เอกสารหมายเลข 7
แบบการจัดทาผลงานที่ประสบความสาเร็จในตาแหน่งที่ขอประเมิน
ผลงานที่ประสบความสาเร็จมาแล้ว อันเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถที่จะ
นาไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นหรือหน่วยงานส่วนราชการอื่นได้ เช่น การจัดทาโครงการที่มีลักษณะเป็นความคิดริเริ่ม
หรือเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดผลดีมีผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นจานวนมาก หรือการคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ ๆ
และสามารถนาไปปฏิบัติจนประสบผลสาเร็จได้ผลดียิ่ง ซึ่งเป็นผลงานย้อนหลังไม่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕59
โดยมีความยาวไม่เกิน 4 หน้า กระดาษ A4 ใช้แบบอักษร TH SarabunIT ๙ ขนาด ๑๖ พ.
รูปเล่มในการนาเสนอผลงาน
1. ปก
2. ผลงานที่ประสบความสาเร็จ
2.1 ชื่อผลงาน
2.2 ระยะเวลาการดาเนินการ
โครงการดังกล่าวเริม่ ต้นเมือ่ ใดและแล้วเสร็จเมือ่ ใด
2.3 เหตุผลความจาเป็น หรือที่มาของผลงาน
กล่าวถึงความเป็นมา ที่เป็นเหตุให้ต้องจัดทาโครงการดังกล่าว ซึ่งควรระบุให้เ ห็นถึง
สภาพปัญหา นโยบายและยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม
2.4 กฎหมายและความรู้ทางวิชาการ หรือแนวคิดที่ใช้ในการดาเนินการ
ระบุแ นวคิด ทฤษฎี องค์ ความรู้ท างวิ ชาการต่ า งๆ รวมทั้ ง กฎหมาย ระเบีย บที่
เกี่ยวข้องในการดาเนินการ
2.5 สรุปสาระสาคั ขันนตอนการดาเนินการ ความยุ่งยากในการดาเนินงานปปญ หาป
อุปสรรค
ระบุขั้นตอนการดาเนินการของงานหรือโครงการ หรือขั้นตอนการศึกษาและผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละขั้นตอน (หากมี) รวมทั้งระบุความยุ่งยากหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในการดาเนินงานและได้มีการแก้ไขไปแล้ว
โดยให้ระบุว่าความยุ่งยากคืออะไรและได้แก้ไขอย่างไร โดยใช้หลักวิชาการเฉพาะทางหรือหลักวิชาชีพเฉพาะ
ด้านในการปฏิบัติงาน
2.6 ความสาเร็จของผลงาน และประโยชน์ที่ได้รับ โดยระบุข้อมูลทันงทางด้านปริมาณ
และคุณภาพ
ให้แสดงผลสาเร็จของงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เกิดขึ้นตามขั้นตอนและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังนี้
ผลสาเร็จของงานเชิงปริมาณ คือ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน มี ผลสาเร็จที่
เกิด ขึนนตามขันนตอนการดาเนินงาน มีป ริม าณของผลงานเมื ่อเปรีย บเทีย บกับ เป้าหมาย หรือข้อตกลง
ตามที่ ได้ก าหนด เช่น จ านวนครั้ง ในการเข้าร่วมกิ จกรรม จ านวนสมาชิก กลุ่ม ผลการบรรลุวัตถุประสงค์
ของกิจกรรม เป็นต้น
ผลส าเร็จของงานเชิ งคุณภาพ คือ ผลงานที่ไ ด้แ สดงให้เห็นถึงการตอบสนอง
วัตถุประสงค์ รวมทั้งตอบสนองแนวคิด ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล จังหวัด อาเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่มีความเป็นไปได้ในการนาไปใช้ประโยชน์และมีข้อมูล ที่สามารถอ้างอิงได้
ประโยชน์ที่ได้รับ
ให้สรุปประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม

2.7 ข้อเสนอแนะ
ผู้นาเสนอมีข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขอย่างไร และมีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน
ของผลงานดังกล่าวอย่างไร เป็นการเสนอแนวทางเชิงสร้างสรรค์ เกิดผลงานที่เป็ นรูปธรรม
2.8 ผู้ร่วมดาเนินการ
ให้แสดงชื่อ-สกุล ตาแหน่ง สังกัดของผู้ร่วมดาเนินการในผลงาน และระบุสัดส่วน
ความรับผิดชอบของผลงานเป็นร้อยละของผูร้ ่วมดาเนินการด้วย
หากเป็นผลงานที่ปฏิบัตเิ องทั้งหมดและไม่มผี ู้ร่วมดาเนินการ ให้ระบุว่าไม่มี
2.9 สัดส่วนของงานที่ผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ
ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอน กิจกรรมการดาเนินงาน และสัดส่วนของ
ผลงานทั้งหมดทีผ่ เู้ สนอผลงานเป็นผูป้ ฏิบัติ
เจ้าของผลงาน

(ลงชื่อ)…………………………………………..
(.................................................)
ตาแหน่ง...............................................
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........

คารับรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(ลงชื่อ)…………………………………………..
(.................................................)
ตาแหน่ง...............................................
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........

รูปแบบการจัดทาวิสัยทัศน์ในตาแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น อานวยการท้องถิ่น และสายงานบริหารสถานศึกษา
การเสนอวิสัยทัศน์ที่กาหนดในตาแหน่งที่ผู้ขอประเมินสมัครเข้ารับการสรรหานั้น ให้จัดทาเป็นรูปเล่ม
โดยมีความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 ใช้แบบอักษร TH SarabunIT ๙ ขนาด ๑๖ พ. จานวนทั้งสิ้น 4 เล่ม ดังนี้
รูปเล่มในการนาเสนอผลงาน
1. ปก
ให้ระบุชื่อหัวข้อวิสัยทัศน์ ประเภทตาแหน่ง เลขประจาตัวสอบ ตาแหน่งที่สมัคร ชื่อผู้จัดทา
ตาแหน่ง และสังกัด
2. เนื้อหาภายในเล่มไม่เกิน 5 หน้า ประกอบด้วย
2.1 ชื่อวิสัยทัศน์
2.2 หลักการและเหตุผล
ให้อธิบายความสาคัญของหัวข้อวิสัยทัศน์กับตาแหน่งทีส่ มัครว่ามีความสัมพันธ์
สอดคล้องกันอย่างไร
2.3 บทวิเคราะห์และแนวความคิด
ให้วิเคราะห์สถานการณ์ หรือสภาพทั่วไป ถึงภาระหน้าที่ ของตาแหน่งที่สมัครเข้ารับ
การสรรหาตามมาตรฐานกาหนดตาแหน่งทีก่ าหนด โดยมีข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ
อื่น ๆ มาวิเคราะห์สนับสนุนเพื่อแสดงให้เห็นว่า การนาเสนอวิสัยทัศน์ดังกล่าวสามารถนาไปใช้เพื่อ ให้เกิดการ
ขับเคลื่อน สามารถบรรลุผลได้อย่างแท้จริง โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ
1) ทฤษฎี ความรู้ทางวิชาการ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง
นาทฤษฎี ความรู้ท างวิชาการ และสถานการณ์ห รือข้อมู ล ในพื้นที่ ที่ เ กี่ ยวข้อง
โดยให้มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่เสนอ และให้มีการอ้างอิง
2) การวิเคราะห์
ใช้หลักการวิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์ปัญหา โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ เช่น
SWOT Analysis (แสดงตาราง TOWS Matrix ด้วย) LOGFRAME, Problem Tree หรือ Objective Tree
3) วิสัยทัศน์ในการพัฒนางาน
แนวคิดของผู้เขียนสรุปจากทฤษฎีและผลการวิเคราะห์
2.4 ข้อเสนอ
ให้ ร ะบุ ว่ า ข้ อ เสนอนั้ น สามารถน าไปปฏิ บั ติ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น รู ป ธรรม สอดคล้ อ งกั บ
สถานการณ์ หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างไร ทั้งนี้ ข้อเสนอการดาเนินการดังกล่าวต้องระบุแนวทางและวิธีการ
และระบุช่วงเวลาของการดาเนินการตามข้อเสนอพอสังเขป
2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ระบุผ ลที ่ค าดว่า จะได้ร ับ หรือ ความมุ ่ง หวัง ที ่ใ ห้บ ัง เกิด ขึ้น อย่า งเป็น รูป ธรรม
โดยจะต้องระบุข้อมูลในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพให้เห็นอย่างชัดเจน

2.6 ตัวชี้วัดความสาเร็จ
ระบุ กิจกรรมและตัวชี้วัดที่ สามารถนามาใช้วัดผลผลิต จากวิสัยทั ศน์เ พื่อพัฒนางาน
หรือปรับปรุงได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และน่าเชื่อถือ สามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ซึ่งจะมีการติดตามผลภายหลังการแต่งตั้งแล้ว

ลงชื่อ.................................................
(................................................)
ผู้เสนอแนวความคิด
........./................/...........

