
แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบตัหินาที่ราชการ 
(สําหรับผูบังคับบัญชา) 

 

1.  ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 ชื่อ-สกุล...................................................................... ตําแหนง..................................................................... 

 งาน/ฝาย/กลุมงาน............................................................. กอง/สถาบัน/สํานัก/ศูนย................................... 

 ......................................................................... กรมวิชาการเกษตร  ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

 ตั้งแตวันที่............ เดือน.................................. พ.ศ. ................. ถึงวันที่............ เดือน..................................  

 พ.ศ. ….............. 

 

2.  ผูดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ (อาจมีไดมากกวา 1 คน) 
 1.  ชือ่-สกุล................................................................ตําแหนง....................................................................... 

 2.  ชื่อ-สกุล................................................................ตําแหนง....................................................................... 

 

3.  ผลการปฏิบัติงาน 
 3.1  งานที่มอบหมาย 

  3.1.1  รายละเอียดของงาน 

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

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

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

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

  3.1.2  ความรู  ความสามารถ  ทักษะ  สมรรถนะ  และพฤติกรรมที่จําเปนสําหรับการปฏิบัติงาน 

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

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

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

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

  3.1.3  อ่ืน ๆ (ถามี) 

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

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

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

  .............................................................................................................................................................. 
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 3.2  ผลผลิตของงานท่ีคาดหวัง  และตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน 

ผลผลิตของงานที่คาดหวัง ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน 

1............................................................................. ……………….....................................…………………... 

2............................................................................. ............................................................................... 

3............................................................................. ............................................................................... 

4................................ฯลฯ...................................... ............................................................................... 

 

4.  การพัฒนาผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการจะตองเขารวมในการปฐมนิเทศ  และอบรมหลักสูตรตาง ๆ ภายในระยะเวลา

ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ดังนี ้

 4.1  การปฐมนิเทศเพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับสวนราชการ 

 4.2  การเรียนรูดวยตนเองเพ่ือใหมีความรูเก่ียวกับกฎหมาย  กฎ  ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

 4.3  การอบรมสัมมนารวมกันเพ่ือปลูกฝงการประพฤติปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดี 

 4.4  การอบรมอ่ืน ๆ (ถามี)............................................................................................................................ 

 

5.  การประเมินผลการทดลองปฏิบตัิหนาที่ราชการ 
 5.1  ประเมินผลการทดลองปฏบิัติหนาที่ราชการ  โดยคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

 5.2  รายละเอียดการประเมิน ประกอบดวย 2 สวน คือ 

  สวนที่ 1  ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

    •  ความสามารถในการเรียนรูงาน 

    •  ความสามารถในการปรับใชความรูกับงานในหนาที่ 

    •  ความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย 

    •  อื่น ๆ (ถามี)........................................................................................................................ 

             สวนที ่2  พฤติกรรมของผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

    •  ความประพฤติ 

    •  ความมีคุณธรรม  จริยธรรม 

    •  การรักษาวินัย 

    •  อื่น ๆ (ถามี)........................................................................................................................ 
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 5.3  ขอมูลที่ใชประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ประกอบดวย 

  •  บันทึกผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของผูดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

  •  รายงานผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของผูบังคับบัญชา 

  •  รายงานผลการพัฒนาตามที่สํานักงาน ก.พ. กําหนด 

 5.4  สัดสวนของคะแนนและมาตรฐานการประเมิน 

  •  สัดสวนคะแนนการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

   สวนที่ 1  คะแนนผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ รอยละ 50 

   สวนที ่2  คะแนนพฤติกรรมของผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ รอยละ 50 

  •  มาตรฐานการประเมิน  แตละสวนตองไดคะแนนไมต่ํากวา รอยละ 60 

 

การลงชื่อเพื่อมอบหมายงาน  และรับมอบหมายงานในการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 
 

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

 (.................................................................) 

ตําแหนง.................................................................. 

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

 

 

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

 (.................................................................) 

ตําแหนง.................................................................. 

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

 

 

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

 (.................................................................) 

ตําแหนง.................................................................. 

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

 
 



แบบประเมินผลการปฐมนิเทศ 
(สําหรับผูบังคับบัญชา) 

 

1.  ผูทดลองปฏิบตัหินาที่ราชการ 
ชื่อ - สกุล............................................................................................................................................................... 

ตําแหนง................................................................................................................................................................. 

งาน/ฝาย/กลุมงาน................................................................................................................................................. 

กอง/สถาบัน/สํานัก/ศูนย........................................................................................................กรมวิชาการเกษตร 

ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ตั้งแตวันที่..........................................ถึงวันที.่........................................ 

 

2.  ขอใหหนวยงานของผูทดลองปฏิบัติราชการในสังกัดไดดําเนินการปฐมนิเทศและประเมินผล 
     ในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

ประเด็นสําหรับการประเมิน 
ระดับผลการประเมิน 

มาก ปานกลาง นอย 

2.1 รับทราบและเขาใจถึงรายละเอียดของงานในหนาที่ (Job Description) 
   

2.2 รับทราบและเขาใจถึงวิสัยทัศน พันธกิจของกรม    

2.3 รับทราบและเขาใจถึงภารกิจของหนวยงานที่สังกัด    

2.4 รับทราบ เขาใจ และอธิบายโครงสรางของกรมได    

2.5 รับทราบ และรูจักผูบริหารของกรม    

2.6 รับทราบระเบียบวินัย/กฎเกณฑ ตลอดจนสวัสดิการ ของหนวยงานที ่

      สังกัดอยู   

   

2.7 มีการแสดงถึงความคดิริเริ่มสรางสรรค กลาแสดงออก    

 

3.  ขอคิดเห็นอื่นๆ  
.............................................................................................................................................................................. 

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

 

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

    (..........................................................................) 

    ตําแหนง............................................................. 

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



รายงานการปฏิบัติหนาที่ราชการของผูทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการ 

 (สําหรับผูทดลองปฏบิัตหินาที่ราชการ) 
ครั้งที่............. 

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

1.  ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 1.  ชื่อผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ.............................................................................................................. 

 2.  ตําแหนง............................................................................................ระดับ............................................... 

  กอง/สถาบัน/สํานัก/ศูนย......................................................................................................................... 

  เริ่มทดลองปฏิบัติงานเมื่อวันที่............. เดือน..................................... พ.ศ. ................. 

 

2.  ผูดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 1.  ชื่อ-สกุล................................................................ตําแหนง....................................................................... 

 2.  ชื่อ-สกุล................................................................ตําแหนง....................................................................... 

 

ผลงานตามท่ีไดรับมอบหมาย 
 ผลงานที่ 1  ................................................................................................................................................... 

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

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

 

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

(.............................................................) 

ตําแหนง............................................................. 

ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
วันที่.......... เดอืน................................. พ.ศ. ................. 

 
 ผลงานที่ 2  ................................................................................................................................................... 

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

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

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

(.............................................................) 

ตําแหนง............................................................. 

ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
วันที่.......... เดอืน................................. พ.ศ. ................. 

 

 



แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการ 
(สําหรับผูดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ) 

ครั้งที่........... 
  ขาพเจา (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................... 

ตําแหนง................................................................................................ ไดรับมอบหมายใหเปนผูดูแลการทดลอง

ปฏิบัติหนาที่ราชการของ (นาย/นาง/นางสาว)...................................................................................................... 

ซึ่งไดรับการบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนง....................................................................................................... 

งาน/ฝาย/กลุมงาน...................................................................... กอง/สถาบัน/สํานัก/ศนูย................................. 

........................................................................................... กรมวิชาการเกษตร เริ่มทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ

ตั้งแตวันที่.......... เดือน.............................. พ.ศ. .............. ถึงวันที่.......... เดือน............................. พ.ศ. ….......... 

ขอรายงานผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของขาราชการดังกลาว ครั้งที่............. ระหวางตั้งแตวันที่............ 

เดือน.................................. พ.ศ. ................. ถึงวันที่............ เดือน.................................. พ.ศ. …..............  ดังนี ้

1.  ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน ผลผลิตของงาน 

ระดับความสําเรจ็ของงาน 
ต่ํากวา

ความ

คาดหวัง

มาก (1) 

ต่ํากวา

ความ

คาดหวัง

คอนขาง

มาก (2) 

เปนไป

ตาม

ความ

คาดหวัง 

(3) 

สูงกวา

ความ

คาดหวัง

คอนขาง

มาก (4) 

สูงกวา

ความ

คาดหวัง

มาก (5) 

1.1  ความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย      

1)......................................... ผลผลิตของงานที่คาดหวัง      

............................................ ผลผลิตของงานที่เกิดขึ้นจริง      

2)......................................... ผลผลิตของงานที่คาดหวัง      

............................................ ผลผลิตของงานที่เกิดขึ้นจริง      

3)......................................... ผลผลิตของงานที่คาดหวัง      

.................ฯลฯ.................... ผลผลิตของงานที่เกิดขึ้นจริง      

1.2  ความสามารถในการเรียนรูงาน      

1.3  ความสามารถในการปรับใชความรูกับงานในหนาที่      

1.4  อื่น ๆ  (ถามี)..............................................................      

จุดเดน 
  .............................................................................................................................................................. 

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

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
  .............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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2.  พฤติกรรมของผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

รายการ 

ระดับการประเมินพฤติกรรม 

ต่ํากวา

ความ

คาดหวัง

มาก (1) 

ต่ํากวา

ความ

คาดหวัง

คอนขาง

มาก (2) 

เปนไป

ตาม

ความ

คาดหวัง 

(3) 

สูงกวา

ความ

คาดหวัง

คอนขาง

มาก (4) 

สูงกวา

ความ

คาดหวัง

มาก (5) 

1.  ความประพฤติ      

2.  ความมีคณุธรรม จริยธรรม      

3.  การรักษาวินัย      

4.  อื่น ๆ (ถามี)...................................................................      

จุดเดน 
  .............................................................................................................................................................. 

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

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
  .............................................................................................................................................................. 

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

3.  การพัฒนาผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 1.  การปฐมนิเทศ  ดําเนินการแลว  ยังไมไดดําเนินการ 

 2.  การเรียนรูดวยตนเอง  ดําเนินการแลว  ยังไมไดดําเนินการ 

 3.  การอบรมสัมมนารวมกัน  ดําเนินการแลว  ยังไมไดดําเนินการ 

 4.  การอบรมอื่น ๆ (ถามี)   ดําเนินการแลว  ยังไมไดดําเนินการ 

 

 

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

 (.................................................................) 

ตําแหนง...................................................................... 

 ผูดแูลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
วันที…่.......... เดือน.................................. พ.ศ. ................ 

 

 

หมายเหต ุ   ผูดูแลการทดลองฯ มีหนาที่ตองจัดทําแบบบันทึกผลการทดลองทุก 2 เดือน 

 
 



แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการ 
(สําหรับผูบังคับบัญชา) 

ครั้งที่........... 
วันที่.......... เดือน............................. พ.ศ. .............  ถึงวันท่ี.......... เดือน............................ พ.ศ. .............. 

 

  ชื่อผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................  

ตําแหนง......................................................................... งาน/ฝาย/กลุมงาน......................................................... 

กอง/สถาบัน/สํานัก/ศูนย....................................................................................................... กรมวิชาการเกษตร  

ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนระยะเวลา...............เดือน/ป ตั้งแตวันที่.......... เดือน...................... พ.ศ. ..........   

ถึงวันที่............ เดือน........................... พ.ศ. .......... 

 

1.  ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

ต่ํากวา

ความ

คาดหวัง

มาก (1) 

ต่ํากวา

ความ

คาดหวัง

คอนขาง

มาก (2) 

เปนไป

ตาม

ความ

คาดหวัง 

(3) 

สูงกวา

ความ

คาดหวัง

คอนขาง

มาก (4) 

สูงกวา

ความ

คาดหวัง

มาก (5) 

1.1  ความสามารถในการเรียนรูงาน      

1.2  ความสามารถในการปรับใชความรูกับงานในหนาที่      

1.3  ความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย      

1.4  อ่ืน ๆ (ถามี).................................................................      

2.  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

ต่ํากวา

ความ

คาดหวัง

มาก (1) 

ต่ํากวา

ความ

คาดหวัง

คอนขาง

มาก (2) 

เปนไป

ตาม

ความ

คาดหวัง 

(3) 

สูงกวา

ความ

คาดหวัง

คอนขาง

มาก (4) 

สูงกวา

ความ

คาดหวัง

มาก (5) 

2.1  ความประพฤติ      

2.2  ความมีคุณธรรม  จริยธรรม      

2.3  การรักษาวินัย      

2.4  อ่ืน ๆ (ถามี).................................................................      

จุดเดน 
  .............................................................................................................................................................. 

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

สิ่งท่ีควรปรับปรุง 
  .............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................. 
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3.  การพัฒนาผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
 1.  การปฐมนิเทศ  ดําเนินการแลว  ยังไมไดดําเนินการ 

 2.  การเรียนรูดวยตนเอง  ดําเนินการแลว  ยังไมไดดําเนินการ 

 3.  การอบรมสัมมนารวมกัน  ดําเนินการแลว  ยังไมไดดําเนินการ 

 4.  การอบรมอื่น ๆ (ถามี)   ดําเนินการแลว  ยังไมไดดําเนินการ 

 

ความเห็นของผูประเมิน 
.............................................................................................................................................................................. 

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

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

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

 

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

 (.................................................................) 

ตําแหนง...................................................................... 

 ผูบังคับบัญชา 
วันที…่.......... เดือน.................................. พ.ศ. ................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการ 
(สําหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏบิตัิหนาที่ราชการ) 

ครั้งที่........... 
วันที่.......... เดือน............................. พ.ศ. .............  ถึงวันท่ี.......... เดือน............................ พ.ศ. .............. 

 

  ชื่อผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ (นาย/นาง/นางสาว)..........................................................................  

ตําแหนง......................................................................... งาน/ฝาย/กลุมงาน......................................................... 

กอง/สถาบัน/สํานัก/ศูนย....................................................................................................... กรมวิชาการเกษตร  

ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนระยะเวลา...............เดือน/ป ตั้งแตวันที่.......... เดือน...................... พ.ศ. ..........   

ถึงวันที่............ เดือน........................... พ.ศ. .......... 

 

1.  ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

ต่ํากวา

ความ

คาดหวัง

มาก (1) 

ต่ํากวา

ความ

คาดหวัง

คอนขาง

มาก (2) 

เปนไป

ตาม

ความ

คาดหวัง 

(3) 

สูงกวา

ความ

คาดหวัง

คอนขาง

มาก (4) 

สูงกวา

ความ

คาดหวัง

มาก (5) 

1.1  ความสามารถในการเรียนรูงาน      

1.2  ความสามารถในการปรับใชความรูกับงานในหนาที่      

1.3  ความสําเร็จของงานที่ไดรับมอบหมาย      

1.4  อ่ืน ๆ (ถามี).................................................................      

2.  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 

ต่ํากวา

ความ

คาดหวัง

มาก (1) 

ต่ํากวา

ความ

คาดหวัง

คอนขาง

มาก (2) 

เปนไป

ตาม

ความ

คาดหวัง 

(3) 

สูงกวา

ความ

คาดหวัง

คอนขาง

มาก (4) 

สูงกวา

ความ

คาดหวัง

มาก (5) 

2.1  ความประพฤติ      

2.2  ความมีคุณธรรม  จริยธรรม      

2.3  การรักษาวินัย      

2.4  อ่ืน ๆ (ถามี).................................................................      

 

3.  สรุปผลการประเมิน 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน สรุปผลการประเมิน 

คะแนน รอยละ 

ผาน 

(สูงกวารอย

ละ 60) 

ไมผาน 

(ต่ํากวา  

รอยละ 60) 

1.  ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ     

2.  พฤติกรรมของผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ     
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4.  ผลการพัฒนาขาราชการที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
    พัฒนาครบ 3 สวน (ปฐมนิเทศ/เรียนรูดวยตนเอง/อบรมสัมมนารวมกัน) 

    พัฒนาไมครบ 3 สวน 

 

สรุปผล  การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

    ไมต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด 

    ต่ํากวามาตรฐานท่ีกําหนด 

 

 

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

 (.................................................................) 

 ตําแหนง................................................................... 

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

 

 

 

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

 (.................................................................) (.................................................................) 

ตําแหนง................................................................... ตําแหนง................................................................... 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
(สําหรับประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ) 
ของ (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................. 

  ตามที่กรมวิชาการเกษตรไดมีคําสั่งท่ี.................../...................ลงวันท่ี.................................................. 

แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ

หนาที่ราชการของ (นาย/นาง/นางสาว)................................................................................... ซึ่งไดรับการบรรจุ

และแตงตั้งใหดํารงตําแหนง........................................................... งาน/ฝาย/กลุมงาน......................................... 

กอง/สถาบัน/สํานัก/ศูนย....................................................................................................... กรมวิชาการเกษตร   

ตั้งแตวันที่........ เดือน.............................. พ.ศ. .......... ถึงวันที่.......... เดือน.............................. พ.ศ. ..........  นั้น 

   คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการไดประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ

ของขาราชการดังกลาว  ปรากฏผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ดังนี้ 

การประเมินครั้งที่ 1 (เมื่อครบ 3 เดือน) 

ระหวางวันที่........ เดือน.............................. พ.ศ. ........... ถึงวันที่.......... เดือน.............................. พ.ศ. ............. 

     ไมต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด  เห็นควรใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป 

     ต่ํากวามาตรฐานท่ีกําหนด  เห็นควรใหออกจากราชการ 

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

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

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

 

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

 (................................................................) 

 ตําแหนง...................................................................... 

 ประธานกรรมการประเมินผล 

 การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

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

ความเห็นของผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 
.............................................................................................................................................................................. 

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

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

 

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

 (................................................................) 

 ตําแหนง...................................................................... 

 วันที่.......... เดือน............................. พ.ศ. ............... 
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การประเมินครั้งที่ 2 (ผลการประเมินรวม  เมื่อทดลองปฏบิัติหนาที่ราชการครบ 6 เดือน) 

ระหวางวันที่........ เดือน.............................. พ.ศ. ........... ถึงวันที่.......... เดือน.............................. พ.ศ. ............. 

 
การพัฒนาในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ   พัฒนาครบ  3  สวน 

   พัฒนาไมครบ  3  สวน 

 

ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ   ไมต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด 

  เห็นควรใหรับราชการตอไป 

   ต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด 

  เห็นควรใหออกจากราชการ 

   เห็นควรใหขยายระยะเวลาทดลอง 

  ปฏิบัติหนาที่ราชการตอไปอีก............ เดือน 

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

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

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

 

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

 (................................................................) 

 ตําแหนง...................................................................... 

 ประธานกรรมการประเมินผล 

 การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

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

 

ความเห็นของผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 
.............................................................................................................................................................................. 

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

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

 

ลงชื่อ)............................................................... 

 (................................................................) 

 ตําแหนง...................................................................... 

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

 



แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
กรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัตหินาที่ราชการ 

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

ระหวางวันที่........ เดือน........................... พ.ศ. .......... ถึงวันที่......... เดือน........................... พ.ศ. ............ 
 

การพัฒนาในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ   พัฒนาครบ  3  สวน 

   พัฒนาไมครบ  3  สวน 

 

ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ   ไมต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด 

  เห็นควรใหรับราชการตอไป 

   ต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด 

  เห็นควรใหออกจากราชการ 

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

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

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

 

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

 (................................................................) 

 ตําแหนง...................................................................... 

 ประธานกรรมการประเมินผล 

 การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

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

 

ความเห็นของผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 
.............................................................................................................................................................................. 

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

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

 

ลงชื่อ)............................................................... 

 (................................................................) 

 ตําแหนง...................................................................... 

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

 
 
 


