
ประกาคลำนกังานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร 
เรือ่ง การกำหนดระยะเวลาการทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการและรายละเอยีดของ 

การประเมนีผลการทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ
ไ*r  ไk  ~k ไ*r  ไ Ac

โดยทีก่ฏ ก.พ.วา่ดว้ยการทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการและการพฒันานา้ราชการทีอ่ยูร่ะหวา่ง 
ทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึง่มผีลให1้ชบ้งัดบ้ตัง้แตว่นัที๖่  มถินุายน ๒๕๘‘๓ เปนีตนไป 
ไดก้ำหนดใหก้ารทดลองปฏบิตัหินเ้ฑึร๋าชการของผฑูไดฌ้กัารบรรจแุละแตง่ตัง้ดามมาตรา ๕๓ วรรคหนึง่ 
หรอมาดรา .๕๕ หรอการยาย การโอน การบรรจนุา้ราชการพลเรอืนลาบญั ตามมาครา ๖๓ นละนา้ราชการหรือ 
พนก้งานสว่นทอ้งถิน่ซึง่โอนมาบรรจเุปน็นา้ราชการพลเรอืนสาบญั ดามมาดรา ๖๔ ไนระหวา่งทีบ่งัทดลองปฏบิตั ิ
หนา้ทีร่าชการ ไหท้ดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการในตำแหนง่ทีไ่ดว้บัแตง่ตัง้ดามระยะเวลาทีส่ว่นราชการกำหนด 
ซึง่ดอ้งไมน่อ้ยกวา่หกเดอืนแตไ่มเ่กนิหนึง่ป ี และใหส้ว่นราชการกำหนดรายละเอยีดของการประเมนิผล ~
การทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ -

ด้งน้ัน สา์นท้งานปลดักระทรวงศกึษาธกิาร จ!ีงประกาตระยะเวลาการทดลองปฎปิต้หินา้ที ่
ราชการ และการกำหนดรายละเอยีดของการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหินา้ทีไ่ทซการ เพีอ่ไหเ้ปน็ไปดาม 
กฎ ก.พ.วา่ดว้ยการทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการและการพฒันานา้ราชการทีอ่ยูร่ะหวา่งทดลองปฏบิตัหินา้ที ่
ราชการ พ.ด. ๖๕๕๓ สา่หวบัฟฑ้บรรจแุละแตง่ตัง้เปน็นา้ราชการพลเรอืนสาบญัไนลเักดัซึง่ดอ้งทดลอง 
ปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ ตัง้แตว่นัที ่๒ มถีนายน ๖๕๕๓ เป็นตันไป ด้งน้ี

๑. ระยะเวลาการทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ
ไหผ้ฑูไดว้บัการบรรจุนละแตง่ตัง้ตามมาดรา ๕๓ วรรดหน่ึง หรือมาดไท ๕๕ หรอืการนาย 

การโอน การบรรจนุา้ราชการพลเรอืนสาบญั ดามมาดรา ๖๓ และนา้ราชการหรือพนก้งานสว่นทอ้งถิน่ซึง่โอนมา 
บรรจเุปน็นา้'ทชการพลเรอืนลกบญั ดามมาดรา ๖๔ ในระหวา่งทีบ่งัทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชกิาร ไหท้ดลอง 
ปฏบิตัหินา้ทีร่า่ชการไนตำแหนง่ทีไ่ดว้บัแตง่ตัง้ เปน็ระยะเวลา ๖ เดอืน ทกุตำแหนง่ และไบรุ่กรณทีีม่คีวามว่าเปน็ 
ตอังขยายระยะเวลาการทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ ใหห้นว่ยงานตนัสงักดัเลนอผูม้อีำนาจ พจารณาการขอ 
ขยายระยะเวลาการทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ ในแดล่ะกรณดีงัตอ่ไปนี้

ก. กรณผีลการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ ไมผ่า่นมาดรฐานทีก่ำหนด 
ไหเ้สนอผูม้อีำนาจพจารณาฃยายได ้คร่ํง้ํละ ๓ เดอืน ไมเ่กนิ ๖ ครัง้

ข. กรณคีณะกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชทาร ไมส่ามารถตดิดาม 
ประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการไดก้ายในระยะเวลาทีก่ำหนด เนือ่งจากมรีะยะเวลาการปฏบิตั ิ ■
ราชกๆรไมต่่อเนือ่ง ๗น ลาคลอดบตุร ๓ เดอืน ลาปวฆวา่เปน็เกนิกวา่ ๑ เดอืน,ฃ๋ี'นไป ฯลร ไหเ้สนอผูม้อีำนาจ 
พจารททขยายไดเ้ทา่กบัระยะเวลาการทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการทีข่าดไป ตวํอยา่ง เชน่ ลาคลอดบตุร ๓ เดอืน

/ใหข้ยายได—้



ใหข้ยายไคไมI่กนิ ๓ เดอืน ทรอีลาปวยจำเปน็ ๒ เดือน ไหข้ซายไดไืมเ่กนิ ๒ เดือน เปน็ด้น โดยใหป้ระเมนิผล 
การทดลองปฎปิด้หนา้ทีร่าชการเมือ่ครบกำหนดระยะเวลาการขยายดว้ย และทรณผืลการประเมนิไมผ่า่น 
มาดรฐานทีก่ำหนด ใหพ้จิารณาฺเสนอขอขยายระยะทลาไดต้ามขอ้ ๑

ค. เมือ่บเีหดผลอืน่นอกเหนอืจากชอ่ ก นละช'อ ข ไหเ้สนอผูม้อิำนาจพจิารณาฺ 
ตามความสมควฺรและจำเปน็

การนบัระยะเวลาการทดลองปฎปิด็หนา้ทีร่าชการไหน้บัตอ่เ่นีอ้งไนชว่งการปฎปิต้หินา้ทีร่าชการ 
ไนกรณทีีไ่ดร้บัอนญุาตใหล้าคลอดบดุร หรอลาปวยจำเปน็ ไมน่บัรวมเปน็ระยะเวลาการทดลองปฎปิดหนา้ที ่
ราชการของบคุคลนัน้  ๆ และระยะเวลาการทดลองปฎปิดหนา้ทีร่าชการเมือ่รวมระยะเวลาการขยายเวลา 
ทดลองปฎฟิต้หินา้ทีร่าชการทีง่หมดแลว้ ดอ้งไมเ่กนิ ๑ ปี

๒. รายละเอยีดการประเมนิผลการทดลองปฎปิต้หินา้ทีร่าชการ
ไหม้กิารประเมนิผลการทดลองปฎปิคหนา้ทีร่าชการ ๒ องค์ประกอบ โดยมริายละเอยีด 

และนา้หนกัคะแนน ดง้นี้
®. ผลสม้ฦทธของการทดลองปฎปิต้หนาทีร่าชการ คะแนนเดมื ๑0 ๐ คะแนน 

๑.») ความสามารทในการเรยีนรูง้าน CIO คะแนน
พจิารณาจาก
♦  ความรไนกฎ ระเบยีบทีเ่กีย่วของ หมายกง ความรู ้ความเขาไจไนกฎ 

ระเบยีบ ขอ้ปงกบัตา่ง ๆทีไ่ซในการปฎปิตงิานไนดา้นหนงัทีก่ำลงัทดลองปฎปิตหินา้ทีร่าชการ
♦  ความรู้ทีไ่ชไ่นหลักวิชาเฉพาะ หมายถงี ความรูเ้ฉพาะของวชิา

ซึง่ผูป้ฏปิตงิานนัน้  ๆ ดอ้งทราบ
♦  การสรปุความรูไ้นงานทีไ่ดร้บัมอบหมายและความเชือ่มโขงกบัภารกจิของ

หนว้ยงาน
♦  อืน่ๆตามทีห่นวัยงานจะกำหนดเพิม่เตมิตามลกัษณะงานทีป่ฎปิต ิ

๑.ไ9) ความสามารกในการปรบัใชค้วามรูก้บังานในหนา้ท ี ่ ๓0 คะแนน
พจิารณาจาก
♦  การประบกุด่ไชร้ะเบยีบ กฎ ขอ้บงกบั หลกัเกณฑ ์หรีออ่งคค์วามรู้นนร่ีอง 

ไตเรึอ๋งหนีง้'ทีไ่ดร้บัมอบหมาย ซึง่สามารถนา้มาใชไ่นการปฎปต้งิานไดอ้ยา่งเหมาะสม
♦  ผลดา้เรจีฃองงานทีฟ่า้ไดโ้ดยเปรยีบเฑยบกบัมาตรฐานของผูท้ีป่ปปีตงิาน

ไนดา้แหนงัทีจ่ะฟา้ได้
♦  การนกํไฃปญหาไนการปฎิปติงาน หมายถงึ ความสามารทไนกางแกไข 

ปญหา การวเิคราะหห์าสาเหตและหาแนวทางแกไัขปญหาไดอ้ยา่งทกดอ้งเหมาะสม
♦  อืน่  ๆ ตามทีห่นวัยงานจะกำหนดเพิม่เตมิดามลกัษณะจานทีป่ฏป^

/๑.<ท) ความด้นเจ...



๓
๑.0») ความสำเรจ็ของงานทีไ่ดร้บัมอบหมาย ๔0 คะแนน

พจิารณาจากผลสำเรจ็ตามตวัชีว้ดัผลการปฏบิตังิานทีไ่ดท้ำความดกลง 
ร่วมกนัระหวา่งผูบ้งัตบับญัชาและผไูดบ้งัตบับญัชา ดามประกาศสำนกังานปกดักระทรวงศกึษาธกิาร เรือ่ง 
หกกัเททเดก้ารประเมนิผลการปฏบิตัริาชการ'ของขา้ราชการพลเรอืนสาบณักงักดัสำนกังานปกดักระทรวง 
ศกึษาธกิาร ลงวันท่ี ๒1 มีนาคม พ.ศ. ๖๕๕๓ และทีน่กั1ฃเพิม่เดิม

๖. พฤตกิรรมการทดลองปฏบิตัหินาท ีร่าชการ คะแนนเตม็ ๑00 คะแนน
แยกเปน็

๒.๑ การรกัษาวนิยั ๒๕ คะแนน
๒.๒ ความมคีณุธรรม จริยธรรม ๒๕ คะแนน
๒.๓ ความประพฤติ ๒© คะแนน
๒.๔ จตึมง่บริการ «๕ คะแนน
๒.๕ การทำงานเปนีทมึ ๑๕ คะแนน

เกณฑกํารประเมนิดอ้งไดค้ะแนนไนแตล่ะองคป์ระกอบไมน่อ้ยกวา่รอัยละ ๖0 จงึจะทอวา่ผา่น 
มาตรฐานทีท่ำหนด และการผา่นการทดลองปฎบิดัหนา้ทีร่าชการ ดามกฎ ก.พ.วา่ตวัยการทดลองปฎปิต้ ิ
หนา้ทีร่าชการและการตฒันาขา้ราชการทีอ่ยูร่ะหวา่งทดลองปฏบิหันา้ทีร่าชการ พ.ศ. ๒๕๔๓ ผู้นัน้จะตอัง 
ผา่นการพฒ้นาดามทีส่ำเวกังานก.พ.กำหนดใน๓ รว่นไดแ้ก่

ล่วนท่ี ๑ การปฐมนเิทศ 
สำนท่ี ๒ การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
ร่วนที ่ ๓ การฝกึอบรมกมัมนาร่วมกนั
นัง้นี ้จะตอังดำเนนิการไหแกวัเสรจ็นัง้ ๓ สว่นภายในระยะเวลาทดลองปฎปิตหนา้ทีร่าชการ 

และนา้ผลการพฒนามาไขป้ระกอบการประเมนิผลการทดลองปฏบิตหินา้ทีร่าชการ หากดำเนนิการไมค่รบ
ทง ๓ ร่วน จะทอึวา่ผูท้คลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการไมฝ่านการตฌันาและไมผ่า่นกุารทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ 

รา่หรบัแบบฟอรม์ทีไ่ช!นการทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการและการประเมนิผลการทดลอง 
ปฎบิตหินา้ทีร่าชการ ไหไดด้ามแบบตา่ง  ๆทีก่ำหนด ดง้นี้

๑. แบบมอบหมายการทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ (แบบ ฑล. ๑)
๒. แบบบนัทกึผลการทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ (สำหรบัผูด้แูลการทดลองปฏบิตั ิ

หนา้ทีฑ่ชการ) (แบบ ทล. ๒)
๓. แบบประเมนิผลการทดลองปฎปิต้หินา้ทีร่าชการ (สำหรบัผูบ้งัตบับญัชา)

(แบบ ฑล. ๓)
๙. แบบประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ(สำหรบัคเนะกรรมการประเมนิผล 

การทดลองปฎบิต้หินา้ทีร่าชการ) (แบบ ฑล. ๔)
๕. แบบรายงานการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ (สำหรับประธาน 

กรรมการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ) (แบบ ทล. ๕)
๖. แบบรายงานการประเมนิผลการทคลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ กรณขียายเวลา

การทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าช,การ (แบบ ทล. ๖)
/๗. ดำสัง๋แตง่นัง้...



~๔~
๗. คำสัง่นสงํสัง่คณะกรรมการประพนผลการทดลองปฎบคหนา้ทีท่ชการ (แบม ฑล. ๗) 

๘. คำสัง่ในข้าทชการทึม่ผ่ลการทดลองปฎปคหนา้ทึท่ชการไมส่ำกวา่มาตรฐานทึก่ำหนค 
รบราชการคอ่ไป (แบบ ทล. ๘) -

๙. คำสัง่ไพาทชการออกจากทชกานพทะผลการทคลองปฎบต้หนา้ท ึท่ชการ 
สำกวา่มาตรฐานทึก่ำหนค (แบบ ทล. ๙)

ประกาศ ณ วนท่ี C.1 กนํยายน พ.ศ. ๖๕๕๓

(นาซณฉ1ท มา?กท่ึ)
ปนก้กระทรวงสกืมา?การ


