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ทําการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยประเมินครั้งแรก เม่ือผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ครบ 3 
เดือน และประเมินครั้งท่ีสอง เมื่อผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ครบ 6 เดือน โดยนําผลการพัฒนาผูทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ บันทึกผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของผูดูแลการ
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ และผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของผูบังคับบัญชามาเปนขอมูล
ประกอบการประเมินผลของคณะกรรมการฯ 

2. กําหนดระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหผูทดลองการปฏิบัติหนาท่ีราชการใน
ตําแหนงที่ไดรับการแตงตั้งเปนเวลา 6 เดือน กรณีไมสามารถประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการได 
ใหขยายเวลาไดคร้ังละ 3 เดือน ไมเกิน 2 ครั้ง รวมระยะเวลาการทดลองการปฏิบัติหนาที่ราชการและเวลาที่ขยายแลว 
ตองไมเกิน 1 ป จึงถือวาเปนผูผานการทดลองการปฏิบัติหนาที่ราชการ สําหรับการนับระยะเวลาการทดลองการ
ปฏิบัติหนาที่ราชการในการยายไปดํารงตําแหนงตางๆ ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. วาดวยการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการฯ 

3. กําหนดใหมีการพัฒนาผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ใน 3 สวน เพ่ือนําผลการพัฒนามาใช
ประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หากดําเนินการไมครบ 3 สวน จะถือวา  ผูทดลองปฏิบัติ
หนาท่ีราชการไมผานการพัฒนา และไมผานการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ดังน้ี 

สวนที่ 1  การปฐมนิเทศ เพ่ือใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมีความรูเก่ียวกับโครงสรางอํานาจ
หนาที่  ผูบริหาร และวัฒนธรรมของสวนราชการรวมทั้งสรางขวัญและกําลังใจ 

สวนที่ 2  การเรียนรูดวยตนเอง เพ่ือใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมีการเรียนรูดวยตนเอง
เก่ียวกับกฎหมาย กฎ และระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

สวนที่ 3  การฝกอบรมสัมมนารวมกัน  เพ่ือปลูกฝงการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนขาราชการที่ดี 

อน่ึง กรณีระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหมีการพัฒนาขาราชการ เพ่ือใหรูระเบียบแบบ
แผนของทางราชการและเปนขาราชการทีดี่ โดยใหถือวาระยะเวลาในการพัฒนาเปนเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการดวยน้ัน ใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเขารับการพัฒนาตามที่สวนฝกอบรม สํานักบริหารกลางกําหนด 
และตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมกําหนด 

แนวทางการดําเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ผูท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
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  4. ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของขาราชการที่ทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ ดําเนินการมอบหมายงานเปนลายลักษณอักษร (ตามแบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
ตามเอกสารหมายเลข 1) ช้ีแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเขาใจอยางชัดเจนเก่ียวกับวิธีปฏิบัติงาน การ
ประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และเกณฑการประเมิน รวมทั้งผลที่จะเกิดจากการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ตั้งแตเริ่มตนการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
  5. ใหผูดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการติดตามผลการปฏิบัติงานของผูทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ และใหขอมูลยอนกลับเก่ียวกับการทํางาน ตลอดทั้งเรื่องอื่นๆ ที่เกิดข้ึนในกระบวนการทดลองการปฏิบัติ
ราชการ แกผูทดลองฯ เพ่ือรับทราบขอมูลและทําความเขาใจ ทุก 2 เดือนโดยจัดทําบันทึกผลการทดลอง (ตาม
แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการสําหรับผูดูแลฯ ตามเอกสารหมายเลข 2)โดยติดตามผลการ
ปฏิบัติงานและพฤติกรรมทุกดานตามที่กําหนดไวในแบบมอบหมายงาน และรายงานผูบังคับบัญชาเพื่อใชเปน
ขอมูลประกอบการประเมินของผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการประเมินฯตอไป และใหแจงผูทดลองฯ รับทราบดวย 

6. ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ทุกส้ิน
รอบการประเมิน (ตามแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการสําหรับผูบังคับบัญชาตามเอกสาร
หมายเลข 3 ) สงผลใหคณะกรรมการฯ 

7. ใหคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ (ตามแบบประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการสําหรับคณะกรรมการฯ ตามเอกสารหมายเลข 4) โดยใหดําเนินการจัดใหมีการ
ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยใชขอมูลประกอบการประเมิน 
ไดแก บันทึกผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของผูดูแลการทดลองฯ ผลการพัฒนาขาราชการที่อยูระหวางการ
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ผลการประเมินของผูบังคับบัญชา 

8. ใหประธานกรรมการประเมินผลการทดลองฯ รายงานผลการประเมินตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุ
ตามมาตรา 57 (ตามแบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการสําหรับประธานกรรมการฯ ตาม
เอกสารหมายเลข 5) พรอมเอกสารหมายเลข 1- 5 มากรมปาไมเพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 

9.  กรณีขาราชการผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดปฏิบัติหนาที่ครบ 6 เดือนแลวแตมีผลการ
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการต่ํากวาเกณฑมาตรฐานที่กําหนด (ต่ํากวา รอยละ 60) อาจตองขยายเวลาการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ  เนื่องจากไมสามารถประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางชัดเจน กรณี
ลาคลอดบุตร ลาปวยจําเปนตองรักษาตัวเปนเวลานาน ลาปวยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการตาม
หนาที่ หรือในขณะเดินทางไป หรือกลับจากปฏิบัติราชการตามหนาที่ หรือลาเขารับการตรวจเลือก หรือเขารับ
การเตรียมพล ประกอบกับกรมปาไมไดกําหนดระยะเวลาการทดลองการปฏิบัติหนาที่ราชการของผูทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการฯ มีกําหนด 6 เดือน กรณีน้ีจึงขยายระยะเวลาได 2 ครั้ง ครั้งละ 3 เดือน ใหรายงานผลการทดลอง



การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 3 

ปฏิบัติหนาที่ราชการใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 พรอมทั้งใหเหตุผลและแสดงความเห็นไวดวยและแจง
ใหผูทดลองฯ และผูเกี่ยวของทราบดวย ดังน้ี 

9.1 หากพิจารณาเห็นควรขยายระยะเวลา  การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป อีก 3 เดือน 
ใหประธานรายงานผลการประเมินผลการทดลองฯ (ตามแบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการสําหรับประธานกรรมการฯ ตามเอกสารหมายเลข 5 ) 

9.2 หากพิจารณาเห็นควรใหออกจากราชการ ใหประธานรายงานผลการประเมินใหผูมี
อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 (ตามแบบรายงานการประเมินผลฯ กรณี ขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการตามเอกสารหมายเลข 6 ) 

9.3 หากผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดรับการขยายระยะเวลาครบกําหนดระยะเวลารวม
แลว 1 ป และยงัมีผลการประเมินตํ่ากวาเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนด ใหรายงานผูมีอาํนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 
เพ่ือพิจารณาสั่งการใหออกจากราชการ โดยไมอาจพิจารณาขยายระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหนาทีร่าชการไดอีก 

10. กรณีระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ผูบังคับบัญชาซึ่งมีหนาท่ีกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
ของราชการผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ พิจารณาเห็นวาผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดนาจะมีผลการทดลองฯ 
ต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด (ต่ํากวารอยละ 60) อาจขอใหคณะกรรมการประเมินผลการทดลองฯประเมินใหกอน
ครบกําหนดเวลาประเมินฯ ตามที่กําหนดไว แลวรายงานผลการประเมินใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 
พิจารณาสั่งการก็ได 

11. เมื่อผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ไดมีคําสั่งใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนผูผาน
การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหแจงผูน้ันทราบ และประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
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การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ใหคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการ ฯ เพ่ือประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยใชขอมูล
ประกอบการประเมิน ดังน้ี บันทึกผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของผูดูแลการทดลองฯ ผลการพัฒนา
ขาราชการที่อยูระหวางการทดลองปฏบิัติหนาที่ราชการ และผลการประเมินของผูบังคับบัญชา โดยพิจารณาความ
เหมาะสมของผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการจากรายการประเมินตางๆ สําหรับรายละเอียดประกอบการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ กรมปาไมไดกําหนดแนวทางในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการเพื่อเปนแนวทางในการประเมิน ทั้งน้ี สํานัก/กลุม/กอง อาจกําหนดรายละเอียดประกอบการ
ประเมินฯ เพ่ิมเติมจากรายละเอียดขางตนเพ่ือเปนแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป 

 1. ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
  1.1 ความสามารถในการเรียนรูงาน หมายถึง เปนบุคคลที่มีคุณลักษณะนิสัยใฝรู ใฝเรียน ที่แสดง
พฤติกรรมถึงความกระตือรือรน สนใจเสาะแสวงหาความรูอยูเสมอ ในอันที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู 
และสามารถนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน เชน การอานหนังสือหรือคูมือตางๆ ที่เปนประโยชนตอการทํางาน 
การคนควาหาความรูผานเครือขายคอมพิวเตอรสารสนเทศ การซักถามขอมูลจากผูรูและมีประสบการณ รวมทั้ง
สามารถจับใจความสําคัญจากการเรียนรู เพ่ือแยกแยะและเลือกสาระที่ไดมาใชอยางมีเหตุผล 
  1.2 ความสามารถในการปรับใชความรูกับงานในหนาท่ี หมายถึง ความสามารถในการนําความรู 
ไปวิเคราะหหรือนําไปใชเปนขออางอิงใหเกิดประโยชนในงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางเหมาะสมแตละโอกาส 
  1.3 ความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย หมายถึง ผลผลิตของงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
ตามที่ไดรับมอบหมายจากผูบังคับบัญชา 

 2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
  2.1 ความประพฤติ หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความวิริยะ อุตสาหะ ตรงตอเวลา 
ตองานในหนาที่ความรับผิดชอบ แสดงออกถึงความตั้งใจที่จะทํางานใหสําเร็จ มีความอดทน ไมยอทอตอปญหา
อุปสรรค ยอมรับภาระหนาที่ของตนเพ่ือดําเนินงานใหสําเร็จโดยคํานึงถึงเปาหมายของงานเปนหลัก มีความสามารถ
ในการติดตอกับบุคคลอื่นดวยความเขาใจอันดี เพ่ือเกิดความรวมมือประสานงาน ประพฤติตามระเบียบและกฎหมาย
ที่หนวยงานหรือองคกรกําหนดไว มีความซื่อสัตยสุจริตตอตนเองและหนาที่ เช่ือฟงและใหความเคารพผูบังคับบัญชา 
แสดงออกถึงความเสียสละและอุทิศเวลาใหกับราชการ เห็นแกประโยชนสวนรวม รวมถึงการประพฤติตนเปน
แบบอยางแกบุคคลทั่วไป 
  2.2 ความมีคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การประพฤติตนใหตั้งมั่นอยูในความดี ทั้งทางดาน
ความคิด คําพูด และการกระทํา การปฏิบัติตามหลักศาสนา จารีต ประเพณีวัฒนธรรม หรือความเชื่อของสังคม 
และประพฤติอยางสม่ําเสมอ ซ่ึงความประพฤติดังกลาวท่ีแสดงออกนั้น เปนที่ยอมรับวาเปนส่ิงท่ีดีงาม ถูกตอง 

 

คําชี้แจงประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 



การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 5 

ตามจารีตประเพณีของสังคม เชน การแสดงออกถึงนํ้าใจ ชวยเหลือและใหความรวมมือในการปฏิบัติงาน กลา
และรับผิดชอบในสิ่งที่ไดกระทํา 
  2.3 การรักษาวินัย หมายถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนและขอบังคับของทาง
ราชการและตามที่สวนราชการกําหนด 

 
สัดสวนของคะแนน ประกอบดวย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการมีคะแนนเต็มเทากับ      15    คะแนน  
คิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 100 
 2. พฤติกรรมของผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมีคะแนนเต็มเทากับ      15    คะแนน 
คิดเปนสัดสวนเทากับรอยละ 100 

เกณฑการประเมิน 
 ต่ํากวาความคาดหวังมาก   เทากับ 1  คะแนน 
 ต่ํากวาความคาดหวังคอนขางมาก  เทากับ 2  คะแนน 
 เปนไปตามความคาดหวังคอนขางมาก เทากับ 3  คะแนน 
 สูงกวาความคาดหวังคอนขางมาก  เทากับ 4  คะแนน 
 สูงกวาความคาดหวังมาก   เทากับ 5  คะแนน 

มาตรฐานการประเมิน  
 ผูทดลองตองมีผลการประเมินในแตละสวน  ประกอบดวย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนาทีร่าชการ ไดไมต่ํากวารอยละ 60 
 2. พฤติกรรมของผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ไดไมต่ํากวารอยละ  60 

 

การกําหนดสัดสวนคะแนน เกณฑการประเมิน และมาตรฐานการประเมิน 
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คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ดําเนินการจัดใหมีการประชุม

คณะกรรมการฯ เพ่ือประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยใชขอมูลประกอบการประเมิน ไดแก บันทึก
ผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการของผูดูแลการทดลอง ฯ ผลการพัฒนาขาราชการที่อยูระหวางการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ และการประเมินของผูบังคับบัญชา 
 

 สัดสวนของคะแนนและมาตรฐานการประเมิน ประกอบดวย 
 สวนที่  1   คะแนนผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ      

 นํ้าหนักรอยละ 50 และมีคะแนนเต็มรอยละ 100 
 สวนที่  2   คะแนนพฤติกรรมของผูทดลองปฏิบัติหนาทีร่าชการ        

 นํ้าหนักรอยละ  50  และมีคะแนนเต็มรอยละ 100 
 

 มาตรฐานการประเมินแตละสวนตองไดคะแนน  ไมต่ํากวารอยละ 60 

การประเมิน ครั้งท่ี 1  :  เมื่อผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมาแลวเปนเวลา 3 เดือน 
หากปรากฏวา  

(1) ผลการประเมินต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด เห็นควรใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป  ใหเก็บผล
การประเมินดังกลาวไว แลวประเมินอีกครั้งเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการครบ 6 เดือน และเมื่อประเมินแลว
ปรากฏวาผลการประเมินไมต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด ใหรายงานผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57  

(2) ผลการประเมินต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด เห็นควรใหออกจากราชการ ใหแสดงเหตุผลหรือความเห็น
ประกอบดวย และประธานรายงานผลการประเมินใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 
 กรณีผูมีอํานาจสั่งบรรจุ ฯ เห็นควรใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป ใหส่ังใหทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการตอไป ในการน้ี ใหแสดงเหตุผลหรือความเห็นไวดวย แลวแจงไหผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและผูเก่ียวของ
ทราบ 
 กรณีผูมีอํานาจสั่งบรรจุ เห็นวาไมควรใหทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตอไป ใหมีคําส่ังใหผูน้ันออกจาก
ราชการภายในหาวันทําการ นับแตวันที่ไดรับรายงาน แลวแจงใหผูน้ันทราบในการนี้ ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 
อาจสั่งใหผูน้ันออกจากราชการได โดยไมจําเปนตองรอใหครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  

(3) กรณีระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ผูบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ พิจารณาเห็นวาผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดนาจะมีผลการทดลอง ฯ 
ต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด (ตํ่ากวารอยละ 60)  อาจขอใหคณะกรรมการประเมินผลการทดลองฯประเมินกอนครบ
กําหนดเวลาประเมินฯ ตามที่กําหนดไวแลวรายงานผลการประเมินฯ ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 
พิจารณาสั่งการ 

 

เกณฑการประเมิน 
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(4) ในกรณีที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการกอนครบกําหนดเวลาประเมิน และปรากฏวาผล
การประเมินต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด แตผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เห็นควรใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ใหส่ังใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหส่ังใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป ในการนี้ ใหแสดงเหตุผลหรือ
ความเห็นไวดวย แลวแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและผูเกี่ยวของทราบ เพ่ือดําเนินการตอไป 

การประเมินครั้งท่ี 2 : เม่ือผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการครบ 6 เดือนแลว หาก
ปรากฏวา  

(1) ผลการประเมินไมต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด เห็นควรใหรับราชการตอไปใหประธานรายงานผลการ
ประเมินใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เพ่ือมีคําส่ังใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการน้ัน รับราชการตอไป 
แลวแจงใหผูน้ันทราบ 

(2) ผลการประเมินต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด เห็นควรใหออกจากราชการ ใหแสดงเหตุผลหรือความเห็น
ประกอบดวย และประธานรายงานผลการประเมินใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57  

  กรณีผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เห็นควรใหขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการออกไปไดไมเกิน 2 ครั้ง ครั้งละ 3 เดือน แตเมื่อรวมกันแลวตองไมเกิน 1 ป ในการนี้ ใหแสดงเหตุผลหรือ
ความเห็นไวดวยแลวแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและผูเกี่ยวของทราบ เพ่ือดําเนินการตอไป 

  กรณีผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เห็นวาไมควรใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ตอไป หรือไมควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหมีคําส่ังใหผูน้ันออกจากราชการภายในหาวันทําการ 
นับแตวันที่ไดรับรายงาน แลวแจงใหผูน้ันทราบ ในการนี้ ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 อาจสั่งใหผูน้ันออก
จากราชการได โดยไมจําเปนตองรอใหครบกอนกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  

(3) กรณีระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ผูบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของ
ขาราชการผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ พิจารณาเห็นวาผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดนาจะมีผลการทดลองฯ 
ต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด ( ต่ํากวารอยละ 60) อาจขอใหคณะกรรมการประเมินผลการทดลองฯ ประเมินกอน
ครบกําหนดเวลาประเมินฯ ตามที่กําหนดไวแลวรายงานผลการประเมินฯ ตามท่ีกําหนดไวแลวรายงานผลการ
ประเมินฯ ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 พิจารณาสั่งการ  

(4) ในกรณีที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการกอนครบกําหนดเวลาประเมิน และปรากฏวาผล
การประเมินต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด แตผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เห็นควรใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ใหส่ังใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและผูเกี่ยวของทราบ เพ่ือดําเนินการตอไป 

กรณีขยายระยะเวลาการประเมิน  

 กรณีขาราชการผูไมผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ปรากฏเปนผูตองขยาย
ระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ใหผูเก่ียวของดําเนินการประเมินผลการทดลอง ดังน้ี 
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การประเมินครั้งท่ี 3 : เม่ือผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการครบ 9 เดือน (กรณีขยายระยะเวลาการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการ ครั้งท่ี 1) หากปรากฏวา  

(1) ผลการประเมินไมต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด เห็นควรใหรับราชการตอไป ใหประธานรายงานผลการ
ประเมินใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เพ่ือมีคําส่ังใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการนั้นรับราชการตอไป 
แลวแจงใหผูน้ันทราบ  

(2) ผลการประเมินต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด เห็นควรใหออกจากราชการใหแสดงเหตุผลหรือความเห็น
ประกอบดวย และประธานรายงานผลการประเมินใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 

 กรณีผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เห็นควรใหขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ใหส่ังขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหมีคําส่ังใหผูน้ันออกจากราชการภายในหาวันทําการ นับแตวันที่
ไดรับรายงาน แลวแจงใหผูน้ันทราบ ในการนี้ ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 อาจสั่งใหผูน้ันออกจากราชการ
ได โดยไมจําเปนตองรอใหครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

การประเมินครั้งท่ี 4 : เมื่อผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ครบ 12 เดือน (กรณีขยาย
ระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ คร้ังที่ 2) หากปรากฏวา  

(1) ผลการประเมินไมต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด เห็นควรใหรับราชการตอไป ใหประธานรายงานผลการ
ประเมินใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เพ่ือมีคําส่ังใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการน้ัน รับราชการตอไป 
แลวแจงใหผูน้ันทราบ  

(2) ผลการประเมินต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด เห็นควรใหออกจากราชการ โดยไมอาจพิจารณาขยาย
ระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดอีก ใหแสดงเหตุผลหรือความเห็นประกอบดวย และประธาน
รายงานผลการประเมินใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ใหมีคําสั่งใหผูน้ันออกจากราชการภายในหาวันทาํการ 
นับแตวันที่ไดรับรายงาน แลวแจงใหผูน้ันทราบ 
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• ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาที่กํากับดูแลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ
หมายถึง ผูบังคับบัญชาผูดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ

โดยตรง คือ ผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกลุม ผูอํานวยการกอง ผูอํานวยการสวน หรือผูที่ไดรับมอบหมาย 
เปนตน 

• ผูดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
หมายถึง ผูอํานวยการสวน หัวหนากลุมงาน หัวหนาฝาย หรือหัวหนางาน หรือผูที่ไดรับมอบหมาย

• คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการพัฒนาขาราชการ
หมายถึง คณะกรรมการที่สวนราชการแตงตั่งตามคาํสั่งกรมปาไม ที่            /2554 ลงวันที่  

                 กุมภาพันธ 2554 

• ผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ
หมายถึง ขาราชการพลเรือนสามัญผูไดรับการบรรจุเขารับราชการ และไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนง

ประเภททั่วไประดับปฏิบัติงาน หรือตําแหนงประเภทวิชาการระดับปฏิบัติการ โดยการสอบแขงขันตามมาตรา 53 
วรรคหนึ่ง หรือโดยการคัดเลือกตามมาตรา 55 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือนสามัญ พ.ศ. 2551 
ขาราชการผูอยูระหวางทดลองปฏิบัติราชการที่ยาย หรือโอน ขาราชการซึ่งถูกส่ังใหออกจากราชการไปรับราชการ
ทหาร และไดรับการบรรจุกลับเขารับราชการตามมาตรา 63 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ.2551 ขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งอยูระหวางทดลองปฏิบัติงาน และโอนบรรจุเปนขาราชการพล
เรือนสามัญแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา 64 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

คําอธิบายการทดลองการปฏิบัติหนาที่ราชการ 
และการพัฒนาขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ พ.ศ. 2553 

3981/2564 ลงวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564

Administrator
Text Box
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1.  ผูบังคับบัญชาซ่ึงมีหนาท่ีกํากับดูแลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ มีหนาที่ ดังน้ี  

1) มอบหมายงานเปนลายลักษณอักษร ใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามแบบมอบหมายงาน
การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ (เอกสารหมายเลข 1)  

2) ชี้แจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานการ
ประพฤติตน  รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานการประเมินผล รวมทั้งผลท่ีจะเกิดขึ้นจากการทดลอง
การปฏิบัติหนาที่ราชการ เพ่ือความเขาใจท่ีตรงกันตั้งแตเริ่มตนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  

3) ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือมอบหมายใหมีผูดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  
4) สนับสนุนการพัฒนาผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ เพ่ือใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ

และเปนขาราชการที่ดีภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  
5) ประเมินผลการทดลองการปฏิบัติหนาที่ราชการ ทุก 3 เดือน และสงผลการประเมินฯ เพ่ือใช

เปนขอมูลประกอบการพิจารณาการประเมินฯ ตอไป ตามแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ สําหรับ
ผูบังคับบัญชา (เอกสารหมายเลข 3) 

2.  ผูดูแลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ มีหนาท่ี ดังน้ี  
1) สอนงาน ใหคําปรึกษา / แนะนําเก่ียวกับวิธีการทํางาน ความรูเกี่ยวกับงานและอื่นๆ ที่เก่ียวของ  
2) ใหคําปรึกษา แนะนํา เกี่ยวกับพฤติกรรมการอยูรวมกันในที่ทํางาน วัฒนธรรม องคการ 

การเปนขาราชการที่ดี จรรยาบรรณ / จริยธรรม ฯลฯ  
3) ติดตามผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ตามรายการที่กําหนดในแบบมอบหมายงาน และ

ใหขอมูลยอนกลับ คือ การสื่อสารใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดทราบขอมูลในเร่ืองการทํางาน และเรื่อง
อื่นๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ เพ่ือใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดเกิดการเรียนรู 
และมีพัฒนาการที่เหมาะสม หรือปรับปรุงแกไขผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป  

4) จัดทําบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการของผูบังคับบัญชา ทุก 2 เดือน ตามแบบ
บันทึกผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ (เอกสารหมายเลข 2 ) เพ่ือใชประกอบการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการของผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

3. คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ และการพัฒนาขาราชการ มีหนาที่ ดังน้ี  
1) คณะกรรมการฯ ตองประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ทุก 3 เดือน อยางนอย 2 คร้ัง 

คือ ใหประเมินครั้งแรก เมื่อครบ 3 เดือน และประเมินครั้งที่ 2 เมื่อครบ 6 เดือน ขยายระยะเวลาได 2 ครั้ง ครั้งละ 3 
เดือน กรณีกําหนดใหมีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ คณะกรรมการฯ จะตองประเมินเมื่อครบ
กําหนดระยะเวลาที่กําหนดขยายดวย  

 

บทบาทหนาที่ของผูเก่ียวของในการดําเนินการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
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2) จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตาม
รายการประเมิน และมาตรฐานการประเมินที่กําหนด ตามแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการที่
กรมปาไมกําหนด (เอกสารหมายเลข 4) 

โดยนําผลการพัฒนาผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
บันทึกผลการการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ (เอกสารหมายเลข 2) และผลการประเมินของผูบังคับบัญชา 
(เอกสารหมายเลข 3) มาเปนขอมูลประกอบการประเมินของคณะกรรมการฯ  

3) ใหประธานกรรมการฯ รายงานตามแบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
(เอกสารหมายเลข 5) ตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 เพ่ือดําเนินการตอไป 
 

 



การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 12 

 
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ประกอบดวย 

 
เอกสารหมายเลข  1  :  แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
เอกสารหมายเลข  2  :  แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

        (สําหรับผูดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ) 
เอกสารหมายเลข  3 :  แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

       (สําหรับผูบังคับบัญชา) 
เอกสารหมายเลข  4  :  แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

        (สําหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ) 
เอกสารหมายเลข  5  :  แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

        (สําหรับประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ) 
เอกสารหมายเลข  6  :  แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

        (กรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ) 

 

วิธีการ ข้ันตอนการดําเนินการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 



(ตัวอย่าง) 
แบบมอบหมายงานการทดลองปฏบิัติหน้าที่ราชการ 

 

1. ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
ชื่อ – สกุล ……………………………..……………………ต ำแหน่ง ……………………...……….………… 
ฝ่ำย/งำน/กลุ่มงำน ……………………………………… ส ำนัก/กอง/ศูนย์ …………………….……………… 
กรม/ส ำนักงำน …………………………….…………………….... ระยะเวลำกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
ตั้งแต่วันที่ …..…. เดือน ………….…….. พ.ศ. …....… ถึง วันที่ .……... เดือน ……..……….. พ.ศ. ………… 
 

2. ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ (อาจมีได้มากกว่า 1 คน) 
ชื่อ – สกุล ……………………………..…………………. ต ำแหน่ง ……………………...……….…………… 
 

3. ผลการปฏิบัติงาน 
3.1 งำนที่มอบหมำย 

3.1.1 รำยละเอียดของงำน 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
3.1.2 ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ สมรรถนะ และพฤติกรรมที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
3.1.3 อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

3.2 ผลผลิตของงำนที่คำดหวัง และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของงำน 
 

ผลผลิตของงำนที่คำดหวัง ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของงำน 
 

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

 

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

 
 

4. การพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

เอกสารหมายเลข 1 

นำงสำววนำลี  รักรำชกำร เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 
บริหำรกลำง บริหำรทั่วไป 

ป่ำไม้ 
    2                    มีนำคม                   2554     1                    กันยำยน                 2554 

นำยพนำ   รำชกำรดี นักจัดกำรทั่วไปช ำนำญกำร 

 ผลส ำเร็จของกำรเรียนรู้ ทดลองปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรทำงส่วน ฝ่ำยต่ำงๆ 
 
 ผลส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย 

 จ ำนวนบทสรุปผลกำรเรียนรู้ ทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรทำงส่วน ฝ่ำยต่ำงๆ ครบถ้วน 
ถูกต้องสมบูรณ์ 
 ปฏิบัติงำนได้ผลส ำเร็จ 
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ผู้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรจะต้องเข้ำร่วมในกำรปฐมนิเทศ และกำรอบรมหลักสูตรต่ำง ๆ ภำยใน
ระยะเวลำกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ดังนี้ 

4.1 กำรปฐมนิเทศเพื่อให้มีควำมรู้เกี่ยวกับส่วนรำชกำร 
4.2 กำรเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้มีควำมรู้เกี่ยวกับกฎหมำย กฎ ระเบียบแบบแผนของทำงรำชกำร 
4.3 กำรอบรมสัมมนำร่วมกันเพื่อปลูกฝังกำรประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้ำรำชกำรที่ดี 
4.4 กำรอบรมอื่น ๆ ที่ส่วนรำชกำรก ำหนด (ถ้ำม)ี ………………………………………………………… 

 

5. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
5.1 ประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร โดยคณะกรรมกำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่

รำชกำร 
5.2 รำยละเอียดกำรประเมิน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
 ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้งำน 
 ควำมสำมำรถในกำรปรับใช้ควำมรู้กับงำนในหน้ำที่ 
 ควำมส ำเร็จของงำนที่ได้รับมอบหมำย 
 อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) …………………………………………………………… 
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
 ควำมประพฤติ 
 ควำมมีคุณธรรม จริยธรรม 
 กำรรักษำวินัย 
 อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) …………………………………………………………… 

5.3 ข้อมูลที่ใช้ประกอบกำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ประกอบด้วย 
 บันทึกผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของผู้ดูแลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
 รำยงำนผลกำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของผู้บังคับบัญชำ 
 รำยงำนผลกำรพัฒนำตำมที่ ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 

5.4 สัดส่วนของคะแนนและมำตรฐำนกำรประเมิน 
 สัดส่วนคะแนนกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 

ส่วนที่ 1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ของกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร น้ ำหนักร้อยละ 50  
และมีคะแนนเต็มร้อยละ 100 
ส่วนที่ 2 คะแนนพฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร น้ ำหนักร้อยละ 50  
และมีคะแนนเต็มร้อยละ 100 

 มำตรฐำนกำรประเมิน แต่ละส่วนต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำ ร้อยละ 60 
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การลงชื่อเพื่อมอบหมายงาน และรับมอบหมายงานในการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

 
(ลงชื่อ) …………………………………… 

           (……………………………………..) 
                  ต ำแหน่ง …………………………………….. 

                ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ. ................ 

 
 

(ลงชื่อ) …………………………………… 
           (……………………………………..) 
                  ต ำแหน่ง …………………………………….. 

          ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ. ................ 

 
 

(ลงชื่อ) …………………………………… 
           (……………………………………..) 
                  ต ำแหน่ง …………………………………….. 

                ผู้บังคับบัญชาผู้มอบหมายงาน 
วันที่..............เดือน..............................พ.ศ. ................ 
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ค าอธิบายเอกสารหมายเลข 1 : แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

 ให้กรอกรำยละเอียดข้อมูลในแบบประเมินให้ครบถ้วน และให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ผู้ดูแลกำร
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และผู้บังคับบัญชำผู้มอบหมำยงำน ลงชื่อ เพื่อมอบหมำยงำน และรับมอบหมำยงำน
ในกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ดังนี้ 

  ตอนท่ี 1 :  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
  ตอนท่ี 2 :  ชื่อ – สกุล ต ำแหน่งของผู้ดูแลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  

(อำจมีมำกกว่ำ 1 คน) 
  ตอนท่ี 3 :  กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน ประกอบด้วย 

3.1 งำนที่มอบหมำย ได้แก่ รำยละเอียดของงำน ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ทักษะ 
สมรรถนะ และพฤติกรรมที่จ ำเป็นส ำหรับกำรปฏิบัติงำน และ อื่นๆ 

3.2 ผลผลิตของงำนที่คำดหวัง และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของงำน  

(รายละเอียด ปรากฏตามตัวอย่างเอกสารหมายเลข 1) 

หน่วยงำนก ำหนดผลผลิตของงำนที่คำดหวัง และตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของงำนไว้ 2 ข้อ 
ดังนี้ 

ผลผลิตของงานท่ีคาดหวัง 
1) ผลส ำเร็จของกำรเรียนรู้ ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ทำงส่วน/ ฝ่ำย ต่ำงๆ 
2) ผลส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย 
ตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน 
1) จ ำนวนบทสรุปผลกำรเรียนรู้ ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ทำงส่วน/ ฝ่ำย ต่ำงๆ 
ครบถ้วน ถูกต้องสมบูรณ์  
2) ปฏิบัติงำนได้ผลส ำเร็จ 

  ตอนท่ี 4 : กำรพัฒนำผู้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรใน 3 ส่วน ประกอบด้วย 
   ส่วนที่ 1  การปฐมนิเทศ 

เพื่อให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรมีควำมรู้เกี่ยวกับ โครงสร้ำง อ ำนำจหน้ำที่ 
ผู้บริหำร และวัฒนธรรมของส่วนรำชกำร รวมทั้งสร้ำงขวัญและก ำลังใจ 

ส่วนที่ 2  การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เพื่อให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรมีกำรเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับกฎหมำย 
กฎ และระเบียบ แบบแผนของทำงรำชกำร 
 

6 
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   ส่วนที่ 3  การฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน 
    เพื่อปลูกฝังกำรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้ำรำชกำรที่ดี 

ส่วนที่ 4  การอบรมอื่นๆ ท่ีส่วนราชการก าหนด (ถ้ามี) 

ตอนท่ี 5 : กำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
5.1 ประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร โดยคณะกรรมกำรประเมินผลกำร
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
5.2 รำยละเอียดกำรประเมินประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
- ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้งำน 
- ควำมสำมำรถในกำรปรับใช้ควำมรู้กับงำนในหน้ำที่ 
- ควำมส ำเร็จของงำนที่ได้รับมอบหมำย 
- อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

ส่วนที่ 2 พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
- ควำมประพฤติ 
- ควำมมีคุณธรรม/จริยธรรม 
- กำรรักษำวินัย 
- อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 

5.3  ข้อมูลที่ใช้ประกอบกำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรประกอบด้วย 
1) บันทึกผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของผู้ดูแลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร 
2) รำยงำนผลกำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของผู้บังคับบัญชำ 
3) รำยงำนผลกำรพัฒนำตำมที่ส ำนักงำน ก.พ. ก ำหนด 

5.4 สัดส่วนของคะแนนและมำตรฐำนกำรประเมิน ประกอบด้วย 
1) สัดส่วนคะแนนกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 

ส่วนที่ 1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ของกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  
น้ ำหนักร้อยละ 50 และมีคะแนนเต็มร้อยละ100 
ส่วนที่ 2 คะแนนพฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  
น้ ำหนักร้อยละ 50 และมีคะแนนเต็มร้อยละ 100 

    2) มำตรฐำนกำรประเมินแต่ละส่วนต้องได้คะแนนไม่ต่ ำกว่ำร้อยละ 60  
 

---------------------------------------------------- 
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(ตัวอย่าง) 
แบบบันทกึผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
(ส าหรับผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ) 

คร้ังที่ …… 
ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว) ………………………………………………………………………………. 

ต ำแหน่ง …………………………………………. ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู้ดูแลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
ของ (นำย/นำง/นำงสำว) ……………………………………………………………..……………………………. 
ซึ่งได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง ……………………………………….………………….……….. 
ฝ่ำย/งำน/กลุ่มงำน ………………………………………… กอง/ส ำนัก/ศูนย์ ……………………………..……... 
กรม/ส ำนักงำน ………………………………………………… จังหวัด ……………………………………..….. 
เร่ิมทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตั้งแต่ วันที่ … เดือน………..... พ.ศ. ….....  ถึงวันที่ … เดือน…......…. พ.ศ. ........ 
ขอรำยงำนผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของข้ำรำชกำรดังกล่ำว ครั้งที่ ………… ระหว่ำงวันที่ ………..….. 
เดือน ……………………. พ.ศ. ………. ถึงวันที่ ………….. เดือน ……………………. พ.ศ. ……… ดังนี้ 

1. ผลสัมฤทธ์ิของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
1.1 ควำมส ำเร็จของงำนที่ได้รับมอบหมำย 

 
ตัวชี้วัด 

ควำมส ำเร็จ 
ของงำน 

 
 

ผลผลิตของงำน 

ระดับควำมส ำเร็จของงำน 
ต่ ำกว่ำ
ควำม

คำดหวัง
มำก (1) 

ต่ ำกว่ำ
ควำม

คำดหวัง
ค่อนข้ำง 
มำก (2) 

เป็นไป
ตำมควำม
คำดหวัง 

(3) 

สูงกว่ำ
ควำม

คำดหวัง
ค่อนข้ำง 
มำก (4) 

สูงกว่ำ
ควำม

คำดหวัง
มำก (5) 

 

 …………….. 
 
 …………….. 

 

ผลผลิตของงำนที่คำดหวัง 
ผลผลิตของงำนที่เกิดขึ้นจริง 
ผลผลิตของงำนที่คำดหวัง 
ผลผลิตของงำนที่เกิดขึ้นจริง 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

1.2 ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้งำน 
1.3 ควำมสำมำรถในกำรปรับใช้ควำมรู้กับงำนใน

หน้ำที่ 
1.4 อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) ………………………………… 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

หมายเหต ุ ผลผลิตของงำนที่คำดหวัง/ผลผลิตของงำนที่เกิดขึ้น ตัวชี้วัดควำมส ำเร็จและผลิตผลของงำนให้น ำมำจำกแบบ
มอบหมำยงำนกำรทดลองฯ ข้อ 3.2 ผลผลิตของงำนที่คำดหวังและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของงำน  

เอกสารหมายเลข 2 

พนำ   รำชกำรดี 
นักจัดกำรงำนทั่วไปช ำนำญกำร 

วนำลี  รักรำชกำร 
เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน 

บริหำรทั่วไป บริหำรกลำง 
ป่ำไม้ - 

2                มีนำคม         2554 1            กันยำยน         2554 

1                            พฤษภำคม                      2554            มีนำคม                       2554 
1                             2                             
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จุดเด่น …………………………………………………………………………………………………….............. 
……………………………………………………………………………………………………..……..…..….… 
สิ่งที่ต้องปรับปรุง …………………………………………………………………………………..……...….… 
……………………………………………………………………………………………………..……….……… 

2. พฤติกรรมของผูท้ดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

รำยกำร 

ระดับกำรประเมินพฤติกรรม 
ต่ ำกว่ำ
ควำม

คำดหวัง
มำก (1) 

ต่ ำกว่ำ
ควำม

คำดหวัง
ค่อนข้ำง 
มำก (2) 

เป็นไป
ตำม
ควำม

คำดหวัง 
(3) 

สูงกว่ำ
ควำม

คำดหวัง
ค่อนข้ำง 
มำก (4) 

สูงกว่ำ
ควำม

คำดหวัง
มำก (5) 

 

1. ควำมประพฤติ 
2. ควำมมีคุณธรรม จริยธรรม 
3. กำรรักษำวินัย 
4. อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) ……………………………….. 

…………………………………………….. 

 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

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

สิ่งที่ต้องปรับปรุง ……………………………………………………………………………………...…...…… 
……………………………………………………………………………………………………..….…………… 

3. การพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
1) กำรปฐมนิเทศ   ด ำเนินกำรแล้ว    ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
2) กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง   ด ำเนินกำรแล้ว    ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
3) กำรอบรมสัมมนำร่วมกัน   ด ำเนินกำรแล้ว    ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
4) กำรอบรมอื่น ๆ ตำมที่ส่วนรำชกำรก ำหนด (ถ้ำมี)   ด ำเนินกำรแล้ว    ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

 

 
(ลงชื่อ) ……………………………………………. 
           (…………………………………………….) 
ต ำแหน่ง …………………………………………… 
                  ผู้ดูแลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
 วันที่ ……… เดือน ……….……… พ.ศ. ……….. 
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ค าอธิบายเอกสารหมายเลข   2  :  แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
 (ส าหรับผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ) 

ให้กรอกรำยละเอียดข้อมูลในแบบประเมินให้ครบถ้วน โดยผู้ดูแลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร จัดท ำ
บันทึกผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และรำยงำนต่อผู้บังคับบัญชำทุก 2 เดือน ดังนี้ 

ข้อมูลท่ัวไป   :  ชื่อ – สกุล ต ำแหน่งของผู้ดูแลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรข้อมูลเบื้องต้น
ของผู้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ประกอบด้วย ต ำแหน่ง / สังกัด / ระยะเวลำ
กำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 

ตอนท่ี 1  ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
 1.1 ควำมส ำเร็จของงำนที่ได้รับมอบหมำย ประกอบด้วย  

–   ตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน 
โดยน ำข้อมูลจำกแบบมอบหมำยงำนกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร(เอกสำร
หมำยเลข 1) ข้อ 3.2 ผลผลิตของงำนที่คำดหวังและตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของงำน
มำประกอบกำรประเมิน 

–   ผลผลิตของงาน ประกอบด้วย 

 ผลผลิตของงำนที่คำดหวัง 
โดยน ำข้อมูลจำกแบบมอบหมำยงำนกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
(เอกสำรหมำยเลข 1 ) ข้อ 3.2 ผลผลิตของงำนที่คำดหวังและตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จของงำนมำประกอบกำรประเมิน 

 ผลผลิตของงำนที่เกิดขึ้นจริง 
เกิดจำกผลลัพธ์กำรประเมินตัวชี้วัดควำมส ำเร็จของงำน 

(รายละเอียดปรากฏตามตัวอย่างเอกสารหมายเลข 2 ) 

 ผลผลิตของงานท่ีคาดหวัง 
หน่วยงำนก ำหนดผลผลิตของงำนที่คำดหวัง คือ ผลส ำเร็จของกำรปฏิบัติงำน
ที่ได้รับมอบหมำย ซึ่งหน่วยงำนอำจก ำหนดเกณฑ์ควำมคำดหวังของผลส ำเร็จไว้ 
ดังนี ้ 
-  สูงกว่ำควำมคำดหวังมำก (5 คะแนน)  
   หมำยถึง งำนที่มอบหมำยส ำเร็จ   และผลงำนเรียบร้อยอย่ำงมำก 
-  สูงกว่ำ ควำมคำดหวังค่อนข้ำงมำก (4 คะแนน) 
   หมำยถึง งำนที่มอบหมำยส ำเร็จ และผลงำนเรียบร้อย  
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-  เป็นไปตำมควำมคำดหวัง (3 คะแนน) 
   หมำยถึง งำนที่มอบหมำยส ำเร็จ 
-  ต่ ำกว่ำควำมคำดหวังค่อนข้ำงมำก (2 คะแนน) 
   หมำยถึง ด ำเนินกำรงำนที่มอบหมำยแล้ว แต่ผลยังไม่ส ำเร็จ 
-  ต่ ำกว่ำควำมคำดหวังมำก (1 คะแนน) 
-  หมำยถึง ยังไม่ได้ด ำเนินกำรงำนที่มอบหมำย 

 ผลผลิตของงานท่ีเกิดขึ้นจริง 
ผู้ทดลอง ฯ ปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำยส ำเร็จตำมควำมคำดหวัง และ
ผลงำนมีควำมเรียบร้อย ซึ่งสูงกว่ำควำมคำดหวังค่อนข้ำงมำก จึงมีระดับ
ควำมส ำเร็จของงำนเท่ำกับ 4 คะแนน 

1.2 ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้งำน 
1.3 ควำมสำมำรถในกำรปรับใช้ควำมรู้กับงำนในหน้ำที่ 
1.4 อื่นๆ (ถ้ำมี) 

- จุดเด่น และสิ่งที่ควรปรับปรุง 
โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับความส าเร็จของงาน ดังนี้ 
ต่ ำกว่ำควำมคำดหวังมำก   เท่ำกับ 1 คะแนน 
ต่ ำกว่ำควำมคำดหวังค่อนข้ำงมำก  เท่ำกับ 2 คะแนน 
เป็นไปตำมควำมคำดหวัง   เท่ำกับ 3 คะแนน 
สูงกว่ำควำมคำดหวังค่อนข้ำงมำก  เท่ำกับ   4 คะแนน 
สูงกว่ำควำมคำดหวังมำก   เท่ำกับ 5 คะแนน 

 ตอนท่ี 2 พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ประกอบด้วย 
1) ควำมประพฤติ 
2) ควำมมีคุณธรรม จริยธรรม 
3) กำรรักษำวินัย 
4) อ่ืนๆ (ถ้ำมี) 

- จุดเด่น และสิ่งที่ควรปรับปรุง 
   โดยก าหนดเกณฑ์การให้คะแนนระดับการประเมินพฤติกรรม ดังนี้ 
   ต่ ำกว่ำควำมคำดหวังมำก   เท่ำกับ 1 คะแนน 
   ต่ ำกว่ำควำมคำดหวังค่อนข้ำงมำก  เท่ำกับ 2 คะแนน 
   เป็นไปตำมควำมคำดหวัง   เท่ำกับ 3 คะแนน 
   สูงกว่ำควำมคำดหวังค่อนข้ำงมำก  เท่ำกับ 4 คะแนน 
   สูงกว่ำควำมคำดหวังมำก   เท่ำกับ 5 คะแนน 
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  ตอนท่ี 3 การพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
   ให้ผู้ดูแลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ตรวจสอบกำรพัฒนำผู้ทดลองฯว่ำได้
ด ำเนินกำรพัฒนำแล้ว หรือยังไม่ได้ด ำเนินกำรพัฒนำ โดยให้ท ำเคร่ืองหมำย    ในช่อง    ตำมหัวข้อ ดังนี้ 

1.กำรปฐมนิเทศ  ด ำเนินกำรแล้ว  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
2.กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  ด ำเนินกำรแล้ว  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
3.กำรอบรมสัมมนำร่วมกัน ด ำเนินกำรแล้ว  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
4.กำรอบรมอื่นๆ ตำมที่ส่วนรำชกำรก ำหนด(ถ้ำมี)  

ด ำเนินกำรแล้ว  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

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

(ส าหรับผู้บังคับบัญชา) 
คร้ังที่ …… 

วันท่ี ………. เดือน ………………. พ.ศ. ……. ถึง วันท่ี ………. เดือน ………………. พ.ศ. ……. 
 

ชื่อผู้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (นำย/นำง/นำงสำว) …………………………….………………………………. 
ต ำแหน่ง ……………………………………...…. งำน/กลุ่ม/ฝ่ำย ………………………………………………… 
กอง/ส ำนัก …………………………………………กรม/ส ำนักงำน ……………………………………………… 
จังหวัด .……………………………….…… ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเป็นระยะเวลำ …….…...…….. เดือน/ปี 
ตั้งแต่ วันที่ ……. เดือน ………….….….. พ.ศ. ………..  ถึง วันที่ ……. เดือน ……………..…….. พ.ศ. ………. 
 

1. ผลสัมฤทธ์ิของการทดลอง 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ต่ ำกว่ำ
ควำม

คำดหวัง
มำก (1) 

ต่ ำกว่ำควำม
คำดหวัง
ค่อนข้ำง 
มำก (2) 

เป็นไป
ตำมควำม
คำดหวัง 

(3) 

สูงกว่ำควำม
คำดหวัง
ค่อนข้ำง 
มำก (4) 

สูงกว่ำ
ควำม

คำดหวัง
มำก (5) 

1.1 ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้งำน 
1.2 ควำมสำมำรถในกำรปรับใช้ควำมรู้กับ

งำนในหน้ำที่ 
1.3 ควำมส ำเร็จของงำนที่ได้รับมอบหมำย 
1.4 อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) ……………………….. 

    
 

 
 

 

 

 
2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

 

ต่ ำกว่ำ
ควำม

คำดหวัง
มำก (1) 

ต่ ำกว่ำควำม
คำดหวัง
ค่อนข้ำง 
มำก (2) 

เป็นไป
ตำมควำม
คำดหวัง 

(3) 

สูงกว่ำควำม
คำดหวัง
ค่อนข้ำง 
มำก (4) 

สูงกว่ำ
ควำม

คำดหวัง
มำก (5) 

2.1 ควำมประพฤติ 
2.2 ควำมมีคุณธรรม จริยธรรม 
2.3 กำรรักษำวินัย 
2.4 อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) ………………………... 

     
 
 

 

เอกสารหมายเลข 3 

วนำลี  รักรำชกำร 

1 
   2                        มีนำคม                2554    1                       มิถุนำยน                 2554 

เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน บริหำรทั่วไป 
ป่ำไม้ บริหำรกลำง 

- 6 
2                    มีนำคม                     2554 1                   กันยำยน                         2554 
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จุดเด่น…………………………………………………………………..………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………...……………………… 

สิ่งที่ต้องปรับปรุง ……………………………………………………………………………………..………... 
……………………………………………………………………………………………………………...……… 

3.  การพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
1) กำรปฐมนิเทศ   ด ำเนินกำรแล้ว    ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
2) กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง   ด ำเนินกำรแล้ว    ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
3) กำรอบรมสัมมนำร่วมกัน   ด ำเนินกำรแล้ว    ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
4) กำรอบรมอื่น ๆ ตำมที่ส่วนรำชกำรก ำหนด (ถ้ำมี)   ด ำเนินกำรแล้ว    ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

 
 
 
 

(ลงชื่อ) ……………………………………………. 
           (…………………………………………….) 
ต ำแหน่ง …………………………………………… 
                                   ผู้บังคับบัญชำ 
วันที่ ……… เดือน ………………… พ.ศ. ……….. 
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ค าอธิบายเอกสารหมายเลข  3   :  แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  
(ส าหรับผู้บังคับบัญชา) 

 ให้กรอกรำยละเอียดข้อมูลในแบบประเมินให้ครบถ้วน โดยผู้บังคับบัญชำประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรของผู้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ทุก 3 เดือน และส่งผลกำรประเมิน ฯ ดังน้ี 

ข้อมูลทั่วไป   :   ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ประกอบด้วย 
ต ำแหน่ง / สังกัด /ระยะเวลำกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 

ตอนท่ี 1  ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
1.1 ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้งำน 
1.2 ควำมสำมำรถในกำรปรับใช้ควำมรู้กับงำนในหน้ำที่ 
1.3 ควำมส ำเร็จของงำนที่ได้รับมอบหมำย 
1.4 อื่นๆ (ถ้ำมี) 

โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ดังนี้ 
ต่ ำกว่ำควำมคำดหวังมำก   เท่ำกับ 1  คะแนน 
ต่ ำกว่ำควำมคำดหวังค่อนข้ำงมำก  เท่ำกับ   2  คะแนน 
เป็นไปตำมควำมคำดหวัง   เท่ำกับ 3  คะแนน 
สูงกว่ำควำมคำดหวังค่อนข้ำงมำก  เท่ำกับ 4  คะแนน 
สูงกว่ำควำมคำดหวังมำก   เท่ำกับ 5  คะแนน 

ตอนท่ี 2  พฤติกรรมการปฏิบัติหน้าราชการ 
2.1 ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้งำน 
2.2  ควำมสำมำรถในกำรปรับใช้ควำมรู้กับงำนในหน้ำที่ 
2.3  ควำมส ำเร็จของงำนที่ได้รับมอบหมำย 
2.4  อื่นๆ (ถ้ำมี) 

โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนพฤติกรรมการปฏิบัติหน้าราชการ ดังนี้ 
ต่ ำกว่ำควำมคำดหวังมำก   เท่ำกับ 1  คะแนน 
ต่ ำกว่ำควำมคำดหวังค่อนข้ำงมำก  เท่ำกับ   2  คะแนน 
เป็นไปตำมควำมคำดหวัง   เท่ำกับ 3  คะแนน 
สูงกว่ำควำมคำดหวังค่อนข้ำงมำก  เท่ำกับ 4  คะแนน 
สูงกว่ำควำมคำดหวังมำก   เท่ำกับ 5  คะแนน 
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 ตอนท่ี 3  การพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
ให้ผู้บังคับบัญชำซึ่งมีหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตรวจสอบกำร
พัฒนำผู้ทดลอง ฯ ว่ำได้ด ำเนินกำรพัฒนำแล้ว หรือยังไม่ได้ด ำเนินกำรพัฒนำ โดยให้
ท ำเคร่ืองหมำย ในช่อง  ตำมหัวข้อ ดังนี้ 

1. กำรปฐมนิเทศ  ด ำเนินกำรแล้ว   ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
2. กำรเรียนรู้ด้วยตนเอง  ด ำเนินกำรแล้ว   ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
3. กำรอบรมสัมมนำร่วมกัน  ด ำเนินกำรแล้ว   ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 
4. กำรอบรมอื่นๆ ตำมที่ส่วนรำชกำรก ำหนด (ถ้ำมี)  

 ด ำเนินกำรแล้ว   ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

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

(ส าหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ) 
คร้ังที่ …… 

วันท่ี ………. เดือน ………………. พ.ศ. ……. ถึง วันท่ี ………. เดือน ………………. พ.ศ. ……. 
 

ชื่อผู้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร (นำย/นำง/นำงสำว) …………………………….………………………………. 
ต ำแหน่ง …………………………………………… งำน/กลุ่ม/ฝ่ำย ……………………………………………… 
กอง/ส ำนัก …………………………………………กรม/ส ำนักงำน ……………………………………………… 
จังหวัด . ……………………………..…… ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเป็นระยะเวลำ ………......…….. เดือน/ปี 
ตั้งแต่ วันที่ ……. เดือน ……………...….. พ.ศ. ………..  ถึง วันที่ ……. เดือน ……………….….. พ.ศ. ………. 
 

1.  ผลสัมฤทธ์ิของการทดลอง 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ต่ ำกว่ำ
ควำม

คำดหวัง
มำก (1) 

ต่ ำกว่ำควำม
คำดหวัง
ค่อนข้ำง 
มำก (2) 

เป็นไป
ตำมควำม
คำดหวัง 

(3) 

สูงกว่ำควำม
คำดหวัง
ค่อนข้ำง 
มำก (4) 

สูงกว่ำ
ควำม

คำดหวัง
มำก (5) 

1.1 ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้งำน 
1.2 ควำมสำมำรถในกำรปรับใช้ควำมรู้กับ

งำนในหน้ำที่ 
1.3 ควำมส ำเร็จของงำนที่ได้รับมอบหมำย 
1.4 อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) ……………………….. 

    
 

 
 

 

2. พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

ต่ ำกว่ำ
ควำม

คำดหวัง
มำก (1) 

ต่ ำกว่ำควำม
คำดหวัง
ค่อนข้ำง 
มำก (2) 

เป็นไป
ตำมควำม
คำดหวัง 

(3) 

สูงกว่ำควำม
คำดหวัง
ค่อนข้ำง 
มำก (4) 

สูงกว่ำ
ควำม

คำดหวัง
มำก (5) 

2.1 ควำมประพฤติ 
2.2 ควำมมีคุณธรรม จริยธรรม 
2.3 กำรรักษำวินัย 
2.4 อ่ืน ๆ (ถ้ำมี) ………………………... 

     
 
 

 

เอกสารหมายเลข 4 

วนำลี  รักรำชกำร 

1 
   2                      มีนำคม                2554    1                       มิถุนำยน                2554 

เจ้ำพนักงำนธุรกำรปฏิบัติงำน บริหำรทั่วไป 
ป่ำไม้ บริหำรกลำง 

- 6 
2                    มีนำคม                    2554 1                   กันยำยน                       2554 
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3.  สรุปผลการประเมิน 
 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน สรุปผลการประเมิน 
 

คะแนน 
 

ร้อยละ 
ผ่าน 

(สูงกว่า 
ร้อยละ 60) 

ไม่ผ่าน 
(ต่ ากว่า 

ร้อยละ 60) 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ของกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร 

2. พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร 

 

12 
 

15 
 

 

80 
 

100 

 

 
 
 

 

 

 

4.  ผลการพัฒนาข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 พัฒนำครบ 3 ส่วน 
 พัฒนำไม่ครบ 3 ส่วน 

สรุปผล  การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานท่ีก าหนด 
 ต่ ากว่ามาตรฐานท่ีก าหนด 

 
 
 

   (ลงชื่อ) ……………………………………. 
             (…………………………………….) 
  ต ำแหน่ง …………………………………… 
                          ประธานกรรมการ 
วันที่ ……… เดือน ………………… พ.ศ. ……….. 

 
 
(ลงชื่อ) …………………………………….      (ลงชื่อ) ……………………………………. 
           (…………………………………….)    (…………………………………….) 
ต ำแหน่ง ……………………………………     ต ำแหน่ง …………………………………… 
                                กรรมการ                         กรรมการ 
วันที่ ……… เดือน ……………… พ.ศ. ………..              วันที่ ……… เดือน ……………… พ.ศ. ……….. 
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ค าอธิบายเอกสารหมายเลข 4  :   แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
(ส าหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ) 

ให้กรอกรำยละเอียดข้อมูลในแบบประเมินให้ครบถ้วน โดยคณะกรรมกำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร จัดให้มีกำรประชุมคณะกรรมกำร ฯ เพื่อประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ทุก 3 เดือน 
อย่ำงน้อย 2 ครั้ง คือ ให้ประเมินคร้ังแรก เมื่อครบ 3 เดือน และประเมินคร้ังที่ 2 เมื่อคบ 6 เดือน ขยำยระยะเวลำได้ 
2 คร้ัง คร้ังละ 3 เดือน กรณีก ำหนดให้มีกำรขยำยระยะเวลำทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร คณะกรรมกำรฯ จะต้อง
ประเมินเมื่อครบก ำหนดระยะเวลำที่ก ำหนดขยำยด้วย โดยใช้ข้อมูลประกอบกำรประเมิน ได้แก่ บันทึกผลกำร
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของของผู้ดูแลกำรทดลอง ฯ ผลกำรพัฒนำข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงกำรทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำร และผลกำรประเมินของผู้บังคับบัญชำ โดยพิจำรณำควำมเหมำะสมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร จำกรำยกำรประเมินต่ำง ๆ ดังนี้ 

ข้อมูลทั่วไป  :  ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ประกอบด้วย 
ต ำแหน่ง / สังกัด / ระยะเวลำกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 

ตอนท่ี 1 ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
1.1 ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้งำน 
1.2 ควำมสำมำรถในกำรปรับใช้ควำมรู้กับงำนในหน้ำที่ 
1.3 ควำมส ำเร็จของงำนที่ได้รับมอบหมำย 
1.4 อื่น ๆ (ถ้ำมี) 

โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนผลสัมฤทธิ์ของกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ดังนี้ 
ต่ ำกว่ำควำมคำดหวังมำก   เท่ำกับ 1  คะแนน 
ต่ ำกว่ำควำมคำดหวังค่อนข้ำงมำก  เท่ำกับ 2  คะแนน 
เป็นไปตำมควำมคำดหวัง   เท่ำกับ 3  คะแนน 
สูงกว่ำควำมคำดหวังค่อนข้ำงมำก  เท่ำกับ 4  คะแนน 
สูงกว่ำควำมคำดหวังมำก   เท่ำกับ 5  คะแนน 

ตอนท่ี 2 พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
2.1 ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้งำน 
2.2  ควำมสำมำรถในกำรปรับใช้ควำมรู้กับงำนในหน้ำที่ 
2.3  ควำมส ำเร็จของงำนที่ได้รับมอบหมำย 
2.4  อื่น ๆ (ถ้ำมี) 
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โดยก ำหนดเกณฑ์กำรให้คะแนนพฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร ดังนี้ 
ต่ ำกว่ำควำมคำดหวังมำก   เท่ำกับ 1  คะแนน 
ต่ ำกว่ำควำมคำดหวังค่อนข้ำงมำก  เท่ำกับ 2  คะแนน 
เป็นไปตำมควำมคำดหวังค่อนข้ำงมำก  เท่ำกับ 3  คะแนน 
สูงกว่ำควำมคำดหวังค่อนข้ำงมำก  เท่ำกับ 4  คะแนน 
สูงกว่ำควำมคำดหวังมำก   เท่ำกับ 5  คะแนน 

ตอนท่ี 3 สรุปผลการประเมิน 
รำยกำรประเมิน ประกอบด้วย 
1) ผลสัมฤทธิ์ของกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
2) พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
ผลกำรประเมิน   ประกอบด้วย 
- คะแนน   =  15 คะแนน 
- ร้อยละของคะแนน  =  ร้อยละ 100 
สรุปผลกำรประเมิน   ประกอบด้วย 
- ผ่ำน  (สูงกว่ำร้อยละ 60) 
- ไม่ผ่ำน  (ต่ ำกว่ำร้อยละ 60) 

 

   
 ให้น ำคะแนนรวมที่ได้จำกกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร และพฤติกรรม
กำรปฏิบัติรำชกำร ไปค ำนวณคะแนนผลกำรประเมิน และสรุปผลกำรประเมิน ดังนี้ 

  

ตัวอย่างวิธีการให้คะแนน 

1. ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
1.1  ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้งำน       ประเมินได้ = 4 คะแนน 
1.2  ควำมสำมำรถในกำรปรับใช้ควำมรู้กับงำนในหน้ำที่    ประเมินได้ = 4 คะแนน 
1.3  ควำมส ำเร็จของงำนที่ได้รับมอบหมำย     ประเมินได้ = 4 คะแนน 
รวมคะแนนผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ =  ( 4 + 4 + 4 )    =   12  คะแนน 

  
 
 

วิธีการสรุปผลการประเมิน 
 

ผลการประเมิน (คะแนน)       =       คะแนนที่ได้แต่ละรายการประเมิน 
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2. พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
2.1  ควำมประพฤติ ประเมินได้ = 5 คะแนน 
2.2  ควำมมีคุณธรรม จริยธรรม ประเมินได้ =  5 คะแนน 
2.3  กำรรักษำวินัย ประเมินได้ = 5 คะแนน 
รวมคะแนนพฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ      =  ( 5 + 5 + 5 )    =    15 คะแนน 

 
ตัวอย่างวิธีการค านวณคะแนน (ร้อยละ) 

1. ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ =   12 X100     = ร้อยละ 80 
           15 

2. พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ =   15 X 100    =  ร้อยละ 100 
           15 
 
สรุปผลการประเมิน :  ผู้ทดลองฯ ต้องได้คะแนนในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

         จึงถือว่าเป็นผู้ผ่านการประเมินฯ 

ตอนท่ี 4  ผลการพัฒนาข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
 พัฒนำครบ 3  ส่วน 
 พัฒนำไม่ครบ     3  ส่วน 

สรุปผล   การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
 ไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด 
 ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด 

 
 

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

ผลการประเมิน ( ร้อยละ ) = คะแนนที่ได้จากการประเมิน  x 100 
     คะแนนทั้งหมดเท่ากับ 15 คะแนน 
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(ตัวอย่าง) 
แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัตหิน้าที่ราชการ 

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

 
ตำมที่ …………………….….…… ได้มีค ำสั่ง ที่ ………....…….. ลงวันที่ ……………….……. 

แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเพื่อด ำเนินกำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติ
หน้ำที่รำชกำรของ (นำย, นำง, นำงสำว) ……………………………………………………...…………………… 
ซึ่งได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง …………………………………………………….……………... 
ฝ่ำย/งำน/กลุ่มงำน ……………………………………….. กอง/ส ำนัก/ศูนย์ ………………….………………….. 
ตั้งแต่วันที่ ……. เดือน …………..….. พ.ศ. …….… ถึง วันที่ ……. เดือน ……………….. พ.ศ. ………… นั้น 
  คณะกรรมกำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ได้ประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรของข้ำรำชกำรดังกล่ำว ปรำกฏผลกำรประเมินกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ดังนี้ 

การประเมินครั้งที่ 1 

ระหว่ำงวันที่ ……. เดือน ……………….. พ.ศ. ………… ถึง วันที่ ……. เดือน ………….…….. พ.ศ. ………… 
 ไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด เห็นควรให้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรต่อไป 
 ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด เห็นควรให้ออกจำกรำชกำร 

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

 

   (ลงชื่อ) ……………………………………. 
             (…………………………………….) 
  ต ำแหน่ง …………………………………… 
                    ประธำนกรรมกำรประเมินผล 
                    กำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
วันที่ ……… เดือน ……..………… พ.ศ. ……….. 

เอกสารหมายเลข 5 

 

   วนำลี  รักรำชกำร 

   กรมป่ำไม้         

   วนำลี  รักรำชกำร 
   เจ้ำพนักงำนป่ำไม้ปฏิบัติงำน 

   บริหำรทั่วไป    บริหำรกลำง 
   2                 มีนำคม                  2554    1                     กันยำยน               2554 

   2                 มีนำคม                   2554      1                     มิถุนำยน                  2554 
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ความเห็นของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57  
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………… 

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

                                   อธิบดีกรมป่ำไม้ 
วันที่ ……… เดือน ………………… พ.ศ. ……….. 

 
 

หมายเหตุ  รำยงำนผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ 57 เฉพำะกรณีต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด 
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การประเมินคร้ังท่ี 2 
ระหว่างวันท่ี ……. เดือน ………….….. พ.ศ. ………… ถึง วันท่ี ……. เดือน ………….…….. พ.ศ. ………… 

การพัฒนาในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ      พัฒนำครบ 3 ส่วน 
 พัฒนำไม่ครบ 3 ส่วน 

ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ    ไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด  
เห็นควรให้รับรำชกำรต่อไป 

 ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด 
 เห็นควรให้ออกจำกรำชกำร 

 เห็นควรให้ขยำยระยะเวลำทดลอง 
ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรต่อไปอีก ……….. เดือน 

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

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

          ต ำแหน่ง ……………………………………… 
      ประธำนกรรมกำรประเมินผล 

                   กำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
วันที่ ……… เดือน ………………… พ.ศ. ……….. 

 

ความเห็นของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57  
………….…………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………….…………………………………………………. 
……………………………………………………………….……………………………………………………. 

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

                                    อธิบดีกรมป่ำไม้ 
วันที่ ……… เดือน ………………… พ.ศ. ……….. 

 

   2                  มิถุนำยน                  2554      1                     กันยำยน                  2554 
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ค าอธิบายเอกสารหมายเลข   5 :   แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ   
(ส าหรับประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ) 

 ให้กรอกรำยละเอียดข้อมูลในแบบประเมินให้ครบถ้วน โดยประธำนกรรมกำรรำยงำนตำมแบบรำยงำนฯ 
ต่อผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ 57 เมื่อครบก ำหนดระยะเวลำกำรประเมินฯ 

ข้อมูลทั่วไป   :    ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ประกอบด้วย  
ต ำแหน่ง / สังกัด / ระยะเวลำกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 

การประเมิน คร้ังท่ี 1  :  ผลกำรประเมินรวมเมื่อทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร ครบสำมเดือน 
 ไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด 

เห็นควรให้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรต่อไป 
 ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด 

เห็นควรให้ออกจำกรำชกำร 
เหตุผล กรณีผลกำรประเมินต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด เห็นควรให้ออกจำกรำชกำรให้แสดง

เหตุผลหรือควำมเห็นประกอบด้วย เพื่อรำยงำนผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ 57 ต่อไป 

การประเมินคร้ังท่ี 2   :   ผลกำรประเมินรวมเมื่อทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  
ครบหกเดือน ประกอบด้วย 

การพัฒนาในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
  พัฒนำครบ          3    ส่วน 
  พัฒนำไม่ครบ     3     ส่วน 

ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
  ไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด 

เห็นควรให้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรต่อไป 
  ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด 

เห็นควรให้ออกจำกรำชกำร 
   เห็นควรให้ขยำยระยะเวลำกำรทดลอง 

ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรต่อไป.......เดือน 
เหตุผล กรณีผลกำรประเมินต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด เห็นควรให้ออกจำกรำชกำร ให้แสดง

เหตุผลหรือควำมเห็นประกอบด้วย เพื่อรำยงำนผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุมำตรำ 57 ต่อไป     
  

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

กรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

ระหว่ำงวันที่ ……. เดือน ……………….. พ.ศ. ………… ถึง วันที่ ……. เดือน ……………….. พ.ศ. ………… 

กำรพัฒนำในระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร      พัฒนำครบ  3     ส่วน 
  พัฒนำไม่ครบ  3     ส่วน 

ผลกำรประเมินกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร   ไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด เห็นควรให้รับรำชกำรต่อไป 
  ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด เห็นควรให้ออกจำกรำชกำร 

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

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

          ต ำแหน่ง ……………………………………… 
      ประธำนกรรมกำรประเมินผล 

                   กำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
วันที่ ……… เดือน ………………… พ.ศ. ……….. 

 

ความเห็นของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57  
………………………………………………….…………………………………………………………………. 
………………………………………………………….…………………………………………………………. 
……………………………………………………….……………………………………………………………. 

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

                                   อธิบดีกรมป่ำไม้ 
วันที่ ……… เดือน ………………… พ.ศ. ……….. 

เอกสารหมายเลข 6 
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ค าอธิบายเอกสารหมายเลข 6  :  แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  
กรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

 ให้กรอกรำยละเอียดข้อมูลในแบบประเมินให้ครบถ้วน กรณี  ขยำยระยะเวลำกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำร คร้ังที่ 1 (ครบ 9 เดือน) และขยำยระยะเวลำกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร คร้ังที่ 2 (ครบ 12 เดือน) โดย
ประธำนกรรมกำร รำยงำนตำมแบบรำยงำน ฯ ต่อผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ 57 เมื่อครบก ำหนดกำรขยำย
ระยะเวลำกำรประเมิน ฯ ประกอบด้วย 

การพัฒนาในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
 พัฒนำครบ          3        ส่วน 

            พัฒนำไม่ครบ     3        ส่วน 

ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ  
 ไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด 

                                 เห็นควรให้รับรำชกำรต่อไป 
             เห็นควรให้ขยำยระยะเวลำกำรทดลอง  

 ปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรต่อไป.......เดือน 
  ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด 

                              เห็นควรให้ออกจำกรำชกำร 
     

เหตุผล กรณีผลกำรประเมินต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด เห็นควรให้ออกจำกรำชกำร ให้แสดงเหตุผลหรือ
ควำมเห็นประกอบด้วย เพื่อรำยงำนผู้มีอ ำนำจสั่งบรรจุตำมมำตรำ 57 ต่อไป 

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

 




