฒนา 
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การทบทวนและปรับปรุง IDP ให้ดำเนินการโดยใช้ File เดิม และเพ่ิม Sheet ที่ปรับปรุงปี 2564  

ปริ๊นแผน IDP ท่ีปรับปรุงแล้วลงนามท้ายเอกสารให้ครบถ้วน และส่งFile Scan แผน IDP ฉบับลงนามพร้อม File Excel 
ให้ สทอ. (HR) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่มีการเลื่อนระดับ หรือ ย้ายสำนัก 
2.1 ประเมินสมรรถนะ  
(Competency)ประเมินตนเอง และ ผู้บังคับบัญชาประเมิน 

2.2 จัดทำ IDP โดยเลือกสมรรถนะท่ีมีคะแนนน้อยกว่า 4 
คะแนน (เต็ม 6 คะแนน) มาวางแผนพัฒนา และ ระบุหัวข้อ
การพัฒนา วิธีการพัฒนา ซึ่งดูได้จากเอกสาร 
Competency รายสำนัก (ในแบบประเมิน) 

2.3 ส่งการประเมินสมรรถนะ พร้อมร่าง IDP ให้แก่ HR 

2.5 HR วิเคราะห์ผลการประเมนิสมรรถนะ และจัดทำ IDP 
ส่งกลับสำนัก  

 

หมายเหตุ : HR จะส่งแบบประเมินไปให้กับผู้ประสานงานสำนักเป็นผู้ดำเนินการต่อไป 

3. กลุ่มผู้ปฏิบัติงานที่ไม่มีแผน IDP ปี 2563 กลุม่ผู้ปฏิบัติงานที่มีการเลื่อนระดับ หรือ ย้ายสำนัก 
ดำเนินการเช่นเดียวกันกับกลุ่มที่ 2กลุ่มผู้ปฏิบัติงานท่ีมีการเลือ่นระดับ หรือ ย้ายสำนัก 
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การลงนามในแผน IDP  
แผน IDP ท่ีสมบูรณ์ จะต้องมีการลงนามอย่างครบถ้วน ดงันี ้
- ลูกจ้าง  เจ้าหนา้ท่ี และ ผู้ช่วย/รองผู้อำนวยการ ลงนาม โดยผู้อำนวยการสำนัก  
- ผู้อำนวยการ/รักษาการผู้อำนวยการ ลงนาม โดย ประธานกลุ่มภารกิจ 
- ประธานกลุ่มภารกิจ ลงนาม โดย รองเลขาธกิารท่ีกำกับ 
- รองเลขาธกิาร ลงนาม โดย เลขาธิการ 
และขอให้ปรับการลงนามในแบบฟอร์มดังตัวอย่าง 

 
 

คำถามที่พบบ่อย 

1. ถาม : ต้องการไปฝึกอบรมภายนอก (Public Training) แต่หัวขอ้ไม่ตรง หรือ ไม่มีระบุในแผน IDP ต้อง
ทำอย่างไร ? 
ตอบ : ให้ผู้ปฏิบัติงานทบทวนและปรับปรุงแผนร่วมกับผูบั้งคับบัญชา ตามรอบที่ สทอ.เปิดให้ดำเนินการ
ทบทวน หรือกรณีจำเป็นเร่งด่วนให้ประสานกับ สทอ. 

2. ถาม : ยังไม่มีแผน IDP ต้องทำอย่างไร ? 
ตอบ : ผู้ปฏิบัติงานที่เข้างานหลังจากมกราคม 2563 จะยงัไม่มี IDP เนือ่งจากเป็นช่วงรอยตอ่ของการปรับปรุง
กระบวนการทำแผน IDP ดังนั้นในปี 2564 จะได้รับการประเมนิสมรรถนะและจัดทำแผน IDPที่มีระยะเวลา
พัฒนา 2564-2565 โดย ต้นสังกัดประสาน กับ สทอ. เพ่ือทำการประเมินและจัดทำแผน IDP  

3. ถาม : พนักงานจ้างเหมาบริการต้องทำ IDP หรือไม่ ? 
ตอบ : พนักงานจ้างเหมาบริการ / Outsource  ไม่ต้องทำแผน IDP 

-   
 

สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม คุณขวัญฤทัย  ม่วงกล้ิง (กุ๊กกิ๊ก) สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลและพัฒนาองค์กร 
โทร. 090-197-5112 E-mail : Kwonrutai.m@nhso.go.th 


