
แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบตัิหน้าที่ราชการ 
 
๑.  ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ชื่อ-สกุล.............................................................................  ต ำแหน่ง..................................................................... 
ฝ่ำย/งำน/กลุ่มงำน.................................................  ส ำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย.์........................................................... 
กรม........................................................................ .................................  ระยะเวลำทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
ตั้งแต่วันที่........  เดือน..........................  พ.ศ. ...........  ถึง วันที่........  เดือน...........................  พ.ศ. ............... 

๒.  ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  (อาจมีได้มากกว่า ๑ คน) 
ชื่อ-สกุล.............................................................................  ต ำแหน่ง................................................................. 

๓.  ผลการปฏิบัติงาน 
 ๓.๑ งำนที่มอบหมำย 
  ๓.๑.๑ รำยละเอียดของงำน 
  ............................................................................................................................................ ........ 
  ............................................................................................................................. .......................                    
  ............................................................................................................................. ....................... 
  ..................................................................... ............................................................................... 
  ............................................................................................................................. ....................... 
  ............................................................................................................................. ....................... 
  ......................................................................................................... ........................................... 
  ๓.๑.๒ ควำมรู้  ควำมสำมำรถ  ทักษะ  สมรรถนะ  และพฤติกรรมที่จ ำเป็นส ำหรับกำร

ปฏิบัติงำน 
  ............................................................................................................................. ....................... 
  ............................................................................................................................. ....................... 
  ............................................................................... ..................................................................... 
  ............................................................................................................................. ....................... 
  ....................................................................................................................................................  
  ............................................................................................................................. ....................... 
  ............................................................................................................................. ....................... 
  ๓.๑.๓ อ่ืนๆ  (ถ้ำม)ี  
  ............................................................................................................................. ....................... 
  ......................................................................................................... ........................................... 
  ............................................................................................................................. ....................... 
  ........................................................... .........................................................................................  
  ............................................................................................................................. ....................... 
  .......................................................................................................................................... .......... 
  ...................................................................................................................... .............................. 
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       - ๒ – 
 
 ๓.๒ ผลผลิตของงานที่คาดหวัง  และตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน 

ผลผลิตของงานที่คาดหวัง ตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

๔.  การพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจะต้องเข้าร่วมในการปฐมนิเทศ และอบรมหลักสูตรต่างๆ  ภายใน
ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้ 
 ๔.๑ การปฐมนิเทศเพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับส่วนราชการ 
 ๔.๒ การเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 ๔.๓ การอบรมสัมมนาร่วมกันเพื่อปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี 
 ๔.๔ การอบรมอ่ืนๆ  ที่ส่วนราชการก าหนด  (ถ้ามี) .................................................................... 

๕.  การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 ๕.๑ ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  โดยคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
 ๕.๒ รายละเอียดการประเมิน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ 
  ส่วนที่ ๑  ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
 ความสามารถในการปรับใช้ความรู้กับงานในหน้าที่ 
 ความส าเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย 
 อ่ืนๆ  (ถ้ามี)...............................................................  

  ส่วนที่ ๒  พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 ความประพฤติ 
 ความมีคุณธรรม  จริยธรรม 
 การรักษาวินัย 
 อ่ืนๆ  (ถ้ามี)...............................................................  



       - ๓ – 
 
 ๕.๓ ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ประกอบด้วย 

 บันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 รายงานผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้บังคับบัญชา 
 รายงานผลการพัฒนาตามที่ ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

 ๕.๔ สัดส่วนของคะแนนและมาตรฐานการประเมิน 
 สัดส่วนคะแนนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

        ส่วนที่ ๑  คะแนนผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ร้อยละ ๕๐ 
        ส่วนที่ ๒  คะแนนพฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ร้อยละ ๕๐ 

 มาตรฐานการประเมิน  แต่ละส่วนต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๖๐ 
การลงช่ือเพื่อมอบหมายงาน  และรับมอบหมายงานในการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
 
       (ลงชื่อ) .............................................  
                  (...........................................) 
      ต าแหน่ง ........................................... 
             ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
        วันที่........ เดือน................... พ.ศ. ........... 
 
 
       (ลงชื่อ) .............................................  
                  (...........................................) 
      ต าแหน่ง ........................................... 
          ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
           วันที่........ เดือน................... พ.ศ. ........... 
 
 
       (ลงชื่อ) ............................................. 
                  (...........................................) 
      ต าแหน่ง ........................................... 
              ผู้บังคับบัญชาผู้มอบหมายงาน 
          วันที่........ เดือน................... พ.ศ. ........... 
 

   
 

 

 

 



แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
(ส าหรับผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ) 

ครั้งที่ ........... 

  ข้ำพเจ้ำ (นำย/นำง/นำงสำว)                                       . 
ต ำแหน่ง                                                                                                     ได้รับมอบหมำย
ให้เป็นผู้ดูแลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของ (นำย/นำง/นำงสำว)                                 
ซึ่งได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง                                                
สังกัด                                                      กอง/ส ำนัก /กลุ่ม/ศูนย.์........................................................ 
กรมสนับสนุนบริกำรสุขภำพ                                                                        
เริ่มทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรตั้งแต่  วันที่       เดือน             พ.ศ.            ถึง  วันที่           เดือน.            พ.ศ. ......  
ขอรำยงำนผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรของข้ำรำชกำรดังกล่ำว   ครั้งที่              ระหว่ำง  วันที่      
เดือน                 พ.ศ.           ถึงวันที่            เดือน             พ.ศ.            ดังนี้   

1.   ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  (100  คะแนน)  
 

ตัวช้ีวัด 
ความ 
ส าเร็จ 

ของงาน 

 
 

ผลผลิตของงาน 

ระดับความส าเร็จของงาน 

ต่ ากว่า 
ความ 

คาดหวัง 
มาก (1) 

ต่ ากว่า 
ความ 

คาดหวัง 
ค่อนข้าง 
มาก (2) 

เป็นไป
ตามความ
คาดหวัง 

(3) 

สูงกว่า 
ความ 

คาดหวัง
ค่อนข้าง 
มาก (4) 

สูงกว่า 
ความ 

คาดหวัง
มาก (5) 

1.1 ควำมส ำเร็จของงำนที่ได้รับมอบหมำย 
(40 คะแนน) 

 ผลผลิตของงำนที่คำดหวัง 
                  ผลผลิตของงำนที่เกิดขึ้นจริง 
 ผลผลิตของงำนที่คำดหวัง 
                  ผลผลิตของงำนที่เกิดขึ้นจริง 
1.2 ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้งำน 

(30 คะแนน) 
1.3  ควำมสำมำรถในกำรปรับใช้ควำมรู้ 
       กับงำนในหน้ำที่   (30 คะแนน) 
1.4  อ่ืน ๆ  (ถ้ำมี)................................... 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จุดเด่น
......................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................. ................................................................... 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง
.......................................................................................................................................................................... 
..................................................................................................... ............................................................................ 
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2. พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  (100  คะแนน) 
 
 

รายการ 

ระดับการประเมินพฤติกรรม 

ต่ ากว่า 
ความ 

คาดหวัง 
มาก (1) 

ต่ ากว่า 
ความ 

คาดหวัง 
ค่อนข้าง 
มาก (2) 

เป็นไป
ตามความ
คาดหวัง 

(3) 

สูงกว่า 
ความ 

คาดหวัง
ค่อนข้าง   
มาก (4) 

สูงกว่า 
ความ 

คาดหวัง
มาก (5) 

1.  ควำมประพฤติ  (40 คะแนน) 
2.  ควำมมีคุณธรรม  จริยธรรม  (30 คะแนน) 
3. กำรรักษำวินัย  (30 คะแนน) 
4.  อ่ืน ๆ  (ถ้ำมี)...................................... 
............................................................ 

   
 

 
 

 

 
จุดเด่น
................................................................................ ............................................................................................ 
............................................................................ .....................................................................................................
....... 
สิ่งท่ีควรปรับปรุง
................................................................. .......................................................................................... 
............................................................................................ .....................................................................................
....... 

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

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

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

      ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  วันที่...... เดือน................  พ.ศ.  .............. 

 
 

 

 

 
 

 



แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
(ส าหรับผู้บังคบับัญชา) 

ครั้งที่ .......... 
วันที่ .......  เดือน...........  พ.ศ. .........  ถึง  วันที่  ....... เดือน................  พ.ศ. ............. 

ชื่อผู้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  (นำย/นำง/นำงสำว)                                               
ต ำแหน่ง                           สังกัด                                                                   
กอง/ส ำนัก/กลุ่ม/ศูนย์                                         กรม                                         
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเป็นระยะเวลำ   เดือน/ปี 
ตั้งแต่   วันที่       เดือน                   พ.ศ.         ถึงวันที่          เดือน                   พ.ศ. .                .   

 
1.  ผลสัมฤทธิ์ของการทดลอง                       
    ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

(100  คะแนน) 

ต่ ากว่า 
ความ 

คาดหวัง 
มาก (1) 

ต่ ากว่า 
ความ 

คาดหวัง 
ค่อนข้าง 
มาก (2) 

เป็นไป
ตามความ
คาดหวัง 

(3) 

สูงกว่า 
ความ 

คาดหวัง
ค่อนข้าง 
มาก (4) 

สูงกว่า 
ความ 

คาดหวัง
มาก (5) 

1.1 ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้งำน 
(40 คะแนน)             

1.2  ควำมสำมำรถในกำรปรับใช้ควำมรู้กับงำน
ในหน้ำที่ (30 คะแนน) 
1.3  ควำมส ำเร็จของงำนที่ได้รับมอบหมำย    
(30 คะแนน) 
1.4  อ่ืน ๆ  (ถ้ำมี)................................... 

    
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

(100  คะแนน) 

ต่ ากว่า 
ความ 

คาดหวัง 
มาก (1) 

ต่ ากว่า 
ความ 

คาดหวัง 
ค่อนข้าง 
มาก (2) 

เป็นไป
ตามความ
คาดหวัง 

(3) 

สูงกว่า 
ความ 

คาดหวัง
ค่อนข้าง 
มาก (4) 

สูงกว่า 
ความ 

คาดหวัง
มาก (5) 

2.1  ควำมประพฤติ (40 คะแนน) 
2.2  ควำมมีคุณธรรม  จริยธรรม  (30 คะแนน) 
2.3  กำรรักษำวินัย (30 คะแนน) 
2.4  อ่ืน ๆ (ถ้ำมี).................................. 

     
 

 
จุดเด่น
...........................................................................................................................................................................  
............................................................................ .....................................................................................................
............................................................................................................................. ....................................................
. 
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สิ่งท่ีควรปรับปรุง
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................... ......................................................................................................
............................................................................................................................................................ 

3.  การพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

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

 
 
 

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

                                 ต ำแหน่ง.........................................    
   ผู้บังคับบัญชา 

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

 

 

 



แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
(ส าหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏบิตัิหน้าที่ราชการ) 

ครั้งที่ ...... 
วันที่  .......  เดือน...........  พ.ศ. .............  ถึง  วันที่ .....  เดือน...............  พ.ศ. ............ 

ชื่อผู้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร  (นำย/นำง/นำงสำว)                                                      
ต ำแหน่ง                                               สังกัด                                                        
กอง/ส ำนัก/กลุ่ม/ศูนย์                                       กรม                              
ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเป็นระยะเวลำ   เดือน/ปี 
ตั้งแต่   วันที่         เดือน                 พ.ศ.               ถงึ  วันที่              เดอืน                พ.ศ.                                           
 
 
1.  ผลสัมฤทธิ์ของการทดลอง                      
    ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

(100  คะแนน) 

ต่ ากว่า 
ความ 

คาดหวัง 
มาก (1) 

ต่ ากว่า 
ความ 

คาดหวัง 
ค่อนข้าง 
มาก (2) 

เป็นไป
ตามความ
คาดหวัง 

(3) 

สูงกว่า 
ความ 

คาดหวัง
ค่อนข้าง 
มาก (4) 

สูงกว่า 
ความ 

คาดหวัง
มาก (5) 

1.1 ควำมสำมำรถในกำรเรียนรู้งำน 
(40 คะแนน) 

1.2  ควำมสำมำรถในกำรปรับใช้ควำมรู้                  
       กับงำนในหน้ำที่  (30 คะแนน) 
1.2 ควำมส ำเร็จของงำนที่ได้รับมอบหมำย 

(30 คะแนน) 
1.4  อ่ืน ๆ  (ถ้ำมี)................................... 

    
 
 
 
 

 
 
 

2.  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
(100 คะแนน) 

ต่ ากว่า 
ความ 

คาดหวัง 
มาก (1) 

ต่ ากว่า 
ความ 

คาดหวัง 
ค่อนข้าง 
มาก (2) 

เป็นไป
ตามความ
คาดหวัง 

(3) 

สูงกว่า 
ความ 

คาดหวัง
ค่อนข้างม
าก (4) 

สูงกว่า 
ความ 

คาดหวัง
มาก (5) 

2.1  ควำมประพฤติ  (40 คะแนน)  
2.2  ควำมมีคุณธรรม  จริยธรรม  (30 คะแนน) 
2.3  กำรรักษำวินัย  (30 คะแนน) 
2.4  อ่ืน ๆ (ถ้ำมี).................................. 
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3.  สรุปผลการประเมิน 

 

4.  ผลการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
o พัฒนำครบ  3  ส่วน 
o พัฒนำไมค่รบ  3  ส่วน 

สรุปผล  กำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 
o ไมต่่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด 
o ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด 

 
 
 

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

  ต ำแหน่ง......................................................... 
   ประธานกรรมการ 

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

 
 

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

              ต ำแหน่ง.............................................       ต ำแหน่ง................................................ 
  กรรมการ        กรรมการ 

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

 
รายการประเมิน 

ผลการประเมิน สรุปผลการประเมิน 

 
คะแนน 

 
ร้อยละ 

ผ่าน 
(สูงกว่า 

ร้อยละ 60) 

ไม่ผ่าน 
(ต่ ากว่า 

ร้อยละ 60) 
1.  ผลสัมฤทธิ์ของกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่ 
     รำชกำร 
2.  พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



 
แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบตัิหน้าที่ราชการ 

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

 ตำมท่ี                                            ได้มีค ำสั่ง  ที่..................  ลงวันที่  .......................................  
แต่งตั้งคณะกรรมกำรประเมินผลกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรเพื่อด ำเนินกำรประเมินผลกำรทดลอง                    
ปฏิบัติหน้ำทีร่ำชกำรของ (นำย,  นำง,  นำงสำว)   ...............................................................   
ซึ่งได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งให้ด ำรงต ำแหน่ง .......................................................................................    ฝ่ำย/
งำน/กลุ่มงำน ..............................................กอง/ส ำนัก/กลุ่ม/ศูนย์  ........................................................กรม
..........................................................................................................................     
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. ............  
 ไมต่่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด  เห็นควรให้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรต่อไป 
 ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด  เห็นควรให้ออกจำกรำชกำร 
เหตุผล................................................................................................................................ ...... 

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

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

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

ต ำแหน่ง .................................................................   
     ประธานกรรมการประเมินผล 

     การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
       วันที่ .......  เดือน ............  พ.ศ......... 
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............................................................................................................................. ....................................................

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

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

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

                           ต ำแหน่ง ............................................................... 
วันที่ ...........  เดือน ............................  พ.ศ. ......... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

การประเมินครั้งที่ 2 

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 
         เห็นควรให้ขยำยระยะเวลำทดลอง  
                                                                                             ปฏิบัติหนำ้ที่รำชกำรต่อไปอีก   
                                                                                               ..........เดอืน  

เหตุผล............................................................................................................................. ............................ 
...................................................................................................... ............................................................. 
............................................................................................................................. ...................................... 
 

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

                      ต ำแหน่ง   ............................................................ 
     ประธานกรรมการประเมินผล 

     การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
วันที่ ...........  เดือน ..............  พ.ศ. ............... 
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............................................................................................................................. ....................................................

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

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

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

ต ำแหน่ง..................................................... 
วันที่ ...........  เดือน ............................  พ.ศ.......... 

 
 
 
 
 

 

 



 
 

แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบตัิหน้าที่ราชการ 
กรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ครั้งที่ 1 (ขยายเวลา  3เดือน) 

ระหว่างวันที.่........เดือน......................พ.ศ. ............  ถึง  วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ...........   
 
กำรพัฒนำในระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร         พัฒนำครบ  3  ส่วน 
          พัฒนำไม่ครบ  3  ส่วน 
ผลกำรประเมินกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร    ไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด   
                                                                                                          เห็นควรให้รับรำชกำร

ต่อไป 
    ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด   
                                                                                                          เห็นควรให้ออกจำก

รำชกำร 
เหตุผล......................................................................................................................... .......................................... 
............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................  
 
 

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

ต ำแหน่ง..................................................... 
       ประธานกรรมการประเมินผล 

       การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
วันที่ ...........  เดือน ............................  พ.ศ........... 
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............................................................................................................................. ....................................................

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

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

 

 

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

ต ำแหน่ง..................................................... 



วันที่ ...........  เดือน ............................  พ.ศ......... 
แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบตัิหน้าที่ราชการ 

กรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ครั้งที่ 2 (ขยายเวลา  3เดือน) 

ระหว่างวันที.่........เดือน......................พ.ศ. ............  ถึง  วันที่...........เดือน........................พ.ศ. ...........   
 
กำรพัฒนำในระหว่ำงทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร         พัฒนำครบ  3  ส่วน 
          พัฒนำไม่ครบ  3  ส่วน 
ผลกำรประเมินกำรทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร    ไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด   
                                                                                                          เห็นควรให้รับรำชกำร

ต่อไป 
    ต่ ำกว่ำมำตรฐำนที่ก ำหนด   
                                                                                                          เห็นควรให้ออกจำก

รำชกำร 
เหตุผล............................................................................................................................. ...................................... 
...................................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. ...................................... 
 
 

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

ต ำแหน่ง..................................................... 
       ประธานกรรมการประเมินผล 

       การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
วันที่ ...........  เดือน ............................  พ.ศ........... 
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............................................................................................................................. ....................................................

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

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

 

 

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

ต ำแหน่ง..................................................... 
วันที่ ...........  เดือน ............................  พ.ศ.......... 



 


