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.ให้คณะกรรมการตามคําสังกรมป่ าไม้ ที
/
ลงวันที
กุมภาพันธ์
ทําการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ โดยประเมินครังแรก เมือผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ครบ
เดือน และประเมินครังทีสอง เมือผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ครบ เดือน โดยนําผลการพัฒนาผูท้ ดลองปฏิบตั ิ
หน้าทีราชการในระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ บันทึกผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการของผูด้ ูแลการ
ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ และผลการประเมินการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการของผูบ้ งั คับบัญชามาเป็ นข้อมูล
ประกอบการประเมินผลของคณะกรรมการฯ
. กําหนดระยะเวลาการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ให้ผทู้ ดลองการปฏิบตั ิหน้าทีราชการใน
ตําแหน่ งทีได้รับการแต่งตังเป็ นเวลา เดือน กรณี ไม่สามารถประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที ราชการได้
ให้ขยายเวลาได้ครังละ เดือน ไม่เกิน ครัง รวมระยะเวลาการทดลองการปฏิบตั ิหน้าทีราชการและเวลาทีขยายแล้ว
ต้องไม่เกิน ปี จึงถือว่าเป็ นผูผ้ า่ นการทดลองการปฏิบตั ิหน้าทีราชการ สําหรับการนับระยะเวลาการทดลองการ
ปฏิบตั ิหน้าทีราชการในการย้ายไปดํารงตําแหน่งต่างๆ ให้เป็ นไปตามทีกําหนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบตั ิ
หน้าทีราชการฯ
. กําหนดให้มีการพัฒนาผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ใน ส่ วน เพือนําผลการพัฒนามาใช้
ประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ หากดําเนินการไม่ครบ ส่ วน จะถือว่า ผู้ทดลองปฏิบัติ
หน้ าทีราชการไม่ผ่านการพัฒนา และไม่ผ่านการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ ดังนี
ส่ วนที การปฐมนิเทศ เพือให้ผทู้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการมีความรู้เกียวกับโครงสร้างอํานาจ
หน้าที ผูบ้ ริ หาร และวัฒนธรรมของส่วนราชการรวมทังสร้างขวัญและกําลังใจ
ส่ วนที การเรีย นรู้ ด้วยตนเอง เพือให้ผทู้ ดลองปฏิบตั ิ หน้าที ราชการมีการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
เกียวกับกฎหมาย กฎ และระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ส่ วนที การฝึ กอบรมสัมมนาร่ วมกัน เพือปลูกฝังการประพฤติปฏิบตั ิตนให้เป็ นข้าราชการทีดี
อนึง กรณีระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการให้มีการพัฒนาข้าราชการ เพือให้รู้ระเบียบแบบ
แผนของทางราชการและเป็ นข้าราชการทีดี โดยให้ถือว่าระยะเวลาในการพัฒนาเป็ นเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าที
ราชการด้วยนัน ให้ผทู้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการเข้ารับการพัฒนาตามทีส่วนฝึ กอบรม สํานักบริ หารกลางกําหนด
และตามทีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ งแวดล้อมกําหนด

. ให้ผบู้ งั คับบัญชาซึงมีหน้าทีกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของข้าราชการทีทดลองปฏิบตั ิหน้าที
ราชการ ดําเนินการมอบหมายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (ตามแบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
ตามเอกสารหมายเลข ) ชี แจงให้ผทู้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการเข้าใจอย่างชัดเจนเกี ยวกับวิธีปฏิบตั ิ งาน การ
ประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และเกณฑ์การประเมิน รวมทังผลทีจะเกิดจากการทดลองปฏิบตั ิ
หน้าทีราชการ ตังแต่เริ มต้นการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
. ให้ผดู้ ูแลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการติดตามผลการปฏิบตั ิงานของผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที
ราชการ และให้ขอ้ มูลย้อนกลับเกียวกับการทํางาน ตลอดทังเรื องอืนๆ ทีเกิดขึนในกระบวนการทดลองการปฏิบตั ิ
ราชการ แก่ผทู้ ดลองฯ เพือรับทราบข้อมูลและทําความเข้าใจ ทุก เดือนโดยจัดทําบันทึกผลการทดลอง (ตาม
แบบบัน ทึก ผลการทดลองปฏิบัติหน้ าทีราชการสํ าหรับ ผู้ดู แลฯ ตามเอกสารหมายเลข )โดยติ ดตามผลการ
ปฏิบตั ิงานและพฤติกรรมทุกด้านตามทีกําหนดไว้ในแบบมอบหมายงาน และรายงานผูบ้ งั คับบัญชาเพือใช้เป็ น
ข้อมูลประกอบการประเมินของผูบ้ งั คับบัญชาและคณะกรรมการประเมินฯต่อไป และให้แจ้งผูท้ ดลองฯ รับทราบด้วย
. ให้ผบู้ งั คับบัญชาซึ งมีหน้าทีกํากับดูแลประเมิน ผลการทดลองปฏิบตั ิ หน้าทีราชการ ทุกสิ น
รอบการประเมิน (ตามแบบประเมิน ผลการทดลองปฏิบัติหน้ าทีราชการสํ าหรั บ ผู้บัง คับ บัญ ชาตามเอกสาร
หมายเลข ) ส่งผลให้คณะกรรมการฯ
. ให้ค ณะกรรมการประเมิน ผลการทดลองปฏิบตั ิ หน้าที ราชการ (ตามแบบประเมิน ผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้ าทีราชการสํ าหรั บคณะกรรมการฯ ตามเอกสารหมายเลข ) โดยให้ดาํ เนิ นการจัดให้มีการ
ประชุมคณะกรรมการฯ เพือประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิ หน้าทีราชการ โดยใช้ข ้อมูลประกอบการประเมิน
ได้แก่ บันทึกผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการของผูด้ ูแลการทดลองฯ ผลการพัฒนาข้าราชการทีอยูร่ ะหว่างการ
ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ผลการประเมินของผูบ้ งั คับบัญชา
. ให้ประธานกรรมการประเมินผลการทดลองฯ รายงานผลการประเมินต่อผูม้ ีอาํ นาจสั งบรรจุ
ตามมาตรา (ตามแบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการสําหรับประธานกรรมการฯ ตาม
เอกสารหมายเลข ) พร้อมเอกสารหมายเลข - มากรมป่ าไม้เพือพิจารณาสังการต่อไป
. กรณี ขา้ ราชการผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการได้ปฏิบตั ิหน้าทีครบ เดือนแล้วแต่มีผลการ
ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการตํากว่าเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนด (ตํากว่ า ร้ อยละ ) อาจต้องขยายเวลาการทดลอง
ปฏิบตั ิหน้าทีราชการ เนื องจากไม่สามารถประเมิน ผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที ราชการได้อย่างชัด เจน กรณี
ลาคลอดบุตร ลาป่ วยจําเป็ นต้องรักษาตัวเป็ นเวลานาน ลาป่ วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบตั ิราชการตาม
หน้าที หรื อในขณะเดินทางไป หรื อกลับจากปฏิบตั ิราชการตามหน้าที หรื อลาเข้ารับการตรวจเลือก หรื อเข้ารับ
การเตรี ยมพล ประกอบกับกรมป่ าไม้ได้กาํ หนดระยะเวลาการทดลองการปฏิบตั ิหน้าทีราชการของผูท้ ดลองปฏิบตั ิ
หน้าทีราชการฯ มีกาํ หนด เดือน กรณี นีจึงขยายระยะเวลาได้ ครัง ครังละ เดือน ให้รายงานผลการทดลอง
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ปฏิบตั ิหน้าทีราชการให้ผมู้ ีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา พร้อมทังให้เหตุผลและแสดงความเห็นไว้ดว้ ยและแจ้ง
ให้ผทู้ ดลองฯ และผูเ้ กียวข้องทราบด้วย ดังนี
. หากพิจารณาเห็นควรขยายระยะเวลา การทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการต่อไป อีก เดือน
ให้ประธานรายงานผลการประเมินผลการทดลองฯ (ตามแบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัตหิ น้ าที
ราชการสําหรับประธานกรรมการฯ ตามเอกสารหมายเลข )
. หากพิจ ารณาเห็ น ควรให้ออกจากราชการ ให้ประธานรายงานผลการประเมิน ให้ผมู้ ี
อํานาจสั งบรรจุต ามมาตรา (ตามแบบรายงานการประเมินผลฯ กรณี ขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้ าที
ราชการตามเอกสารหมายเลข )
. หากผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการได้รับการขยายระยะเวลาครบกําหนดระยะเวลารวม
แล้ว ปี และยังมีผลการประเมินตํากว่าเกณฑ์หรื อมาตรฐานทีกําหนด ให้รายงานผูม้ ีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา
เพือพิจารณาสังการให้ออกจากราชการ โดยไม่อาจพิจารณาขยายระยะเวลาการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการได้อกี
. กรณี ระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ผูบ้ งั คับบัญชาซึงมีหน้าทีกํากับดูแลการปฏิบตั ิงาน
ของราชการผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ พิจารณาเห็นว่าผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการผูใ้ ดน่ าจะมีผลการทดลองฯ
ตํากว่ามาตรฐานทีกําหนด (ตํากว่าร้อยละ ) อาจขอให้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองฯประเมินให้ก่อน
ครบกําหนดเวลาประเมินฯ ตามที กําหนดไว้ แล้วรายงานผลการประเมินให้ผมู้ ีอาํ นาจสั งบรรจุ ตามมาตรา
พิจารณาสังการก็ได้
. เมือผูม้ ีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ได้มีคาํ สังให้ผทู้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการเป็ นผูผ้ า่ น
การทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ให้แจ้งผูน้ นทราบ
ั
และประกาศให้ทราบโดยทัวกัน
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คําชีแจงประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
การประเมินผลการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ ให้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิ
หน้าทีราชการ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ฯ เพือประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ โดยใช้ขอ้ มูล
ประกอบการประเมิน ดังนี บัน ทึก ผลการทดลองปฏิบัติหน้าที ราชการของผูด้ ูแลการทดลองฯ ผลการพัฒ นา
ข้าราชการทีอยูร่ ะหว่างการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ และผลการประเมินของผูบ้ งั คับบัญชา โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของผูท้ ดลองปฏิบัติ หน้า ที ราชการจากรายการประเมิน ต่ างๆ สําหรั บรายละเอี ย ดประกอบการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ กรมป่ าไม้ได้กาํ หนดแนวทางในการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิ
หน้าที ราชการเพือเป็ นแนวทางในการประเมิน ทังนี สํานัก /กลุ่ม/กอง อาจกําหนดรายละเอียดประกอบการ
ประเมินฯ เพิ มเติมจากรายละเอียดข้างต้นเพือเป็ นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบตั ิหน้าทีราชการต่อไป
. ผลสัมฤทธิของการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
. ความสามารถในการเรียนรู้งาน หมายถึง เป็ นบุคคลทีมีคุณลักษณะนิสยั ใฝ่ รู้ ใฝ่ เรี ยน ทีแสดง
พฤติกรรมถึงความกระตือรื อร้น สนใจเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ในอันทีจะเพิ มประสิ ทธิภาพในการเรี ยนรู้
และสามารถนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เช่น การอ่านหนังสือหรื อคู่มือต่างๆ ทีเป็ นประโยชน์ต่อการทํางาน
การค้นคว้าหาความรู้ผา่ นเครื อข่ายคอมพิวเตอร์สารสนเทศ การซักถามข้อมูลจากผูร้ ู้และมีประสบการณ์ รวมทัง
สามารถจับใจความสําคัญจากการเรี ยนรู้ เพือแยกแยะและเลือกสาระทีได้มาใช้อย่างมีเหตุผล
. ความสามารถในการปรับใช้ ความรู้กบั งานในหน้ าที หมายถึง ความสามารถในการนําความรู้
ไปวิเคราะห์หรื อนําไปใช้เป็ นข้ออ้างอิงให้เกิดประโยชน์ในงานทีได้รับมอบหมายได้อย่างเหมาะสมแต่ละโอกาส
. ความสํ าเร็จของงานทีได้ รับมอบหมาย หมายถึง ผลผลิต ของงานที เกิดจากการปฏิบตั ิงาน
ตามทีได้รับมอบหมายจากผูบ้ งั คับบัญชา
. พฤติกรรมการปฏิบัตริ าชการ
. ความประพฤติ หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมทีแสดงออกถึงความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา
ต่องานในหน้าทีความรับผิดชอบ แสดงออกถึงความตังใจทีจะทํางานให้สาํ เร็ จ มีความอดทน ไม่ยอ่ ท้อต่อปั ญหา
อุปสรรค ยอมรับภาระหน้าทีของตนเพือดําเนินงานให้สาํ เร็ จโดยคํานึงถึงเป้ าหมายของงานเป็ นหลัก มีความสามารถ
ในการติดต่อกับบุคคลอืนด้วยความเข้าใจอันดี เพือเกิดความร่ วมมือประสานงาน ประพฤติตามระเบียบและกฎหมาย
ทีหน่วยงานหรื อองค์กรกําหนดไว้ มีความซือสัตย์สุจริ ตต่อตนเองและหน้าที เชือฟังและให้ความเคารพผูบ้ งั คับบัญชา
แสดงออกถึงความเสียสละและอุทิศเวลาให้กบั ราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการประพฤติตนเป็ น
แบบอย่างแก่บุคคลทัวไป
. ความมีคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การประพฤติตนให้ตงมั
ั นอยู่ในความดี ทังทางด้าน
ความคิด คําพูด และการกระทํา การปฏิบตั ิตามหลักศาสนา จารี ต ประเพณี วฒั นธรรม หรื อความเชือของสังคม
และประพฤติอย่างสมําเสมอ ซึงความประพฤติดงั กล่าวทีแสดงออกนัน เป็ นทียอมรับว่าเป็ นสิ งทีดีงาม ถูกต้อง
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ตามจารี ตประเพณี ของสังคม เช่น การแสดงออกถึงนําใจ ช่วยเหลือและให้ความร่ วมมือในการปฏิบตั ิงาน กล้า
และรับผิดชอบในสิ งทีได้กระทํา
. การรัก ษาวินัย หมายถึงการปฏิบตั ิตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนและข้อบังคับของทาง
ราชการและตามทีส่วนราชการกําหนด

การกําหนดสัดส่ วนคะแนน เกณฑ์การประเมิน และมาตรฐานการประเมิน
สัดส่ วนของคะแนน ประกอบด้วย
. ผลสัมฤทธิของการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการมีคะแนนเต็มเท่ากับ
คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ
. พฤติกรรมของผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการมีคะแนนเต็มเท่ากับ
คิดเป็ นสัดส่วนเท่ากับร้อยละ
เกณฑ์การประเมิน
ตํากว่าความคาดหวังมาก
ตํากว่าความคาดหวังค่อนข้างมาก
เป็ นไปตามความคาดหวังค่อนข้างมาก
สูงกว่าความคาดหวังค่อนข้างมาก
สูงกว่าความคาดหวังมาก

เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ
เท่ากับ

คะแนน
คะแนน

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

มาตรฐานการประเมิน
ผูท้ ดลองต้องมีผลการประเมินในแต่ละส่วน ประกอบด้วย
. ผลสัมฤทธิของการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ได้ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ
. พฤติกรรมของผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ได้ไม่ตากว่
ํ าร้อยละ
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เกณฑ์การประเมิน
คณะกรรมการประเมิน ผลการทดลองปฏิบัติ ห น้าที ราชการ ดําเนิ น การจัด ให้มีก ารประชุ ม
คณะกรรมการฯ เพือประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ โดยใช้ขอ้ มูลประกอบการประเมิน ได้แก่ บันทึก
ผลการทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการของผูด้ ูแลการทดลอง ฯ ผลการพัฒนาข้าราชการทีอยู่ร ะหว่างการทดลอง
ปฏิบตั ิหน้าทีราชการ และการประเมินของผูบ้ งั คับบัญชา
สัดส่วนของคะแนนและมาตรฐานการประเมิน ประกอบด้วย
ส่วนที คะแนนผลสัมฤทธิของการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
นําหนักร้อยละ และมีคะแนนเต็มร้อยละ
ส่วนที คะแนนพฤติกรรมของผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
นําหนักร้อยละ และมีคะแนนเต็มร้อยละ

มาตรฐานการประเมินแต่ละส่ วนต้องได้ คะแนน ไม่ ตากว่
ํ าร้ อยละ
การประเมิน ครังที : เมือผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการได้ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการมาแล้วเป็ นเวลา เดือน
หากปรากฏว่า
( ) ผลการประเมินตํากว่ามาตรฐานทีกําหนด เห็นควรให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการต่อไป ให้เก็บผล
การประเมินดังกล่าวไว้ แล้วประเมินอีกครังเมือทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการครบ เดือน และเมือประเมินแล้ว
ปรากฏว่าผลการประเมินไม่ตากว่
ํ ามาตรฐานทีกําหนด ให้รายงานผูม้ ีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา
( ) ผลการประเมินตํากว่ามาตรฐานทีกําหนด เห็นควรให้ออกจากราชการ ให้แสดงเหตุผลหรื อความเห็น
ประกอบด้วย และประธานรายงานผลการประเมินให้ผมู้ ีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา
กรณี ผมู้ ีอาํ นาจสังบรรจุ ฯ เห็นควรให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการต่อไป ให้สั งให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าที
ราชการต่อไป ในการนี ให้แสดงเหตุผลหรื อความเห็นไว้ดว้ ย แล้วแจ้งไห้ผทู้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการและผูเ้ กียวข้อง
ทราบ
กรณี ผมู้ ีอาํ นาจสังบรรจุ เห็นว่าไม่ควรให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการต่อไป ให้มีคาํ สั งให้ผนู้ ันออกจาก
ราชการภายในห้าวันทําการ นับแต่วนั ทีได้รับรายงาน แล้วแจ้งให้ผนู้ นทราบในการนี
ั
ผูม้ ีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา
อาจสังให้ผนู้ นออกจากราชการได้
ั
โดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้ครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
( ) กรณี ร ะหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ผูบ้ งั คับบัญชาซึงมีหน้าทีกํากับดูแลการปฏิบตั ิงานของ
ข้าราชการผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ พิจารณาเห็นว่าผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการผูใ้ ดน่ าจะมีผลการทดลอง ฯ
ตํากว่ามาตรฐานทีกําหนด (ตํากว่าร้อยละ ) อาจขอให้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองฯประเมินก่อนครบ
กําหนดเวลาประเมิน ฯ ตามที กําหนดไว้แล้ว รายงานผลการประเมิน ฯ ให้ผมู้ ีอาํ นาจสั งบรรจุ ต ามมาตรา
พิจารณาสังการ
การทดลองปฏิ บตั ิ หน้ าที ราชการ
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( ) ในกรณี ทีประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการก่อนครบกําหนดเวลาประเมิน และปรากฏว่าผล
การประเมินตํากว่ามาตรฐานทีกําหนด แต่ผมู้ ีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา เห็นควรให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
ให้สงให้
ั ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ให้สงให้
ั ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการต่อไป ในการนี ให้แสดงเหตุผลหรื อ
ความเห็นไว้ดว้ ย แล้วแจ้งให้ผทู้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการและผูเ้ กียวข้องทราบ เพือดําเนินการต่อไป
การประเมินครังที : เมือผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการได้ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการครบ เดือนแล้ว หาก
ปรากฏว่า
( ) ผลการประเมินไม่ตากว่
ํ ามาตรฐานทีกําหนด เห็นควรให้รับราชการต่อไปให้ประธานรายงานผลการ
ประเมินให้ผมู้ ีอาํ นาจสั งบรรจุตามมาตรา เพือมีคาํ สั งให้ผทู้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการนัน รับราชการต่อไป
แล้วแจ้งให้ผนู้ นทราบ
ั
( ) ผลการประเมินตํากว่ามาตรฐานทีกําหนด เห็นควรให้ออกจากราชการ ให้แสดงเหตุผลหรื อความเห็น
ประกอบด้วย และประธานรายงานผลการประเมินให้ผมู้ ีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา
กรณี ผมู้ ีอาํ นาจสั งบรรจุตามมาตรา เห็ นควรให้ขยายเวลาการทดลองปฏิบตั ิหน้าที
ราชการออกไปได้ไม่เกิน ครัง ครังละ เดือน แต่เมือรวมกันแล้วต้องไม่เกิน ปี ในการนี ให้แสดงเหตุผลหรื อ
ความเห็นไว้ดว้ ยแล้วแจ้งให้ผทู้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการและผูเ้ กียวข้องทราบ เพือดําเนินการต่อไป
กรณี ผมู้ ีอาํ นาจสั งบรรจุตามมาตรา เห็นว่าไม่ควรให้ทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการ
ต่อไป หรื อไม่ควรขยายเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ให้มีคาํ สังให้ผนู้ ันออกจากราชการภายในห้าวันทําการ
นับแต่วนั ทีได้รับรายงาน แล้วแจ้งให้ผนู้ ันทราบ ในการนี ผูม้ ีอาํ นาจสั งบรรจุตามมาตรา อาจสั งให้ผนู้ ันออก
จากราชการได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้ครบก่อนกําหนดเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
( ) กรณี ร ะหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ผูบ้ งั คับบัญชาซึงมีหน้าทีกํากับดูแลการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ พิจารณาเห็นว่าผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการผูใ้ ดน่าจะมีผลการทดลองฯ
ตํากว่ามาตรฐานทีกําหนด ( ตํากว่าร้อยละ ) อาจขอให้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองฯ ประเมินก่อน
ครบกําหนดเวลาประเมินฯ ตามทีกําหนดไว้แล้วรายงานผลการประเมินฯ ตามทีกําหนดไว้แล้วรายงานผลการ
ประเมินฯ ให้ผมู้ ีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา พิจารณาสังการ
( ) ในกรณี ทีประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการก่อนครบกําหนดเวลาประเมิน และปรากฏว่าผล
การประเมินตํากว่ามาตรฐานทีกําหนด แต่ผมู้ ีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา เห็นควรให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
ให้สงให้
ั ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการและผูเ้ กียวข้องทราบ เพือดําเนินการต่อไป
กรณีขยายระยะเวลาการประเมิน
กรณีข้ าราชการผู้ไ ม่ ผ่ านการประเมิน ผลการทดลองปฏิบัติหน้ า ทีราชการ ปรากฏเป็ นผู้ ต้อ งขยาย
ระยะเวลาการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ ให้ ผ้เู กียวข้ องดําเนินการประเมินผลการทดลอง ดังนี
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การประเมินครังที : เมือผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการครบ เดือน (กรณี ขยายระยะเวลาการทดลองปฏิบัติ
หน้าทีราชการ ครังที ) หากปรากฏว่า
( ) ผลการประเมินไม่ตากว่
ํ ามาตรฐานทีกําหนด เห็นควรให้รับราชการต่อไป ให้ประธานรายงานผลการ
ประเมินให้ผมู้ ีอาํ นาจสั งบรรจุตามมาตรา เพือมีคาํ สั งให้ผทู้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการนันรับราชการต่อไป
แล้วแจ้งให้ผนู้ นทราบ
ั
( ) ผลการประเมินตํากว่ามาตรฐานทีกําหนด เห็นควรให้ออกจากราชการให้แสดงเหตุผลหรื อความเห็น
ประกอบด้วย และประธานรายงานผลการประเมินให้ผมู้ ีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา
กรณี ผมู้ ีอาํ นาจสั งบรรจุตามมาตรา เห็นควรให้ขยายเวลาการทดลองปฏิบตั ิหน้าที ราชการ
ให้สงขยายเวลาทดลองปฏิ
ั
บตั ิหน้าทีราชการ ให้มีคาํ สั งให้ผนู้ ันออกจากราชการภายในห้าวันทําการ นับแต่วนั ที
ได้รับรายงาน แล้วแจ้งให้ผนู้ นทราบ
ั
ในการนี ผูม้ ีอาํ นาจสั งบรรจุตามมาตรา อาจสั งให้ผนู้ ันออกจากราชการ
ได้ โดยไม่จาํ เป็ นต้องรอให้ครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
การประเมินครังที : เมือผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการได้ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ครบ เดือน (กรณี ขยาย
ระยะเวลาการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ครังที ) หากปรากฏว่า
( ) ผลการประเมินไม่ตากว่
ํ ามาตรฐานทีกําหนด เห็นควรให้รับราชการต่อไป ให้ประธานรายงานผลการ
ประเมินให้ผมู้ ีอาํ นาจสั งบรรจุตามมาตรา เพือมีคาํ สั งให้ผทู้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการนัน รับราชการต่อไป
แล้วแจ้งให้ผนู้ นทราบ
ั
( ) ผลการประเมิน ตํากว่ ามาตรฐานทีกําหนด เห็ นควรให้ออกจากราชการ โดยไม่อาจพิจ ารณาขยาย
ระยะเวลาการทดลองปฏิบัติ หน้าที ราชการได้อีก ให้แสดงเหตุ ผลหรื อความเห็ น ประกอบด้วย และประธาน
รายงานผลการประเมินให้ผมู้ ีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ให้มีคาํ สังให้ผนู้ นออกจากราชการภายในห้
ั
าวันทําการ
นับแต่วนั ทีได้รับรายงาน แล้วแจ้งให้ผนู้ นทราบ
ั
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คําอธิบายการทดลองการปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
และการพัฒนาข้ าราชการทีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ พ.ศ.
 ผู้บังคับบัญชาซึงมีหน้ าทีกํากับดูแลการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
หมายถึง ผูบ้ งั คับบัญชาผูด้ ูแลการทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการของผูท้ ดลองปฏิบตั ิ หน้าทีราชการ
โดยตรง คือ ผูอ้ าํ นวยการสํานัก ผูอ้ าํ นวยการกลุ่ม ผูอ้ าํ นวยการกอง ผูอ้ าํ นวยการส่ วน หรื อผูท้ ีได้รับมอบหมาย
เป็ นต้น
 ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
หมายถึง ผูอ้ าํ นวยการส่วน หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้าฝ่ าย หรื อหัวหน้างาน หรื อผูท้ ีได้รับมอบหมาย
 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการและการพัฒนาข้ าราชการ
หมายถึง คณะกรรมการทีส่วนราชการแต่งตังตามคําสังกรมป่ าไม้ ที
/ ลงวันที
กุมภาพันธ์
 ผู้ทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
หมายถึง ข้าราชการพลเรื อนสามัญผูไ้ ด้รับการบรรจุเข้ารับราชการ และได้รับการแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง
ประเภททัวไประดับปฏิบตั ิงาน หรื อตําแหน่งประเภทวิชาการระดับปฏิบตั ิการ โดยการสอบแข่งขันตามมาตรา
วรรคหนึง หรื อโดยการคัดเลือกตามมาตรา แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อนสามัญ พ.ศ.
ข้าราชการผูอ้ ยูร่ ะหว่างทดลองปฏิบตั ิราชการทีย้าย หรื อโอน ข้าราชการซึงถูกสังให้ออกจากราชการไปรับราชการ
ทหาร และได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการตามมาตรา แห่ งพระราชบัญญัติร ะเบียบข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ. ข้าราชการหรื อพนักงานส่วนท้องถิ นซึงอยูร่ ะหว่างทดลองปฏิบตั ิงาน และโอนบรรจุเป็ นข้าราชการพล
เรื อนสามัญแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่งตามมาตรา แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ.
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บทบาทหน้ าทีของผู้เกียวข้ องในการดําเนินการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
. ผู้บังคับบัญชาซึงมีหน้ าทีกํากับดูแลการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ มีหน้าที ดังนี
) มอบหมายงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษร ให้ผทู้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการตามแบบมอบหมายงาน
การทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ (เอกสารหมายเลข )
) ชีแจงให้ผทู้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการให้เข้าใจอย่างชัดเจนเกียวกับเกียวกับวิธีปฏิบตั ิงานการ
ประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานการประเมินผล รวมทังผลทีจะเกิดขึนจากการทดลอง
การปฏิบตั ิหน้าทีราชการ เพือความเข้าใจทีตรงกันตังแต่เริ มต้นทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
) ดูแลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ หรื อมอบหมายให้มีผดู้ ูแลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
) สนับสนุนการพัฒนาผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ เพือให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
และเป็ นข้าราชการทีดีภายในระยะเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
) ประเมินผลการทดลองการปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ทุก เดือน และส่ งผลการประเมินฯ เพือใช้
เป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาการประเมินฯ ต่อไป ตามแบบประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ สําหรับ
ผูบ้ งั คับบัญชา (เอกสารหมายเลข )
. ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ มีหน้ าที ดังนี
) สอนงาน ให้คาํ ปรึ กษา / แนะนําเกียวกับวิธีการทํางาน ความรู้เกียวกับงานและอืนๆ ทีเกียวข้อง
) ให้คาํ ปรึ ก ษา แนะนํา เกี ยวกับพฤติก รรมการอยู่ร่ ว มกัน ในที ทํางาน วัฒ นธรรม องค์ก าร
การเป็ นข้าราชการทีดี จรรยาบรรณ / จริ ยธรรม ฯลฯ
) ติดตามผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ตามรายการทีกําหนดในแบบมอบหมายงาน และ
ให้ขอ้ มูลย้อนกลับ คือ การสื อสารให้ผทู้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการได้ทราบข้อมูลในเรื องการทํางาน และเรื อง
อืนๆ ทีเกิดขึนในกระบวนการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ เพือให้ผทู้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการได้เกิดการเรี ยนรู้
และมีพฒั นาการทีเหมาะสม หรื อปรับปรุ งแก้ไขผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการต่อไป
) จัดทําบัน ทึก ผลการทดลองปฏิบัติหน้าที ราชการของผูบ้ ังคับบัญชา ทุ ก เดือน ตามแบบ
บันทึ กผลการทดลองปฏิบตั ิ หน้าทีราชการ (เอกสารหมายเลข ) เพือใช้ประกอบการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบตั ิหน้าทีราชการของผูบ้ งั คับบัญชาและคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
. คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ และการพัฒนาข้ าราชการ มีหน้าที ดังนี
) คณะกรรมการฯ ต้องประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ทุก เดือน อย่างน้อย ครัง
คือ ให้ประเมินครังแรก เมือครบ เดือน และประเมินครังที เมือครบ เดือน ขยายระยะเวลาได้ ครัง ครังละ
เดือน กรณี กาํ หนดให้มีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ คณะกรรมการฯ จะต้องประเมินเมือครบ
กําหนดระยะเวลาทีกําหนดขยายด้วย
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) จัดให้มีการประชุ มคณะกรรมการฯ เพือประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิ หน้าทีราชการตาม
รายการประเมิน และมาตรฐานการประเมินทีกําหนด ตามแบบประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที ราชการที
กรมป่ าไม้กาํ หนด (เอกสารหมายเลข )
โดยนําผลการพัฒ นาผูท้ ดลองปฏิบัติ หน้าที ราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที ราชการ
บัน ทึ กผลการการทดลองปฏิบัติ หน้าที ราชการ (เอกสารหมายเลข ) และผลการประเมิน ของผูบ้ งั คับบัญชา
(เอกสารหมายเลข ) มาเป็ นข้อมูลประกอบการประเมินของคณะกรรมการฯ
) ให้ประธานกรรมการฯ รายงานตามแบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
(เอกสารหมายเลข ) ต่อผูม้ ีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา เพือดําเนินการต่อไป
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วิธีการ ขันตอนการดําเนินการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ ประกอบด้ วย
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข
เอกสารหมายเลข

: แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
: แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
(สําหรับผูด้ ูแลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ)
: แบบประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
(สําหรับผูบ้ งั คับบัญชา)
: แบบประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
(สําหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ)
: แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
(สําหรับประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ)
: แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
(กรณี ขยายเวลาการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ)

การทดลองปฏิ บตั ิ หน้ าที ราชการ

12

เอกสารหมายเลข

(ตัวอย่ าง)
แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้ าทีราชการ
1. ผู้ทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
นางสาววนาลี รักราชการ
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
ชือ – สกุล ……………………………..……………………ตํ
าแหน่ง ……………………...……….…………
บริ หารทัวไป
บริ หารกลาง
ฝ่ าย/งาน/กลุ่มงาน ………………………………………
สํานัก/กอง/ศูนย์ …………………….………………
ป่ าไม้
กรม/สํานักงาน …………………………….……………………....
ระยะเวลาการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
มีนาคม
กันยายน พ.ศ. …………
ตังแต่วนั ที …..…. เดือน ………….……..
พ.ศ. …....… ถึง วันที .……... เดือน ……..………..
2. ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ (อาจมีได้ มากกว่า 1 คน)
นายพนา ราชการดี
นักจัดการทัวไปชํานาญการ
ชือ – สกุล ……………………………..………………….
ตําแหน่ง ……………………...……….……………
3. ผลการปฏิบัตงิ าน
3.1 งานทีมอบหมาย
3.1.1 รายละเอียดของงาน
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3.1.2 ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และพฤติกรรมทีจําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงาน
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3.1.3 อืน ๆ (ถ้ามี)
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
3.2 ผลผลิตของงานทีคาดหวัง และตัวชีวัดความสําเร็ จของงาน
ผลผลิตของงานทีคาดหวัง

ตัวชีวัดความสําเร็ จของงาน

 ผลสําเร็ จของการเรี ยนรู้ ทดลองปฏิบตั ิหน้าที
………………………………………………………
ราชการทางส่วน ฝ่ ายต่างๆ
………………………………………………………
………………………………………………………
 ผลสําเร็ จของการปฏิบตั ิงานทีได้รับมอบหมาย
………………………………………………………
………………………………………………………

 จํานวนบทสรุ ปผลการเรี ยนรู้ ทดลองปฏิบตั ิ
………………………………………………………
หน้าทีราชการทางส่วน ฝ่ ายต่างๆ ครบถ้วน
………………………………………………………
ถูกต้องสมบูรณ์
………………………………………………………
 ปฏิบตั ิงานได้ผลสําเร็ จ
………………………………………………………
………………………………………………………

การทดลองปฏิ บตั ิ หน้ าที ราชการ
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4. การพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
ผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการจะต้องเข้าร่ วมในการปฐมนิเทศ และการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ภายใน
ระยะเวลาการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ดังนี
4.1 การปฐมนิเทศเพือให้มีความรู้เกียวกับส่วนราชการ
4.2 การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองเพือให้มีความรู้เกียวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
4.3 การอบรมสัมมนาร่ วมกันเพือปลูกฝังการประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นข้าราชการทีดี
4.4 การอบรมอืน ๆ ทีส่วนราชการกําหนด (ถ้ามี) …………………………………………………………
5. การประเมินผลการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
5.1 ประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ โดยคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที
ราชการ
5.2 รายละเอียดการประเมิน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที 1 ผลสัมฤทธิของการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
 ความสามารถในการเรี ยนรู้งาน
 ความสามารถในการปรับใช้ความรู้กบั งานในหน้าที
 ความสําเร็ จของงานทีได้รับมอบหมาย
 อืน ๆ (ถ้ามี) ……………………………………………………………
ส่วนที 2 พฤติกรรมของผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
 ความประพฤติ
 ความมีคุณธรรม จริ ยธรรม
 การรักษาวินยั
 อืน ๆ (ถ้ามี) ……………………………………………………………
5.3 ข้อมูลทีใช้ประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ประกอบด้วย
 บันทึกผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการของผูด้ ูแลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
 รายงานผลการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการของผูบ้ งั คับบัญชา
 รายงานผลการพัฒนาตามที สํานักงาน ก.พ. กําหนด
5.4 สัดส่วนของคะแนนและมาตรฐานการประเมิน
 สัดส่วนคะแนนการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
ส่วนที 1 คะแนนผลสัมฤทธิของการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ นําหนักร้อยละ 50
และมีคะแนนเต็มร้อยละ
ส่วนที 2 คะแนนพฤติกรรมของผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ นําหนักร้อยละ 50
และมีคะแนนเต็มร้อยละ
 มาตรฐานการประเมิน แต่ละส่วนต้องได้คะแนนไม่ตากว่
ํ า ร้อยละ 60
การทดลองปฏิ บตั ิ หน้ าที ราชการ
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การลงชือเพือมอบหมายงาน และรับมอบหมายงานในการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ

(ลงชือ) ……………………………………
(……………………………………..)
ตําแหน่ง ……………………………………..
ผู้ทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
วันที..............เดือน..............................พ.ศ. ................

(ลงชือ) ……………………………………
(……………………………………..)
ตําแหน่ง ……………………………………..
ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
วันที..............เดือน..............................พ.ศ. ................

(ลงชือ) ……………………………………
(……………………………………..)
ตําแหน่ง ……………………………………..
ผู้บังคับบัญชาผู้มอบหมายงาน
วันที..............เดือน..............................พ.ศ. ................

การทดลองปฏิ บตั ิ หน้ าที ราชการ
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คําอธิบายเอกสารหมายเลข : แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบตั หิ น้ าทีราชการ
ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลในแบบประเมินให้ครบถ้วน และให้ผทู้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ผูด้ ูแลการ
ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ และผูบ้ งั คับบัญชาผูม้ อบหมายงาน ลงชือ เพือมอบหมายงาน และรับมอบหมายงาน
ในการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ดังนี
ตอนที : ข้อมูลเบืองต้นของผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
ตอนที : ชือ – สกุล ตําแหน่งของผูด้ ูแลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
(อาจมีมากกว่า คน)
ตอนที : การประเมินผลการปฏิบตั ิงาน ประกอบด้วย
. งานทีมอบหมาย ได้แก่ รายละเอียดของงาน ความรู้ ความสามารถ ทักษะ
สมรรถนะ และพฤติกรรมทีจําเป็ นสําหรับการปฏิบตั ิงาน และ อืนๆ
. ผลผลิตของงานทีคาดหวัง และตัวชีวัดความสําเร็ จของงาน
(รายละเอียด ปรากฏตามตัวอย่างเอกสารหมายเลข )
หน่วยงานกําหนดผลผลิตของงานทีคาดหวัง และตัวชีวัดความสําเร็ จของงานไว้ ข้อ
ดังนี
ผลผลิตของงานทีคาดหวัง
) ผลสําเร็ จของการเรี ยนรู้ ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ทางส่วน/ ฝ่ าย ต่างๆ
) ผลสําเร็ จของการปฏิบตั ิงานทีได้รับมอบหมาย
ตัวชีวัดความสําเร็จของงาน
) จํานวนบทสรุ ปผลการเรี ยนรู้ ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ทางส่วน/ ฝ่ าย ต่างๆ
ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์
) ปฏิบตั ิงานได้ผลสําเร็ จ
ตอนที : การพัฒนาผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการใน ส่วน ประกอบด้วย
ส่ วนที การปฐมนิเทศ
เพือให้ผทู้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการมีความรู้เกียวกับ โครงสร้าง อํานาจหน้าที
ผูบ้ ริ หาร และวัฒนธรรมของส่วนราชการ รวมทังสร้างขวัญและกําลังใจ
ส่ วนที การเรียนรู้ด้วยตนเอง
เพือให้ผทู้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการมีการเรี ยนรู้ดว้ ยตนเองเกียวกับกฎหมาย
กฎ และระเบียบ แบบแผนของทางราชการ
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ส่ วนที การฝึ กอบรมสัมมนาร่ วมกัน
เพือปลูกฝังการประพฤติปฏิบตั ิตนให้เป็ นข้าราชการทีดี
ส่ วนที การอบรมอืนๆ ทีส่ วนราชการกําหนด (ถ้ ามี)
ตอนที : การประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
. ประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ โดยคณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
. รายละเอียดการประเมินประกอบด้วย ส่วน คือ
ส่ วนที ผลสัมฤทธิของการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
- ความสามารถในการเรี ยนรู้งาน
- ความสามารถในการปรับใช้ความรู้กบั งานในหน้าที
- ความสําเร็ จของงานทีได้รับมอบหมาย
- อืน ๆ (ถ้ามี)
ส่ วนที พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
- ความประพฤติ
- ความมีคุณธรรม/จริ ยธรรม
- การรักษาวินยั
- อืน ๆ (ถ้ามี)
. ข้อมูลทีใช้ประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการประกอบด้วย
) บันทึกผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการของผูด้ ูแลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที
ราชการ
) รายงานผลการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการของผูบ้ งั คับบัญชา
) รายงานผลการพัฒนาตามทีสํานักงาน ก.พ. กําหนด
. สัดส่วนของคะแนนและมาตรฐานการประเมิน ประกอบด้วย
) สัดส่วนคะแนนการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
ส่ วนที คะแนนผลสัมฤทธิของการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
นําหนักร้อยละ และมีคะแนนเต็มร้อยละ
ส่ วนที คะแนนพฤติกรรมของผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
นําหนักร้อยละ และมีคะแนนเต็มร้อยละ
) มาตรฐานการประเมินแต่ละส่วนต้องได้คะแนนไม่ตากว่
ํ าร้อยละ
---------------------------------------------------การทดลองปฏิ บตั ิ หน้ าที ราชการ
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เอกสารหมายเลข

(ตัวอย่ าง)
แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้ าทีราชการ
(สํ าหรับผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้ าทีราชการ)
ครังที ……
พนา ราชการดี
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………………………………….
นักจัดการงานทัวไปชํานาญการ
ตําแหน่ง ………………………………………….
ได้รับมอบหมายให้เป็ นผูด้ ูแลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
วนาลี รักราชการ
ของ (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………………..…………………………….
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
ซึงได้รับการบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง ……………………………………….………………….………..
บริ หารทัวไป
บริ หารกลาง
ฝ่ าย/งาน/กลุ่มงาน …………………………………………
กอง/สํานัก/ศูนย์ ……………………………..……...
ป่ าไม้
กรม/สํานักงาน …………………………………………………
จังหวัด ……………………………………..…..
2 เดือน……….....
มีนาคม พ.ศ. …..... ถึงวันที …
1 เดือน…......….
มิถุนายน พ.ศ. ........
เริ มทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการตังแต่ วันที …
1
2
ขอรายงานผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการของข้าราชการดังกล่าว ครังที …………
ระหว่างวันที ………..…..
มีนาคม
1
มิถุนายน
เดือน …………………….
พ.ศ. ………. ถึงวันที …………..
เดือน …………………….
พ.ศ. ……… ดังนี

1. ผลสั มฤทธิของการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
1.1 ความสําเร็ จของงานทีได้รับมอบหมาย
ตัวชีวัด
ความสําเร็ จ
ของงาน

 ……………..
 ……………..

ผลผลิตของงาน

ผลผลิตของงานทีคาดหวัง
ผลผลิตของงานทีเกิดขึนจริ ง
ผลผลิตของงานทีคาดหวัง
ผลผลิตของงานทีเกิดขึนจริ ง

1.2 ความสามารถในการเรี ยนรู้งาน
1.3 ความสามารถในการปรับใช้ความรู้กบั งานใน
หน้าที
1.4 อืน ๆ (ถ้ามี) …………………………………

ตํากว่า
ความ
คาดหวัง
มาก (1)

ระดับความสําเร็ จของงาน
ตํากว่า
เป็ นไป
สูงกว่า
ความ
ตามความ ความ
คาดหวัง คาดหวัง คาดหวัง
ค่อนข้าง
(3)
ค่อนข้าง
มาก (2)
มาก (4)

สูงกว่า
ความ
คาดหวัง
มาก (5)








หมายเหตุ ผลผลิตของงานทีคาดหวัง/ผลผลิตของงานทีเกิดขึน ตัวชีวัดความสําเร็ จและผลิตผลของงานให้นาํ มาจากแบบ
มอบหมายงานการทดลองฯ ข้อ . ผลผลิตของงานทีคาดหวังและตัวชีวัดความสําเร็ จของงาน
การทดลองปฏิ บตั ิ หน้ าที ราชการ
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จุดเด่ น ……………………………………………………………………………………………………..............
……………………………………………………………………………………………………..……..…..….…
สิ งทีต้องปรับปรุง …………………………………………………………………………………..……...….…
……………………………………………………………………………………………………..……….………

2. พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ

รายการ

1.
2.
3.
4.

ตํากว่า
ความ
คาดหวัง
มาก (1)

ระดับการประเมินพฤติกรรม
ตํากว่า
เป็ นไป
สูงกว่า
ความ
ตาม
ความ
คาดหวัง
ความ
คาดหวัง
ค่อนข้าง คาดหวัง ค่อนข้าง
มาก (2)
(3)
มาก (4)

ความประพฤติ
ความมีคุณธรรม จริ ยธรรม
การรักษาวินยั
อืน ๆ (ถ้ามี) ………………………………..
……………………………………………..

สูงกว่า
ความ
คาดหวัง
มาก (5)





จุดเด่ น …………………………………………………………………………………………………….............
………………………….…………………………………………………………………………………..………
สิ งทีต้องปรับปรุง ……………………………………………………………………………………...…...……
……………………………………………………………………………………………………..….……………

3. การพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
1) การปฐมนิเทศ


2) การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง

3) การอบรมสัมมนาร่ วมกัน

4) การอบรมอืน ๆ ตามทีส่วนราชการกําหนด (ถ้ามี) 

ดําเนินการแล้ว
ดําเนินการแล้ว
ดําเนินการแล้ว
ดําเนินการแล้ว








ยังไม่ได้ดาํ เนินการ
ยังไม่ได้ดาํ เนินการ
ยังไม่ได้ดาํ เนินการ
ยังไม่ได้ดาํ เนินการ

(ลงชือ) …………………………………………….
(…………………………………………….)
ตําแหน่ง ……………………………………………
ผูด้ ูแลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
วันที ……… เดือน ……….……… พ.ศ. ………..
การทดลองปฏิ บตั ิ หน้ าที ราชการ
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คําอธิบายเอกสารหมายเลข

: แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
(สําหรับผู้ดูแลการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ)

ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลในแบบประเมินให้ครบถ้วน โดยผูด้ ูแลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ จัดทํา
บันทึกผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ และรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาทุก เดือน ดังนี
ข้ อมูลทัวไป : ชือ – สกุล ตําแหน่ งของผูด้ ูแลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการข้อมูลเบืองต้น
ของผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ประกอบด้วย ตําแหน่ ง / สังกัด / ระยะเวลา
การทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
ตอนที ผลสัมฤทธิของการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
. ความสําเร็ จของงานทีได้รับมอบหมาย ประกอบด้วย
– ตัวชีวัดความสําเร็จของงาน
โดยนําข้อมูลจากแบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ(เอกสาร
หมายเลข ) ข้อ . ผลผลิตของงานทีคาดหวังและตัวชีวัดความสําเร็ จของงาน
มาประกอบการประเมิน
– ผลผลิตของงาน ประกอบด้วย
 ผลผลิตของงานทีคาดหวัง
โดยนําข้อมูลจากแบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติ ห น้า ที ราชการ
(เอกสารหมายเลข ) ข้อ . ผลผลิ ต ของงานที คาดหวัง และตัว ชี วัด
ความสําเร็ จของงานมาประกอบการประเมิน
 ผลผลิตของงานทีเกิดขึนจริ ง
เกิดจากผลลัพธ์การประเมินตัวชีวัดความสําเร็ จของงาน
(รายละเอียดปรากฏตามตัวอย่างเอกสารหมายเลข )
 ผลผลิตของงานทีคาดหวัง
หน่วยงานกําหนดผลผลิตของงานทีคาดหวัง คือ ผลสําเร็ จของการปฏิบตั ิงาน
ทีได้รับมอบหมาย ซึงหน่วยงานอาจกําหนดเกณฑ์ความคาดหวังของผลสําเร็ จไว้
ดังนี
- สูงกว่าความคาดหวังมาก ( คะแนน)
หมายถึง งานทีมอบหมายสําเร็ จ และผลงานเรี ยบร้อยอย่างมาก
- สูงกว่า ความคาดหวังค่อนข้างมาก ( คะแนน)
หมายถึง งานทีมอบหมายสําเร็ จ และผลงานเรี ยบร้อย
การทดลองปฏิ บตั ิ หน้ าที ราชการ
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- เป็ นไปตามความคาดหวัง ( คะแนน)
หมายถึง งานทีมอบหมายสําเร็ จ
- ตํากว่าความคาดหวังค่อนข้างมาก ( คะแนน)
หมายถึง ดําเนินการงานทีมอบหมายแล้ว แต่ผลยังไม่สาํ เร็ จ
- ตํากว่าความคาดหวังมาก ( คะแนน)
- หมายถึง ยังไม่ได้ดาํ เนินการงานทีมอบหมาย
 ผลผลิตของงานทีเกิดขึนจริง
ผูท้ ดลอง ฯ ปฏิบตั ิงานทีได้รับมอบหมายสําเร็ จตามความคาดหวัง และ
ผลงานมีความเรี ยบร้อย ซึงสูงกว่าความคาดหวังค่อนข้างมาก จึงมีระดับ
ความสําเร็ จของงานเท่ากับ คะแนน
. ความสามารถในการเรี ยนรู้งาน
. ความสามารถในการปรับใช้ความรู้กบั งานในหน้าที
. อืนๆ (ถ้ามี)
- จุดเด่น และสิ งทีควรปรับปรุ ง
โดยกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนระดับความสําเร็จของงาน ดังนี
ตํากว่าความคาดหวังมาก
เท่ากับ คะแนน
ตํากว่าความคาดหวังค่อนข้างมาก
เท่ากับ คะแนน
เป็ นไปตามความคาดหวัง
เท่ากับ คะแนน
สูงกว่าความคาดหวังค่อนข้างมาก
เท่ากับ คะแนน
สูงกว่าความคาดหวังมาก
เท่ากับ คะแนน
ตอนที พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ ประกอบด้วย
) ความประพฤติ
) ความมีคุณธรรม จริ ยธรรม
) การรักษาวินยั
) อืนๆ (ถ้ามี)
- จุดเด่น และสิ งทีควรปรับปรุ ง
โดยกําหนดเกณฑ์การให้ คะแนนระดับการประเมินพฤติกรรม ดังนี
ตํากว่าความคาดหวังมาก
เท่ากับ คะแนน
ตํากว่าความคาดหวังค่อนข้างมาก
เท่ากับ คะแนน
เป็ นไปตามความคาดหวัง
เท่ากับ คะแนน
สูงกว่าความคาดหวังค่อนข้างมาก
เท่ากับ คะแนน
สูงกว่าความคาดหวังมาก
เท่ากับ คะแนน
การทดลองปฏิ บตั ิ หน้ าที ราชการ
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ตอนที การพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
ให้ผดู้ ูแลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ตรวจสอบการพัฒนาผูท้ ดลองฯว่าได้
ดําเนินการพัฒนาแล้ว หรื อยังไม่ได้ดาํ เนินการพัฒนา โดยให้ทาํ เครื องหมาย  ในช่อง  ตามหัวข้อ ดังนี
.การปฐมนิเทศ
 ดําเนินการแล้ว  ยังไม่ได้ดาํ เนินการ
.การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
 ดําเนินการแล้ว  ยังไม่ได้ดาํ เนินการ
.การอบรมสัมมนาร่ วมกัน ดําเนินการแล้ว
 ยังไม่ได้ดาํ เนินการ
.การอบรมอืนๆ ตามทีส่วนราชการกําหนด(ถ้ามี)
ดําเนินการแล้ว
 ยังไม่ได้ดาํ เนินการ
----------------------------------------------------

การทดลองปฏิ บตั ิ หน้ าที ราชการ
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เอกสารหมายเลข

(ตัวอย่ าง)
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้ าทีราชการ
(สํ าหรับผู้บังคับบัญชา)
ครังที ……
2 เดือน ……………….
มีนาคม พ.ศ. …….
4 ถึง วันที ……….
1 เดือน ……………….
มิถุนายน พ.ศ. …….
วันที ……….
วนาลี รักราชการ
ชือผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ (นาย/นาง/นางสาว) …………………………….……………………………….
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
บริ หารทัวไป
ตําแหน่ง ……………………………………...….
งาน/กลุ่ม/ฝ่ าย …………………………………………………
บริ หารกลาง
ป่ าไม้
กอง/สํานัก …………………………………………กรม/สํ
านักงาน ………………………………………………
จังหวัด .……………………………….……
ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการเป็ นระยะเวลา …….…...…….. เดือน/ปี
2 เดือน ………….….…..
มีนาคม
มิถุนายน
ตังแต่ วันที …….
พ.ศ. ……….. ถึง วันที ……. เดือน ……………..……..
พ.ศ. ……….

1. ผลสั มฤทธิของการทดลอง
ปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ

ตํากว่า
ความ
คาดหวัง
มาก (1)

1.1 ความสามารถในการเรี ยนรู้งาน
1.2 ความสามารถในการปรับใช้ความรู้กบั
งานในหน้าที
1.3 ความสําเร็ จของงานทีได้รับมอบหมาย
1.4 อืน ๆ (ถ้ามี) ………………………..

2. พฤติกรรมการปฏิบัตริ าชการ

ตํากว่าความ เป็ นไป สูงกว่าความ
คาดหวัง ตามความ คาดหวัง
ค่อนข้าง คาดหวัง
ค่อนข้าง
มาก (2)
(3)
มาก (4)



สูงกว่า
ความ
คาดหวัง
มาก (5)


ตํากว่า
ความ
คาดหวัง
มาก (1)

ตํากว่าความ เป็ นไป สูงกว่าความ
คาดหวัง ตามความ คาดหวัง
ค่อนข้าง คาดหวัง
ค่อนข้าง
มาก (2)
(3)
มาก (4)

2.1 ความประพฤติ
2.2 ความมีคุณธรรม จริ ยธรรม
2.3 การรักษาวินยั
2.4 อืน ๆ (ถ้ามี) ………………………...

การทดลองปฏิ บตั ิ หน้ าที ราชการ

สูงกว่า
ความ
คาดหวัง
มาก (5)




23

จุดเด่ น…………………………………………………………………..…………………………………………
……………………………………………………………………………………………...………………………
สิ งทีต้องปรับปรุง ……………………………………………………………………………………..………...
……………………………………………………………………………………………………………...………

. การพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
1) การปฐมนิเทศ
2) การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
3) การอบรมสัมมนาร่ วมกัน
4) การอบรมอืน ๆ ตามทีส่วนราชการกําหนด (ถ้ามี)







ดําเนินการแล้ว
ดําเนินการแล้ว
ดําเนินการแล้ว
ดําเนินการแล้ว








ยังไม่ได้ดาํ เนินการ
ยังไม่ได้ดาํ เนินการ
ยังไม่ได้ดาํ เนินการ
ยังไม่ได้ดาํ เนินการ

(ลงชือ) …………………………………………….
(…………………………………………….)
ตําแหน่ง ……………………………………………
ผูบ้ งั คับบัญชา
วันที ……… เดือน ………………… พ.ศ. ………..

การทดลองปฏิ บตั ิ หน้ าที ราชการ
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คําอธิบายเอกสารหมายเลข

: แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
(สําหรับผู้บังคับบัญชา)

ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลในแบบประเมินให้ครบถ้วน โดยผูบ้ งั คับบัญชาประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิ
หน้าทีราชการของผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ทุก เดือน และส่งผลการประเมิน ฯ ดังนี
ข้ อมูลทัวไป : ข้อมูลเบืองต้นของผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ประกอบด้วย
ตําแหน่ง / สังกัด /ระยะเวลาการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
ตอนที ผลสัมฤทธิของการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
. ความสามารถในการเรี ยนรู้งาน
. ความสามารถในการปรับใช้ความรู้กบั งานในหน้าที
. ความสําเร็ จของงานทีได้รับมอบหมาย
. อืนๆ (ถ้ามี)
โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนผลสัมฤทธิของการทดลองปฏิบตั หิ น้ าทีราชการ ดังนี
ตํากว่าความคาดหวังมาก
เท่ากับ คะแนน
ตํากว่าความคาดหวังค่อนข้างมาก
เท่ากับ คะแนน
เป็ นไปตามความคาดหวัง
เท่ากับ คะแนน
สูงกว่าความคาดหวังค่อนข้างมาก
เท่ากับ คะแนน
สูงกว่าความคาดหวังมาก
เท่ากับ คะแนน
ตอนที พฤติกรรมการปฏิบัตหิ น้ าราชการ
2.1 ความสามารถในการเรี ยนรู้งาน
. ความสามารถในการปรับใช้ความรู้กบั งานในหน้าที
. ความสําเร็ จของงานทีได้รับมอบหมาย
. อืนๆ (ถ้ามี)
โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมการปฏิบัตหิ น้ าราชการ ดังนี
ตํากว่าความคาดหวังมาก
เท่ากับ คะแนน
ตํากว่าความคาดหวังค่อนข้างมาก
เท่ากับ คะแนน
เป็ นไปตามความคาดหวัง
เท่ากับ คะแนน
สูงกว่าความคาดหวังค่อนข้างมาก
เท่ากับ คะแนน
สูงกว่าความคาดหวังมาก
เท่ากับ คะแนน

การทดลองปฏิ บตั ิ หน้ าที ราชการ
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ตอนที การพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
ให้ผบู้ งั คับบัญชาซึงมีหน้าทีกํากับดูแลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการตรวจสอบการ
พัฒนาผูท้ ดลอง ฯ ว่าได้ดาํ เนินการพัฒนาแล้ว หรื อยังไม่ได้ดาํ เนิ นการพัฒนา โดยให้
ทําเครื องหมาย ในช่อง  ตามหัวข้อ ดังนี
. การปฐมนิเทศ
 ดําเนินการแล้ว
. การเรี ยนรู้ดว้ ยตนเอง
 ดําเนินการแล้ว
. การอบรมสัมมนาร่ วมกัน  ดําเนินการแล้ว
. การอบรมอืนๆ ตามทีส่วนราชการกําหนด (ถ้ามี)
 ดําเนินการแล้ว

 ยังไม่ได้ดาํ เนินการ
 ยังไม่ได้ดาํ เนินการ
 ยังไม่ได้ดาํ เนินการ
 ยังไม่ได้ดาํ เนินการ

----------------------------------------------------
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เอกสารหมายเลข

(ตัวอย่ าง)
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้ าทีราชการ
(สํ าหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้ าทีราชการ)
ครังที ……
2 เดือน ……………….
มีนาคม พ.ศ. …….
4 ถึง วันที ……….
1 เดือน ……………….
มิถุนายน พ.ศ. …….
วันที ……….
วนาลี รักราชการ
ชือผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ (นาย/นาง/นางสาว) …………………………….……………………………….
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบตั ิงาน
บริ หารทัวไป
ตําแหน่ง ……………………………………………
งาน/กลุ่ม/ฝ่ าย ………………………………………………
บริ หารกลาง
ป่ าไม้
กอง/สํานัก …………………………………………กรม/สํ
านักงาน ………………………………………………
จังหวัด . ……………………………..……
ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการเป็ นระยะเวลา ………......…….. เดือน/ปี
2 เดือน ……………...…..
มีนาคม
4 ถึง วันที ……. เดือน ……………….…..
มิถุนายน
ตังแต่ วันที …….
พ.ศ. ………..
พ.ศ. ……….

. ผลสั มฤทธิของการทดลอง
ปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ

ตํากว่า
ความ
คาดหวัง
มาก (1)

1.1 ความสามารถในการเรี ยนรู้งาน
1.2 ความสามารถในการปรับใช้ความรู้กบั
งานในหน้าที
1.3 ความสําเร็ จของงานทีได้รับมอบหมาย
1.4 อืน ๆ (ถ้ามี) ………………………..

. พฤติกรรมการปฏิบัตริ าชการ

ตํากว่าความ เป็ นไป สูงกว่าความ
คาดหวัง ตามความ คาดหวัง
ค่อนข้าง คาดหวัง
ค่อนข้าง
มาก (2)
(3)
มาก (4)



สูงกว่า
ความ
คาดหวัง
มาก (5)


ตํากว่า
ความ
คาดหวัง
มาก (1)

ตํากว่าความ เป็ นไป สูงกว่าความ
คาดหวัง ตามความ คาดหวัง
ค่อนข้าง คาดหวัง
ค่อนข้าง
มาก (2)
(3)
มาก (4)

2.1 ความประพฤติ
2.2 ความมีคุณธรรม จริ ยธรรม
2.3 การรักษาวินยั
2.4 อืน ๆ (ถ้ามี) ………………………...

การทดลองปฏิ บตั ิ หน้ าที ราชการ

สูงกว่า
ความ
คาดหวัง
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. สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

1. ผลสัมฤทธิของการทดลองปฏิบตั ิหน้าที
ราชการ
2. พฤติกรรมของผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที
ราชการ

สรุปผลการประเมิน

คะแนน

ร้ อยละ

ผ่าน
(สู งกว่า
ร้ อยละ 60)

12

80



15

100



ไม่ผ่าน
(ตํากว่า
ร้ อยละ 60)

. ผลการพัฒนาข้ าราชการทีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
 พัฒนาครบ 3 ส่วน
 พัฒนาไม่ครบ 3 ส่วน


สรุปผล การประเมินผลการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ

ํ ามาตรฐานทีกําหนด
 ไม่ตากว่
 ตํากว่ามาตรฐานทีกําหนด

(ลงชือ) …………………………………….
(…………………………………….)
ตําแหน่ง ……………………………………
ประธานกรรมการ
วันที ……… เดือน ………………… พ.ศ. ………..

(ลงชือ) …………………………………….
(…………………………………….)
ตําแหน่ง ……………………………………
กรรมการ
วันที ……… เดือน ……………… พ.ศ. ………..

(ลงชือ) …………………………………….
(…………………………………….)
ตําแหน่ง ……………………………………
กรรมการ
วันที ……… เดือน ……………… พ.ศ. ………..
การทดลองปฏิ บตั ิ หน้ าที ราชการ
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คําอธิบายเอกสารหมายเลข : แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
(สําหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ)
ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลในแบบประเมินให้ครบถ้วน โดยคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิ
หน้าทีราชการ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ ฯ เพือประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ทุก เดือน
อย่างน้อย ครัง คือ ให้ประเมินครังแรก เมือครบ เดือน และประเมินครังที เมือคบ เดือน ขยายระยะเวลาได้
ครัง ครังละ เดือน กรณี กาํ หนดให้มีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ คณะกรรมการฯ จะต้อง
ประเมินเมือครบกําหนดระยะเวลาทีกําหนดขยายด้วย โดยใช้ขอ้ มูลประกอบการประเมิน ได้แก่ บันทึกผลการ
ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการของของผูด้ ูแลการทดลอง ฯ ผลการพัฒนาข้าราชการทีอยู่ระหว่างการทดลองปฏิบตั ิ
หน้าที ราชการ และผลการประเมินของผูบ้ งั คับบัญชา โดยพิจ ารณาความเหมาะสมของผูท้ ดลองปฏิบตั ิ หน้าที
ราชการ จากรายการประเมินต่าง ๆ ดังนี
ข้ อมูลทัวไป : ข้อมูลเบืองต้นของผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ประกอบด้วย
ตําแหน่ง / สังกัด / ระยะเวลาการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
ตอนที ผลสัมฤทธิของการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
. ความสามารถในการเรี ยนรู้งาน
. ความสามารถในการปรับใช้ความรู้กบั งานในหน้าที
. ความสําเร็ จของงานทีได้รับมอบหมาย
. อืน ๆ (ถ้ามี)
โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนผลสัมฤทธิของการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ดังนี
ตํากว่าความคาดหวังมาก
เท่ากับ คะแนน
ตํากว่าความคาดหวังค่อนข้างมาก
เท่ากับ คะแนน
เป็ นไปตามความคาดหวัง
เท่ากับ คะแนน
สูงกว่าความคาดหวังค่อนข้างมาก
เท่ากับ คะแนน
สูงกว่าความคาดหวังมาก
เท่ากับ คะแนน
ตอนที พฤติกรรมการปฏิบัตริ าชการ
. ความสามารถในการเรี ยนรู้งาน
. ความสามารถในการปรับใช้ความรู้กบั งานในหน้าที
. ความสําเร็ จของงานทีได้รับมอบหมาย
. อืน ๆ (ถ้ามี)

การทดลองปฏิ บตั ิ หน้ าที ราชการ
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โดยกําหนดเกณฑ์การให้คะแนนพฤติกรรมการปฏิบตั ิราชการ ดังนี
ตํากว่าความคาดหวังมาก
เท่ากับ
ตํากว่าความคาดหวังค่อนข้างมาก
เท่ากับ
เป็ นไปตามความคาดหวังค่อนข้างมาก
เท่ากับ
สูงกว่าความคาดหวังค่อนข้างมาก
เท่ากับ
สูงกว่าความคาดหวังมาก
เท่ากับ

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

ตอนที สรุ ปผลการประเมิน
รายการประเมิน ประกอบด้วย
) ผลสัมฤทธิของการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
) พฤติกรรมของผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
ผลการประเมิน ประกอบด้วย
- คะแนน
= คะแนน
- ร้อยละของคะแนน
= ร้อยละ
สรุ ปผลการประเมิน ประกอบด้วย
- ผ่าน
(สูงกว่าร้อยละ )
- ไม่ผา่ น
(ตํากว่าร้อยละ )

วิธีการสรุปผลการประเมิน
ให้นาํ คะแนนรวมทีได้จากการประเมินผลสัมฤทธิของการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ และพฤติกรรม
การปฏิบตั ิราชการ ไปคํานวณคะแนนผลการประเมิน และสรุ ปผลการประเมิน ดังนี
ผลการประเมิน (คะแนน)

=

คะแนนทีได้แต่ละรายการประเมิน

ตัวอย่างวิธีการให้ คะแนน
. ผลสัมฤทธิของการทดลองปฏิบตั หิ น้ าทีราชการ
. ความสามารถในการเรี ยนรู้งาน
ประเมินได้ =
. ความสามารถในการปรับใช้ความรู้กบั งานในหน้าที ประเมินได้ =
. ความสําเร็ จของงานทีได้รับมอบหมาย
ประเมินได้ =
รวมคะแนนผลสัมฤทธิของการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
=( + + ) =

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

การทดลองปฏิ บตั ิ หน้ าที ราชการ
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. พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
. ความประพฤติ
. ความมีคุณธรรม จริ ยธรรม
. การรักษาวินยั
รวมคะแนนพฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
ผลการประเมิน ( ร้อยละ )

=

ประเมินได้
ประเมินได้
ประเมินได้
=( + +

=
=
=
) =

คะแนน
คะแนน
คะแนน
คะแนน

คะแนนทีได้จากการประเมิน x
คะแนนทังหมดเท่ากับ คะแนน

ตัวอย่างวิธีการคํานวณคะแนน (ร้ อยละ)
. ผลสัมฤทธิของการทดลองปฏิบตั หิ น้ าทีราชการ =

X

=

ร้ อยละ

. พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ

X

=

ร้ อยละ

=

สรุปผลการประเมิน : ผู้ทดลองฯ ต้องได้ คะแนนในแต่ละส่ วนไม่น้อยกว่าร้ อยละ
จึงถือว่าเป็ นผู้ผ่านการประเมินฯ
ตอนที ผลการพัฒนาข้ าราชการทีอยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
 พัฒนาครบ
ส่วน
 พัฒนาไม่ครบ
ส่วน
สรุ ปผล การประเมินผลการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
 ไม่ตากว่
ํ ามาตรฐานทีกําหนด
 ตํากว่ามาตรฐานทีกําหนด

----------------------------------------------------
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เอกสารหมายเลข

(ตัวอย่ าง)
แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้ าทีราชการ
(สํ าหรับประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้ าทีราชการ)
วนาลี รักราชการ
ของ (นาย, นาง, นางสาว) …………………………………………….
กรมป่ าไม้
/ ลงวันที ……………….…….
ตามที …………………….….……
ได้มีคาํ สัง ที ………....……..
แต่งตังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการเพือดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิ
วนาลี รักราชการ
หน้าทีราชการของ (นาย, นาง, นางสาว) ……………………………………………………...……………………
เจ้าพนักงานป่ าไม้ปฏิบตั ิงาน
ซึงได้รับการบรรจุและแต่งตังให้ดาํ รงตําแหน่ง …………………………………………………….……………...
บริ หารทัวไป
บริ หารกลาง
ฝ่ าย/งาน/กลุ่มงาน ………………………………………..
กอง/สํานัก/ศูนย์ ………………….…………………..
2 เดือน …………..…..
มีนาคม
มิถุนายน พ.ศ. ………… นัน
ตังแต่วนั ที …….
พ.ศ. …….… ถึง วันที ……. เดือน ………………..
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ได้ประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที
ราชการของข้าราชการดังกล่าว ปรากฏผลการประเมินการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ดังนี

การประเมินครังที
2 เดือน ………………..
มีนาคม
มิถุนายน พ.ศ. …………
ระหว่างวันที …….
พ.ศ. ………… ถึง วันที ……. เดือน ………….……..

ํ ามาตรฐานทีกําหนด เห็นควรให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการต่อไป
 ไม่ตากว่
 ตํากว่ามาตรฐานทีกําหนด เห็นควรให้ออกจากราชการ
เหตุผล ……………………………………………………………………………………………………
………………….………………………………………………………………………………………………….
………………………….………………………………………………………………………………………….
(ลงชือ) …………………………………….
(…………………………………….)
ตําแหน่ง ……………………………………
ประธานกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
วันที ……… เดือน ……..………… พ.ศ. ………..
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ความเห็นของผู้มีอํานาจสั งบรรจุตามมาตรา 57
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

(ลงชือ) …………………………………….
(…………………..………………….)
อธิบดีกรมป่ าไม้
วันที ……… เดือน ………………… พ.ศ. ………..

หมายเหตุ รายงานผูม้ ีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา 57 เฉพาะกรณี ตากว่
ํ ามาตรฐานทีกําหนด
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การประเมินครังที 2
2 เดือน ………….…..
มิถุนายน พ.ศ. ………… ถึง วันที ……. เดือน ………….……..
กันยายน พ.ศ. …………
ระหว่างวันที …….
การพัฒนาในระหว่างทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ

 พัฒนาครบ 3 ส่วน

 พัฒนาไม่ครบ 3 ส่วน

 ไม่ตากว่

ํ ามาตรฐานทีกําหนด
เห็นควรให้รับราชการต่อไป
 ตํากว่ามาตรฐานทีกําหนด
เห็นควรให้ออกจากราชการ
 เห็นควรให้ขยายระยะเวลาทดลอง
ปฏิบตั ิหน้าทีราชการต่อไปอีก ……….. เดือน
เหตุผล …………………………………………………………………………………………………………….
…………………….……………………………………………………………………………………………….
………………………………….………………………………………………………………………………….
ผลการประเมินการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ

(ลงชือ) …………………………………….
(…………………..………………….)
ตําแหน่ง ………………………………………
ประธานกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
วันที ……… เดือน ………………… พ.ศ. ………..

ความเห็นของผู้มีอํานาจสั งบรรจุตามมาตรา 57
………….………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………….………………………………………………….
……………………………………………………………….…………………………………………………….
(ลงชือ) …………………………………….
(…………………..………………….)
อธิบดีกรมป่ าไม้
วันที ……… เดือน ………………… พ.ศ. ………..
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คําอธิบายเอกสารหมายเลข : แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
(สําหรับประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ)
ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลในแบบประเมินให้ครบถ้วน โดยประธานกรรมการรายงานตามแบบรายงานฯ
ต่อผูม้ ีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา เมือครบกําหนดระยะเวลาการประเมินฯ
ข้ อมูลทัวไป : ข้อมูลเบืองต้นของผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ประกอบด้วย
ตําแหน่ง / สังกัด / ระยะเวลาการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
การประเมิน ครังที : ผลการประเมินรวมเมือทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ครบสามเดือน
 ไม่ตากว่
ํ ามาตรฐานทีกําหนด
เห็นควรให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการต่อไป
 ตํากว่ามาตรฐานทีกําหนด
เห็นควรให้ออกจากราชการ
เหตุผล กรณี ผลการประเมินตํากว่ามาตรฐานที กําหนด เห็นควรให้ออกจากราชการให้แสดง
เหตุผลหรื อความเห็นประกอบด้วย เพือรายงานผูม้ ีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ต่อไป
การประเมินครังที : ผลการประเมินรวมเมือทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
ครบหกเดือน ประกอบด้วย
การพัฒนาในระหว่างทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
 พัฒนาครบ
ส่วน
 พัฒนาไม่ครบ
ส่วน
ผลการประเมินการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
 ไม่ตากว่
ํ ามาตรฐานทีกําหนด
เห็นควรให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการต่อไป
 ตํากว่ามาตรฐานทีกําหนด
เห็นควรให้ออกจากราชการ
 เห็นควรให้ขยายระยะเวลาการทดลอง
ปฏิบตั ิหน้าทีราชการต่อไป.......เดือน
เหตุผล กรณี ผลการประเมินตํากว่ามาตรฐานทีกําหนด เห็นควรให้ออกจากราชการ ให้แสดง
เหตุผลหรื อความเห็นประกอบด้วย เพือรายงานผูม้ ีอาํ นาจสังบรรจุมาตรา ต่อไป
----------------------------------------------------
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เอกสารหมายเลข 6

(ตัวอย่ าง)
แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้ าทีราชการ
กรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้ าทีราชการ
ระหว่างวันที ……. เดือน ……………….. พ.ศ. ………… ถึง วันที ……. เดือน ……………….. พ.ศ. …………
การพัฒนาในระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ

 พัฒนาครบ
3 ส่วน
 พัฒนาไม่ครบ 3 ส่วน

ผลการประเมินการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ

 ไม่ตากว่
ํ ามาตรฐานทีกําหนด เห็นควรให้รับราชการต่อไป
 ตํากว่ามาตรฐานทีกําหนด เห็นควรให้ออกจากราชการ

เหตุผล …………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………….…………………………………………………………………………….
……………………………………….…………………………………………………………………………….
(ลงชือ) …………………………………….
(…………………..………………….)
ตําแหน่ง ………………………………………
ประธานกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ
วันที ……… เดือน ………………… พ.ศ. ………..

ความเห็นของผู้มีอํานาจสั งบรรจุตามมาตรา 57
………………………………………………….………………………………………………………………….
………………………………………………………….………………………………………………………….
……………………………………………………….…………………………………………………………….
(ลงชือ) …………………………………….
(…………………..………………….)
อธิบดีกรมป่ าไม้
วันที ……… เดือน ………………… พ.ศ. ………..
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คําอธิบายเอกสารหมายเลข : แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
กรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบตั หิ น้ าทีราชการ
ให้กรอกรายละเอียดข้อมูลในแบบประเมินให้ครบถ้วน กรณี ขยายระยะเวลาการทดลองปฏิบตั ิหน้าที
ราชการ ครังที (ครบ เดือน) และขยายระยะเวลาการทดลองปฏิบตั ิหน้าทีราชการ ครังที (ครบ เดือน) โดย
ประธานกรรมการ รายงานตามแบบรายงาน ฯ ต่อผูม้ ีอาํ นาจสั งบรรจุตามมาตรา เมือครบกําหนดการขยาย
ระยะเวลาการประเมิน ฯ ประกอบด้วย
การพัฒนาในระหว่างทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
 พัฒนาครบ
ส่วน
 พัฒนาไม่ครบ
ส่วน
ผลการประเมินการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีราชการ
 ไม่ตากว่
ํ ามาตรฐานทีกําหนด
เห็นควรให้รับราชการต่อไป
 เห็นควรให้ขยายระยะเวลาการทดลอง
ปฏิบตั ิหน้าทีราชการต่อไป.......เดือน
 ตํากว่ามาตรฐานทีกําหนด
เห็นควรให้ออกจากราชการ
เหตุผล กรณี ผลการประเมินตํากว่ามาตรฐานทีกําหนด เห็นควรให้ออกจากราชการ ให้แสดงเหตุผลหรื อ
ความเห็นประกอบด้วย เพือรายงานผูม้ ีอาํ นาจสังบรรจุตามมาตรา ต่อไป
----------------------------------------------------
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