
รายละเอียดแบบรายงานผลการพัฒนารายบุคคล บค.05 

 

1. หน่วยงาน              

2. ชื่อ – นามสกุล     ต าแหน่ง       

ประเภทบุคลากร  ข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า  พนักงานราชการ 

3. ก าหนดกลุ่มบุคลากรตามบทบาทและพฤติกรรมที่คาดหวังเพื่อปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

o ผู้อ านวยการกอง (Management) 
o ผู้ท างานด้านนโยบายและงานวิชาการ (Academic) 
o ผู้ท างานด้านบริการ (Service) 
o ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี (Technologist) 
o ผู้ปฏิบัติงานอื่น (Others) 

4. ก าหนดแผนพัฒนาทักษะความสามารถด้านดิจิทัลรายบุคคลจ านวน 3 ทักษะ ที่จะพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ให้เลือกทักษะความสามารถพ้ืนฐานที่จ าเป็น 2 ด้าน ได้แก่ 

3.1 ทักษะความเข้าใจและใช้เทคโนโลยีดิจิทัล Digital Literacy : DLit ประกอบด้วย 7 หน่วยสมรรถนะความสามารถ 
3.2 ทักษะด้านการควบคุม ก ากับ และการปฏิบัติตามกฎหมาย นโยบาย และมาตรฐานการจัดการด้านดิจิทัล (Digital 

Governance, Compliance, and Standardization : DG) ประกอบด้วย 6 หน่วยสมรรถนะความสามารถ 

หัวข้อทักษะความสามารถที่ต้องการ
พัฒนา 

รูปแบบในการพัฒนา 
เช่น การฝึกอบรมในหอ้งเรียนการ

ประชุม/สัมมนา การสอนงาน 
ศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น 

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
ต่อตนเอง และหน่วยงาน 

อธิบายการน าทักษะท่ี
ต้องการพัฒนาไป

ประยุกต์ใช้ 

1.     

2.     

3.     
หมายเหตุ : ให้เลือกโดยอ้างอิงทักษะด้านดิจิทัลที่จ าเป็นของแต่ละกลุ่มบุคลากรตามแนวทางท่ีส านักงาน ก.พ. ก าหนด และ

สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
5. รายงานผลการฝึกอบรมออนไลน์ 11 หลักสูตร 

หมายเหตุ : ให้หน่วยงานรวบรวมประกาศนียบัตรของบุคลากรทุกคนแยกเป็นรายหลักสูตร โดยสแกนรวมเป็นไฟล์ PDF   
ขนาดไม่เกิน 40 MB เป็นเอกสารแนบประกอบการพิจารณาตัวชี้วัด ในระบบ e-SAR รวมทั้งสิ้น 11 ไฟล์ 11 หลักสูตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายละเอียดแบบประเมินผลสัมฤทธิ์การพัฒนารายบุคคล บค.06 

รอบการประเมินที่ 1  

1. หน่วยงาน             

2. ข้อมูลจ านวนบุคลากร 

ประเภทบุคลากร 
จ านวนบุคลากรตามรายงานผลการประเมินทักษะดิจิทลั 

ระยะก่อน
เร่ิมแรก 

ระยะเร่ิมแรก 
ระยะก าลัง

พัฒนา 
ระยะสมบูรณ์ รวม 

1. ผู้อ านวยการกอง (Management)      

2. ผู้ท างานด้านนโยบายและงานวิชาการ 

(Academic) 
     

3. ผู้ท างานด้านบริการ (Service)      

4. ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะด้านเทคโนโลยี 

(Technologist) 
     

5. ผู้ปฏิบัติงานอื่น (Others)      

3. รายงานรูปแบบการพัฒนาในภาพรวมของหน่วยงาน 
หัวข้อทักษะ

ความสามารถที่
ต้องการพัฒนา 

1. ผู้อ านวยการกอง 
(Management) 

2. ผู้ท างานด้าน
นโยบายและงาน

วิชาการ 
(Academic) 

3. ผู้ท างานด้าน
บริการ (Service) 

4. ผู้ปฏิบัติงาน
เฉพาะด้าน
เทคโนโลยี 

(Technologist) 

5. ผู้ปฏิบัติงานอื่น 
(Others) 

DLit100      
DLit200      
DLit300      
DLit400      
DLit500      
DLit600      
DLit700      

DG100      
DG300      
DG400      
DG500      
DG600      

หมายเหตุ : ระบุรูปแบบในการพัฒนา เช่น การฝึกอบรมในห้องเรียนการประชุม/สัมมนา การสอนงาน ศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น 

4. ปัญหาหรืออุปสรรคในการพัฒนาทักษะดิจิทัลของบุคลากรในหน่วยงาน       

5. แนวทางการแก้ไข             

6. ส่งไฟล์แบบประเมินทักษะดิจิทัลของบุคลากรทุกคนในหน่วยงานรวมเป็นไฟล์ PDF จ านวน 1 ไฟล์ ขนาดไม่เกิน 100 MB 

 



 

รอบการประเมินที่ 2 
1. ขอบเขตการจัดการองค์ความรู้จากการพัฒนาความรู้ที่จ าเป็นด้านทักษะดิจิทัล (KM Focus Area) 

(ระบุกิจกรรมหรือผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน) 
              
              
              
              
              
               
 

2. เป้าหมายในการจัดการองค์ความรู้ (เลือกเป้าหมายโดยใส่เครื่องหมาย ) 

ด้านการบริหารจัดการภาครฐั ด้านการให้บริการภาครัฐ 

เป้าหมาย ใช่ ไม่ใช่ เป้าหมาย ใช่ ไม่ใช่ 

ความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ   ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร   

การสร้างงานที่มีมูลค่าสูง   สะดวก รวดเร็ว   

ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย   ตรงต่อความต้องการของประชาชน   

 
3. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดการองค์ความรู้ (อธิบายพอสังเขป) 

ด้านการบริหารจัดการภาครฐั ด้านการให้บริการภาครัฐ 
ความคล่องตัวในการปฏิบัติราชการ 
      
      
      
       

ความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร 
      
      
      
       

การสร้างงานที่มีมูลค่าสูง 
      
      
      
       

สะดวก รวดเร็ว 
      
      
      
       

ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ง่าย 
      
      
      
       
 

ตรงต่อความต้องการของประชาชน 
      
      
      
       



 
4. จ านวนผู้มีส่วนร่วมในการจัดการองค์ความรู้ 

 

ประเภทบุคลากร 
ระยะก่อน
เริ่มแรก 

(Pre-Early) 

ระยะเริ่มแรก 
(Early) 

ระยะก าลัง
พัฒนา 

(Develop) 

ระยะสมบูรณ์ 
(Mature) 

รวม 
(คน) 

ผู้อ านวยการกอง 

(Management - M) 

     

ผู้ท างานด้านนโยบาย 

และงานวิชาการ 

(Academic - A) 

     

ผู้ท างานด้านบริการ 

(Service - S) 

     

ผู้ปฏิบัติงานเฉพาะ 

ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 

(Technology - T) 

     

ผู้ปฏิบัติงานอื่น 

(Others - O) 

     

รวม (คน)      

 
 

5. ปัญหาและข้อเสนอแนะในการด าเนินการจัดการองค์ความรู้ 
              
              
              
              
              
               

 

6. ภาพประกอบผลการจัดการองค์ความรู้ 


