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แบบแสดงรายละเอียดการเสนอผลงานพร้อมเอกสารประกอบ 

เพื่อแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประเภทท่ัวไป 

ระดับช านาญงาน 

 

ผลงานท่ีเป็นผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา 
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งาน/ฝ่าย................................................................................................. 
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สารบัญ 
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เรื่องที่ 1......................................................................................................... 
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 ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการด าเนินการ                                  ........ 
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 ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค                                               ....... 
 วิธีด าเนินการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค จนเกิดผลส าเร็จ                                         .......           
 ขอเสนอแนะ                                                                                       .......                 
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เรื่องที่ 2 ................................................................................................................. 
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 ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดที่ใช้ในการด าเนินการ                                  ........ 
 สรุปสาระส าคัญ และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง                                            ........ 
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ภาคผนวก 

เอกสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา                                        ........ 

 

 



แบบแสดงรายละเอียดผลงานที่เป็นผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 

1. ชื่อผลงาน 

............................................................................................................................. ................................................. 
2. ระยะเวลาด าเนินการ 

............................................................................................................................. ................................................. 
3. ความรู้ทางวิชาการหรือแนวความคิดท่ีใช้ในการด าเนินการ 

..................................................................................................................................... .........................................

.......................................................................................... ....................................................................................  
4. สรุปสาระส าคัญ และระเบียบกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

............................................................................................................................ ..................................................

............................................................................................................................. ................................................. 
5. ขั้นตอบการด าเนินงาน และ Flow Chart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน (โดยละเอียด) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. ผลส าเร็จของงาน 

    6.1 เชิงปริมาณ 

    ............................................................................................................................. ........................................... 
    ........................................................................................................................................ ................................ 
    6.2 เชิงคุณภาพ 

    ........................................................................... .............................................................................................  
    ............................................................................................................................. ........................................... 
7. การน าไปใช้ประโยชน์ 
    ............................................................................................................................. .......................................... 
    .......................................................................................................................................................................  
8. ความยุ่งยากในการด าเนินการ/ปัญหา/อุปสรรค 

    ........................................................................................ ............................................................................. ... 
    ............................................................................................................................. ........................................... 
 
 

 

สญัลกัษณท์ี่ใชใ้น Flow 

Chart จดุเริม่ตน้/สิน้สดุของกระบวนการ 

กิจกรรมการปฏิบตัิงาน 

การตดัสนิใจ เช่น การตรวจสอบ การอนมุตัิ 

แสดงทิศทาง หรอืการเคลือ่นไหวของงาน 

จดุเช่ือมตอ่ระหวา่งขัน้ตอน 



9. วิธีการด าเนินการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค  จนเกิดผลส าเร็จ 

    ............................................................................................................................. ........................................... 
    ...................................................................................................................................................... .................. 
10. ข้อเสนอแนะ 

    ............................................................................................. ...........................................................................  
    ............................................................................................................................. ........................................... 
11 ผู้ร่วมด าเนินการ (ถ้ามี) 
     11.1..................................................................................................สัดสว่นของผลงาน........ ..................... 
     11.2.......................................................................... ........................สัดสว่นของผลงาน............................. 

ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ 

 

(ลงชื่อ)..............................................................  
                                                             (............................................................)  
                                                                          ผู้ขอรับการประเมิน 

                                                     วันที่..........เดือน..................................พ.ศ.................. 
ขอรับรองว่าสัดส่วนหรือลักษณะงานในการด าเนินการของผู้เสนอข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริง

ทุกประการ 

 

(ลงชื่อ)....................................................               (ลงชื่อ)........................................................ 
         (...................................................)                      (.......................................................) 
                 ผู้ร่วมด าเนินการ                                               ผู้ร่วมด าเนินการ 

วันที่............เดือน..................................พ.ศ............วันที่............เดือน..................................พ.ศ............ 
ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นถูกต้องตรงกับความเป็นจริงทุกประการ 

 

                                 (ลงชื่อ)........................................................ 
                                         (........................................................) 
                                 ผูบ้ังคับบัญชาที่ควบคุมดูแลการด าเนินการ (ผอ.กอง/หน.สป.) 
                                 วนัที่..............เดือน........................................พ.ศ...............  
 

                                 (ลงชื่อ)....................................................... 
                                          (........................................................) 
                                 ต าแหน่ง........................................................ 
                                               (ปลัด อบต./เทศบาล/อบจ.) 
                                 วนัที่..............เดือน.................................พ.ศ...............  
หมายเหตุ: เน้ือหาของผลงานที่เป็นผลกาด าเนินงานที่ผ่านมาจะต้องมีความยาวไม่ต่ ากว่า 5 หน้ากระดาษ A4 และต้องไม่
เกิน 15 หน้ากระดาษ A4(ไม่รวมเอกสารประกอบ) มีขนาดตัวอักษรไม่เกินขนาด 16 และมีจ านวนบรรทัดต้องไม่ต่ ากว่า
หน้าละ 28 บรรทัด โดยการย่อหน้าต้องไม่เป็นการหลีกเลี่ยงเพ่ือให้มีจ านวนหน้าของผลงานเพ่ิมขึ้น  



แบบประเมินผลงาน 

(ส าหรับคณะกรรมการประเมินฯ เพ่ือเลื่อนระดับช านาญงาน/ช านาญการ) 
1. รายละเอียดทั่วไป 

ชื่อ – สกุล......................................................................................................................... ............................... 
ต าแหน่ง..............................................................ระดับ.........................เงินเดือน........ .............................บาท 

ฝ่าย.....................................................................กอง............................... ....................................................... 
อบจ./เทศาล/อบต............................................................................................................... ............................ 
ขอประเมินเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง...........................................................................................................  
ฝ่าย.....................................................................กอง.... .............................................................................. .... 
อบจ./เทศาล/อบต............................................................................................................... ........................... 
2. ผลการประเมิน 

 รายการประเมิน คะแนน
เต็ม 

คะแนน 

ที่ได้ 

เหตุผลการให้ 

คะแนน 

1. คุณภาพของผลงานและระดับความยากในการปฏิบัติงาน 

    - ความถูกต้องตมเทคนิค วิธีการ หลักวิชา ข้ันตอนหรือ 

ตามข้อก าหนดมาตรฐานของงานวิชาการด้านนั้นๆ 

    - ความยากง่ายของการได้มาซึง่สาระเนื้อหาของผลงาน 

    - ผลงานเป็นการพัฒนาความกา้วหน้าทางวิชาการหรือการน าวิชาการ
นัน้ๆ มาประยุกต์เพื่อให้เกดิการพฒันา หรือเพื่อการป้องกันหรือการ
แก้ปัญหาซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความซับซ้อน ความยุ่งยาก และแนวคดิอย่าง
เป็นระบบหรือประสิทธิภาพประสทิธิผลที่เกิดขึ้น 

- มีความทันสมัยเป็นปัจจุบัน 

    - เป็นผลงานท่ีเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการด้านนั้น ๆ 

50 

(10) 
 

(15) 
(15) 

 
 
 
 

(5) 
(5) 

  

2. ผลงานแสดงถึงทักษะและความรู้ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

    - แสดงถึงการน าทักษะตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งมาใช้ในการ
ปฏิบัติงานจนเกดิความช านาญที่แสดงถึงการพัฒนาการสั่งสมประสบการณ ์

    - แสดงถึงการน าองค์ความรูต้ามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งมาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน 

30 

(15) 
 

(15) 

 ระบุเหตุผลและ
ระดับทักษะหรือ
ความรู้ที่ได ้

3. ประโยชน์ของผลงาน 

    - โดยพิจารณาจากการน าไปใช้ประโยชนไ์ด้โดยตรง หรือกรน าไป
ประยุกตห์รือการน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาหรือเป็นประโยชนต์่อการ
พัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการเฉพาะด้าน 

20 

(20) 
  

คะแนนรวม 100   

3 ข้อสังเกตของผู้ประเมิน 

............................................................................................................................. ................................................. 

................................................................................. .............................................................................................  
 
 

                                      ลงชื่อ..............................................................ผู้ประเมิน  

                                             (.............................................................) 
                                                  ------/---------------/----------- 
 


