
แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ 

1. ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ 
ช่ือ-สกลุ………………………………………….………… ตาํแหน่ง................…………..……………………… 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มงาน…………………..……………...............สาํนกั/กอง/ศูนย.์...........…………………...………… 
กรม/สาํนกังาน……………………………............................................. ระยะเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 
ตั้งแต่วนัท่ี ....... เดือน............................พ.ศ. ........... ถึง วนัท่ี ....... เดือน.................................พ.ศ. …….... 

2. ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ (อาจมีได้มากกว่า 1 คน) 
ช่ือ-สกลุ…….................................................................. ตาํแหน่ง ………………..………………………...... 

3. ผลการปฏิบัติงาน 

3.1 งานท่ีมอบหมาย 

3.1.1 รายละเอียดของงาน 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

3.1.2 ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และพฤติกรรมท่ีจาํเป็นสาํหรับการ 
ปฏิบติังาน 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

3.1.3 อ่ืนๆ (ถ้ามี) 
............................................................................................................................ 
............................................................................................................................ 

3.2 ผลผลิตของงานท่ีคาดหวงั และตวัช้ีวดัความสาํเร็จของงาน 
ผลผลติของงานทีค่าดหวงั ตัวช้ีวดัความสําเร็จของงาน 

  
  
  
  



4. การพฒันาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ 
 ผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการจะตอ้งเขา้ร่วมในการปฐมนิเทศ และอบรมหลกัสูตรต่างๆ ภายในระยะเวลา
ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ ดงัน้ี 

4.1 การปฐมนิเทศเพื่อใหมี้ความรู้เก่ียวกบัส่วนราชการ 
4.2 การเรียนรู้ดว้ยตนเองเพื่อใหมี้ความรู้เก่ียวกบักฎหมาย กฎ ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ 
4.3 การอบรมสมัมนาร่วมกนัเพื่อปลูกฝังการประพฤติปฏิบติัตนเป็นขา้ราชการท่ีดี 
4.4 การอบรมอ่ืนๆ ท่ีส่วนราชการกาํหนด (ถา้มี)…………………………… 

5. การประเมินผลการทดลองปฏบัิติหน้าทีร่าชการ 

5.1 ประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ โดยคณะกรรมการประเมินผลการ 
ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 

5.2 รายละเอียดการประเมิน ประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

ส่วนท่ี 1 ผลสัมฤทธ์ิของการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

• ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
• ความสามารถในการปรับใชค้วามรู้กบังานในหนา้ท่ี 
• ความสาํเร็จของงานท่ีไดรั้บมอบหมาย 
• อ่ืนๆ (ถา้มี).............................................................. 

ส่วนท่ี 2 พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

• ความประพฤติ 
• ความมีคุณธรรม จริยธรรม 
• การรักษาวินยั 
• อ่ืนๆ (ถา้มี).............................................................. 
 



5.3 ขอ้มูลท่ีใชป้ระกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 
ประกอบดว้ย 

• บนัทืกผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของผูดู้แลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 
• รายงานผลการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของผูบ้งัคบับญัชา 
• รายงานผลการพฒันาตามท่ี สาํนกังาน ก.พ. กาํหนด 

5.4 สดัส่วนของคะแนนและมาตรฐานการประเมิน 

• สดัส่วนคะแนนการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 
ส่วนท่ี 1 คะแนนผลสมัฤทธ์ิของการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ ร้อยละ 50 
ส่วนท่ี 2 คะแนนพฤติกรรมของผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ ร้อยละ 50 

• มาตรฐานการประเมิน แต่ละส่วนตอ้งไดค้ะแนนไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 60 

การลงช่ือเพือ่มอบหมายงาน และรับมอบหมายงานในการทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ 
 

 

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

ตาํแหน่ง………………………………..……. 

ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ 
วนัท่ี .......... เดือน.................... พ.ศ. ........... 

 
 
 
(ลงช่ือ) .......................................................... 

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

ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ 
วนัท่ี .......... เดือน.................... พ.ศ. ........... 

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

ตาํแหน่ง……………..………………………. 

ผู้บังคบับัญชาผู้มอบหมายงาน 
วนัท่ี .......... เดือน.................... พ.ศ. ........... 

 

 



แบบบันทกึผลการทดลองปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ 
(สาํหรับผูดู้แลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ) 

คร้ังท่ี........ 
ขา้พเจา้ (นาย/นาง/นางสาว)..................................................................................................................................... 
ตาํแหน่ง.....................................................................ไดรั้บมอบหมายใหเ้ป็นผูดู้แลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ี
ราชการของ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………............................................................................ 
ซ่ึงไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง……………………..………………………………...................... 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มงาน………………………………..…......……กอง/สาํนกั/ศูนย.์.….............................................. 
กรม/สาํนกังาน……………..……………….……….……….จงัหวดั………………….............….……………… 
เร่ิมทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการตั้งแต่ วนัท่ี…….เดือน………พ.ศ. ........ ถึงวนัท่ี…….เดือน………...พ.ศ. ......... 
ขอรายงานผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของขา้ราชการดงักล่าว  คร้ังท่ี................ ระหวา่ง 
วนัท่ี…….เดือน………พ.ศ. ........ ถึงวนัท่ี…….เดือน………...พ.ศ. .........ดงัน้ี 

1. ผลสมัฤทธ์ิของการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 

1.1 ความสําเร็จของงานทีไ่ด้รับมอบหมาย 

ตัวช้ีวดั 

ความ 

สําเร็จ 

ของงาน 

ผลผลติของงาน 

ระดบัความสาํเร็จของงาน 
ตํ่ากวา่ 
ความ 

คาดหวงั 
มาก (1) 

ตํ่ากวา่ 
ความ 

คาดหวงั 
ค่อนขา้ง 
มาก (2) 

เป็นไป 
ตาม 
ความ 

คาดหวงั 
(3) 

สูงกวา่ 
ความ 

คาดหวงั 
ค่อนขา้ง 
มาก (4) 

สูงกวา่ 
ความ 

คาดหวงั 
มาก (5) 

 
• ผลผลิตของงานท่ีคาดหวงั 

ผลผลิต ของงานท่ีเกิดข้ึน 
     

• ผลผลิตของงานท่ีคาดหวงั 
ผลผลิตของงานท่ีเกิดข้ึนจริง 

     

1.2 ความสามารถในการเรียนรู้งาน      

1.3 ความสามารถในการปรับใช้ 

ความรู้กบังานในหน้าที ่

     

1.4 อืน่ๆ (ถ้ามี)............................... 
............................................... 

     

 



จุดเด่น......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง....................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

2. พฤติกรรมของผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 

รายการ 

ระดบัการประเมนิพฤติกรรม 

ตํ่ากวา่ 
ความ 

คาดหวงั 
มาก (1) 

ตํ่ากวา่ 
ความ 

คาดหวงั 
ค่อนขา้ง 
มาก (2) 

เป็นไป 
ตามความ 
คาดหวงั 

(3) 

สูงกวา่ 
ความ 

คาดหวงั 
ค่อนขา้ง 
มาก (4) 

สูงกวา่ 
ความ 

คาดหวงั 
มาก (5) 

1. ความประพฤต ิ      

2. ความมีคุณธรรม จริยธรรม      

3. การรักษาวนัิย      

4. อืน่ๆ (ถ้ามี......................... 
........................................... 

     

 

จุดเด่น......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

 

 

 



3. การพฒันาผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 

1. การปฐมนิเทศ    ดาํเนินการแลว้   ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

2. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง    ดาํเนินการแลว้   ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

3. การอบรมสัมมนาร่วมกนั   ดาํเนินการแลว้   ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

4. การอบรมอ่ืนๆ ตามท่ีส่วนราชการกาํหนด (ถา้มี)   ดาํเนินการแลว้   ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

 

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

ตาํแหน่ง ........................................................... 
ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ 

วนัท่ี .......... เดือน......................... พ.ศ. ........... 



แบบประเมนิผลการทดลองปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ 
(สาํหรับผูบ้งัคบับญัชา) 

คร้ังที.่......... 
วนัที.่.... เดือน............. พ.ศ. ........ ถึง วนัที.่.... เดือน............. พ.ศ. ........ 

ช่ือผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................................. 
ตาํแหน่ง……………….……………………………….งาน/กลุ่ม/ฝ่าย…….....……………………………........... 
กอง/สาํนกั…….…………………….……..…….........กรม/สาํนกังาน……..…..…………………………........... 
จงัหวดั……….……………….…..……..ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการเป็นระยะเวลา..................................เดือน/ปี 
ตั้งแต่ วนัท่ี…….เดือน……….......พ.ศ. ......... ถึงวนัท่ี…….เดือน……….......พ.ศ. ......... 

1. ผลสัมฤทธ์ิของกาทดลองปฏบิัติ
หน้าที่ราชการ 

ตํ่ากว่า 
ความ 

คาดหวงั 
มาก (1) 

ตํ่ากว่า 
ความ 

คาดหวงั 
ค่อนข้าง 
มาก (2) 

เป็นไป 

ตาม
ความ 

คาดหวงั 
(3) 

สูงกว่า 
ความ 

คาดหวงั 
ค่อนข้าง 
มาก (4) 

สูงกว่า 
ความ 

คาดหวงั 
มาก (5) 

1.1 ความสามารถในการเรียนรู้งาน      

1.2 ความสามารถในการปรับใช้ความรู้กบังานในหน้าที ่      

1.3 ความสําเร็จของงานทีไ่ด้รับมอบหมาย      

1.4 อืน่ๆ (ถ้ามี)...............................................      

2. พฤตกิรรมการปฏบิัตริาชการ 

ตํ่ากว่า 
ความ 

คาดหวงั 
มาก (1) 

 

ตํ่ากว่า 
ความ 

คาดหวงั 
ค่อนข้าง
มาก (2) 

เป็นไป 

ตาม
ความ 

คาดหวงั 
(3) 

สูงกว่า 
ความ 

คาดหวงั 
ค่อนข้าง 
มาก (4) 

สูงกว่า 
ความ 

คาดหวงั 
มาก (5) 

 

2.1 ความประพฤต ิ      

2.2 ความมีคุณธรรม จริยธรรม      

2.3 การรักษาวนัิย      

2.3 อืน่ๆ (ถ้ามี)……………....      



จุดเด่น......................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

ส่ิงท่ีควรปรับปรุง...................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................... 

3. การพฒันาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ 

1. การปฐมนิเทศ    ดาํเนินการแลว้   ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

2. การเรียนรู้ดว้ยตนเอง    ดาํเนินการแลว้   ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

3. การอบรมสัมมนาร่วมกนั   ดาํเนินการแลว้   ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

4. การอบรมอ่ืนๆ ตามท่ีส่วนราชการกาํหนด (ถา้มี)   ดาํเนินการแลว้   ยงัไม่ไดด้าํเนินการ 

 

 

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

ตาํแหน่ง .............................................................. 
ผู้บังคบับัญชา 

วนัท่ี .......... เดือน.......................... พ.ศ. ............ 



แบบประเมนิผลการทดลองปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ 

(สาํหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ) 
คร้ังที.่......... 

วนัที.่.... เดือน.......... พ.ศ. ........ ถึง วนัที.่.... เดือน........... พ.ศ. ........ 
ช่ือผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................................................. 
ตาํแหน่ง……………….……………………………….งาน/กลุ่ม/ฝ่าย…….....……………………………........... 
กอง/สาํนกั…….…………………….……..…….........กรม/สาํนกังาน……..…..…………………………........... 
จงัหวดั……….……………….…..……..ทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการเป็นระยะเวลา..................................เดือน/ปี 
ตั้งแต่ วนัท่ี…….เดือน……….......พ.ศ. ......... ถึงวนัท่ี…….เดือน……….......พ.ศ. ......... 

1. ผลสัมฤทธ์ิของกาทดลอง
ปฏบิัตหิน้าที่ราชการ 

ตํ่ากว่า 
ความ 

คาดหวงั 
มาก (1) 

ตํ่ากว่า 
ความ 

คาดหวงั 
ค่อนข้าง 
มาก (2) 

เป็นไป 

ตามความ 

คาดหวงั 
(3) 

สูงกว่า 
ความ 

คาดหวงั 
ค่อนข้าง 
มาก (4) 

สูงกว่า 
ความ 

คาดหวงั 
มาก (5) 

1.1 ความสามารถในการเรียนรู้งาน      

1.2 ความสามารถในการปรับใช้ความรู้กบังาน
ในหน้าที ่

     

1.3 ความสําเร็จของงานทีไ่ด้รับมอบหมาย      

1.4 อืน่ๆ (ถ้ามี)...............................................      

2. พฤตกิรรมการปฏบิัติ
ราชการ 

ตํ่ากว่า 
ความ 

คาดหวงั 
มาก (1) 

 

ตํ่ากว่า 
ความ 

คาดหวงั 
ค่อนข้าง 
มาก (2) 

เป็นไป 

ตามความ 

คาดหวงั 
(3) 

สูงกว่า 
ความ 

คาดหวงั 
ค่อนข้าง 
มาก (4) 

สูงกว่า 
ความ 

คาดหวงั 
มาก (5) 

 

2.1 ความประพฤต ิ      

2.2 ความมีคุณธรรม จริยธรรม      

2.3 การรักษาวนัิย      

2.3 อืน่ๆ (ถ้ามี)……………....      



3. สรุปผลการประเมิน 

รายการประเมนิ 
ผลการประเมิน สรุปผลการประเมิน 

คะแนน ร้อยละ 
ผา่น(สูงกวา่ 
ร้อยละ 60) 

ไม่ผา่น(ตํ่ากวา่
ร้อยละ 60) 

1. ผลสัมฤทธ์ิของการทดลองปฏบัิติหน้าทีร่าชการ     

2. พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ     

 

4. ผลการพฒันาข้าราชการทีอ่ยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ 

  พฒันาครบ 3 ส่วน 

  พฒันาไม่ครบ 3 ส่วน 

สรุปผล การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ 

  ไม่ตํ่ากวา่มาตรฐานท่ีกาํหนด 

  ตํ่ากวา่มาตรฐานท่ีกาํหนด 

 

 

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

ตาํแหน่ง........................................... 
ประธานกรรมการ 

วนัท่ี..…เดือน………....พ.ศ. .......... 
 
 
(ลงช่ือ) ……………………..………. 

(..........................................) 
ตาํแหน่ง........................................... 

กรรมการ 
วนัท่ี..…เดือน………....พ.ศ. .......... 

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

ตาํแหน่ง........................................... 
กรรมการ 

วนัท่ี..…เดือน………....พ.ศ. .........



แบบรายงานการประเมนิผลการทดลองปฏบัิตหิน้าทีร่าชการ 

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

 ตามท่ี…..............(ช่ือส่วนราชการ)............... ไดมี้คาํสัง่ ท่ี ..…/…….ลงวนัท่ี……....……………........... 
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการเพ่ือดาํเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบติั -
หนา้ท่ีราชการของ (นาย, นาง, นางสาว)………………………………………………..……………..…............... 
ซ่ึงไดรั้บการบรรจุและแต่งตั้งใหด้าํรงตาํแหน่ง……………….………………….…………………………........... 
ฝ่าย/งาน/กลุ่มงาน…………………..……............…กอง/สาํนกั/ศูนย…์…………………..……….........……..… 
กรม/สาํนกังาน…………………………….…….….จงัหวดั……….…..............................….………………….. 
ตั้งแต่วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ............. ถึง วนัท่ี ....... เดือน..................พ.ศ. ............. นั้น 

 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ ไดป้ระเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ี
ราชการของขา้ราชการดงักล่าว ปรากฏผลการประเมินการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ ดงัน้ี 

 

การประเมินคร้ังที ่1 
ระหวา่งวนัท่ี ......... เดือน........................ พ.ศ. ........... ถึง วนัท่ี ........... เดือน......................... พ.ศ. ............. 

 ไม่ตํ่ากวา่มาตรฐานท่ีกาํหนด เห็นควรใหท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการต่อไป 

 ตํ่ากวา่มาตรฐานท่ีกาํหนด เห็นควรใหอ้อกจากราชการ 

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

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

ตาํแหน่ง ...................................................... 
ประธานกรรมการประเมินผล 

การทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ 
วนัท่ี ........ เดือน.................... พ.ศ. ............ 



ความเห็นของผู้มีอํานาจส่ังบรรจตุามมาตรา 57 
……...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
……........................................................................................................................................................... 
 
 

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

ตาํแหน่ง …………………………………..……. 
วนัท่ี ......... เดือน......................... พ.ศ. ................ 



การประเมินคร้ังที ่2 
ระหวา่ง วนัท่ี ......... เดือน....................... พ.ศ. ............ ถึง วนัท่ี .......... เดือน....................... พ.ศ. ............. 

การพฒันาในระหวา่งทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ     พฒันาครบ 3 ส่วน 

         พฒันาไม่ครบ 3 ส่วน 

ผลการประเมินการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ     ไม่ตํ่ากวา่มาตรฐานท่ีกาํหนด เห็น 
ควรใหรั้บราชการต่อไป 

         ตํ่ากวา่มาตรฐานท่ีกาํหนด เห็น 
ควรใหอ้อกจากราชการ 

 เห็นควรใหข้ยายระยะเวลาทดลอง 
ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการต่อไปอีก.......... เดือน 

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

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

ตาํแหน่ง …….…………………………………. 

ประธานกรรมการประเมินผล 

การทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ 
วนัท่ี ....... เดือน................พ.ศ. ............ 

ความเห็นของผู้มีอํานาจส่ังบรรจตุามมาตรา 57 
……...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
……...........................................................................................................................................................  
 

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

ตาํแหน่ง …….……………..…………………… 
วนัท่ี ........ เดือน................... พ.ศ. ............ 



แบบรายงานการประเมนิผลการทดลองปฏบัิตหิน้าทีร่าชการ 

กรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 
ระหว่าง วนัที ่....... เดือน.................. พ.ศ. ........... ถึง วนัที ่....... เดือน.................. พ.ศ. ........... 

การพฒันาในระหวา่งทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ     พฒันาครบ 3 ส่วน 

         พฒันาไม่ครบ 3 ส่วน 

ผลการประเมินการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ     ไม่ตํ่ากวา่มาตรฐานท่ีกาํหนด เห็น 
ควรใหรั้บราชการต่อไป 

         ตํ่ากวา่มาตรฐานท่ีกาํหนด เห็น 
ควรใหอ้อกจากราชการ 

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

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

ตาํแหน่ง …….…………………………………. 

ประธานกรรมการประเมินผล 

การทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ 
วนัท่ี ....... เดือน................พ.ศ. ............ 

ความเห็นของผูมี้อาํนาจสัง่บรรจุตามมาตรา 57 
……...........................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................. 
……...........................................................................................................................................................  
 

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

ตาํแหน่ง …….…………………………………. 
วนัท่ี ........ เดือน................... พ.ศ. ............ 



คาํส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏบัิตหิน้าทีร่าชการ 
คาํส่ัง..........(ช่ือส่วนราชการ).......... 

ที ่...../…… 

เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ 

 

 ตามท่ี.............(ส่วนราชการ)............. ไดมี้คาํสัง่ท่ี ...../…… ลงวนัท่ี..................... 
บรรจุและแต่งตั้ง...........(ช่ือขา้ราชการ)........... ใหด้าํรงตาํแหน่ง............................................. 
ณ ...............(ช่ือหน่วยงาน)............... โดยใหท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการในตาํแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 
ตั้งแต่วนัท่ี........................... ถึงวนัท่ี........................... เป็นระยะเวลา ............. เดือน/ปี นั้น 
เพื่อใหก้ารทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกาํหนดในกฎ ก.พ. วา่ดว้ยการทดลอง
ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการและการพฒันาขา้ราชการท่ีอยูร่ะหวา่งทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ พ.ศ. 2553 จึงอาศอัาํนาจ
ตามความในมาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ จาํนวน 3 ราย ประกอบดว้ยบุคคลดงัต่อไปน้ี 

1. .............................................................. ประธานกรรมการ 
2. .............................................................. กรรมการ 
3. .............................................................. กรรมการ 

 ทั้งน้ี ใหค้ณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการทาํหนา้ท่ีประเมินผลการทดลอง
ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการของขา้ราชการดงักล่าว ตามรายการประเมิน วิธีการประเมินและมาตรฐานการประเมินท่ี
กาํหนด ในกฎ ก.พ. ดงักล่าว และรายงานผลการประเมินใหท้ราบต่อไป 

สัง่ ณ วนัท่ี............................................ 

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

ตาํแหน่ง................................................. 

หมายเหตุ การแต่งตั้งคณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนหน่ึง เป็นกรรมการและเลขานุการหรือแต่งตั้ง
เจา้หนา้ท่ีในหน่วยงานการเจา้หนา้ท่ีเป็นเลขานุการเพิ่มอีก 1 คนได ้



คาํส่ังให้ข้าราชการทีม่ผีลการทดลองปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ 
ไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานทีก่าํหนดรับราชการต่อไป 

คาํส่ัง.........(ช่ือส่วนราชการ)......... 

ที ่....../......... 

เร่ือง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซ่ึงมีผลการทดลองปฏบัิติหน้าทีร่าชการไม่ตํ่ากว่า 
มาตรฐานทีก่าํหนดรับราชการต่อไป 

 อนุสนธิคาํสัง่........(ช่ือส่วนราชการ)..................... ท่ี ....../.........ลงวนัท่ี...................................................... 
บรรจุและแต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว...................................... ผูส้อบแข่งขนัได ้(หรือผูไ้ดรั้บคดัเลือก)เขา้รับราชการ
เป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั โดยใหท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการในตาํแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

 บดัน้ี ขา้ราชการพลเรือนสามญัดงักล่าว ไดท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการมาเป็นเวลา.......... เดือน/ปีแลว้ 
ปรากฏวา่มีผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการไม่ตํ่ากวา่มาตรฐานท่ีกาํหนด สมควรใหรั้บราชการต่อไป 

 ฉะนั้น อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. วา่ดว้ยการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการและการพฒันาขา้ราชการท่ีอยูร่ะหวา่งทดลอง
ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ พ.ศ. 2553 จึงใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัดงักล่าวรับราชการต่อไป 

สัง่ ณ วนัท่ี .................................... 
(ลงช่ือ).............................................. 

(.............................................) 
ตาํแหน่ง........................................... 

 

หมายเหตุ กรณีมีขา้ราชการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ มากกวา่ 1 คน ในระยะเวลาเดียวกนั ส่วนราชการ
สามารถปรับแบบคาํสัง่โดยออกเป็นคาํสัง่ฉบบัเดียวไดแ้ละแนบรายช่ือผูท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการเป็น
รายละเอียดแนบทา้ย 



คาํส่ังให้ข้าราชการออกจากราชการเพราะผลการทดลองปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ 

ตํา่กว่ามาตรฐานทีก่าํหนด 
 

คาํส่ัง........(ช่ือส่วนราชการ)........ 
ที ่....../.......... 

เร่ือง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเพราะผลการทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ 
ตํ่ากว่ามาตรฐานทีก่าํหนด 

 

 อนุสนธิคาํสัง่.....(ช่ือส่วนราชการ)................. ท่ี ....../..........ลงวนัท่ี................................................. ........ 
บรรจุและแต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว...................................... ผูส้อบแข่งขนัได ้(หรือผูไ้ดรั้บคดัเลือก)เขา้รับราชการ
เป็นขา้ราชการพลเรือนสามญั โดยใหท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการในตาํแหน่งท่ีไดรั้บแต่งตั้ง 

 บดัน้ี ขา้ราชการพลเรือนสามญัดงักล่าว ไดท้ดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการมาเป็นเวลา.........เดือน/ปีแลว้ 
ปรากฏวา่มีผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการตํ่ากวา่มาตรฐานท่ีกาํหนดไม่สมควรใหรั้บราชการต่อไป 

 ฉะนั้น อาศยัอาํนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 59 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. วา่ดว้ยการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการและการพฒันาขา้ราชการท่ีอยูร่ะหวา่งทดลอง
ปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ พ.ศ. 2553 จึงใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัดงักล่าวออกราชการ 

   

สัง่ ณ วนัท่ี .................................... 
(ลงช่ือ).............................................. 

(.............................................) 
ตาํแหน่ง........................................... 

 

หมายเหตุ การสัง่ใหอ้อกเพราะผลการทดลองฯตํ่ากวา่มาตรฐานท่ีกาํหนด ควรรีบดาํเนินการออกคาํสัง่ใหอ้อกจาก
ราชการโดยเร็ว 

 


