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.ใหค้ณะกรรมการตามคาํสงักรมป่าไม ้ที                    /  ลงวนัที             กุมภาพนัธ์  

ทาํการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ โดยประเมนิครังแรก เมือผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ ครบ  

เดือน และประเมนิครังทีสอง เมือผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ ครบ  เดือน โดยนาํผลการพฒันาผูท้ดลองปฏิบติั

หนา้ทีราชการในระหว่างทดลองปฏิบติัหน้าทีราชการ บนัทึกผลการทดลองปฏิบติัหน้าทีราชการของผูดู้แลการ

ทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ และผลการประเมินการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการของผูบ้งัคบับญัชามาเป็นขอ้มูล

ประกอบการประเมินผลของคณะกรรมการฯ 

  . กาํหนดระยะเวลาการทดลองปฏิบติัหน้าทีราชการ ให้ผูท้ดลองการปฏิบติัหน้าทีราชการใน

ตาํแหน่งทีไดรั้บการแต่งตงัเป็นเวลา  เดือน กรณีไม่สามารถประเมินผลการทดลองปฏิบตัิหน้าทีราชการได ้

ใหข้ยายเวลาไดค้รังละ  เดือน ไม่เกิน  ครัง รวมระยะเวลาการทดลองการปฏิบติัหน้าทีราชการและเวลาทีขยายแลว้ 

ตอ้งไม่เกิน  ปี จึงถือว่าเป็นผูผ้า่นการทดลองการปฏิบติัหนา้ทีราชการ สาํหรับการนับระยะเวลาการทดลองการ

ปฏิบติัหนา้ทีราชการในการยา้ยไปดาํรงตาํแหน่งต่างๆ ใหเ้ป็นไปตามทีกาํหนดในกฎ ก.พ. ว่าดว้ยการทดลองปฏิบติั

หนา้ทีราชการฯ 

  . กาํหนดให้มีการพฒันาผูท้ดลองปฏิบติัหน้าทีราชการ ใน  ส่วน เพือนาํผลการพฒันามาใช้

ประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ หากดําเนินการไม่ครบ  ส่วน จะถือว่า  ผู้ทดลองปฏิบัติ

หน้าทีราชการไม่ผ่านการพฒันา และไม่ผ่านการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ ดงันี 
 

ส่วนที   การปฐมนิเทศ เพือใหผู้ท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการมีความรู้เกียวกบัโครงสร้างอาํนาจ

หนา้ที  ผูบ้ริหาร และวฒันธรรมของส่วนราชการรวมทงัสร้างขวญัและกาํลงัใจ 

ส่วนที   การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพือให้ผูท้ดลองปฏิบติัหน้าทีราชการมีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง

เกียวกบักฎหมาย กฎ และระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
ส่วนที   การฝึกอบรมสัมมนาร่วมกนั  เพือปลกูฝังการประพฤติปฏิบติัตนใหเ้ป็นขา้ราชการทีดี 

  อนึง กรณีระหว่างทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการใหมี้การพฒันาขา้ราชการ เพือใหรู้้ระเบียบแบบ

แผนของทางราชการและเป็นขา้ราชการทีดี โดยใหถื้อว่าระยะเวลาในการพฒันาเป็นเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ที

ราชการดว้ยนนั ใหผู้ท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการเขา้รับการพฒันาตามทีส่วนฝึกอบรม สาํนกับริหารกลางกาํหนด 

และตามทีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิงแวดลอ้มกาํหนด 

 

 

แนวทางการดําเนินการในเรืองการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

ผู้ทีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 
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  . ให้ผูบ้งัคบับญัชาซึงมีหน้าทีกาํกบัดูแลการปฏิบติังานของขา้ราชการทีทดลองปฏิบติัหน้าที

ราชการ ดาํเนินการมอบหมายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร (ตามแบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

ตามเอกสารหมายเลข ) ชีแจงให้ผูท้ดลองปฏิบติัหน้าทีราชการเข้าใจอย่างชดัเจนเกียวกับวิธีปฏิบติังาน การ

ประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และเกณฑ์การประเมิน รวมทงัผลทีจะเกิดจากการทดลองปฏิบติั

หนา้ทีราชการ ตงัแต่เริมตน้การทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 
  . ใหผู้ดู้แลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการติดตามผลการปฏิบติังานของผูท้ดลองปฏิบติัหน้าที

ราชการ และใหข้อ้มลูยอ้นกลบัเกียวกบัการทาํงาน ตลอดทงัเรืองอืนๆ ทีเกิดขึนในกระบวนการทดลองการปฏิบติั

ราชการ แก่ผูท้ดลองฯ เพือรับทราบขอ้มูลและทาํความเขา้ใจ ทุก  เดือนโดยจดัทาํบนัทึกผลการทดลอง (ตาม

แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการสําหรับผู้ ดูแลฯ ตามเอกสารหมายเลข )โดยติดตามผลการ

ปฏิบติังานและพฤติกรรมทุกดา้นตามทีกาํหนดไวใ้นแบบมอบหมายงาน และรายงานผูบ้งัคบับญัชาเพือใชเ้ป็น

ขอ้มลูประกอบการประเมินของผูบ้งัคบับญัชาและคณะกรรมการประเมินฯต่อไป และใหแ้จง้ผูท้ดลองฯ รับทราบดว้ย 

. ให้ผูบ้งัคบับญัชาซึงมีหน้าทีกาํกับดูแลประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าทีราชการ ทุกสิน

รอบการประเมิน (ตามแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการสําหรับผู้บังคับบัญชาตามเอกสาร

หมายเลข  ) ส่งผลใหค้ณะกรรมการฯ 

. ให้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าทีราชการ (ตามแบบประเมินผลการ

ทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการสําหรับคณะกรรมการฯ ตามเอกสารหมายเลข ) โดยให้ดาํเนินการจัดให้มีการ

ประชุมคณะกรรมการฯ เพือประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าทีราชการ โดยใชข้้อมูลประกอบการประเมิน 

ไดแ้ก่ บนัทึกผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการของผูดู้แลการทดลองฯ ผลการพฒันาขา้ราชการทีอยูร่ะหว่างการ

ทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ ผลการประเมินของผูบ้งัคบับญัชา 

. ใหป้ระธานกรรมการประเมินผลการทดลองฯ รายงานผลการประเมินต่อผูมี้อาํนาจสั งบรรจุ

ตามมาตรา  (ตามแบบรายงานการประเมนิผลการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการสําหรับประธานกรรมการฯ ตาม

เอกสารหมายเลข ) พร้อมเอกสารหมายเลข -  มากรมป่าไมเ้พือพิจารณาสงัการต่อไป 

. กรณีขา้ราชการผูท้ดลองปฏิบติัหน้าทีราชการไดป้ฏิบติัหน้าทีครบ  เดือนแลว้แต่มีผลการ

ทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการตาํกว่าเกณฑ์มาตรฐานทีกําหนด (ตํากว่า ร้อยละ ) อาจตอ้งขยายเวลาการทดลอง

ปฏิบติัหน้าทีราชการ  เนืองจากไม่สามารถประเมินผลการทดลองปฏิบตัิหน้าทีราชการไดอ้ย่างชดัเจน กรณี

ลาคลอดบุตร ลาป่วยจาํเป็นตอ้งรักษาตวัเป็นเวลานาน ลาป่วยเพราะประสบอนัตรายในขณะปฏิบติัราชการตาม

หนา้ที หรือในขณะเดินทางไป หรือกลบัจากปฏิบติัราชการตามหน้าที หรือลาเขา้รับการตรวจเลือก หรือเขา้รับ

การเตรียมพล ประกอบกบักรมป่าไมไ้ดก้าํหนดระยะเวลาการทดลองการปฏิบติัหนา้ทีราชการของผูท้ดลองปฏิบติั

หนา้ทีราชการฯ มีกาํหนด  เดือน กรณีนีจึงขยายระยะเวลาได ้  ครัง ครังละ  เดือน ให้รายงานผลการทดลอง
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ปฏิบติัหนา้ทีราชการใหผู้มี้อาํนาจสงับรรจุตามมาตรา  พร้อมทงัให้เหตุผลและแสดงความเห็นไวด้ว้ยและแจง้

ใหผู้ท้ดลองฯ และผูเ้กียวขอ้งทราบดว้ย ดงันี 
.  หากพิจารณาเห็นควรขยายระยะเวลา  การทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการต่อไป อีก  เดือน 

ใหป้ระธานรายงานผลการประเมินผลการทดลองฯ (ตามแบบรายงานการประเมนิผลการทดลองปฏิบัตหิน้าที

ราชการสําหรับประธานกรรมการฯ ตามเอกสารหมายเลข  ) 
.  หากพิจารณาเห็นควรให้ออกจากราชการ ให้ประธานรายงานผลการประเมินให้ผูมี้

อาํนาจสั งบรรจุตามมาตรา  (ตามแบบรายงานการประเมินผลฯ กรณี ขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที

ราชการตามเอกสารหมายเลข  ) 
.  หากผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการไดรั้บการขยายระยะเวลาครบกาํหนดระยะเวลารวม

แลว้  ปี และยงัมีผลการประเมินตาํกว่าเกณฑห์รือมาตรฐานทีกาํหนด ใหร้ายงานผูมี้อาํนาจสงับรรจุตามมาตรา  

เพือพิจารณาสงัการใหอ้อกจากราชการ โดยไม่อาจพิจารณาขยายระยะเวลาการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการไดอี้ก 

. กรณีระหวา่งทดลองปฏิบติัหน้าทีราชการ ผูบ้งัคบับญัชาซึงมีหน้าทีกาํกบัดูแลการปฏิบติังาน

ของราชการผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ พิจารณาเห็นว่าผูท้ดลองปฏิบติัหน้าทีราชการผูใ้ดน่าจะมีผลการทดลองฯ 

ตาํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด (ตาํกว่าร้อยละ ) อาจขอให้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองฯประเมินให้ก่อน

ครบกาํหนดเวลาประเมินฯ ตามทีกาํหนดไว ้แลว้รายงานผลการประเมินให้ผูมี้อาํนาจสั งบรรจุตามมาตรา  

พิจารณาสงัการก็ได ้

. เมือผูมี้อาํนาจสงับรรจุตามมาตรา  ไดมี้คาํสงัใหผู้ท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการเป็นผูผ้า่น

การทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ ใหแ้จง้ผูน้นัทราบ และประกาศใหท้ราบโดยทวักนั 
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การประเมนิผลการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ ใหค้ณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติั

หนา้ทีราชการ จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการ ฯ เพือประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ โดยใชข้อ้มูล

ประกอบการประเมิน ดังนี บันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการของผูดู้แลการทดลองฯ ผลการพฒันา

ขา้ราชการทีอยูร่ะหว่างการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ และผลการประเมินของผูบ้งัคบับญัชา โดยพิจารณาความ

เหมาะสมของผูท้ดลองปฏิบัติหน้าทีราชการจากรายการประเมินต่างๆ สําหรับรายละเอียดประกอบการ

ประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าทีราชการ กรมป่าไมไ้ดก้าํหนดแนวทางในการประเมินผลการทดลองปฏิบติั

หน้าทีราชการเพือเป็นแนวทางในการประเมิน ทังนี สาํนัก/กลุ่ม/กอง อาจกาํหนดรายละเอียดประกอบการ

ประเมินฯ เพิมเติมจากรายละเอียดขา้งตน้เพือเป็นแนวทางในการประเมินผลการปฏิบติัหนา้ทีราชการต่อไป 

 . ผลสัมฤทธิของการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

  .  ความสามารถในการเรียนรู้งาน หมายถึง เป็นบุคคลทีมีคุณลกัษณะนิสยัใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ทีแสดง

พฤติกรรมถึงความกระตือรือร้น สนใจเสาะแสวงหาความรู้อยู่เสมอ ในอนัทีจะเพิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ 

และสามารถนาํความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ เช่น การอ่านหนงัสือหรือคู่มือต่างๆ ทีเป็นประโยชน์ต่อการทาํงาน 

การคน้ควา้หาความรู้ผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์สารสนเทศ การซกัถามขอ้มูลจากผูรู้้และมีประสบการณ์ รวมทงั

สามารถจบัใจความสาํคญัจากการเรียนรู้ เพือแยกแยะและเลือกสาระทีไดม้าใชอ้ยา่งมีเหตุผล 

  .  ความสามารถในการปรับใช้ความรู้กบังานในหน้าที หมายถึง ความสามารถในการนาํความรู้ 

ไปวิเคราะห์หรือนาํไปใชเ้ป็นขอ้อา้งอิงใหเ้กิดประโยชน์ในงานทีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเหมาะสมแต่ละโอกาส 

  .  ความสําเร็จของงานทีได้รับมอบหมาย หมายถึง ผลผลิตของงานทีเกิดจากการปฏิบติังาน

ตามทีไดรั้บมอบหมายจากผูบ้งัคบับญัชา 

 . พฤตกิรรมการปฏิบัตริาชการ 

  .  ความประพฤต ิหมายถึง ลกัษณะพฤติกรรมทีแสดงออกถึงความวิริยะ อุตสาหะ ตรงต่อเวลา 

ต่องานในหนา้ทีความรับผดิชอบ แสดงออกถึงความตงัใจทีจะทาํงานให้สาํเร็จ มีความอดทน ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหา

อุปสรรค ยอมรับภาระหนา้ทีของตนเพือดาํเนินงานใหส้าํเร็จโดยคาํนึงถึงเป้าหมายของงานเป็นหลกั มีความสามารถ

ในการติดต่อกบับุคคลอืนดว้ยความเขา้ใจอนัดี เพือเกิดความร่วมมือประสานงาน ประพฤติตามระเบียบและกฎหมาย

ทีหน่วยงานหรือองคก์รกาํหนดไว ้มีความซือสตัยสุ์จริตต่อตนเองและหนา้ที เชือฟังและใหค้วามเคารพผูบ้งัคบับญัชา 

แสดงออกถึงความเสียสละและอุทิศเวลาให้กบัราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการประพฤติตนเป็น

แบบอยา่งแก่บุคคลทวัไป 

  .  ความมีคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การประพฤติตนให้ตงัมนัอยู่ในความดี ทงัทางดา้น

ความคิด คาํพดู และการกระทาํ การปฏิบติัตามหลกัศาสนา จารีต ประเพณีวฒันธรรม หรือความเชือของสังคม 

และประพฤติอย่างสมาํเสมอ ซึงความประพฤติดงักล่าวทีแสดงออกนัน เป็นทียอมรับว่าเป็นสิงทีดีงาม ถูกตอ้ง 

 

คาํชีแจงประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 
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ตามจารีตประเพณีของสังคม เช่น การแสดงออกถึงนาํใจ ช่วยเหลือและให้ความร่วมมือในการปฏิบติังาน กลา้

และรับผดิชอบในสิงทีไดก้ระทาํ 

  .  การรักษาวินัย หมายถึงการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนและขอ้บังคบัของทาง

ราชการและตามทีส่วนราชการกาํหนด 

 

สัดส่วนของคะแนน ประกอบดว้ย 

 . ผลสมัฤทธิของการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการมีคะแนนเต็มเท่ากบั          คะแนน  

คิดเป็นสดัส่วนเท่ากบัร้อยละ  

 . พฤติกรรมของผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการมีคะแนนเต็มเท่ากบั          คะแนน 

คิดเป็นสดัส่วนเท่ากบัร้อยละ  

เกณฑ์การประเมนิ 

 ตาํกว่าความคาดหวงัมาก   เท่ากบั   คะแนน 

 ตาํกว่าความคาดหวงัค่อนขา้งมาก  เท่ากบั   คะแนน 

 เป็นไปตามความคาดหวงัค่อนขา้งมาก เท่ากบั   คะแนน 

 สูงกว่าความคาดหวงัค่อนขา้งมาก  เท่ากบั   คะแนน 

 สูงกว่าความคาดหวงัมาก   เท่ากบั   คะแนน 

มาตรฐานการประเมนิ  

 ผูท้ดลองตอ้งมีผลการประเมินในแต่ละส่วน  ประกอบดว้ย 

 . ผลสมัฤทธิของการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ ไดไ้ม่ตาํกว่าร้อยละ  

 . พฤติกรรมของผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ ไดไ้ม่ตาํกว่าร้อยละ   

 

การกําหนดสัดส่วนคะแนน เกณฑ์การประเมิน และมาตรฐานการประเมิน 
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คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการ ดาํเนินการจัดให้มีการประชุม

คณะกรรมการฯ เพือประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ โดยใชข้อ้มลูประกอบการประเมิน ไดแ้ก่ บนัทึก

ผลการทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการของผูดู้แลการทดลอง ฯ ผลการพฒันาขา้ราชการทีอยู่ระหว่างการทดลอง

ปฏิบติัหนา้ทีราชการ และการประเมินของผูบ้งัคบับญัชา 
 

 สดัส่วนของคะแนนและมาตรฐานการประเมิน ประกอบดว้ย 

 ส่วนที     คะแนนผลสมัฤทธิของการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ      

 นาํหนกัร้อยละ  และมีคะแนนเต็มร้อยละ  

 ส่วนที     คะแนนพฤติกรรมของผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ        

 นาํหนกัร้อยละ    และมีคะแนนเต็มร้อยละ  
 

 มาตรฐานการประเมินแต่ละส่วนต้องได้คะแนน  ไม่ตาํกว่าร้อยละ  

การประเมนิ ครังที   :  เมือผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการไดท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการมาแลว้เป็นเวลา  เดือน 

หากปรากฏว่า  

( ) ผลการประเมนิตาํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด เห็นควรให้ทดลองปฏิบติัหน้าทีราชการต่อไป  ให้เก็บผล

การประเมินดงักล่าวไว ้แลว้ประเมินอีกครังเมือทดลองปฏิบติัหน้าทีราชการครบ  เดือน และเมือประเมินแลว้

ปรากฏว่าผลการประเมินไม่ตาํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด ใหร้ายงานผูมี้อาํนาจสงับรรจุตามมาตรา   

( ) ผลการประเมนิตาํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด เห็นควรใหอ้อกจากราชการ ใหแ้สดงเหตุผลหรือความเห็น

ประกอบดว้ย และประธานรายงานผลการประเมินใหผู้มี้อาํนาจสงับรรจุตามมาตรา  

 กรณีผูมี้อาํนาจสงับรรจุ ฯ เห็นควรให้ทดลองปฏิบติัหน้าทีราชการต่อไป ให้สั งให้ทดลองปฏิบติัหน้าที

ราชการต่อไป ในการนี ใหแ้สดงเหตุผลหรือความเห็นไวด้ว้ย แลว้แจง้ไหผู้ท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการและผูเ้กียวขอ้ง

ทราบ 

 กรณีผูมี้อาํนาจสงับรรจุ เห็นว่าไม่ควรใหท้ดลองปฏิบติัหน้าทีราชการต่อไป ให้มีคาํสั งให้ผูน้ันออกจาก

ราชการภายในหา้วนัทาํการ นบัแต่วนัทีไดรั้บรายงาน แลว้แจง้ใหผู้น้นัทราบในการนี ผูมี้อาํนาจสงับรรจุตามมาตรา  

อาจสงัใหผู้น้นัออกจากราชการได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอใหค้รบกาํหนดเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ  

( ) กรณีระหว่างทดลองปฏิบติัหน้าทีราชการ ผูบ้งัคบับญัชาซึงมีหน้าทีกาํกับดูแลการปฏิบติังานของ

ขา้ราชการผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ พิจารณาเห็นว่าผูท้ดลองปฏิบติัหน้าทีราชการผูใ้ดน่าจะมีผลการทดลอง ฯ 

ตาํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด (ตาํกว่าร้อยละ )  อาจขอใหค้ณะกรรมการประเมินผลการทดลองฯประเมินก่อนครบ

กาํหนดเวลาประเมินฯ ตามทีกาํหนดไวแ้ลว้รายงานผลการประเมินฯ ให้ผูมี้อาํนาจสั งบรรจุตามมาตรา  

พิจารณาสงัการ 

 

เกณฑ์การประเมิน 
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( ) ในกรณีทีประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการก่อนครบกาํหนดเวลาประเมิน และปรากฏว่าผล

การประเมินตาํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด แต่ผูมี้อาํนาจสงับรรจุตามมาตรา  เห็นควรให้ทดลองปฏิบติัหน้าทีราชการ 

ใหส้งัใหท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ ใหส้งัใหท้ดลองปฏิบติัหน้าทีราชการต่อไป ในการนี ให้แสดงเหตุผลหรือ

ความเห็นไวด้ว้ย แลว้แจง้ใหผู้ท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการและผูเ้กียวขอ้งทราบ เพือดาํเนินการต่อไป 

การประเมินครังที  : เมือผูท้ดลองปฏิบติัหน้าทีราชการไดท้ดลองปฏิบติัหน้าทีราชการครบ  เดือนแลว้ หาก

ปรากฏว่า  

( ) ผลการประเมนิไม่ตาํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด เห็นควรใหรั้บราชการต่อไปให้ประธานรายงานผลการ

ประเมินใหผู้มี้อาํนาจสั งบรรจุตามมาตรา  เพือมีคาํสั งให้ผูท้ดลองปฏิบติัหน้าทีราชการนัน รับราชการต่อไป 

แลว้แจง้ใหผู้น้นัทราบ 

( ) ผลการประเมนิตาํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด เห็นควรใหอ้อกจากราชการ ใหแ้สดงเหตุผลหรือความเห็น

ประกอบดว้ย และประธานรายงานผลการประเมินใหผู้มี้อาํนาจสงับรรจุตามมาตรา   

  กรณีผูมี้อาํนาจสั งบรรจุตามมาตรา  เห็นควรให้ขยายเวลาการทดลองปฏิบติัหน้าที

ราชการออกไปไดไ้ม่เกิน  ครัง ครังละ  เดือน แต่เมือรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกิน  ปี ในการนี ให้แสดงเหตุผลหรือ

ความเห็นไวด้ว้ยแลว้แจง้ใหผู้ท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการและผูเ้กียวขอ้งทราบ เพือดาํเนินการต่อไป 

  กรณีผูมี้อาํนาจสั งบรรจุตามมาตรา  เห็นว่าไม่ควรให้ทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการ

ต่อไป หรือไม่ควรขยายเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ ใหมี้คาํสงัให้ผูน้ันออกจากราชการภายในห้าวนัทาํการ 

นบัแต่วนัทีไดรั้บรายงาน แลว้แจง้ใหผู้น้ันทราบ ในการนี ผูมี้อาํนาจสั งบรรจุตามมาตรา  อาจสั งให้ผูน้ันออก

จากราชการได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอใหค้รบก่อนกาํหนดเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ  

( ) กรณีระหว่างทดลองปฏิบติัหน้าทีราชการ ผูบ้งัคบับญัชาซึงมีหน้าทีกาํกับดูแลการปฏิบัติงานของ

ขา้ราชการผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ พิจารณาเห็นว่าผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการผูใ้ดน่าจะมีผลการทดลองฯ 

ตาํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด ( ตาํกว่าร้อยละ ) อาจขอให้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองฯ ประเมินก่อน

ครบกาํหนดเวลาประเมินฯ ตามทีกาํหนดไวแ้ลว้รายงานผลการประเมินฯ ตามทีกาํหนดไวแ้ลว้รายงานผลการ

ประเมินฯ ใหผู้มี้อาํนาจสงับรรจุตามมาตรา  พิจารณาสงัการ  

( ) ในกรณีทีประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการก่อนครบกาํหนดเวลาประเมิน และปรากฏว่าผล

การประเมินตาํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด แต่ผูมี้อาํนาจสงับรรจุตามมาตรา  เห็นควรให้ทดลองปฏิบติัหน้าทีราชการ 

ใหส้งัใหท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการและผูเ้กียวขอ้งทราบ เพือดาํเนินการต่อไป 

กรณขียายระยะเวลาการประเมนิ  

 กรณีข้าราชการผู้ ไม่ผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการ ปรากฏเป็นผู้ ต้องขยาย

ระยะเวลาการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ ให้ผู้เกยีวข้องดําเนินการประเมนิผลการทดลอง ดังนี 
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การประเมินครังที  : เมือผูท้ดลองปฏิบติัหน้าทีราชการครบ  เดือน (กรณีขยายระยะเวลาการทดลองปฏิบัติ

หนา้ทีราชการ ครังที ) หากปรากฏว่า  

( ) ผลการประเมนิไม่ตาํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด เห็นควรใหรั้บราชการต่อไป ใหป้ระธานรายงานผลการ

ประเมินให้ผูมี้อาํนาจสั งบรรจุตามมาตรา  เพือมีคาํสั งให้ผูท้ดลองปฏิบติัหน้าทีราชการนันรับราชการต่อไป 

แลว้แจง้ใหผู้น้นัทราบ  

( ) ผลการประเมนิตาํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด เห็นควรใหอ้อกจากราชการใหแ้สดงเหตุผลหรือความเห็น

ประกอบดว้ย และประธานรายงานผลการประเมินใหผู้มี้อาํนาจสงับรรจุตามมาตรา  

 กรณีผูมี้อาํนาจสั งบรรจุตามมาตรา  เห็นควรให้ขยายเวลาการทดลองปฏิบตัิหน้าทีราชการ 

ให้สงัขยายเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ ใหมี้คาํสั งให้ผูน้ันออกจากราชการภายในห้าวนัทาํการ นับแต่วนัที

ไดรั้บรายงาน แลว้แจง้ใหผู้น้นัทราบ ในการนี ผูมี้อาํนาจสั งบรรจุตามมาตรา  อาจสั งให้ผูน้ันออกจากราชการ

ได ้โดยไม่จาํเป็นตอ้งรอใหค้รบกาํหนดเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

การประเมนิครังที  : เมือผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการไดท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ ครบ  เดือน (กรณีขยาย

ระยะเวลาการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ ครังที ) หากปรากฏว่า  

( ) ผลการประเมนิไม่ตาํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด เห็นควรใหรั้บราชการต่อไป ใหป้ระธานรายงานผลการ

ประเมินใหผู้มี้อาํนาจสั งบรรจุตามมาตรา  เพือมีคาํสั งให้ผูท้ดลองปฏิบติัหน้าทีราชการนัน รับราชการต่อไป 

แลว้แจง้ใหผู้น้นัทราบ  

( ) ผลการประเมินตํากว่ามาตรฐานทีกําหนด  เห็นควรให้ออกจากราชการ โดยไม่อาจพิจารณาขยาย

ระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการไดอี้ก ให้แสดงเหตุผลหรือความเห็นประกอบด้วย และประธาน

รายงานผลการประเมินใหผู้มี้อาํนาจสงับรรจุตามมาตรา  ใหมี้คาํสงัใหผู้น้นัออกจากราชการภายในหา้วนัทาํการ 

นบัแต่วนัทีไดรั้บรายงาน แลว้แจง้ใหผู้น้นัทราบ 
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2 

 

 ผู้บังคบับญัชาซึงมหีน้าทกีาํกบัดูแลการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

หมายถึง ผูบ้งัคบับัญชาผูดู้แลการทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการของผูท้ดลองปฏิบติัหน้าทีราชการ

โดยตรง คือ ผูอ้าํนวยการสาํนัก ผูอ้าํนวยการกลุ่ม ผูอ้าํนวยการกอง ผูอ้าํนวยการส่วน หรือผูที้ไดรั้บมอบหมาย 

เป็นตน้ 

 ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

หมายถึง ผูอ้าํนวยการส่วน หวัหนา้กลุ่มงาน หวัหนา้ฝ่าย หรือหวัหนา้งาน หรือผูที้ไดรั้บมอบหมาย 

 คณะกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการและการพฒันาข้าราชการ 

หมายถึง คณะกรรมการทีส่วนราชการแต่งตงัตามคาํสงักรมป่าไม ้ที                          /  ลงวนัที  

                                  กุมภาพนัธ ์  

 ผู้ทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

หมายถึง ขา้ราชการพลเรือนสามญัผูไ้ดรั้บการบรรจุเขา้รับราชการ และไดรั้บการแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง

ประเภททวัไประดบัปฏิบติังาน หรือตาํแหน่งประเภทวิชาการระดบัปฏิบติัการ โดยการสอบแข่งขนัตามมาตรา  

วรรคหนึง หรือโดยการคดัเลือกตามมาตรา  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือนสามญั พ.ศ.  

ขา้ราชการผูอ้ยูร่ะหว่างทดลองปฏิบติัราชการทียา้ย หรือโอน ขา้ราชการซึงถกูสงัใหอ้อกจากราชการไปรับราชการ

ทหาร และไดรั้บการบรรจุกลบัเขา้รับราชการตามมาตรา  แห่งพระราชบญัญตัิระเบียบขา้ราชการพลเรือน 

พ.ศ.  ขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถินซึงอยูร่ะหว่างทดลองปฏิบติังาน และโอนบรรจุเป็นขา้ราชการพล

เรือนสามญัแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่งตามมาตรา  แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ.  

 

คาํอธิบายการทดลองการปฏิบัตหิน้าทรีาชการ 

และการพฒันาข้าราชการทีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ พ.ศ.  
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.  ผู้บังคบับัญชาซึงมหีน้าทกีาํกบัดูแลการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ มีหนา้ที ดงันี  

) มอบหมายงานเป็นลายลกัษณ์อกัษร ใหผู้ท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการตามแบบมอบหมายงาน

การทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ (เอกสารหมายเลข )  

) ชีแจงใหผู้ท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการใหเ้ขา้ใจอยา่งชดัเจนเกียวกบัเกียวกบัวิธีปฏิบติังานการ

ประพฤติตน  รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานการประเมินผล รวมทงัผลทีจะเกิดขึนจากการทดลอง

การปฏิบติัหนา้ทีราชการ เพือความเขา้ใจทีตรงกนัตงัแต่เริมตน้ทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ  

) ดูแลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ หรือมอบหมายใหมี้ผูดู้แลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ  

) สนบัสนุนการพฒันาผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ เพือใหรู้้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ

และเป็นขา้ราชการทีดีภายในระยะเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ  

) ประเมินผลการทดลองการปฏิบติัหนา้ทีราชการ ทุก  เดือน และส่งผลการประเมินฯ เพือใช้

เป็นขอ้มลูประกอบการพิจารณาการประเมินฯ ต่อไป ตามแบบประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าทีราชการ สาํหรับ

ผูบ้งัคบับญัชา (เอกสารหมายเลข ) 

.  ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ มหีน้าที ดังนี  

) สอนงาน ใหค้าํปรึกษา / แนะนาํเกียวกบัวิธีการทาํงาน ความรู้เกียวกบังานและอืนๆ ทีเกียวขอ้ง  

) ให้คาํปรึกษา แนะนาํ เกียวกบัพฤติกรรมการอยู่ร่วมกนัในทีทาํงาน วฒันธรรม องค์การ 

การเป็นขา้ราชการทีดี จรรยาบรรณ / จริยธรรม ฯลฯ  

) ติดตามผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ ตามรายการทีกาํหนดในแบบมอบหมายงาน และ

ใหข้อ้มลูยอ้นกลบั คือ การสือสารให้ผูท้ดลองปฏิบติัหน้าทีราชการไดท้ราบขอ้มูลในเรืองการทาํงาน และเรือง

อืนๆ ทีเกิดขึนในกระบวนการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ เพือใหผู้ท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการไดเ้กิดการเรียนรู้ 

และมีพฒันาการทีเหมาะสม หรือปรับปรุงแกไ้ขผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการต่อไป  

) จัดทาํบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการของผูบ้ังคับบัญชา ทุก  เดือน ตามแบบ

บนัทึกผลการทดลองปฏิบติัหน้าทีราชการ (เอกสารหมายเลข  ) เพือใชป้ระกอบการประเมินผลการทดลอง

ปฏิบติัหนา้ทีราชการของผูบ้งัคบับญัชาและคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

. คณะกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ และการพฒันาข้าราชการ มีหนา้ที ดงันี  

) คณะกรรมการฯ ตอ้งประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ ทุก  เดือน อยา่งนอ้ย  ครัง 

คือ ใหป้ระเมินครังแรก เมือครบ  เดือน และประเมินครังที  เมือครบ  เดือน ขยายระยะเวลาได ้  ครัง ครังละ  

เดือน กรณีกาํหนดใหมี้การขยายระยะเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ คณะกรรมการฯ จะตอ้งประเมินเมือครบ

กาํหนดระยะเวลาทีกาํหนดขยายดว้ย  

 

บทบาทหน้าทีของผู้เกียวข้องในการดําเนินการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 
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) จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการฯ เพือประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าทีราชการตาม

รายการประเมิน และมาตรฐานการประเมินทีกาํหนด ตามแบบประเมินผลการทดลองปฏิบตัิหน้าทีราชการที

กรมป่าไมก้าํหนด (เอกสารหมายเลข ) 

โดยนําผลการพฒันาผูท้ดลองปฏิบัติหน้าทีราชการในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการ 

บนัทึกผลการการทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการ (เอกสารหมายเลข ) และผลการประเมินของผูบ้งัคับบัญชา 

(เอกสารหมายเลข ) มาเป็นขอ้มลูประกอบการประเมินของคณะกรรมการฯ  

) ใหป้ระธานกรรมการฯ รายงานตามแบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าทีราชการ 

(เอกสารหมายเลข ) ต่อผูมี้อาํนาจสงับรรจุตามมาตรา  เพือดาํเนินการต่อไป 
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แบบประเมนิผลการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ ประกอบด้วย 

 

เอกสารหมายเลข    :  แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

เอกสารหมายเลข    :  แบบบนัทึกผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

        (สาํหรับผูดู้แลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ) 

เอกสารหมายเลข   :  แบบประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

       (สาํหรับผูบ้งัคบับญัชา) 

เอกสารหมายเลข    :  แบบประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

        (สาํหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ) 

เอกสารหมายเลข    :  แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

        (สาํหรับประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ) 

เอกสารหมายเลข    :  แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

        (กรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ) 

 

วธีิการ ขันตอนการดําเนินการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 
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(ตัวอย่าง) 

แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการ 
 

1. ผู้ทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

ชือ – สกุล ……………………………..……………………ตาํแหน่ง ……………………...……….………… 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มงาน ……………………………………… สาํนกั/กอง/ศนูย ์…………………….……………… 

กรม/สาํนกังาน …………………………….…………………….... ระยะเวลาการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

ตงัแต่วนัที …..…. เดือน ………….…….. พ.ศ. …....… ถึง วนัที .……... เดือน ……..……….. พ.ศ. ………… 
 

2. ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ (อาจมไีด้มากกว่า 1 คน) 

ชือ – สกุล ……………………………..…………………. ตาํแหน่ง ……………………...……….…………… 
 

3. ผลการปฏิบัตงิาน 

3.1 งานทีมอบหมาย 

3.1.1 รายละเอียดของงาน 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3.1.2 ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ สมรรถนะ และพฤติกรรมทีจาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังาน 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3.1.3 อืน ๆ (ถา้มี) 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

3.2 ผลผลิตของงานทีคาดหวงั และตวัชีวดัความสาํเร็จของงาน 
 

ผลผลิตของงานทีคาดหวงั ตวัชีวดัความสาํเร็จของงาน 
 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

 

 

เอกสารหมายเลข  

นางสาววนาลี  รักราชการ เจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน 

บริหารกลาง บริหารทวัไป 

ป่าไม ้

                        มีนาคม                                            กนัยายน                  

นายพนา   ราชการดี นกัจดัการทวัไปชาํนาญการ 

 ผลสาํเร็จของการเรียนรู้ ทดลองปฏิบติัหนา้ที

ราชการทางส่วน ฝ่ายต่างๆ 

 

 ผลสาํเร็จของการปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมาย 

 จาํนวนบทสรุปผลการเรียนรู้ ทดลองปฏิบติั

หนา้ทีราชการทางส่วน ฝ่ายต่างๆ ครบถว้น 

ถกูตอ้งสมบูรณ์ 

 ปฏิบติังานไดผ้ลสาํเร็จ 
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4. การพฒันาผู้ทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

ผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการจะตอ้งเขา้ร่วมในการปฐมนิเทศ และการอบรมหลกัสูตรต่าง ๆ ภายใน

ระยะเวลาการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ ดงันี 

4.1 การปฐมนิเทศเพือใหมี้ความรู้เกียวกบัส่วนราชการ 

4.2 การเรียนรู้ดว้ยตนเองเพือใหมี้ความรู้เกียวกบักฎหมาย กฎ ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

4.3 การอบรมสมัมนาร่วมกนัเพือปลกูฝังการประพฤติปฏิบติัตนเป็นขา้ราชการทีดี 

4.4 การอบรมอืน ๆ ทีส่วนราชการกาํหนด (ถา้มี) ………………………………………………………… 
 

5. การประเมนิผลการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

5.1 ประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ โดยคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ที

ราชการ 

5.2 รายละเอียดการประเมิน ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

ส่วนที 1 ผลสมัฤทธิของการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

 ความสามารถในการเรียนรู้งาน 

 ความสามารถในการปรับใชค้วามรู้กบังานในหนา้ที 

 ความสาํเร็จของงานทีไดรั้บมอบหมาย 

 อืน ๆ (ถา้มี) …………………………………………………………… 

ส่วนที 2 พฤติกรรมของผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

 ความประพฤติ 

 ความมีคุณธรรม จริยธรรม 

 การรักษาวินยั 

 อืน ๆ (ถา้มี) …………………………………………………………… 

5.3 ขอ้มลูทีใชป้ระกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ ประกอบดว้ย 

 บนัทึกผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการของผูดู้แลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

 รายงานผลการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการของผูบ้งัคบับญัชา 

 รายงานผลการพฒันาตามที สาํนกังาน ก.พ. กาํหนด 

5.4 สดัส่วนของคะแนนและมาตรฐานการประเมิน 

 สดัส่วนคะแนนการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

ส่วนที 1 คะแนนผลสมัฤทธิของการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ นาํหนกัร้อยละ 50  

และมีคะแนนเต็มร้อยละ  

ส่วนที 2 คะแนนพฤติกรรมของผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ นาํหนกัร้อยละ 50  

และมีคะแนนเต็มร้อยละ  

 มาตรฐานการประเมิน แต่ละส่วนตอ้งไดค้ะแนนไม่ตาํกว่า ร้อยละ 60 
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การลงชือเพอืมอบหมายงาน และรับมอบหมายงานในการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

 

 

(ลงชือ) …………………………………… 

           (……………………………………..) 

                  ตาํแหน่ง …………………………………….. 

                ผู้ทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

วนัที..............เดือน..............................พ.ศ. ................ 

 

 

(ลงชือ) …………………………………… 

           (……………………………………..) 

                  ตาํแหน่ง …………………………………….. 

          ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

วนัที..............เดือน..............................พ.ศ. ................ 

 

 

(ลงชือ) …………………………………… 

           (……………………………………..) 

                  ตาํแหน่ง …………………………………….. 

                ผู้บังคบับัญชาผู้มอบหมายงาน 

วนัที..............เดือน..............................พ.ศ. ................ 
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คาํอธบิายเอกสารหมายเลข  : แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบตัหิน้าทีราชการ 

 ใหก้รอกรายละเอียดขอ้มลูในแบบประเมินใหค้รบถว้น และใหผู้ท้ดลองปฏิบติัหน้าทีราชการ ผูดู้แลการ

ทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ และผูบ้งัคบับญัชาผูม้อบหมายงาน ลงชือ เพือมอบหมายงาน และรับมอบหมายงาน

ในการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ ดงันี 

  ตอนที  :  ขอ้มลูเบืองตน้ของผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

  ตอนที  :  ชือ – สกุล ตาํแหน่งของผูดู้แลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ  

(อาจมีมากกว่า  คน) 

  ตอนที  :  การประเมินผลการปฏิบติังาน ประกอบดว้ย 

.  งานทีมอบหมาย ไดแ้ก่ รายละเอียดของงาน ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ 

สมรรถนะ และพฤติกรรมทีจาํเป็นสาํหรับการปฏิบติังาน และ อืนๆ 

.  ผลผลิตของงานทีคาดหวงั และตวัชีวดัความสาํเร็จของงาน  

(รายละเอยีด ปรากฏตามตวัอย่างเอกสารหมายเลข ) 

หน่วยงานกาํหนดผลผลิตของงานทีคาดหวงั และตวัชีวดัความสาํเร็จของงานไว ้  ขอ้ 

ดงันี 

ผลผลติของงานทีคาดหวงั 

) ผลสาํเร็จของการเรียนรู้ ทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ ทางส่วน/ ฝ่าย ต่างๆ 

) ผลสาํเร็จของการปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมาย 

ตวัชีวดัความสําเร็จของงาน 

) จาํนวนบทสรุปผลการเรียนรู้ ทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ ทางส่วน/ ฝ่าย ต่างๆ 

ครบถว้น ถกูตอ้งสมบูรณ์  

) ปฏิบติังานไดผ้ลสาํเร็จ 

  ตอนที  : การพฒันาผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการใน  ส่วน ประกอบดว้ย 

   ส่วนที   การปฐมนิเทศ 

เพือใหผู้ท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการมีความรู้เกียวกบั โครงสร้าง อาํนาจหนา้ที 

ผูบ้ริหาร และวฒันธรรมของส่วนราชการ รวมทงัสร้างขวญัและกาํลงัใจ 

ส่วนที   การเรียนรู้ด้วยตนเอง 

เพือใหผู้ท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการมีการเรียนรู้ดว้ยตนเองเกียวกบักฎหมาย 

กฎ และระเบียบ แบบแผนของทางราชการ 
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   ส่วนที   การฝึกอบรมสัมมนาร่วมกนั 

    เพือปลกูฝังการประพฤติปฏิบติัตนใหเ้ป็นขา้ราชการทีดี 

ส่วนที   การอบรมอนืๆ ทีส่วนราชการกาํหนด (ถ้าม)ี 

ตอนที  : การประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

.  ประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ โดยคณะกรรมการประเมินผลการ

ทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

.  รายละเอียดการประเมินประกอบดว้ย  ส่วน คือ 

ส่วนที  ผลสัมฤทธขิองการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

- ความสามารถในการเรียนรู้งาน 

- ความสามารถในการปรับใชค้วามรู้กบังานในหนา้ที 

- ความสาํเร็จของงานทีไดรั้บมอบหมาย 

- อืน ๆ (ถา้มี) 

ส่วนที  พฤตกิรรมของผู้ทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

- ความประพฤติ 

- ความมีคุณธรรม/จริยธรรม 

- การรักษาวินยั 

- อืน ๆ (ถา้มี) 

.   ขอ้มลูทีใชป้ระกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการประกอบดว้ย 

) บนัทึกผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการของผูดู้แลการทดลองปฏิบติัหน้าที

ราชการ 

) รายงานผลการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการของผูบ้งัคบับญัชา 

) รายงานผลการพฒันาตามทีสาํนกังาน ก.พ. กาํหนด 

.  สดัส่วนของคะแนนและมาตรฐานการประเมิน ประกอบดว้ย 

) สดัส่วนคะแนนการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

ส่วนที  คะแนนผลสมัฤทธิของการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ  

นาํหนกัร้อยละ  และมีคะแนนเต็มร้อยละ  

ส่วนที  คะแนนพฤติกรรมของผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ  

นาํหนกัร้อยละ  และมีคะแนนเต็มร้อยละ  

    ) มาตรฐานการประเมินแต่ละส่วนตอ้งไดค้ะแนนไม่ตาํกว่าร้อยละ   
 

---------------------------------------------------- 
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(ตัวอย่าง) 

แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการ 

(สําหรับผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการ) 

ครังที …… 

ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว) ………………………………………………………………………………. 

ตาํแหน่ง …………………………………………. ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูดู้แลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

ของ (นาย/นาง/นางสาว) ……………………………………………………………..……………………………. 

ซึงไดรั้บการบรรจุและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง ……………………………………….………………….……….. 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มงาน ………………………………………… กอง/สาํนกั/ศนูย ์……………………………..……... 

กรม/สาํนกังาน ………………………………………………… จงัหวดั ……………………………………..….. 

เริมทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการตงัแต่ วนัที … เดือน………..... พ.ศ. ….....  ถึงวนัที … เดือน…......…. พ.ศ. ........ 

ขอรายงานผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการของขา้ราชการดงักล่าว ครังที ………… ระหว่างวนัที ………..….. 

เดือน ……………………. พ.ศ. ………. ถึงวนัที ………….. เดือน ……………………. พ.ศ. ……… ดงันี 

1. ผลสัมฤทธิของการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

1.1  ความสาํเร็จของงานทีไดรั้บมอบหมาย 

 

ตวัชีวดั 

ความสาํเร็จ 

ของงาน 

 

 

ผลผลิตของงาน 

ระดบัความสาํเร็จของงาน 

ตาํกว่า

ความ

คาดหวงั

มาก (1) 

ตาํกว่า

ความ

คาดหวงั

ค่อนขา้ง 

มาก (2) 

เป็นไป

ตามความ

คาดหวงั 

(3) 

สูงกว่า

ความ

คาดหวงั

ค่อนขา้ง 

มาก (4) 

สูงกว่า

ความ

คาดหวงั

มาก (5) 

 

 …………….. 

 

 …………….. 

 

ผลผลิตของงานทีคาดหวงั 

ผลผลิตของงานทีเกิดขึนจริง 

ผลผลิตของงานทีคาดหวงั 

ผลผลิตของงานทีเกิดขึนจริง 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

1.2 ความสามารถในการเรียนรู้งาน 

1.3 ความสามารถในการปรับใชค้วามรู้กบังานใน

หนา้ที 

1.4 อืน ๆ (ถา้มี) ………………………………… 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

หมายเหตุ  ผลผลิตของงานทีคาดหวงั/ผลผลิตของงานทีเกิดขึน ตวัชีวดัความสําเร็จและผลิตผลของงานใหน้าํมาจากแบบ

มอบหมายงานการทดลองฯ ขอ้ .  ผลผลิตของงานทีคาดหวงัและตวัชีวดัความสําเร็จของงาน  

เอกสารหมายเลข  

พนา   ราชการดี 

นกัจดัการงานทวัไปชาํนาญการ 

วนาลี  รักราชการ 

เจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน 

บริหารทวัไป บริหารกลาง 

ป่าไม ้ - 

2                มีนาคม          1            มิถุนายน          

1                            มิถุนายน                                  มีนาคม                        

1                            2                            
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จุดเด่น …………………………………………………………………………………………………….............. 

……………………………………………………………………………………………………..……..…..….… 

สิงทีต้องปรับปรุง …………………………………………………………………………………..……...….… 

……………………………………………………………………………………………………..……….……… 

2. พฤตกิรรมของผู้ทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

รายการ 

ระดบัการประเมินพฤติกรรม 

ตาํกว่า

ความ

คาดหวงั

มาก (1) 

ตาํกว่า

ความ

คาดหวงั

ค่อนขา้ง 

มาก (2) 

เป็นไป

ตาม

ความ

คาดหวงั 

(3) 

สูงกว่า

ความ

คาดหวงั

ค่อนขา้ง 

มาก (4) 

สูงกว่า

ความ

คาดหวงั

มาก (5) 

 

1. ความประพฤติ 

2. ความมีคุณธรรม จริยธรรม 

3. การรักษาวินยั 

4. อืน ๆ (ถา้มี) ……………………………….. 

…………………………………………….. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

จุดเด่น ……………………………………………………………………………………………………............. 

………………………….…………………………………………………………………………………..……… 

สิงทีต้องปรับปรุง ……………………………………………………………………………………...…...…… 

……………………………………………………………………………………………………..….…………… 

3. การพฒันาผู้ทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

1) การปฐมนิเทศ   ดาํเนินการแลว้    ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

2) การเรียนรู้ดว้ยตนเอง   ดาํเนินการแลว้    ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

3) การอบรมสมัมนาร่วมกนั   ดาํเนินการแลว้    ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

4) การอบรมอืน ๆ ตามทีส่วนราชการกาํหนด (ถา้มี)   ดาํเนินการแลว้    ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 
 

 

(ลงชือ) ……………………………………………. 

           (…………………………………………….) 

ตาํแหน่ง …………………………………………… 

                  ผูดู้แลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

 วนัที ……… เดือน ……….……… พ.ศ. ……….. 
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คาํอธบิายเอกสารหมายเลข     :  แบบบันทกึผลการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

 (สําหรับผู้ดูแลการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ) 

ใหก้รอกรายละเอียดขอ้มลูในแบบประเมินใหค้รบถว้น โดยผูดู้แลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ จดัทาํ

บนัทึกผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ และรายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาทุก  เดือน ดงันี 

ข้อมูลทัวไป   :  ชือ – สกุล ตาํแหน่งของผูดู้แลการทดลองปฏิบติัหน้าทีราชการขอ้มูลเบืองตน้

ของผูท้ดลองปฏิบติัหน้าทีราชการ ประกอบดว้ย ตาํแหน่ง / สังกดั / ระยะเวลา

การทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

ตอนที   ผลสัมฤทธิของการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

 .  ความสาํเร็จของงานทีไดรั้บมอบหมาย ประกอบดว้ย  

–   ตวัชีวดัความสําเร็จของงาน 

โดยนาํขอ้มลูจากแบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบติัหน้าทีราชการ(เอกสาร

หมายเลข ) ขอ้ .  ผลผลิตของงานทีคาดหวงัและตวัชีวดัความสาํเร็จของงาน

มาประกอบการประเมิน 

–   ผลผลติของงาน ประกอบดว้ย 

 ผลผลิตของงานทีคาดหวงั 

โดยนําข้อมูลจากแบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการ 

(เอกสารหมายเลข  ) ข้อ .  ผลผลิตของงานทีคาดหวังและตัวชีว ัด

ความสาํเร็จของงานมาประกอบการประเมิน 

 ผลผลิตของงานทีเกิดขึนจริง 

เกิดจากผลลพัธก์ารประเมินตวัชีวดัความสาํเร็จของงาน 

(รายละเอยีดปรากฏตามตวัอย่างเอกสารหมายเลข  ) 

 ผลผลติของงานทีคาดหวงั 

หน่วยงานกาํหนดผลผลิตของงานทีคาดหวงั คือ ผลสาํเร็จของการปฏิบติังาน

ทีไดรั้บมอบหมาย ซึงหน่วยงานอาจกาํหนดเกณฑค์วามคาดหวงัของผลสาํเร็จไว ้

ดงันี  

-  สูงกว่าความคาดหวงัมาก (  คะแนน)  

   หมายถึง งานทีมอบหมายสาํเร็จ   และผลงานเรียบร้อยอยา่งมาก 

-  สูงกว่า ความคาดหวงัค่อนขา้งมาก (  คะแนน) 

   หมายถึง งานทีมอบหมายสาํเร็จ และผลงานเรียบร้อย  
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-  เป็นไปตามความคาดหวงั (  คะแนน) 

   หมายถึง งานทีมอบหมายสาํเร็จ 

-  ตาํกว่าความคาดหวงัค่อนขา้งมาก (  คะแนน) 

   หมายถึง ดาํเนินการงานทีมอบหมายแลว้ แต่ผลยงัไม่สาํเร็จ 

-  ตาํกว่าความคาดหวงัมาก (  คะแนน) 

-  หมายถึง ยงัไม่ไดด้าํเนินการงานทีมอบหมาย 

 ผลผลติของงานทเีกดิขึนจริง 

ผูท้ดลอง ฯ ปฏิบติังานทีไดรั้บมอบหมายสาํเร็จตามความคาดหวงั และ

ผลงานมีความเรียบร้อย ซึงสูงกว่าความคาดหวงัค่อนขา้งมาก จึงมีระดบั

ความสาํเร็จของงานเท่ากบั  คะแนน 

.  ความสามารถในการเรียนรู้งาน 

.  ความสามารถในการปรับใชค้วามรู้กบังานในหนา้ที 

.  อืนๆ (ถา้มี) 

- จุดเด่น และสิงทีควรปรับปรุง 

โดยกาํหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดบัความสําเร็จของงาน ดงันี 

ตาํกว่าความคาดหวงัมาก   เท่ากบั  คะแนน 

ตาํกว่าความคาดหวงัค่อนขา้งมาก  เท่ากบั  คะแนน 

เป็นไปตามความคาดหวงั   เท่ากบั  คะแนน 

สูงกว่าความคาดหวงัค่อนขา้งมาก  เท่ากบั    คะแนน 

สูงกว่าความคาดหวงัมาก   เท่ากบั  คะแนน 

 ตอนที  พฤตกิรรมของผู้ทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ ประกอบดว้ย 

) ความประพฤติ 

) ความมีคุณธรรม จริยธรรม 

) การรักษาวินยั 

) อืนๆ (ถา้มี) 

- จุดเด่น และสิงทีควรปรับปรุง 

   โดยกาํหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดบัการประเมนิพฤตกิรรม ดงันี 

   ตาํกว่าความคาดหวงัมาก   เท่ากบั  คะแนน 

   ตาํกว่าความคาดหวงัค่อนขา้งมาก  เท่ากบั  คะแนน 

   เป็นไปตามความคาดหวงั   เท่ากบั  คะแนน 

   สูงกว่าความคาดหวงัค่อนขา้งมาก  เท่ากบั  คะแนน 

   สูงกว่าความคาดหวงัมาก   เท่ากบั  คะแนน 



การทดลองปฏิบติัหน้าทีราชการ 22 

  ตอนที  การพฒันาผู้ทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

   ใหผู้ดู้แลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ ตรวจสอบการพฒันาผูท้ดลองฯว่าได้

ดาํเนินการพฒันาแลว้ หรือยงัไม่ไดด้าํเนินการพฒันา โดยใหท้าํเครืองหมาย    ในช่อง    ตามหวัขอ้ ดงันี 

.การปฐมนิเทศ  ดาํเนินการแลว้  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

.การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ดาํเนินการแลว้  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

.การอบรมสมัมนาร่วมกนั ดาํเนินการแลว้  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

.การอบรมอืนๆ ตามทีส่วนราชการกาํหนด(ถา้มี)  

ดาํเนินการแลว้  ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

 

----------------------------------------------------
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(ตัวอย่าง) 

แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการ 

(สําหรับผู้บังคับบัญชา) 

ครังที …… 

วนัที ………. เดือน ………………. พ.ศ. ……. ถึง วนัที ………. เดอืน ………………. พ.ศ. ……. 
 

ชือผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ (นาย/นาง/นางสาว) …………………………….………………………………. 

ตาํแหน่ง ……………………………………...…. งาน/กลุ่ม/ฝ่าย ………………………………………………… 

กอง/สาํนกั …………………………………………กรม/สาํนกังาน ……………………………………………… 

จงัหวดั .……………………………….…… ทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการเป็นระยะเวลา …….…...…….. เดือน/ปี 

ตงัแต่ วนัที ……. เดือน ………….….….. พ.ศ. ………..  ถึง วนัที ……. เดือน ……………..…….. พ.ศ. ………. 
 

1. ผลสัมฤทธิของการทดลอง 

ปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

ตาํกว่า

ความ

คาดหวงั

มาก (1) 

ตาํกว่าความ

คาดหวงั

ค่อนขา้ง 

มาก (2) 

เป็นไป

ตามความ

คาดหวงั 

(3) 

สูงกว่าความ

คาดหวงั

ค่อนขา้ง 

มาก (4) 

สูงกว่า

ความ

คาดหวงั

มาก (5) 

1.1 ความสามารถในการเรียนรู้งาน 

1.2 ความสามารถในการปรับใชค้วามรู้กบั

งานในหนา้ที 

1.3 ความสาํเร็จของงานทีไดรั้บมอบหมาย 

1.4 อืน ๆ (ถา้มี) ……………………….. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

2. พฤตกิรรมการปฏิบัตริาชการ 

 

ตาํกว่า

ความ

คาดหวงั

มาก (1) 

ตาํกว่าความ

คาดหวงั

ค่อนขา้ง 

มาก (2) 

เป็นไป

ตามความ

คาดหวงั 

(3) 

สูงกว่าความ

คาดหวงั

ค่อนขา้ง 

มาก (4) 

สูงกว่า

ความ

คาดหวงั

มาก (5) 

2.1 ความประพฤติ 

2.2 ความมีคุณธรรม จริยธรรม 

2.3 การรักษาวินยั 

2.4 อืน ๆ (ถา้มี) ………………………... 

     

 

 

 

เอกสารหมายเลข  

วนาลี  รักราชการ 

 

   2                        มีนาคม                4    1                       มิถุนายน                  

เจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน บริหารทวัไป 

ป่าไม ้บริหารกลาง 

-  

2                    มีนาคม                                         มิถุนายน                          



การทดลองปฏิบติัหน้าทีราชการ 24 

 

จุดเด่น…………………………………………………………………..………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………...……………………… 

สิงทีต้องปรับปรุง ……………………………………………………………………………………..………... 

……………………………………………………………………………………………………………...……… 

.  การพฒันาผู้ทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

1) การปฐมนิเทศ   ดาํเนินการแลว้    ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

2) การเรียนรู้ดว้ยตนเอง   ดาํเนินการแลว้    ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

3) การอบรมสมัมนาร่วมกนั   ดาํเนินการแลว้    ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

4) การอบรมอืน ๆ ตามทีส่วนราชการกาํหนด (ถา้มี)   ดาํเนินการแลว้    ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 
 

 

 

 

(ลงชือ) ……………………………………………. 

           (…………………………………………….) 

ตาํแหน่ง …………………………………………… 

                                   ผูบ้งัคบับญัชา 

วนัที ……… เดือน ………………… พ.ศ. ……….. 
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คาํอธบิายเอกสารหมายเลข     :  แบบประเมนิผลการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ  

(สําหรับผู้บังคบับญัชา) 

 ใหก้รอกรายละเอียดขอ้มลูในแบบประเมินใหค้รบถว้น โดยผูบ้งัคบับญัชาประเมินผลการทดลองปฏิบติั

หนา้ทีราชการของผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ ทุก  เดือน และส่งผลการประเมิน ฯ ดงันี 

ข้อมูลทัวไป   :   ขอ้มลูเบืองตน้ของผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ ประกอบดว้ย 

ตาํแหน่ง / สงักดั /ระยะเวลาการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

ตอนที   ผลสัมฤทธิของการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

.  ความสามารถในการเรียนรู้งาน 

.  ความสามารถในการปรับใชค้วามรู้กบังานในหนา้ที 

.  ความสาํเร็จของงานทีไดรั้บมอบหมาย 

.  อืนๆ (ถา้มี) 

โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนผลสัมฤทธิของการทดลองปฏิบตัหิน้าทีราชการ ดงันี 

ตาํกว่าความคาดหวงัมาก   เท่ากบั   คะแนน 

ตาํกว่าความคาดหวงัค่อนขา้งมาก  เท่ากบั     คะแนน 

เป็นไปตามความคาดหวงั   เท่ากบั   คะแนน 

สูงกว่าความคาดหวงัค่อนขา้งมาก  เท่ากบั   คะแนน 

สูงกว่าความคาดหวงัมาก   เท่ากบั   คะแนน 

ตอนที   พฤตกิรรมการปฏิบัตหิน้าราชการ 

2.1  ความสามารถในการเรียนรู้งาน 

.   ความสามารถในการปรับใชค้วามรู้กบังานในหนา้ที 

.   ความสาํเร็จของงานทีไดรั้บมอบหมาย 

.   อืนๆ (ถา้มี) 

โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนพฤตกิรรมการปฏิบัตหิน้าราชการ ดงันี 

ตาํกว่าความคาดหวงัมาก   เท่ากบั   คะแนน 

ตาํกว่าความคาดหวงัค่อนขา้งมาก  เท่ากบั     คะแนน 

เป็นไปตามความคาดหวงั   เท่ากบั   คะแนน 

สูงกว่าความคาดหวงัค่อนขา้งมาก  เท่ากบั   คะแนน 

สูงกว่าความคาดหวงัมาก   เท่ากบั   คะแนน 
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 ตอนที   การพฒันาผู้ทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

ใหผู้บ้งัคบับญัชาซึงมีหนา้ทีกาํกบัดูแลการทดลองปฏิบติัหน้าทีราชการตรวจสอบการ

พฒันาผูท้ดลอง ฯ ว่าไดด้าํเนินการพฒันาแลว้ หรือยงัไม่ไดด้าํเนินการพฒันา โดยให้

ทาํเครืองหมาย ในช่อง  ตามหวัขอ้ ดงันี 

. การปฐมนิเทศ  ดาํเนินการแลว้   ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง  ดาํเนินการแลว้   ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

. การอบรมสมัมนาร่วมกนั  ดาํเนินการแลว้   ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

. การอบรมอืนๆ ตามทีส่วนราชการกาํหนด (ถา้มี)  

 ดาํเนินการแลว้   ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

 

----------------------------------------------------
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(ตัวอย่าง) 

แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการ 

(สําหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการ) 

ครังที …… 

วนัที ………. เดือน ………………. พ.ศ. ……. ถึง วนัที ………. เดอืน ………………. พ.ศ. ……. 
 

ชือผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ (นาย/นาง/นางสาว) …………………………….………………………………. 

ตาํแหน่ง …………………………………………… งาน/กลุ่ม/ฝ่าย ……………………………………………… 

กอง/สาํนกั …………………………………………กรม/สาํนกังาน ……………………………………………… 

จงัหวดั . ……………………………..…… ทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการเป็นระยะเวลา ………......…….. เดือน/ปี 

ตงัแต่ วนัที ……. เดือน ……………...….. พ.ศ. ………..  ถึง วนัที ……. เดือน ……………….….. พ.ศ. ………. 
 

.  ผลสัมฤทธิของการทดลอง 

ปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

ตาํกว่า

ความ

คาดหวงั

มาก (1) 

ตาํกว่าความ

คาดหวงั

ค่อนขา้ง 

มาก (2) 

เป็นไป

ตามความ

คาดหวงั 

(3) 

สูงกว่าความ

คาดหวงั

ค่อนขา้ง 

มาก (4) 

สูงกว่า

ความ

คาดหวงั

มาก (5) 

1.1 ความสามารถในการเรียนรู้งาน 

1.2 ความสามารถในการปรับใชค้วามรู้กบั

งานในหนา้ที 

1.3 ความสาํเร็จของงานทีไดรั้บมอบหมาย 

1.4 อืน ๆ (ถา้มี) ……………………….. 

 
 

  

 

 

 

 

. พฤตกิรรมการปฏิบัตริาชการ 

ตาํกว่า

ความ

คาดหวงั

มาก (1) 

ตาํกว่าความ

คาดหวงั

ค่อนขา้ง 

มาก (2) 

เป็นไป

ตามความ

คาดหวงั 

(3) 

สูงกว่าความ

คาดหวงั

ค่อนขา้ง 

มาก (4) 

สูงกว่า

ความ

คาดหวงั

มาก (5) 

2.1 ความประพฤติ 

2.2 ความมีคุณธรรม จริยธรรม 

2.3 การรักษาวินยั 

2.4 อืน ๆ (ถา้มี) ………………………... 

     

 

 

 

เอกสารหมายเลข  

วนาลี  รักราชการ 

 

   2                      มีนาคม                4    1                       มิถุนายน                 

เจา้พนกังานธุรการปฏิบติังาน บริหารทวัไป 

ป่าไม ้บริหารกลาง 

-  

2                    มีนาคม                    4                    มิถุนายน                        



การทดลองปฏิบติัหน้าทีราชการ 28 

.  สรุปผลการประเมิน 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน สรุปผลการประเมิน 

 

คะแนน 

 

ร้อยละ 

ผ่าน 

(สูงกว่า 

ร้อยละ 60) 

ไม่ผ่าน 

(ตาํกว่า 

ร้อยละ 60) 
 

1. ผลสมัฤทธิของการทดลองปฏิบติัหนา้ที

ราชการ 

2. พฤติกรรมของผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ที

ราชการ 

 

12 

 

15 

 

 

80 

 

100 

 

 

 

 

 

 

 

.  ผลการพฒันาข้าราชการทีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

 พฒันาครบ 3 ส่วน 

 พฒันาไม่ครบ 3 ส่วน 

สรุปผล  การประเมินผลการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

 ไม่ตาํกว่ามาตรฐานทกีาํหนด 

 ตาํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด 

 
 

 

   (ลงชือ) ……………………………………. 

             (…………………………………….) 

  ตาํแหน่ง …………………………………… 

                          ประธานกรรมการ 

วนัที ……… เดือน ………………… พ.ศ. ……….. 

 

 

(ลงชือ) …………………………………….      (ลงชือ) ……………………………………. 

           (…………………………………….)    (…………………………………….) 

ตาํแหน่ง ……………………………………     ตาํแหน่ง …………………………………… 

                                กรรมการ                         กรรมการ 

วนัที ……… เดือน ……………… พ.ศ. ………..              วนัที ……… เดือน ……………… พ.ศ. ……….. 
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คาํอธบิายเอกสารหมายเลข   :   แบบประเมนิผลการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

(สําหรับคณะกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ) 

ใหก้รอกรายละเอียดขอ้มลูในแบบประเมินใหค้รบถว้น โดยคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติั

หนา้ทีราชการ จดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการ ฯ เพือประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าทีราชการ ทุก  เดือน 

อยา่งนอ้ย  ครัง คือ ใหป้ระเมินครังแรก เมือครบ  เดือน และประเมินครังที  เมือคบ  เดือน ขยายระยะเวลาได ้

 ครัง ครังละ  เดือน กรณีกาํหนดใหมี้การขยายระยะเวลาทดลองปฏิบติัหน้าทีราชการ คณะกรรมการฯ จะตอ้ง

ประเมินเมือครบกาํหนดระยะเวลาทีกาํหนดขยายดว้ย โดยใชข้อ้มูลประกอบการประเมิน ไดแ้ก่ บนัทึกผลการ

ทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการของของผูดู้แลการทดลอง ฯ ผลการพฒันาขา้ราชการทีอยู่ระหว่างการทดลองปฏิบติั

หน้าทีราชการ และผลการประเมินของผูบ้งัคับบญัชา โดยพิจารณาความเหมาะสมของผูท้ดลองปฏิบติัหน้าที

ราชการ จากรายการประเมินต่าง ๆ ดงันี 

ข้อมูลทัวไป  :  ขอ้มลูเบืองตน้ของผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ ประกอบดว้ย 

ตาํแหน่ง / สงักดั / ระยะเวลาการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

ตอนที  ผลสัมฤทธิของการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

.  ความสามารถในการเรียนรู้งาน 

.  ความสามารถในการปรับใชค้วามรู้กบังานในหนา้ที 

.  ความสาํเร็จของงานทีไดรั้บมอบหมาย 

.  อืน ๆ (ถา้มี) 

โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนผลสมัฤทธิของการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ ดงันี 

ตาํกว่าความคาดหวงัมาก   เท่ากบั   คะแนน 

ตาํกว่าความคาดหวงัค่อนขา้งมาก  เท่ากบั   คะแนน 

เป็นไปตามความคาดหวงั   เท่ากบั   คะแนน 

สูงกว่าความคาดหวงัค่อนขา้งมาก  เท่ากบั   คะแนน 

สูงกว่าความคาดหวงัมาก   เท่ากบั   คะแนน 

ตอนที  พฤตกิรรมการปฏิบัตริาชการ 

.  ความสามารถในการเรียนรู้งาน 

.   ความสามารถในการปรับใชค้วามรู้กบังานในหนา้ที 

.   ความสาํเร็จของงานทีไดรั้บมอบหมาย 

.   อืน ๆ (ถา้มี) 
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โดยกาํหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนพฤติกรรมการปฏิบติัราชการ ดงันี 

ตาํกว่าความคาดหวงัมาก   เท่ากบั   คะแนน 

ตาํกว่าความคาดหวงัค่อนขา้งมาก  เท่ากบั   คะแนน 

เป็นไปตามความคาดหวงัค่อนขา้งมาก  เท่ากบั   คะแนน 

สูงกว่าความคาดหวงัค่อนขา้งมาก  เท่ากบั   คะแนน 

สูงกว่าความคาดหวงัมาก   เท่ากบั   คะแนน 

ตอนที  สรุปผลการประเมนิ 

รายการประเมิน ประกอบดว้ย 

) ผลสมัฤทธิของการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

) พฤติกรรมของผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

ผลการประเมิน   ประกอบดว้ย 

- คะแนน   =   คะแนน 

- ร้อยละของคะแนน  =  ร้อยละ  

สรุปผลการประเมิน   ประกอบดว้ย 

- ผา่น  (สูงกว่าร้อยละ ) 

- ไม่ผา่น  (ตาํกว่าร้อยละ ) 

 

   

 ใหน้าํคะแนนรวมทีไดจ้ากการประเมินผลสัมฤทธิของการทดลองปฏิบติัหน้าทีราชการ และพฤติกรรม

การปฏิบติัราชการ ไปคาํนวณคะแนนผลการประเมิน และสรุปผลการประเมิน ดงันี 

  

ตวัอย่างวธิีการให้คะแนน 

. ผลสัมฤทธิของการทดลองปฏิบตัหิน้าทีราชการ 

.   ความสามารถในการเรียนรู้งาน       ประเมินได ้ =  คะแนน 

.   ความสามารถในการปรับใชค้วามรู้กบังานในหนา้ที    ประเมินได ้ =  คะแนน 

.   ความสาํเร็จของงานทีไดรั้บมอบหมาย     ประเมินได ้ =  คะแนน 

รวมคะแนนผลสัมฤทธขิองการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ =  (  +  +  )    =     คะแนน 
  

 

 

วธีิการสรุปผลการประเมิน 

ผลการประเมิน (คะแนน)       =       คะแนนทีไดแ้ต่ละรายการประเมิน 
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. พฤตกิรรมของผู้ทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

.   ความประพฤติ ประเมินได ้ =  คะแนน 

.   ความมีคุณธรรม จริยธรรม ประเมินได ้ =   คะแนน 

.   การรักษาวินยั ประเมินได ้ =  คะแนน 

รวมคะแนนพฤตกิรรมของผู้ทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ      =  (  +  +  )    =     คะแนน 

 

ตวัอย่างวธิีการคาํนวณคะแนน (ร้อยละ) 

. ผลสัมฤทธิของการทดลองปฏิบตัหิน้าทีราชการ =    X      = ร้อยละ  
            

. พฤตกิรรมของผู้ทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ =    X     =  ร้อยละ  
            

 

สรุปผลการประเมนิ :  ผู้ทดลองฯ ต้องได้คะแนนในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ   

         จงึถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมนิฯ 

ตอนที   ผลการพฒันาข้าราชการทอียู่ระหว่างการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

 พฒันาครบ   ส่วน 

 พฒันาไม่ครบ       ส่วน 

สรุปผล   การประเมนิผลการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

 ไม่ตาํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด 

 ตาํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด 

 

 

----------------------------------------------------

ผลการประเมิน ( รอ้ยละ ) = คะแนนทีไดจ้ากการประเมิน  x  

     คะแนนทงัหมดเท่ากบั  คะแนน 
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(ตัวอย่าง) 

แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการ 

(สําหรับประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการ) 

ของ (นาย, นาง, นางสาว) ……………………………………………. 

 

ตามที …………………….….…… ไดมี้คาํสงั ที ………....…….. ลงวนัที ……………….……. 

แต่งตงัคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการเพือดาํเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบติั

หนา้ทีราชการของ (นาย, นาง, นางสาว) ……………………………………………………...…………………… 

ซึงไดรั้บการบรรจุและแต่งตงัใหด้าํรงตาํแหน่ง …………………………………………………….……………... 

ฝ่าย/งาน/กลุ่มงาน ……………………………………….. กอง/สาํนกั/ศนูย ์………………….………………….. 

ตงัแต่วนัที ……. เดือน …………..….. พ.ศ. …….… ถึง วนัที ……. เดือน ……………….. พ.ศ. ………… นนั 

  คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ ไดป้ระเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ที

ราชการของขา้ราชการดงักล่าว ปรากฏผลการประเมินการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ ดงันี 

การประเมินครังที  

ระหว่างวนัที ……. เดือน ……………….. พ.ศ. ………… ถึง วนัที ……. เดือน ………….…….. พ.ศ. ………… 

 ไม่ตาํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด เห็นควรใหท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการต่อไป 

 ตาํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด เห็นควรใหอ้อกจากราชการ 

เหตุผล …………………………………………………………………………………………………… 

………………….…………………………………………………………………………………………………. 

………………………….…………………………………………………………………………………………. 
 

   (ลงชือ) ……………………………………. 

             (…………………………………….) 

  ตาํแหน่ง …………………………………… 

                    ประธานกรรมการประเมินผล 

                    การทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

วนัที ……… เดือน ……..………… พ.ศ. ……….. 

เอกสารหมายเลข  

 

   วนาลี  รักราชการ 

   กรมป่าไม ้                  /  

   วนาลี  รักราชการ 

   เจา้พนกังานป่าไมป้ฏิบติังาน 

   บริหารทวัไป    บริหารกลาง 

   2                 มีนาคม                                           มิถุนายน                

   2                 มีนาคม                                              มิถุนายน                   
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ความเห็นของผู้มีอํานาจสังบรรจุตามมาตรา 57  

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

(ลงชือ) ……………………………………. 

          (…………………..………………….) 

                                   อธิบดีกรมป่าไม ้

วนัที ……… เดือน ………………… พ.ศ. ……….. 

 

 

หมายเหต ุ รายงานผูมี้อาํนาจสงับรรจุตามมาตรา 57 เฉพาะกรณีตาํกวา่มาตรฐานทีกาํหนด 
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การประเมนิครังที 2 

ระหว่างวนัที ……. เดือน ………….….. พ.ศ. ………… ถึง วนัท ี……. เดอืน ………….…….. พ.ศ. ………… 

การพฒันาในระหว่างทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ      พฒันาครบ 3 ส่วน 

 พฒันาไม่ครบ 3 ส่วน 

ผลการประเมนิการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ    ไม่ตาํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด  

เห็นควรใหรั้บราชการต่อไป 

 ตาํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด 

 เห็นควรใหอ้อกจากราชการ 

 เห็นควรใหข้ยายระยะเวลาทดลอง 

ปฏิบติัหนา้ทีราชการต่อไปอีก ……….. เดือน 

เหตุผล ……………………………………………………………………………………………………………. 

…………………….………………………………………………………………………………………………. 

………………………………….…………………………………………………………………………………. 

 

(ลงชือ) ……………………………………. 

          (…………………..………………….) 

          ตาํแหน่ง ……………………………………… 

      ประธานกรรมการประเมินผล 

                   การทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

วนัที ……… เดือน ………………… พ.ศ. ……….. 
 

ความเห็นของผู้มีอํานาจสังบรรจุตามมาตรา 57  

………….…………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………….…………………………………………………. 

……………………………………………………………….……………………………………………………. 

 

(ลงชือ) ……………………………………. 

          (…………………..………………….) 

                                    อธิบดีกรมป่าไม ้

วนัที ……… เดือน ………………… พ.ศ. ……….. 

 

   2                  มิถุนายน                                             กนัยายน                   
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คาํอธบิายเอกสารหมายเลข    :   แบบรายงานการประเมนิผลการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ   

(สําหรับประธานกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ) 

 ใหก้รอกรายละเอียดขอ้มลูในแบบประเมินใหค้รบถว้น โดยประธานกรรมการรายงานตามแบบรายงานฯ 

ต่อผูมี้อาํนาจสงับรรจุตามมาตรา  เมือครบกาํหนดระยะเวลาการประเมินฯ 

ข้อมูลทัวไป   :    ขอ้มลูเบืองตน้ของผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ ประกอบดว้ย  

ตาํแหน่ง / สงักดั / ระยะเวลาการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

การประเมนิ ครังที   :  ผลการประเมินรวมเมือทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ ครบสามเดือน 

 ไม่ตาํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด 

เห็นควรใหท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการต่อไป 

 ตาํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด 

เห็นควรใหอ้อกจากราชการ 

เหตุผล กรณีผลการประเมินตาํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด เห็นควรให้ออกจากราชการให้แสดง

เหตุผลหรือความเห็นประกอบดว้ย เพือรายงานผูมี้อาํนาจสงับรรจุตามมาตรา  ต่อไป 

การประเมนิครังที    :   ผลการประเมินรวมเมือทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ  

ครบหกเดือน ประกอบดว้ย 

การพฒันาในระหว่างทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

  พฒันาครบ              ส่วน 

  พฒันาไม่ครบ          ส่วน 

ผลการประเมนิการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

  ไม่ตาํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด 

เห็นควรใหท้ดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการต่อไป 

  ตาํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด 

เห็นควรใหอ้อกจากราชการ 

   เห็นควรใหข้ยายระยะเวลาการทดลอง 

ปฏิบติัหนา้ทีราชการต่อไป.......เดือน 

เหตุผล กรณีผลการประเมินตาํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด เห็นควรให้ออกจากราชการ ให้แสดง

เหตุผลหรือความเห็นประกอบดว้ย เพือรายงานผูมี้อาํนาจสงับรรจุมาตรา  ต่อไป     

  

----------------------------------------------------
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(ตัวอย่าง) 

แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการ 

กรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าทีราชการ 
 

ระหว่างวนัที ……. เดือน ……………….. พ.ศ. ………… ถึง วนัที ……. เดือน ……………….. พ.ศ. ………… 

การพฒันาในระหว่างทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ      พฒันาครบ  3     ส่วน 

  พฒันาไม่ครบ  3     ส่วน 

ผลการประเมินการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ   ไม่ตาํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด เห็นควรใหรั้บราชการต่อไป 

  ตาํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด เห็นควรใหอ้อกจากราชการ 

 

เหตุผล ……………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………….……………………………………………………………………………. 

……………………………………….……………………………………………………………………………. 

 

(ลงชือ) ……………………………………. 

          (…………………..………………….) 

          ตาํแหน่ง ……………………………………… 

      ประธานกรรมการประเมินผล 

                   การทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ 

วนัที ……… เดือน ………………… พ.ศ. ……….. 
 

ความเห็นของผู้มีอํานาจสังบรรจุตามมาตรา 57  

………………………………………………….…………………………………………………………………. 

………………………………………………………….…………………………………………………………. 

……………………………………………………….……………………………………………………………. 

 

(ลงชือ) ……………………………………. 

          (…………………..………………….) 

                                   อธิบดีกรมป่าไม ้

วนัที ……… เดือน ………………… พ.ศ. ……….. 

เอกสารหมายเลข 6 
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คาํอธบิายเอกสารหมายเลข   :  แบบรายงานการประเมนิผลการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ  

กรณขียายเวลาการทดลองปฏิบตัหิน้าทีราชการ 

 ใหก้รอกรายละเอียดขอ้มูลในแบบประเมินให้ครบถว้น กรณี  ขยายระยะเวลาการทดลองปฏิบติัหน้าที

ราชการ ครังที  (ครบ  เดือน) และขยายระยะเวลาการทดลองปฏิบติัหนา้ทีราชการ ครังที  (ครบ  เดือน) โดย

ประธานกรรมการ รายงานตามแบบรายงาน ฯ ต่อผูมี้อาํนาจสั งบรรจุตามมาตรา  เมือครบกาํหนดการขยาย

ระยะเวลาการประเมิน ฯ ประกอบดว้ย 

การพฒันาในระหว่างทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ 

 พฒันาครบ                  ส่วน 

            พฒันาไม่ครบ             ส่วน 

ผลการประเมนิการทดลองปฏิบัตหิน้าทีราชการ  

 ไม่ตาํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด 

                                 เห็นควรใหรั้บราชการต่อไป 

             เห็นควรใหข้ยายระยะเวลาการทดลอง  

 ปฏิบติัหนา้ทีราชการต่อไป.......เดือน 

  ตาํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด 

                              เห็นควรใหอ้อกจากราชการ 

     

เหตุผล กรณีผลการประเมินตาํกว่ามาตรฐานทีกาํหนด เห็นควรใหอ้อกจากราชการ ใหแ้สดงเหตุผลหรือ

ความเห็นประกอบดว้ย เพือรายงานผูมี้อาํนาจสงับรรจุตามมาตรา  ต่อไป 

 

---------------------------------------------------- 

 


