แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีร่ าชการ
1. ผู้ทดลองปฏิบัติหน้ าทีร่ าชการ
ชื่อ-สกุล………………………………………….………… ตําแหน่ง................…………..………………………
ฝ่ าย/งาน/กลุ่มงาน…………………..……………...............สํานัก/กอง/ศูนย์............…………………...…………
กรม/สํานักงาน……………………………............................................. ระยะเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
ตั้งแต่วนั ที่ ....... เดือน............................พ.ศ. ........... ถึง วันที่ ....... เดือน.................................พ.ศ. ……....
2. ผู้ดแู ลการทดลองปฏิบัติหน้ าทีร่ าชการ (อาจมีได้ มากกว่ า 1 คน)
ชื่อ-สกุล…….................................................................. ตําแหน่ง ………………..………………………......
3. ผลการปฏิบัติงาน
3.1 งานที่มอบหมาย
3.1.1 รายละเอียดของงาน
............................................................................................................................
............................................................................................................................
3.1.2 ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และพฤติกรรมที่ จาํ เป็ นสําหรั บการ
ปฏิบตั ิงาน
............................................................................................................................
............................................................................................................................
3.1.3 อื่ นๆ (ถ้ ามี)
............................................................................................................................
............................................................................................................................
3.2 ผลผลิตของงานที่คาดหวัง และตัวชี้วดั ความสําเร็ จของงาน
ผลผลิตของงานทีค่ าดหวัง
ตัวชี้วดั ความสํ าเร็จของงาน

4. การพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้ าทีร่ าชการ
ผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการจะต้องเข้าร่ วมในการปฐมนิเทศ และอบรมหลักสูตรต่างๆ ภายในระยะเวลา
ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ ดังนี้
4.1 การปฐมนิเทศเพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับส่ วนราชการ
4.2 การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเองเพื่อให้มีความรู ้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบแบบแผน

ของทางราชการ
4.3 การอบรมสัมมนาร่ วมกันเพื่อปลูกฝังการประพฤติปฏิบตั ิตนเป็ นข้าราชการที่ดี
4.4 การอบรมอื่นๆ ที่ส่วนราชการกําหนด (ถ้ามี)……………………………
5. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้ าทีร่ าชการ
5.1 ประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ โดยคณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
5.2 รายละเอียดการประเมิน ประกอบด้วย 2 ส่ วน คือ

ส่ วนที่ 1 ผลสั มฤทธิ์ ของการทดลองปฏิ บัติหน้ าที่ ราชการ
• ความสามารถในการเรี ยนรู ้งาน
• ความสามารถในการปรับใช้ความรู ้กบั งานในหน้าที่
• ความสําเร็ จของงานที่ได้รับมอบหมาย
• อื่นๆ (ถ้ามี)..............................................................

ส่ วนที่ 2 พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิ บัติหน้ าที่ราชการ
• ความประพฤติ
• ความมีคุณธรรม จริ ยธรรม
• การรักษาวินยั
• อื่นๆ (ถ้ามี)..............................................................

5.3 ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ

ประกอบด้วย
• บันทืกผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการของผูด้ ูแลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
• รายงานผลการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการของผูบ้ งั คับบัญชา
• รายงานผลการพัฒนาตามที่ สํานักงาน ก.พ. กําหนด
5.4 สัดส่ วนของคะแนนและมาตรฐานการประเมิน
• สัดส่ วนคะแนนการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
ส่ วนที่ 1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ ร้อยละ 50
ส่ วนที่ 2 คะแนนพฤติกรรมของผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ ร้อยละ 50
• มาตรฐานการประเมิน แต่ละส่ วนต้องได้คะแนนไม่ต่าํ กว่า ร้อยละ 60

การลงชื่อเพือ่ มอบหมายงาน และรับมอบหมายงานในการทดลองปฏิบัติหน้ าทีร่ าชการ

(ลงชื่อ) ...........................................................
(........………………………............)
ตําแหน่ง………………………………..…….
ผู้ทดลองปฏิบตั ิหน้ าทีร่ าชการ
วันที่ .......... เดือน.................... พ.ศ. ...........

(ลงชื่อ) ..........................................................
(........………………………............)
ตําแหน่ง…………………….……………….
ผู้ดูแลการทดลองปฏิบตั ิหน้ าทีร่ าชการ
วันที่ .......... เดือน.................... พ.ศ. ...........

(ลงชื่อ) ..........................................................
(........………………………............)
ตําแหน่ง……………..……………………….
ผู้บังคับบัญชาผู้มอบหมายงาน
วันที่ .......... เดือน.................... พ.ศ. ...........

แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีร่ าชการ
(สําหรับผูด้ ูแลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ)
ครั้งที่........
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................................................................
ตําแหน่ง.....................................................................ได้รับมอบหมายให้เป็ นผูด้ ูแลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่
ราชการของ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………............................................................................
ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง……………………..………………………………......................
ฝ่ าย/งาน/กลุ่มงาน………………………………..…......……กอง/สํานัก/ศูนย์..…..............................................
กรม/สํานักงาน……………..……………….……….……….จังหวัด………………….............….………………
เริ่ มทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการตั้งแต่ วันที่…….เดือน………พ.ศ. ........ ถึงวันที่…….เดือน………...พ.ศ. .........
ขอรายงานผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการของข้าราชการดังกล่าว ครั้งที่................ ระหว่าง
วันที่…….เดือน………พ.ศ. ........ ถึงวันที่…….เดือน………...พ.ศ. .........ดังนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ ของการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
1.1 ความสําเร็ จของงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
ตัวชี้วดั
ความ
สํ าเร็จ
ของงาน

ผลผลิตของงาน

•

ผลผลิตของงานที่คาดหวัง
ผลผลิต ของงานที่เกิดขึ้น

•

ผลผลิตของงานที่คาดหวัง
ผลผลิตของงานที่เกิดขึ้นจริ ง

1.2 ความสามารถในการเรียนรู้งาน
1.3 ความสามารถในการปรับใช้
ความรู้กบั งานในหน้ าที่
1.4 อืน่ ๆ (ถ้ ามี)...............................
...............................................

ตํ่ากว่า
ความ
คาดหวัง
มาก (1)

ระดับความสําเร็ จของงาน
ตํ่ากว่า
เป็ นไป สู งกว่า
ความ
ตาม
ความ
คาดหวัง ความ คาดหวัง
ค่อนข้าง คาดหวัง ค่อนข้าง
(3)
มาก (2)
มาก (4)

สู งกว่า
ความ
คาดหวัง
มาก (5)

จุดเด่น.........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
สิ่ งที่ควรปรับปรุ ง.......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
2. พฤติกรรมของผูท
้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ

ระดับการประเมินพฤติกรรม

รายการ

ตํ่ากว่า
ความ
คาดหวัง
มาก (1)

ตํ่ากว่า
ความ
คาดหวัง
ค่อนข้าง
มาก (2)

เป็ นไป
ตามความ
คาดหวัง
(3)

สู งกว่า
ความ
คาดหวัง
ค่อนข้าง
มาก (4)

สู งกว่า
ความ
คาดหวัง
มาก (5)

1. ความประพฤติ
2. ความมีคุณธรรม จริยธรรม
3. การรักษาวินัย
4. อืน่ ๆ (ถ้ ามี.........................
...........................................
จุดเด่น.........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
สิ่ งที่ควรปรับปรุ ง......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................

3. การพัฒนาผูท
้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
1. การปฐมนิเทศ

 ดําเนินการแล้ว

 ยังไม่ได้ดาํ เนินการ

2. การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

 ดําเนินการแล้ว

 ยังไม่ได้ดาํ เนินการ

3. การอบรมสัมมนาร่ วมกัน

 ดําเนินการแล้ว

 ยังไม่ได้ดาํ เนินการ

4. การอบรมอื่นๆ ตามที่ส่วนราชการกําหนด (ถ้ามี)

 ดําเนินการแล้ว

 ยังไม่ได้ดาํ เนินการ

(ลงชื่อ) …………………….......…………….
(………………………………………)
ตําแหน่ง ...........................................................
ผู้ดูแลการทดลองปฏิบตั ิหน้ าทีร่ าชการ
วันที่ .......... เดือน......................... พ.ศ. ...........

แบบประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ น้ าทีร่ าชการ
้ งั คับบัญชา)
(สําหรับผูบ
ครั้งที.่ .........
วันที.่ .... เดือน............. พ.ศ. ........ ถึง วันที.่ .... เดือน............. พ.ศ. ........
ชื่อผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ (นาย/นาง/นางสาว) ..............................................................................................
ตําแหน่ง……………….……………………………….งาน/กลุ่ม/ฝ่ าย…….....……………………………...........
กอง/สํานัก…….…………………….……..…….........กรม/สํานักงาน……..…..…………………………...........
จังหวัด……….……………….…..……..ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการเป็ นระยะเวลา..................................เดือน/ปี
ตั้งแต่ วันที่…….เดือน……….......พ.ศ. ......... ถึงวันที่…….เดือน……….......พ.ศ. .........

1. ผลสัมฤทธิ์ของกาทดลองปฏิบัติ
หน้ าที่ราชการ

ตํ่ากว่ า เป็ นไป
ตํ่ากว่ า
ความ
ตาม
ความ
คาดหวัง ความ
คาดหวัง
ค่ อนข้ าง คาดหวัง
มาก (1)
(3)
มาก (2)

สู งกว่ า
สู งกว่ า
ความ
ความ
คาดหวัง
คาดหวัง
ค่ อนข้ าง
มาก (5)
มาก (4)

ตํ่ากว่ า ตํ่ากว่ า เป็ นไป
ความ
ความ
ตาม
คาดหวัง คาดหวัง ความ
มาก (1) ค่ อนข้ าง คาดหวัง
(3)
มาก (2)

สู งกว่ า สู งกว่ า
ความ
ความ
คาดหวัง คาดหวัง
ค่ อนข้ าง มาก (5)
มาก (4)

1.1 ความสามารถในการเรียนรู้งาน
1.2 ความสามารถในการปรับใช้ ความรู้กบั งานในหน้ าที่
1.3 ความสํ าเร็จของงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
1.4 อืน่ ๆ (ถ้ ามี)...............................................

2. พฤติกรรมการปฏิบัตริ าชการ
2.1 ความประพฤติ
2.2 ความมีคุณธรรม จริยธรรม
2.3 การรักษาวินัย
2.3 อืน่ ๆ (ถ้ ามี)……………....

จุดเด่น.........................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
สิ่ งที่ควรปรับปรุ ง......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
3. การพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้ าทีร่ าชการ
1. การปฐมนิเทศ

 ดําเนินการแล้ว

 ยังไม่ได้ดาํ เนินการ

2. การเรี ยนรู ้ดว้ ยตนเอง

 ดําเนินการแล้ว

 ยังไม่ได้ดาํ เนินการ

3. การอบรมสัมมนาร่ วมกัน

 ดําเนินการแล้ว

 ยังไม่ได้ดาํ เนินการ

4. การอบรมอื่นๆ ตามที่ส่วนราชการกําหนด (ถ้ามี)

 ดําเนินการแล้ว

 ยังไม่ได้ดาํ เนินการ

(ลงชื่อ) ……......………………..…………….
(………………………………………)
ตําแหน่ง ..............................................................
ผู้บังคับบัญชา
วันที่ .......... เดือน.......................... พ.ศ. ............

แบบประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ น้ าทีร่ าชการ
(สําหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ)
ครั้งที.่ .........
วันที.่ .... เดือน.......... พ.ศ. ........ ถึง วันที.่ .... เดือน........... พ.ศ. ........
ชื่อผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ (นาย/นาง/นางสาว) ..............................................................................................
ตําแหน่ง……………….……………………………….งาน/กลุ่ม/ฝ่ าย…….....……………………………...........
กอง/สํานัก…….…………………….……..…….........กรม/สํานักงาน……..…..…………………………...........
จังหวัด……….……………….…..……..ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการเป็ นระยะเวลา..................................เดือน/ปี
ตั้งแต่ วันที่…….เดือน……….......พ.ศ. ......... ถึงวันที่…….เดือน……….......พ.ศ. .........

1. ผลสัมฤทธิ์ของกาทดลอง
ปฏิบัตหิ น้ าที่ราชการ

ตํ่ากว่ า
ความ
คาดหวัง
มาก (1)

ตํ่ากว่ า
ความ
คาดหวัง
ค่ อนข้ าง
มาก (2)

เป็ นไป
ตามความ
คาดหวัง
(3)

สู งกว่ า
ความ
คาดหวัง
ค่ อนข้ าง
มาก (4)

ตํ่ากว่ า
ความ
คาดหวัง
ค่ อนข้ าง
มาก (2)

เป็ นไป
ตามความ
คาดหวัง
(3)

สู งกว่ า
ความ
คาดหวัง
ค่ อนข้ าง
มาก (4)

สู งกว่ า
ความ
คาดหวัง
มาก (5)

1.1 ความสามารถในการเรียนรู้งาน
1.2 ความสามารถในการปรับใช้ ความรู้กบั งาน
ในหน้ าที่
1.3 ความสํ าเร็จของงานทีไ่ ด้ รับมอบหมาย
1.4 อืน่ ๆ (ถ้ ามี)...............................................

2. พฤติกรรมการปฏิบัติ
ราชการ
2.1 ความประพฤติ
2.2 ความมีคุณธรรม จริยธรรม
2.3 การรักษาวินัย
2.3 อืน่ ๆ (ถ้ ามี)……………....

ตํ่ากว่ า
ความ
คาดหวัง
มาก (1)

สู งกว่ า
ความ
คาดหวัง
มาก (5)

3. สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมิน

รายการประเมิน

คะแนน

ร้อยละ

สรุ ปผลการประเมิน
ผ่าน(สู งกว่า ไม่ผา่ น(ตํ่ากว่า
ร้อยละ 60) ร้อยละ 60)

1. ผลสั มฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน้ าทีร่ าชการ
2. พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบตั ิหน้ าทีร่ าชการ
4. ผลการพัฒนาข้ าราชการทีอ่ ยู่ระหว่ างทดลองปฏิบัติหน้ าทีร่ าชการ

พัฒนาครบ 3 ส่ วน
พัฒนาไม่ครบ 3 ส่ วน
สรุปผล การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้ าทีร่ าชการ
ไม่ต่าํ กว่ามาตรฐานที่กาํ หนด
ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กาํ หนด

(ลงชื่อ) ……………………..……….
(..........................................)
ตําแหน่ง...........................................
ประธานกรรมการ
วันที่..…เดือน………....พ.ศ. ..........

(ลงชื่อ) ……………………..……….
(..........................................)
ตําแหน่ง...........................................
กรรมการ
วันที่..…เดือน………....พ.ศ. ..........

(ลงชื่อ) ……………………..……….
(..........................................)
ตําแหน่ง...........................................
กรรมการ
วันที่..…เดือน………....พ.ศ. .........

แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีร่ าชการ
(สําหรับประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ)
ของ (นาย, นาง, นางสาว)...........................................................
ตามที่…..............(ชื่อส่ วนราชการ)............... ได้มีคาํ สัง่ ที่ ..…/…….ลงวันที่……....……………...........
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการเพื่อดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิ หน้าที่ราชการของ (นาย, นาง, นางสาว)………………………………………………..……………..…...............
ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดาํ รงตําแหน่ง……………….………………….…………………………...........
ฝ่ าย/งาน/กลุ่มงาน…………………..……............…กอง/สํานัก/ศูนย์……………………..……….........……..…
กรม/สํานักงาน…………………………….…….….จังหวัด……….…..............................….…………………..
ตั้งแต่วนั ที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ............. ถึง วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ............. นั้น
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ ได้ประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่
ราชการของข้าราชการดังกล่าว ปรากฏผลการประเมินการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ ดังนี้

การประเมินครั้ งที่ 1
ระหว่างวันที่ ......... เดือน........................ พ.ศ. ........... ถึง วันที่ ........... เดือน......................... พ.ศ. .............
 ไม่ต่าํ กว่ามาตรฐานที่กาํ หนด เห็นควรให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการต่อไป
 ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กาํ หนด เห็นควรให้ออกจากราชการ
เหตุผล…………………………………………………………………………………………..…………………
……...........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ………….........…………..………….
(………………………………………)
ตําแหน่ง ......................................................
ประธานกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหน้ าทีร่ าชการ
วันที่ ........ เดือน.................... พ.ศ. ............

ความเห็นของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
……...........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
……...........................................................................................................................................................

(ลงชื่อ) ……………………..…………............
(………………………………..………)
ตําแหน่ง …………………………………..…….
วันที่ ......... เดือน......................... พ.ศ. ................

การประเมินครั้ งที่ 2
ระหว่าง วันที่ ......... เดือน....................... พ.ศ. ............ ถึง วันที่ .......... เดือน....................... พ.ศ. .............
การพัฒนาในระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ

 พัฒนาครบ 3 ส่ วน
 พัฒนาไม่ครบ 3 ส่ วน

ผลการประเมินการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ

 ไม่ต่าํ กว่ามาตรฐานที่กาํ หนด เห็น
ควรให้รับราชการต่อไป
 ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กาํ หนด เห็น
ควรให้ออกจากราชการ
 เห็นควรให้ขยายระยะเวลาทดลอง
ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการต่อไปอีก.......... เดือน

เหตุผล…….................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
……...........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ……………………..……………….
(………………………………………)
ตําแหน่ง …….………………………………….
ประธานกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหน้ าทีร่ าชการ
วันที่ ....... เดือน................พ.ศ. ............

ความเห็นของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
……...........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
……...........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ………………..……………............
(………………………………………)
ตําแหน่ง …….……………..……………………
วันที่ ........ เดือน................... พ.ศ. ............

แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีร่ าชการ
กรณี ขยายเวลาการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
ระหว่ าง วันที่ ....... เดือน.................. พ.ศ. ........... ถึง วันที่ ....... เดือน.................. พ.ศ. ...........
การพัฒนาในระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ

 พัฒนาครบ 3 ส่ วน
 พัฒนาไม่ครบ 3 ส่ วน

ผลการประเมินการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ

 ไม่ต่าํ กว่ามาตรฐานที่กาํ หนด เห็น
ควรให้รับราชการต่อไป
 ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กาํ หนด เห็น
ควรให้ออกจากราชการ

เหตุผล…….................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
……...........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ……………………..……………….
(………………………………………)
ตําแหน่ง …….………………………………….
ประธานกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหน้ าทีร่ าชการ
วันที่ ....... เดือน................พ.ศ. ............

ความเห็นของผูม้ ีอาํ นาจสัง่ บรรจุตามมาตรา 57
……...........................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
……...........................................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ………………..……………............
(………………………………………)
ตําแหน่ง …….………………………………….
วันที่ ........ เดือน................... พ.ศ. ............

คําสั่ งแต่ งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีร่ าชการ
คําสั่ ง..........(ชื่อส่ วนราชการ)..........
ที่ ...../……
เรื่อง แต่ งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้ าทีร่ าชการ

ตามที่.............(ส่ วนราชการ)............. ได้มีคาํ สัง่ ที่ ...../…… ลงวันที่.....................
บรรจุและแต่งตั้ง...........(ชื่อข้าราชการ)........... ให้ดาํ รงตําแหน่ง.............................................
ณ ...............(ชื่อหน่วยงาน)............... โดยให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการในตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
ตั้งแต่วนั ที่........................... ถึงวันที่........................... เป็ นระยะเวลา ............. เดือน/ปี นั้น
เพื่อให้การทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาํ หนดในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลอง
ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยูร่ ะหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 จึงอาศัอาํ นาจ
ตามความในมาตรา 59 แห่ งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน พ.ศ. 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ จํานวน 3 ราย ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1. .............................................................. ประธานกรรมการ
2. .............................................................. กรรมการ
3. .............................................................. กรรมการ
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการทําหน้าที่ประเมินผลการทดลอง
ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการของข้าราชการดังกล่าว ตามรายการประเมิน วิธีการประเมินและมาตรฐานการประเมินที่
กําหนด ในกฎ ก.พ. ดังกล่าว และรายงานผลการประเมินให้ทราบต่อไป
สัง่ ณ วันที่............................................
(ลงชื่อ) ………………..……………............
(………………………………………)
ตําแหน่ง.................................................
หมายเหตุ การแต่งตั้งคณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง เป็ นกรรมการและเลขานุการหรื อแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานการเจ้าหน้าที่เป็ นเลขานุการเพิ่มอีก 1 คนได้

คําสั่ งให้ ข้าราชการทีม่ ผี ลการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีร่ าชการ
ไม่ ตํ่ากว่ ามาตรฐานทีก่ าํ หนดรับราชการต่ อไป
คําสั่ ง.........(ชื่อส่ วนราชการ).........
ที่ ....../.........
เรื่อง ให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้ าทีร่ าชการไม่ ตํ่ากว่ า
มาตรฐานทีก่ าํ หนดรับราชการต่ อไป
อนุสนธิคาํ สัง่ ........(ชื่อส่ วนราชการ)..................... ที่ ....../.........ลงวันที่......................................................
บรรจุและแต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว...................................... ผูส้ อบแข่งขันได้ (หรื อผูไ้ ด้รับคัดเลือก)เข้ารับราชการ
เป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญ โดยให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการในตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
บัดนี้ ข้าราชการพลเรื อนสามัญดังกล่าว ได้ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการมาเป็ นเวลา.......... เดือน/ปี แล้ว
ปรากฏว่ามีผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการไม่ต่าํ กว่ามาตรฐานที่กาํ หนด สมควรให้รับราชการต่อไป
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยูร่ ะหว่างทดลอง
ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 จึงให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญดังกล่าวรับราชการต่อไป
สัง่ ณ วันที่ ....................................
(ลงชื่อ)..............................................
(.............................................)
ตําแหน่ง...........................................

หมายเหตุ กรณี มีขา้ ราชการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ มากกว่า 1 คน ในระยะเวลาเดียวกัน ส่วนราชการ
สามารถปรับแบบคําสัง่ โดยออกเป็ นคําสัง่ ฉบับเดียวได้และแนบรายชื่อผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการเป็ น
รายละเอียดแนบท้าย

คําสั่ งให้ ข้าราชการออกจากราชการเพราะผลการทดลองปฏิบัตหิ น้ าทีร่ าชการ
ตํา่ กว่ ามาตรฐานทีก่ าํ หนด
คําสั่ ง........(ชื่อส่ วนราชการ)........
ที่ ....../..........
เรื่อง ให้ ข้าราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเพราะผลการทดลองปฏิบัติหน้ าทีร่ าชการ
ตํ่ากว่ ามาตรฐานทีก่ าํ หนด
อนุสนธิคาํ สัง่ .....(ชื่อส่ วนราชการ)................. ที่ ....../..........ลงวันที่................................................. ........
บรรจุและแต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว...................................... ผูส้ อบแข่งขันได้ (หรื อผูไ้ ด้รับคัดเลือก)เข้ารับราชการ
เป็ นข้าราชการพลเรื อนสามัญ โดยให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการในตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง
บัดนี้ ข้าราชการพลเรื อนสามัญดังกล่าว ได้ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการมาเป็ นเวลา.........เดือน/ปี แล้ว
ปรากฏว่ามีผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการตํ่ากว่ามาตรฐานที่กาํ หนดไม่สมควรให้รับราชการต่อไป
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยูร่ ะหว่างทดลอง
ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 จึงให้ขา้ ราชการพลเรื อนสามัญดังกล่าวออกราชการ

สัง่ ณ วันที่ ....................................
(ลงชื่อ)..............................................
(.............................................)
ตําแหน่ง...........................................
หมายเหตุ การสัง่ ให้ออกเพราะผลการทดลองฯตํ่ากว่ามาตรฐานที่กาํ หนด ควรรี บดําเนินการออกคําสัง่ ให้ออกจาก
ราชการโดยเร็ว

