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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
บัญชีรายชือ่ ข้าราชการผูไ้ ด้รับคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลือ่ นขึน้ แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน
ลำดับ
ชือ่ - สกุล
ที่
1 นางสาวพาฝัน ณ สงขลา
2

นางธันย์วรัชย์ สรรพ์สุขเติม

ตำแหน่ง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั งิ าน

ตำแหน่ง
สังกัด
เลขที่
1965 ฝ่ายอานวยการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทปราการ
6026 ฝ่ายอานวยการ
สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุทัยธานี

วันที่บรรจุ
เข้ำรับรำชกำร
19 มีนาคม 2550

วันที่มี
คุณสมบัติ
19 มีนาคม 2558

ภายใน 25 กุมภาพันธ์ 2558

28 มกราคม 2551

28 มกราคม 2558

ภายใน 25 กุมภาพันธ์ 2558

กำหนดส่งผลงำน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2
การจัดทาเอกสารผลงานประกอบการคัดเลือกข้าราชการ
เพื่อแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่ง ประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน
ให้ผู้เข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขึ้นดารงตาแหน่งประเภททั่วไประดับชานาญงาน จัดทาเอกสาร
ผลงาน จานวน ๑ ชิ้นงาน โดยเลือกผลการปฏิบัติงานจาก แบบประเมินบุคคลและผลงาน ตอนที่ ๑ ข้อมูลเบื้องต้น
ของผู้ขอรับการประเมิน ในข้อที่ ๘
“๘) ผลงาน/ผลการปฏิบัติงานที่เสนอให้ประเมิน ผู้เข้ารับการประเมินเพื่อย้าย โอน บรรจุกลับ และผู้เข้ารับการ
ประเมินเพื่อเลื่อนให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ให้จัดทาผลงาน จานนน ๑ ชิ้นงาน พร้อมจัดทาเอกสาร หลักฐาน
แสดงผลงานประกอบการประเมิน จานนน ๖ เล่ม”
และน ามาจัดทาเอกสารผลงานตามแบบที่กาหนด ซึ่งมีเนื้อหาไม่น้อยกว่า ๑๐ หน้ากระดาษ A๔ (ไม่รวมปกและ
ภาคผนวก) โดยใช้ตัวอักษร TH Sarabun IT9 ขนาด ๑๖ pt โดยมีลักษณะการจัดทาผลงานให้มีองค์ประกอบ ดังนี้
๑. ชื่อผลงาน
๒. ความรู้ในด้านระเบียบ กฎหมาย ด้านวิชาการ หรือความรู้ด้านงานพัฒนาชุมชน
ซึ่งนามาใช้ปฏิบัติงาน
๓. สรุปสาระขั้นตอนการดาเนินงาน
๓.๑ ได้ปรับปรุง ริเริ่ม ลักษณะของผลงานอย่างไร
๓.๒ ผลงานที่ได้รับเกิดประโยชน์อย่างไร
๔. ผลสาเร็จของงาน(เชิงปริมาณ/คุณภาพ)
๕. ปัญหา/อุปสรรค
๖. ข้อเสนอแนะ
๗. สรุป
๘. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

-ตัวอย่าง(ปกเอกสาร)

เอกสารผลงาน
ประกอบการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินผลงาน
เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งประเภททั่วไป ระดับชานาญงาน

จัดทาโดย
นาย/นาง/นางสาว...................................................
ตาแหน่ง........................................................
สังกัด.................................................

กรมการพัฒนาชุมชน
วันที่...........เดือน.......................พ.ศ..........

(รายละเอียดเอกสาร)
๑. ชื่อผลงาน……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………................................................
๒. ความรู้ในด้านระเบียบ กฎหมาย ด้านวิชาการ หรือความรู้ด้านงานพัฒนาชุมชน ซึ่งนามาใช้ปฏิบัติงาน
............................................................................................................................. ...........................................
๓. สรุปขั้นตอนการดาเนินงาน........................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………................................................
๓.๑ ได้ปรับปรุง ริเริ่ม ลักษณะของผลงานอย่างไร………………………………………………………………………….
............................................................................................................................. ...........................................
๓.๒ ผลงานที่ได้รับเกิดประโยชน์อย่างไร………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
๔. ผลสาเร็จของงาน (เชิงปริมาณ/คุณภาพ)………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………...............................................
๕. ปัญหา/อุปสรรค…………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………..............................................
๖. ข้อเสนอแนะ (สอดคล้องกับปัญหา/อุปสรรค)..........................................................................................
............................................................................................................................... ........................................
๗. สรุป………………………………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………...............................................
๘. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย........................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
ขอรับรองว่าผลงานดังกล่าวข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ
(ลงชื่อ).......................................................................ผู้เข้ารับการประเมิน
(..................................................................)
ตาแหน่ง....................................................................
วันที่..............เดือน.............................พ.ศ. ................

