
 
 

แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบตัิหน้าที่ราชการ 
 

๑. ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ชื่อ – สกุล    นายวราพงษ์  เหมือนศิร ิ   ต าแหน่ง เภสัชกร  ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ   
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ตั้งแต่วันที่  ๒๓  เมษายนพ.ศ.  ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

๒. ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
 ๒.๑ นางสาวสุภาภรณ์   ใจบญุลือ  ต าแหน่งเภสัชกร (ด้านเภสัชสาธารณสุข) 
ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ  
 ๒.๒ นายอภินันท์  วันโน  ต าแหน่งเภสัชกร  ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ 

๓. ผลการปฏิบัติงาน  
 ๓.๑ งานที่มอบหมาย 
  ๓.๑.๑ งานควบคุม ก ากับและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
  ๓.๑.๒ งานสนับสนุนวิชาการ 
  ๓.๑.๓ งานสนับสนุนอื่น ๆ 

 ๓.๒ ผลผลิตของงานที่คาดหวัง และตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน 

 
                  ผลผลิตของงานที่คาดหวัง                   ตัวชี้วัดความส าเร็จของงาน 
๑. ร่วมตรวจสถานประกอบการด้านผลิตภัณฑ์และ
บริการสุขภาพ   
 
๒. สามารถสืบค้นข้อมูลวิชาการท่ีใช้ประกอบการ
ท างาน 
 
๓. ร่วมงาน, บันทึกข้อมูล และประเมินผลเบื้องต้น 
 
๔. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 

๑. ร่วมตรวจสถานประกอบการกับทีมเจ้าหน้าที่ทุก
ครั้ง ตามแผนที่ก าหนด 
 
๒. สามารถสืบค้นข้อมูลวิชาการได้ถูกต้อง ทันต่อการ
ใช้งาน 
 
๓. รวบรวม และบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 
 
๔. ปฏิบัติงานเป็นไปตามท่ีได้รับมอบหมาย ตามเวลา
ที่ก าหนดทุกครั้ง 
 
 
 
 
 

 
 
 

                        /๔. การพัฒนา... 
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๔. การพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจะต้องเข้าร่วมในการปฐมนิเทศ และอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ภายใน
ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้ 
 ๔.๑  การปฐมนิเทศเพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับส่วนราชการ 
 ๔.๒  การเรียนรู้ด้วยตนเองเพ่ือให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบแบบแผนของทางราชการ
 ๔.๓  การอบรมสัมมนาร่วมกันเพื่อปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนเป็นเป็นข้าราชการที่ดี 
 ๔.๔  การอบรมอ่ืน ๆ ที่ส่วนราชการก าหนด (ถ้ามี)................................................................. ................ 

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

 ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
 ความสามารถในการปรับใช้ความรู้กับงานในหน้าที่ 
 ความส าเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย 
 อ่ืน ๆ ถ้ามี 

ส่วนที่ ๒ พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 ความประพฤติ 
 ความมีคุณธรรม จริยธรรม 
 การรักษาวินัย 
 อ่ืน ๆ ถ้ามี...................................................................................................... 

๕.๓ ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วย 
 บันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 รายงานผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้บังคับบัญชา 
 รายงานผลการพัฒนาตามท่ี ส านักงาน ก.พ. ก าหนด 

 
 
 
 

/๕.๔ สัดส่วนของ... 
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๕.๔ สัดส่วนของคะแนนและมาตรฐานการประเมิน 
 สัดส่วนคะแนนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ส่วนที่ ๑ คะแนนผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ร้อยละ ๕๐ 
ส่วนที่ ๒ คะแนนพฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ร้อยละ ๕๐ 

 มาตรฐานการประเมิน แต่ละส่วนต้องได้คะแนนไม่ต่ ากว่า ร้อยละ ๖๐ 
 
 

การลงช่ือเพื่อมอบหมายงาน และรับมอบหมายงานในการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
     (ลงชื่อ)............................................................ 
      (นายวราพงษ์  เหมือนศิริ) 
              ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบตัิการ 
             ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
     วันที่..........เดือน...........................พ.ศ.............. 
 
     (ลงชื่อ) ........................................................... 
      (นางสาวสุภาภรณ์   ใจบุญลือ) 
           ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) 
          ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
     วันที่.........เดือน............................พ.ศ................ 
 
     (ลงชื่อ) ........................................................... 
                       (นายอภินันท์  วันโน) 
                   ต าแหน่งเภสัชกรปฏิบัติการ 
             ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
       วันที่.........เดือน............................พ.ศ................ 
     
      
     (ลงชื่อ) ........................................................... 
        (นางอารีย์     ตันบรรจง) 
              ต าแหน่งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา 
              ผู้บังคับบัญชาผู้มอบหมายงาน 
     วันที่.........เดือน............................พ.ศ................ 
 
 
 
 
 



 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา                                        

ที ่  พย ๐๐๒๗.๐๐๑.๑/ วันที่   ๘  สิงหาคม ๒๕๕๕             

เรื่อง   การมอบหมายงานในหน้าที่และแต่งตั้งผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

เรียน   นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

  ตามที่จังหวัดพะเยา ได้บรรจุแต่งตั้ง นายวราพงษ์  เหมือนศิริ ผู้ได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชการ
พลเรือนสามัญ ในต าแหน่งเภสัชกร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ต าแหน่งเลขที่ ๑๗๓๗๖๔  กลุ่มงาน
คุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๕ ตามค าสั ่งจังหวัด
พะเยา ที่ ๑๕๑๗/๒๕๕๕ ลงวันที่  ๓๐  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ นั้น  

  กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ขอมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พร้อมก าหนด
ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของ นายวราพงษ์   เหมือนศิริ  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้ เพ่ือ
ก ากับดูแล และรายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการทราบ ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการฯ พ.ศ. 
๒๕๕๓ ต่อไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในแบบมอบหมายงานการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่แนบเสนอมาพร้อมนี้ จักขอบคุณยิ่ง 
 
                      (นางสาวไพรจิตร  ชัยจ ารูญพันธุ์) 
              เภสชักรช านาญการพิเศษ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) 
                       หัวหน้ากลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
(ส าหรับผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ) 

ครั้งที่  ๓    
 
       ข้าพเจ้า นางสาวสุภาภรณ์  ใจบุญลือ  ต าแหน่งเภสัชกร ประเภทวิชาการ ระดับช านาญการ 
พร้อมกับ นายอภินันท์  วันโน ต าแหน่งเภสัชกร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของ นายวราพงษ์  เหมือนศิริ  ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งเภสัชกร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา  
เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่ วันที่  ๒๓ เมษายน  ๒๕๕๕ ถึงวันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๕  ขอรายงาน
ผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการดังกล่าว ครั้งที่  ๓ ระหว่างวันที่ ๒๓ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕  
ถึงวันที ่ ๒๒  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ ดังนี้ 

๑. ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 ๑.๑ ความส าเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

ตัวช้ีวัด ผลผลิตของงาน ต ่ากว่า ต ่ากว่าความ เป็นไปตาม สูงกว่าความ สูงกว่าความ

ความส่าเร็จ ความ คาดหวัง ความ คาดหวัง คาดหวัง

ของงาน คาดหวังมาก ค่อนข้างมาก คาดหวัง ค่อนข้างมาก มาก

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕)

ตัวช้ีวัดที  ๑ ร่วมตรวจสถานประกอบการกับทีม

เจ้าหน้าที ทุกคร้ัง ตามแผนที ก่าหนด

ตัวช้ีวัดที  ๒ สามารถสืบค้นข้อมูลวิชาการได้ถูกต้อง

ตัวช้ีวัดที  ๓ รวบรวม และบันทึก่ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง

ตัวช้ีวัดที  ๔ ปฏิบัติงานเป็นไปตามที ได้รับมอบหมาย

ตามเวลาที ก่าหนด

ระดับความส่าเร็จของงาน
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๑.๒ ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
๑.๓ ความสามารถในการปรับใช้ความรู้กับงานในหน้าที่ 
๑.๔ อ่ืน ๆ (ถ้ามี) ........................................................................................ ............................................  

๒. พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

ต ่ากว่า ต ่ากว่าความ เป็นไป สูงกว่าความ สูงกว่าความ

รายการ ความ คาดหวัง ตามความ คาดหวัง คาดหวัง

คาดหวังมาก ค่อนข้าง คาดหวัง ค่อนข้าง มาก

มาก มาก

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕)

๑. ความประพฤติ

๒. ความมีคุณธรรม จริยธรรม

๓. การรักษาวินัย

๔. อื น ๆ  (ถ้ามี)...................................

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

ระดับการประเมินพฤติกรรม

 
จุดเด่น
................................................................................................................................................................ .... 
............................................................................................................................. .................................................
สิ่งท่ีควรปรับปรุง
............................................................................................................................. ...................... 
.......................................................................................... ....................................................................................  
๓. การพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

(๑) การปฐมนิเทศ     ด าเนินการแล้ว  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
(๒) การเรียนรู้ด้วยตนเอง     ด าเนินการแล้ว  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
(๓) การอบรมสัมมนาร่วมกัน    ด าเนินการแล้ว  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
(๔) การอบรมอ่ืน ๆ ตามท่ีส่วนราชการก าหนด (ถ้ามี  ด าเนินการแล้ว  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 

(ลงชื่อ) ...........................................................  (ลงชื่อ)................................................... 
          (นางสาวสุภาภรณ์   ใจบุญลือ)      (นายอภินันท์  วันโน) 
ต าแหน่งเภสัชกรช านาญการ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)               เภสัชกรปฏิบัติการ 
     ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ     ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  วันที่.........เดือน............................พ.ศ................  วันที่.........เดือน..........................พ.ศ........... 

 



 
 
 
 

แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบตัิหน้าที่ราชการ 
(ส าหรับประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ) 

ของ  นายวราพงษ์  เหมือนศิริ 
   
  ตามที่ จังหวัดพะเยา ได้มีค าสั่งที่ ๑๕๑๙/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเพ่ือด าเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการของ นายวราพงษ์  เหมือนศิริ  ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง เภสัชกร ประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตั้งแต่วันที่ ๒๓ 
เมษายน  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๒๒  ตุลาคม ๒๕๕๕ 

  คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้ประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของข้าราชการดังกล่าว ปรากฏผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้ 

การประเมินครั้งที่ ๑ 
ระหว่างวันที่  ๒๓  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๒๒ เดือน  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
  ไมต่่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด เห็นควรให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป 
  ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด เห็นควรให้ออกจากราชการ 
  เหตุผล....................................................................................................................................... 
........................................................................................ ......................................................................................
.......................................................................................................... ....................................................................  
   

              (ลงชื่อ)................................................ 
               (นายฉลอง  อัครชิโนเรศ) 
           ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
             ประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
              วันที่..........เดือน.........................พ.ศ.............. 

ความเห็นของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
 
      (ลงชื่อ)................................................. 
       (...........................................) 
                    ต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  
                วันที่.........เดือน.........................พ.ศ..........  
 
 
 
 



 
 

- ๒ - 
 
การประเมินครั้งที่ ๒ 

ระหว่างวันที่  ๒๓  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๒๒  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

การพัฒนาในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ   พัฒนาครบ  ๓  ส่วน 
        พัฒนาไม่ครบ  ๓  ส่วน 
 
ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ   ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด  
        เห็นควรให้รับราชการต่อไป 
        ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด 
        เห็นควรให้ออกจากราชการ 
        เห็นควรให้ขยายระยะเวลาทดลอง 
        ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปอีก 
        ...........เดือน 
เหตุผล
.............................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................. 
 

              (ลงชื่อ)................................................ 
                (นายฉลอง  อัครชิโนเรศ) 
           ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
             ประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
              วันที่..........เดือน.........................พ.ศ.............. 

 

ความเห็นของผู้มีอ านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................ ..............................
..................................................................................................... ......................................................................... 
 
      (ลงชื่อ)................................................. 
       (...........................................) 
            ต าแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  
                 วันที่.........เดือน...........................พ.ศ........... 
   
 
 
 
 
 



 
 
 

แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
(ส าหรับผู้บังคับบัญชา) 

ครั้งที่ ๒ 
วันที่  ๒๓  กรกฎาคม  พ.ศ. ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๒๒ ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

ชื่อผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ นายวราพงษ์  เหมือนศิริ ต าแหน่งเภสัชกร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลา ๖  เดือน  
ตั้งแต่วันที่  ๒๓  เมษายน  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

ต ่ำกว่ำ ต ่ำกว่ำควำม เป็นไปตำม สูงกว่ำควำม สูงกว่ำควำม

๑. ผลสัมฤทธ์ิของกำรทดลองปฏิบัติ ควำม คำดหวัง ควำม คำดหวัง คำดหวัง

   หน้ำที รำชกำร คำดหวังมำก ค่อนข้ำงมำก คำดหวัง ค่อนข้ำงมำก มำก

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕)

๑.๑ ความสามารถในการเรียนรู้งาน

๑.๒ ความสามารถในการปรับใช้ความรู้

กับงานในหน้าที 

๑.๓ ความส่าเร็จของงานที ได้รับมอบหมาย

๑.๔ อื น ๆ..........................................

 
ต ่ำกว่ำ ต ่ำกว่ำควำม เป็นไป สูงกว่ำควำม สูงกว่ำควำม

๒. พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร ควำม คำดหวัง ตำมควำม คำดหวัง คำดหวัง

คำดหวังมำก ค่อนข้ำง คำดหวัง ค่อนข้ำง มำก

มำก มำก

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕)

๒.๑ ความประพฤติ

๒.๒ ความมีคุณธรรม จริยธรรม

๒.๓ การรักษาวินัย

๒.๔ อื น ๆ  (ถ้ามี)................................

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

 
 
 



 
 

- ๒ - 
 
จุดเด่น
............................................................................................................................. ....................................... 
..............................................................................................................................................................................
สิ่งท่ีควรปรับปรุง
.......................................................................................................................... ......................... 
............................................................................................................................. ................................................. 
๓. การพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

(๑) การปฐมนิเทศ     ด าเนินการแล้ว  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
(๒) การเรียนรู้ด้วยตนเอง     ด าเนินการแล้ว  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
(๓) การอบรมสัมมนาร่วมกัน    ด าเนินการแล้ว  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
(๔) การอบรมอ่ืน ๆ ตามท่ีส่วนราชการก าหนด (ถ้ามี ) ด าเนินการแล้ว  ยังไม่ได้ด าเนินการ 
 
 

     (ลงชื่อ) ........................................................... 
         (..............................................) 
      ต าแหน่ง.......................................................... 
                           ผู้บังคับบัญชา 
     วันที่.........เดือน............................พ.ศ................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
(ส าหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏบิตัิหน้าที่ราชการ) 

ครั้งที่ ๒ 
วันที่ ๒๓  กรกฎาคม  ๒๕๕๕  ถึงวันที่  ๒๒  ตุลาคม  ๒๕๕๕ 

ชื่อผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ นายวราพงษ์  เหมือนศิริ ต าแหน่งเภสัชกร ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ  
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลา ๖  เดือน  
ตั้งแต่วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕  ถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ 

ต ่ำกว่ำ ต ่ำกว่ำควำม เป็นไปตำม สูงกว่ำควำม สูงกว่ำควำม

๑. ผลสัมฤทธ์ิของกำรทดลองปฏิบัติ ควำม คำดหวัง ควำม คำดหวัง คำดหวัง

   หน้ำที รำชกำร คำดหวังมำก ค่อนข้ำงมำก คำดหวัง ค่อนข้ำงมำก มำก

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕)

๑.๑ ความสามารถในการเรียนรู้งาน

๑.๒ ความสามารถในการปรับใช้ความรู้

     กับงานในหน้าที 

๑.๓ ความส่าเร็จของงานที ได้รับมอบหมาย

๑.๔ อื น ๆ..........................................

 
ต ่ำกว่ำ ต ่ำกว่ำควำม เป็นไป สูงกว่ำควำม สูงกว่ำควำม

๒. พฤติกรรมกำรปฏิบัติรำชกำร ควำม คำดหวัง ตำมควำม คำดหวัง คำดหวัง

คำดหวังมำก ค่อนข้ำง คำดหวัง ค่อนข้ำง มำก

มำก มำก

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕)

๒.๑ ความประพฤติ

๒.๒ ความมีคุณธรรม จริยธรรม

๒.๓ การรักษาวินัย

๒.๔ อื น ๆ  (ถ้ามี)................................

.................................................
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๓. สรุปผลการประเมิน 
 

รำยกำรประเมิน ผ่ำน ไม่ผ่ำน

คะแนน ร้อยละ (สูงกว่ำ (ต ่ำกว่ำ

ร้อยละ ๖๐) ร้อยละ ๖๐)

๑. ผลสัมฤทธ์ิของการทดลองปฏบัติ

   หน้าที ราชการ

๒. พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที 

    ราชการ

ผลกำรประเมิน สรุปผลกำรประเมิน

 
๔. ผลการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

    พัฒนาครบ ๓  ส่วน 
    พัฒนาไม่ครบ ๓ ส่วน 

สรุปผล  การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
    ไม่ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด 
    ต่ ากว่ามาตรฐานที่ก าหนด   
 

     (ลงชื่อ) ........................................................... 
         (นายฉลอง   อัครชิโนเรศ) 
                 ต าแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) 
                       ประธานกรรมการ 
     วันที่.........เดือน............................พ.ศ................ 
 

(ลงชื่อ) .....................................................    (ลงชื่อ) ............................................... 
         (นางสาวไพรจิตร  ชัยจ ารูญพันธุ์)     (นางพิมพ์ชนก  หยีวิยม) 
เภสัชกรช านาญการพิเศษ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)          เภสชักรช านาญการ (ด้านเภสัชสาธารณสุข) 

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


