
แบบการจัดท าผลงานท่ีประสบความส าเร็จในต าแหน่งท่ีขอประเมิน 

                   ผลงานที่ประสบความส าเร็จมาแล้ว อันเกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ สามารถที่จะ
น าไปเป็นตัวอย่างแก่ผู้อื่นหรือหน่วยงานส่วนราชการอื่นได้ เช่น การจัดท าโครงการที่มีลักษณะเป็นความคิดริเริ่ม 
หรือเป็นโครงการที่ก่อให้เกิดผลดีมีผู้ได้รับผลประโยชน์เป็นจ านวนมาก หรือการคิดค้นแนวทางบริหารงานใหม่ ๆ 
และสามารถน าไปปฏิบัติจนประสบผลส าเร็จได้ผลดีย่ิง ซึ่งเป็นผลงานย้อนหลังไม่ก่อนวันที่ 1 ตุลาคม ๒๕59 
โดยมีความยาวไม่เกิน 4 หน้า กระดาษ A4 ใช้แบบอักษร TH SarabunIT ๙ ขนาด ๑๖ พ. 

    รูปเล่มในการน าเสนอผลงาน 
   1. ปก 
    2. ผลงานท่ีประสบความส าเร็จ 
 2.1 ชื่อผลงาน 
  2.2 ระยะเวลาการด าเนินการ 
                               โครงการดังกล่าวเริม่ต้นเมือ่ใดและแล้วเสร็จเมือ่ใด 
  2.3 เหตุผลความจ าเป็น หรือท่ีมาของผลงาน 
                               กล่าวถึงความเป็นมา ที่เป็นเหตุให้ต้องจัดท าโครงการดังกล่าว ซึ่งควรระบุให้เห็นถึง
สภาพปัญหา นโยบายและยุทธศาสตร์ของท้องถ่ินให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม  
  2.4 กฎหมายและความรู้ทางวิชาการ หรือแนวคิดท่ีใช้ในการด าเนินการ 
                              ระบุแนวคิดทฤษฎี องค์ความรู้ทางวิชาการต่างๆ รวมทั้งกฎหมาย ระเบียบที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินการ 
  2.5 สรุปสาระส าคั  ขันนตอนการด าเนินการ ความยุ่งยากในการด าเนินงานปปญ หาป
อุปสรรค 

ระบุข้ันตอนการด าเนินการของงานหรือโครงการ หรือข้ันตอนการศึกษาและผู้รับผิดชอบ
ในแต่ละข้ันตอน (หากมี) รวมทั้งระบุความยุ่งยากหรือปัญหาที่เกิดข้ึนในการด าเนินงานและได้มีการแก้ไขไปแล้ว 
โดยให้ระบุว่าความยุ่งยากคืออะไรและได้แก้ไขอย่างไร โดยใช้หลักวิชาการเฉพาะทางหรือหลักวิชาชีพเฉพาะ
ด้านในการปฏิบัติงาน  
  2.6 ความส าเร็จของผลงาน และประโยชน์ท่ีได้รับ โดยระบุข้อมูลทันงทางด้านปริมาณ
และคุณภาพ 
                               ให้แสดงผลส าเร็จของงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เกิดข้ึนตามข้ันตอนและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
             ผลส าเร็จของงานเชิงปริมาณ  คือ ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน มีผลส าเร็จท่ี
เกิดขึนนตามขันนตอนการด าเนินงาน มีปริมาณของผลงานเมื ่อเปรียบเทียบกับเป้าหมาย หรือข้อตกลง                 
ตามที่ได้ก าหนด เช่น จ านวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรม จ านวนสมาชิกกลุ่ม ผลการบรรลุวัตถุประสงค์                
ของกิจกรรม เป็นต้น  
                              ผลส าเร็จของงานเชิงคุณภาพ คือ ผลงานท่ีได้แสดงให้เห็นถึงการตอบสนอง
วัตถุประสงค์ รวมทั้งตอบสนองแนวคิด ยุทธศาสตร์ของรัฐบาล จังหวัด อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
ที่มีความเป็นไปได้ในการน าไปใช้ประโยชน์และมีข้อมูล ที่สามารถอ้างอิงได้ 
                              ประโยชน์ท่ีได้รับ 
              ให้สรุปประโยชน์ที่เกิดข้ึนให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม 

เอกสารหมายเลข 7 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                         2.7 ข้อเสนอแนะ 
              ผู้น าเสนอมีข้อเสนอแนะเพื่อการแก้ไขอย่างไร และมีข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนางาน            
ของผลงานดังกล่าวอย่างไร เป็นการเสนอแนวทางเชิงสร้างสรรค์ เกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม 
                         2.8 ผู้ร่วมด าเนินการ  
              ให้แสดงช่ือ-สกุล ต าแหนง่ สังกัดของผู้ร่วมด าเนินการในผลงาน  และระบสุัดส่วน   
ความรับผิดชอบของผลงานเป็นร้อยละของผูร้่วมด าเนินการด้วย 
              หากเป็นผลงานที่ปฏิบัตเิองทั้งหมดและไม่มผีู้ร่วมด าเนินการ ใหร้ะบุว่าไม่มี 
                         2.9 สัดส่วนของงานท่ีผู้เสนอเป็นผู้ปฏิบัติ    
              ให้ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับข้ันตอน  กิจกรรมการด าเนินงาน  และสัดส่วนของ
ผลงานทั้งหมดทีผู่เ้สนอผลงานเป็นผูป้ฏิบัติ   
  
เจ้าของผลงาน      
 
 
 
      (ลงช่ือ)………………………………………….. 
             (.................................................) 
     ต าแหน่ง............................................... 
     วันที่..........เดือน...................พ.ศ.......... 

ค ารับรองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
  
 
      (ลงช่ือ)………………………………………….. 
             (.................................................) 
     ต าแหน่ง............................................... 
     วันที่..........เดือน...................พ.ศ.......... 
                                                                        
                                                                          



รูปแบบการจัดท าวิสัยทัศน์ในต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่น อ านวยการท้องถิ่น และสายงานบริหารสถานศึกษา 
การเสนอวิสัยทัศน์ที่ก าหนดในต าแหน่งที่ผู้ขอประเมินสมัครเข้ารับการสรรหานั้น ให้จัดท าเป็นรูปเล่ม 

โดยมีความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4 ใช้แบบอักษร TH SarabunIT ๙ ขนาด ๑๖ พ. จ านวนทั้งสิ้น 4 เล่ม ดังนี้ 

    รูปเล่มในการน าเสนอผลงาน 
1. ปก 

ให้ระบุช่ือหัวข้อวิสัยทัศน์ ประเภทต าแหน่ง เลขประจ าตัวสอบ ต าแหน่งที่สมัคร ช่ือผู้จัดท า 
ต าแหน่ง และสังกัด 

2. เนื้อหาภายในเล่มไม่เกิน 5 หน้า ประกอบด้วย 
2.1 ช่ือวิสัยทัศน์ 
2.2 หลักการและเหตุผล 

ให้อธิบายความส าคัญของหัวข้อวิสัยทัศนก์ับต าแหนง่ทีส่มัครว่ามีความสัมพันธ์
สอดคล้องกันอย่างไร 

2.3 บทวิเคราะห์และแนวความคิด 
ให้วิเคราะห์สถานการณ์หรือสภาพทั่วไป ถึงภาระหน้าที่ของต าแหน่งที่สมัครเข้ารับ

การสรรหาตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งทีก่ าหนด โดยมีข้อมูลผลการปฏิบัติงาน ผลงานวิจัย หรือผลงานวิชาการ
อื่น ๆ มาวิเคราะห์สนับสนุนเพื่อแสดงให้เห็นว่า การน าเสนอวิสัยทัศน์ดังกล่าวสามารถน าไปใช้เพื่อให้เกิดการ
ขับเคลื่อน สามารถบรรลุผลได้อย่างแท้จริง โดยแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ  

1) ทฤษฎี ความรู้ทางวิชาการ และสถานการณ์ที่เกี่ยวข้อง  
       น าทฤษฎี ความรู้ทางวิชาการ และสถานการณ์หรือข้อมูลในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง    

โดยให้มีเนื้อหาสาระสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่เสนอ และให้มีการอ้างอิง 
2) การวิเคราะห์   

 ใช้หลักการวิเคราะห์สถานการณ์ วิเคราะห์ปัญหา โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ เช่น  
SWOT Analysis (แสดงตาราง TOWS Matrix ด้วย)  LOGFRAME,  Problem Tree  หรือ Objective Tree  

3) วิสัยทัศน์ในการพัฒนางาน   
                                       แนวคิดของผู้เขียนสรปุจากทฤษฎีและผลการวิเคราะห์   

2.4 ข้อเสนอ  
ให้ระบุว่าข้อเสนอนั้นสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับ

สถานการณ์ หรือยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างไร ทั้งนี้ ข้อเสนอการด าเนินการดังกล่าวต้องระบุแนวทางและวิธีการ 
และระบุช่วงเวลาของการด าเนินการตามข้อเสนอพอสังเขป  

2.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
ระบุผลที ่คาดว่าจะได้ร ับ  หร ือความมุ ่งหวังที ่ให ้บ ังเก ิดขึ้นอย่างเป็นร ูปธรรม           

โดยจะต้องระบุข้อมูลในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพให้เห็นอย่างชัดเจน 
 
 
 
 
 
 



2.6 ตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ระบุกิจกรรมและตัวช้ีวัดที่สามารถน ามาใช้วัดผลผลิตจากวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนางาน         

หรือปรับปรุงได้อย่างชัดเจน ถูกต้อง และน่าเช่ือถือ สามารถตรวจสอบได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล     
ซึ่งจะมีการติดตามผลภายหลังการแต่งตั้งแล้ว 

 
 
 
ลงช่ือ................................................. 
       (................................................) 

                                                                            ผู้เสนอแนวความคิด 
                                                                           ........./................/........... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


