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คูม่อืด�ำเนนิกำรเรือ่ง กำรทดลองปฏบัิติหน้ำท่ีรำชกำร
ของข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมัญ

ตำมกฎ ก.ร. ว่ำด้วยกำรทดลองปฏบัิติหน้ำท่ีรำชกำร
และกำรพฒันำข้ำรำชกำร

ทีอ่ยูร่ะหว่ำงกำรทดลองปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร พ.ศ. ๒๕๕๕
----------------------------

การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นขั้นตอนสุดท้ายใน
กระบวนการเลอืกสรรบคุคล โดยผูท้ีไ่ด้รบัการบรรจแุต่งตัง้จะได้ด�าเนิน
กจิกรรม/งานต่าง ๆ ตามระยะเวลาทีก่�าหนด ท้ังน้ี เพ่ือท่ีจะได้ตรวจ
สอบและประเมินคุณสมบัติในทุก ๆ ด้านของผู้ที่ได้ผ่านขั้นตอนการ
เลือกสรรมาแล้วในขั้นตอนแรกอีกชั้นหนึ่ง ในขณะเดียวกันผู้ทดลอง
ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการเองเม่ือได้ปฏบิตังิานจริง กม็โีอกาสได้แสดงความ
รู้ความสามารถและใช้ชีวิตในฐานะข้าราชการใหม่ อีกทั้งได้เรียนรู้
เพือ่ตัดสนิใจว่าตนเองมคีวามพงึพอใจในงานและมคีวามเหมาะสมกบั
วฒันธรรมขององค์กรหรอืไม่ โดยพระราชบญัญัตริะเบยีบข้าราชการ
รฐัสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้ก�าหนดเกีย่วกบัเรือ่งดังกล่าว ไว้ดงัน้ี

 * มาตรา ๔๓ ก�าหนดให้ “ผูไ้ด้รบับรรจแุละแต่งตัง้ให้ด�ารง
ต�าแหน่งตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึง่ หรือมาตรา ๔๐ ให้ทดลองปฏบิตัิ
หน้าท่ีราชการและให้ได้รบัการพฒันาเพือ่ให้รูร้ะเบยีบแบบแผนของทาง
ราชการ และเป็นข้าราชการทีด่ ีตามทีก่�าหนดในกฎ ก.ร.

ผู ้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวรรคหนึ่งผู ้ใดมีผลการ
ประเมินทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการตามทีก่�าหนดในกฎ ก.ร. ไม่ต�า่

กว่ามาตรฐานที่ก�าหนด ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตาม
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มาตรา ๔๒ สัง่ให้ผูน้ัน้รบัราชการต่อไป แต่ถ้าผูน้ั้นมีผลการประเมิน
ผลทดลองปฏบิติัหน้าทีร่าชการต�า่กว่ามาตรฐานทีก่�าหนด กใ็ห้สัง่ให้
ผูน้ัน้ออกจากราชการได้ไม่ว่าจะครบก�าหนดเวลาทดลองปฏิบตัหิน้าท่ี
ราชการแล้วหรอืไม่กต็าม

 ผูใ้ดถกูสัง่ให้ออกจากราชการตามวรรคสอง ให้ถอืเสมือนว่า
ผูน้ั้นไม่เคยเป็นข้าราชการรฐัสภาสามญั แต่ทัง้นีไ้ม่กระทบกระเทอืน
ถึงการใดท่ีผู้น้ันได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดทีไ่ด้รบัจากทางราชการในระหว่างผูน้ัน้อยูร่ะหว่าง
ทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ

 ผูอ้ยูใ่นระหว่างทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการผู้ใดมีกรณีอันมีมูล 
ทีค่วรกล่าวหาว่ากระท�าผดิวนิยั ให้ผูบ้งัคบับญัชาด�าเนินการทางวนัิย
ตามทีบ่ญัญตัไิว้ในส่วนที ่๕ วนิยัและการด�าเนินการทางวนัิย และถ้า
ผูน้ัน้มกีรณทีีจ่ะต้องออกจากราชการตามวรรคสอง กใ็ห้ผูบ้งัคบับญัชา
ด�าเนนิการตามวรรคสองไปก่อน

 ความในวรรคหนึง่ วรรคสอง และวรรคสามให้ใช้บงัคบักบั
ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งโอนมาตามมาตรา ๔๗ ใน
ระหว่างทีย่งัทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการด้วยโดยอนุโลม”

* ก.ร. ได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ
และการพฒันาข้าราชการในกฎ ก.ร. ว่าด้วยการทดลองปฏิบตัหิน้าท่ี
ราชการ และการพฒันาข้าราชการทีอ่ยู่ระหว่างทดลองปฏิบตัหิน้าที่
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕
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วัตถุประสงค์ของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

๑. เพื่อให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามระบบ
คุณธรรม ค�านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล ตลอดจน
ประโยชน์ของทางราชการ

๒. เพื่อให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นขั้นตอนในการ
เลอืกสรรบคุคลทีม่ปีระสทิธภิาพและเกดิประสิทธิผลสูงสุด

๓. เพือ่ให้ส่วนราชการสามารถด�าเนนิการทดลองปฏิบตัหิน้าที่
ราชการได้อย่างมีมาตรฐาน สะดวก คล่องตัว เป็นธรรม โปร่งใส 
และตรวจสอบได้

๔. เพื่อพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการ และการเป็นข้าราชการ
ทีด่ี
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ข้าราชการที่เข้าข่ายต้องทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ตามกฎ ก.ร. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
และการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕

๑. ข้าราชการผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการในสังกัดรัฐสภา 
ตามมาตรา ๓๘ วรรคหนึง่ หรอืมาตรา ๔๐

๒. ข้าราชการตามกฎหมายอืน่ หรอืหน่วยงานส่วนท้องถิน่ซึง่โอน 
มาบรรจเุป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตามมาตรา ๔๗ ในระหว่างทีย่งั
ทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ

๓. ข้าราชการท่ีอยู่ในระหว่างทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ และ
ได้ออกจากราชการเพือ่ไปรบัราชการทหารตามกฎหมาย ว่าด้วยการ
รบัราชการทหาร ถ้าได้รบักลบัเข้ารบัราชการมาตรา ๔๖ ให้ทดลอง
ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการต่อไป โดยให้นบัเวลาทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ
ต่อจากทีไ่ด้ทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการในต�าแหน่งเดมิ

การก�าหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

๑. ให้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการในต�าแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
เป็นเวลาหกเดือนนบัแต่วนัได้รบัการบรรจแุละแต่งตัง้ หรอืนับแต่วนัที่
โอนมาบรรจเุป็นข้าราชการรฐัสภาสามญั แล้วแต่กรณี

๒. ให้มีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของ
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างน้อยสองครั้ง โดยครั้งแรกให้
ประเมินเม่ือทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้วเป็นเวลาสามเดือน 
และครั้งที่สองให้ประเมินเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้ว 
เป็นเวลาหกเดอืน หากมคีวามจ�าเป็นต้องให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญ
ผูใ้ดทดลองปฏบัิตหิน้าท่ีราชการต่อไป ผู้มีอ�านาจสัง่บรรจตุามมาตรา 
๔๒ อาจขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามที่ก�าหนด 
ได้ไม่เกนิสามเดอืน
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การนับระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

O กรณนีบัระยะเวลำปกติ
 * การนับระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้นับเป็น

เดอืน เช่น ๓ เดอืน ๖ เดอืน ๙ เดอืน เป็นต้น
 * การนบัระยะเวลาระหว่างทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ให้

นับวนัทีผู่ท้ดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการไม่ได้มาปฏบิตัหิน้าทีร่าชการด้วย 
เช่น วนัหยดุ เสาร์-อาทติย์ วนัหยดุราชการอ่ืน ๆ และวนัลาต่าง ๆ  
เป็นต้น ยกเว้น กรณลีาคลอดบตุร ลาป่วย ซึง่จ�าเป็นต้องรักษาตวั
เป็นเวลานาน ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติราชการ 
ตามหน้าท่ี หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติราชการ 
ตามหน้าที ่หรอืเข้ารบัการเตรยีมพล ไม่ให้นบัเวลำ ดงักล่าวเป็นเวลา
ทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ

 * ให้นับวันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการวันแรก ซึ่งโดยปกติ 
จะเป็นวนัท่ีได้รับการบรรจแุละแต่งตัง้ เป็นวนัเริม่ทดลองปฏิบตัหิน้าที่
ราชการ และนับวันก่อนหน้าจะถึงวันที่ตรงกับวันเริ่มต้นดังกล่าว 
ของเดือนสุดท้ายที่ครบระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
เป็นวนัสิน้สดุระยะเวลาทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ

ตวัอย่ำง วนัเร่ิมต้นทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ วนัที ่๒  
มกราคม วนัสิน้สดุระยะเวลาทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ๖ เดอืน  
คอื วนัที ่๑ กรกฎาคม ปีเดยีวกนั
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กรณวีนัสิน้สุดการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการตรงกบัเดอืน ซึง่
ไม่มวีนัทีต่รงกนั ให้ถือเอาวนัสุดท้ายของเดอืนน้ันเป็นวนัสิน้สดุระยะ
เวลาการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ

ตัวอย่ำง วนัเริม่ต้นทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการเป็นวนัที่ 
๓๑ สงิหาคม วนัสิน้สดุการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ๖ เดอืน 
จะตรงกบัวนัที ่๓๐ กมุภาพนัธ์ ซึง่ไม่ม ีจงึให้ถอืเอาวนัสุดท้าย
ของเดือนกุมภาพันธ์ เป็นวันสิ้นสุดการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ

 O กรณเีริม่นบัระยะเวลำใหม่

 * กำรย้ำยไปแต่งต้ังให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทเดียวกัน 
แต่ต่ำงสำยงำน และไม่อยูใ่นกลุม่เดยีวกนัตำมท่ี ก.ร. ก�ำหนด

ตวัอย่ำง เข้ารบัการบรรจแุต่งตัง้ในต�าแหน่งนักวชิาการ
เงนิและบญัชปีฏบิตักิาร ในวนัที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ต่อมาย้ายไป 
ด�ารงต�าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการในวันที่  
๑ สงิหาคม ๒๕๕๔ กรณนีีต้้องเริม่นบัระยะเวลาทดลองใหม่  
ตัง้แต่วนัที ่๑ สงิหาคม ๒๕๕๔ เป็นต้น

 * กำรย้ำยไปแต่งต้ังให้ด�ำรงต�ำแหน่งคนละประเภท 
กบัต�ำแหน่งเดมิ
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ตวัอย่ำง เข้ารบัการบรรจแุต่งตัง้ในต�าแหน่งเจ้าพนกังาน
การเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ในวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔  
ต่อมาสอบแข่งขนัได้และรบัการบรรจใุนต�าแหน่งนกัวชิาการเงนิ
และบญัชปีฏบิตักิาร ในวนัที ่๑ กนัยายน ๒๕๕๔ กรณีน้ีให้นับ
ระยะเวลาทดลองใหม่ ตัง้แต่วนัที ่๑ กนัยายน ๒๕๕๔ เป็นต้น

 * กำรโอนข้ำรำชกำรตำมกฎหมำยอื่น หรือหน่วยงำน
ส่วนท้องถิน่ ยกเว้นกำรโอนโดยผลของกฎหมำย

ตัวอย่ำง เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่
ธรุการ ระดับ ๑ สงักดัเทศบาลนครนนทบรุ ีในวนัที ่๑๕ มถินุายน 
๒๕๕๔ ต่อมาโอนมารบัราชการในต�าแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ
ปฏบิติังาน สงักดัรฐัสภา ในวนัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๕๔ กรณนีีใ้ห้นบั 
ระยะเวลาทดลองใหม่ ตัง้แต่วนัที ่๑ ตลุาคม ๒๕๕๔ เป็นต้น

 
 O กรณนีบัระยะเวลำต่อเนือ่ง

 *  กำรย้ำยไปแต่งต้ังให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทเดียวกัน 
และสำยงำนเดยีวกนั

ตัวอย่าง เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งในต�าแหน่งวิทยากร
ปฏบิตักิาร ส�านกัการพมิพ์ สังกัดรัฐสภา ในวนัที ่๑ มถินุายน ๒๕๕๔ 
ต่อมาย้ายไปด�ารงต�าแหน่งวิทยากรปฏบิตักิาร ส�านกักรรมาธกิาร ๑ 
สงักดัรฐัสภา ในวนัที ่๑ สงิหาคม ๒๕๕๔ กรณีน้ีให้นับระยะ

เวลาทดลองต่อเนือ่ง ตัง้แต่วนัที ่๑ มถินุายน ๒๕๕๔
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 * กำรย้ำยไปแต่งต้ังให้ด�ำรงต�ำแหน่งประเภทเดียวกัน 
ต่ำงสำยงำน แต่จดัอยูใ่นกลุม่ต�ำแหน่งเดยีวกนัตำมท่ี ก.ร. ก�ำหนด

ตัวอย่ำง เข้ารับการบรรจุแต่งตั้งในต�าแหน่งวิทยากร
ปฏบิติัการ ส�านกักรรมาธกิาร ๒ สงักดัรฐัสภา ในวนัที ่๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ ต่อมาย้ายไปด�ารงต�าแหน่งนกัทรพัยากรบคุคลปฏิบตักิาร 
ส�านกังานเลขานกุาร ก.ร. สังกัดรัฐสภา ในวันที ่๑ กนัยายน ๒๕๕๔ 
กรณนีีใ้ห้นบัระยะเวลาทดลองต่อเนือ่ง ตัง้แต่วนัท่ี ๑ กรกฎาคม 
๒๕๕๔

 *  กำรโอนโดยผลของกฎหมำย
 *  กำรออกจำกรำชกำรไปรบัรำชกำรทหำรตำมกฎหมำย

ว่ำด้วยกำรรับรำชกำรทหำร แล้วได้รับกำรบรรจุแต่งตั้งให้กลับ 
เข้ำรำชกำรอกี

 O กรณกีำรโอนไปด�ำรงต�ำแหน่งใหม่ในต่ำงส่วนรำชกำร
สงักดัรฐัสภำ ให้น�ำควำมในข้อ ๖ กฎ ก.ร. ว่ำด้วยกำรทดลองฯ 
มำใช้บงัคบัโดยอนโุลม

ตวัอย่ำง เข้ารบัการบรรจแุต่งตัง้ในต�าแหน่งเจ้าพนกังาน
ธรุการปฏบิตังิาน ส�านกับรหิารงานกลาง สงักดัส�านักงานเลขาธิการ 
วฒุสิภา ในวนัที ่๑ มนีาคม ๒๕๕๔ ต่อมาโอนมาด�ารงต�าแหน่ง
เจ้าพนกังานธรุการปฏบิตังิาน ส�านกังานเลขานุการ ก.ร. สงักดั
ส�านักงานเลขาธกิารสภาผูแ้ทนราษฎร ตัง้แต่วนัที ่๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ 

ให้นบัระยะเวลาทดลองต่อเนือ่ง ตัง้แต่วนัท่ี ๑ มีนาคม ๒๕๕๔
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ตวัอย่ำง เข้ารบัการบรรจแุต่งตัง้ในต�าแหน่งเจ้าพนกังาน 
บนัทกึข้อมลูปฏบิตังิาน ส�านกัวชิาการ สงักดัส�านกังานเลขาธกิาร 
วฒุสิภา ในวนัที ่๑ เมษายน ๒๕๕๔ ต่อมาโอนมาด�ารงต�าแหน่ง 
วทิยากรปฏบิตักิาร ส�านกัวชิาการ สงักดัส�านักงานเลขาธิการ 
สภาผูแ้ทนราษฎร ในวนัที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ กรณีน้ีให้นับ
ระยะเวลาทดลองใหม่ ตัง้แต่วนัที ่๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔

ขั้นตอนด�าเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

เมื่อมีข้าราชการได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ 
ในสังกัดรัฐสภา ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
และการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ด�าเนนิการดงัต่อไปนี้

ส่วนท่ี ๑ บทบำทหน้ำทีข่องผูท้ีเ่กีย่วข้องกบักำรทดลองปฏบิตัิ
หน้ำทีร่ำชกำร

๑. บทบำทหน้ำทีข่องหน่วยงำนกำรเจ้ำหน้ำท่ี
 ๑.๑ จดัเตรยีมแบบฟอร์มต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้องกบัการทดลอง

ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ
 ๑.๒ ท�าความเข้าใจให้ผู้บังคับบัญชาและผู้ทดลองปฏิบัติ

หน้าทีร่าชการทราบเกีย่วกบัหลกัเกณฑ์ ขัน้ตอน และวธิกีารด�าเนิน
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในแต่ละช่วงเวลาว่า ใครจะต้องท�า
อะไร เมื่อไร และอย่างไร รวมทั้งติดตามให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอน

ต่าง ๆ ด�าเนนิการตามกจิกรรม และเวลาทีก่�าหนดด้วย
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 ๑.๓ ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของต�าแหน่งเพ่ือ 
ขอรายชือ่ผูท่ี้จะแต่งตัง้เป็นคณะกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏิบตัิ
หน้าทีร่าชการ

 ๑.๔ จัดท�าค�าส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ

 ๑.๕ เมื่อได้รับรายงานผลประเมินการทดลองจากคณะ
กรรมการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ  ให้ด�าเนินการ
ดงันี้

  - กรณผีลการประเมนิไม่ต�า่กว่ามาตรฐานทีก่�าหนดและ 
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจส่ังบรรจุตามมาตรา ๔๒ เห็นว่าให ้
รับราชการต่อไปให้จัดท�าค�าสั่งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผ่าน
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และแจ้งให้ข้าราชการผู้ทดลองฯ  
และรายงานให้ ก.ร. ทราบ

  - กรณีผลการประเมินต�่ากว่ามาตรฐานที่ก�าหนด และ
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจตุามมาตรา ๔๒ เห็นว่าไม่ควรให้
ทดลองปฏบิติัหน้าทีร่าชการต่อไปหรอืไม่ควรขยายเวลาทดลองปฏิบตัิ
หน้าท่ีราชการ ให้จดัท�าค�าสัง่ให้ผูน้ัน้ออกจากราชการ ภายในห้าวนันับ
แต่วนัทีไ่ด้รบัรายงาน  แล้วแจ้งให้ข้าราชการผูท้ดลองฯ และรายงาน
ให้ ก.ร. ทราบ

๒. บทบำทหน้ำทีข่องผูด้แูลกำรทดลองปฏบัิติหน้ำท่ีรำชกำร
 ๒.๑ สอนงาน ให้ค�าปรึกษา/แนะน�าเกีย่วกบัวธิกีารท�างาน 

ความรูเ้กีย่วกบังาน พฤตกิรรมการอยูร่่วมกนัในท่ีท�างาน วฒันธรรม 
องค์การ การเป็นข้าราชการทีด่ ีจรรยาบรรณ/จริยธรรม และอ่ืน ๆ 

ทีเ่กีย่วข้อง
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 การสอนงาน เป็นวธิกีารให้ความรูใ้นการท�างาน โดยมีการ
มอบหมายงานเพื่อให้ปฏิบัติงานและเรียนรู้งานไปพร้อมกัน ผู้ดูแล 
การทดลองปฏบัิตหิน้าทีร่าชการควรเป็นตวัอย่างทีด่ใีนการปฏบิตังิาน 
ท�าหน้าทีเ่ป็นผูส้อนงานโดยอธิบาย/ช้ีแจงเก่ียวกบังานทีต้่องปฏบิตัติาม
ทีไ่ด้มกีารมอบหมายในแบบมอบหมายงาน วธีิปฏิบตังิาน ตดิตามผลและ
แก้ไขปัญหาทีอ่าจเกดิขึน้ เพือ่พฒันาให้ผูท้ดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ 
ปฏบิัตงิานไดด้ียิ่งขึ้น ให้ข้อมลู ค�าแนะน�าต่าง ๆ รวมทั้งช่วยเหลือ 
ให้ก�าลังใจ ให้โอกาสผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในการแก้ไข 
ข้อบกพร่องทีอ่าจเกดิขึน้

 ๒.๒ ตดิตามผลการทดลองปฏบิตัหิน้าท่ีราชการ ตามรายการ 
ท่ีมีก�าหนดในแบบมอบหมายงาน และให้ข้อมลูย้อนกลบัแก่ผูท้ดลอง
ปฏบิติัหน้าท่ีราชการ เพือ่ประโยชน์ในการพฒันาหรอืปรบัปรงุแก้ไข 
ผูท้ดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการต่อไป

 การให้ข้อมูลย้อนกลับในการติดตามผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ เป็นเคร่ืองมืออย่างหนึ่งในการสื่อสารระหว่างผู้ดูแล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ       
โดยผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ เป็นผู้ให้ข้อมูลต่าง ๆ  
ทั้งในเรื่องการท�างาน และเรื่องอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อเป็นแรงเสริมให้ผู้ทดลองปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการเกดิการเรยีนรูง้านและมพีฒันาการทีเ่หมาะสม รวมทัง้
เป็นการสือ่สารสองทาง ให้ผูท้ดลองปฏบิตัหิน้าท่ีราชการได้รับทราบ
ข้อมลูและมโีอกาสในการซกัถาม ท�าความเข้าใจ และให้ข้อมูลในส่วน
ของตนในโอกาสเดยีวกนั

 ลักษณะการให ้ข ้อมูลย ้อนกลับอย ่างสร ้างสรรค ์ที่มี

ประสทิธภิาพ ได้แก่
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- การบอกเป้าหมายของการให้ข้อมลูย้อนกลับ
- การบอกเล่าในลกัษณะของการแบ่งปันข้อมูล ไม่ใช่การต�าหนิ 

หรอืกล่าวโทษ
- การมุง่ทีผ่ลของงานหรอืพฤตกิรรมมากกว่าตวับคุคล
- การให้อย่างเฉพาะเจาะจงในเรือ่งเกีย่วกบังาน
- การให้โอกาสผูท้ดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการได้ให้ข้อมูล หรือ

ซกัถาม
- การสรปุและสนบัสนนุให้ก�าลงัใจ

๒.๓ จัดท�าบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและ
รายงานต่อผู้บังคับบัญชา ตำมแบบบันทึกผลกำรทดลองปฏิบัติ
หน้ำท่ีรำชกำร (แบบ ทล. ๒) เพือ่ใช้ประกอบการประเมนิผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการ
ประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ

๓. บทบำทหน้ำทีข่องผูบ้งัคบับญัชำ
 ๓.๑ มอบหมายงาน เป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้ทดลอง 

ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการตามแบบมอบหมำยงำนกำรทดลองปฏบัิติหน้ำท่ี 
รำชกำร (แบบ ทล. ๑)

 ๓.๒ ชี้แจงให้ผู ้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้าใจอย่าง
ชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน การประพฤติตน ผลการประเมิน วิธี
การประเมิน และมาตรฐานการประเมนิผล รวมทัง้ผลทีจ่ะเกดิขึน้จาก
การทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ เพือ่ความเข้าใจทีต่รงกนัตัง้แต่เริม่ต้น
การทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ

 ๓.๓ ดแูลการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ หรอืมอบหมายให้
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มผีูด้แูลการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ กรณทีีผู่บ้งัคบับญัชามอบหมาย 
ให้ผู ้อื่นท�าหน้าที่เป็นผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน  
ผูบ้งัคบับญัชาต้องเลอืกผูท้ีจ่ะมอบหมายจากผูท่ี้มีความรู้ ความเข้าใจ
ในระเบยีบแบบแผนของทางราชการเป็นข้าราชการทีด่ ีและเป็นบคุคล
ทีไ่ม่มีรายชือ่แต่งตัง้ให้เป็นคณะกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัิ
หน้าทีร่าชการ โดยควรพจิารณาคณุสมบตัอิืน่เพ่ิมเตมิ เช่น

  (๑) ด�ารงต�าแหน่งในระดบัทีส่งูกว่าผูท้ดลองปฏิบตัหิน้าที่
ราชการ

   - กรณีผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในต�าแหน่ง
ประเภททั่วไป ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอาจอยู่ใน
ต�าแหน่งประเภททัว่ไปหรอืประเภทวชิาการได้

   - กรณีผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในต�าแหน่ง
ประเภทวิชาการ ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการควรอยู่ใน
ต�าแหน่งประเภทวชิาการเช่นเดยีวกนั หากไม่มีผูบ้งัคบับญัชาควรเป็น
ผูด้แูลการทดลองปฏบิตัหิน้าท่ีราชการเอง เว้นแต่ในสถานทีป่ฏบิตังิาน 
/หน่วยงานน้ันไม่มข้ีาราชการในต�าแหน่งประเภทวชิาการเลย กส็ามารถ 
มอบหมายผู้ด�ารงต�าแหน่งประเภททัว่ไปได้ แต่ควรเป็นผูท้ีด่�ารงต�าแหน่ง 
ในระดบัช�านาญงานขึน้ไป

  (๒) มคีวามรู ้ความสามารถในการปฏิบตังิาน มีผลการ
ปฏบิตังิานด ีและมพีฤตกิรรมทางจรยิธรรมท่ีดี

  (๓) มีความสามารถในการสอนงาน ถ่ายทอดความรู้ 
ในงานให้เข้าใจได้ง่าย

  (๔) มมีนษุยสมัพนัธ์ด ีสามารถประสานสมัพนัธ์กบัผูอ้ืน่ได้ด ี
  (๕) มีวฒุภิาวะ (Maturity) ทางอารมณ์ ควบคมุตนเองได้  

และสามารถรบัฟังความคดิเหน็ทีแ่ตกต่างของผูอ่ื้นได้
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   (๖) มทีศันคตทิีด่ต่ีอหน่วยงานและการเป็นข้าราชการ
 ๓.๔ สนับสนุนการพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

เพือ่ให้รูร้ะเบยีบแบบแผนของทางราชการ เป็นข้าราชการท่ีด ีภายใน
ระยะเวลาทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ

 ๓.๕ ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (ตำม
แบบ ทล. ๓ ตอนที ่๑ ผูบ้งัคบับญัชำประเมิน) ทุก ๓ เดอืน เพ่ือ
ใช้เป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลของคณะกรรมการประเมินผล 
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยในการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ควรใช้ข้อมูลจากการติดตามผลของผู้ดูแล 
การทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการประกอบการประเมินด้วย

 
๔. บทบำทหน้ำที่ของคณะกรรมกำรประเมินผลกำรทดลอง

ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร
 ๔.๑ ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการคร้ังท่ี ๑ 

เมือ่ทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการมาแล้ว ๓ เดอืน และประเมินผลคร้ัง
ที ่๒ เมือ่ทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการครบ ๖ เดอืน หากมีการขยาย
ระยะเวลาการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ คณะกรรมการประเมนิผล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจะต้องประเมินเม่ือครบระยะเวลาท่ี
ก�าหนดขยายด้วย ตำมแบบกำรประเมนิผลกำรทดลองปฏบิตัหิน้ำที่
รำชกำรแบบ ทล. ๓ ตอนที ่๒ คณะกรรมกำรประเมนิผลกำรทดลอง 
ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร

 กรณหีากผู้ทดลองปฏบิตัหิน้าท่ีราชการมผีลการปฏบิตัหิน้าที่
ราชการต�า่กว่ามาตรฐาน คณะกรรมการฯ สามารถประเมนิผลการ
ทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการก่อนครบก�าหนดระยะเวลาประเมินกไ็ด้

 ๔.๒ ประเมินผลการทดลองตามรายการประเมินและ
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มาตรฐานการประเมนิทีก่�าหนด โดยมอีงค์ประกอบการประเมนิ ๒ ส่วน 
คอื

   (๑) ผลสมัฤทธิข์องกำรทดลองปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร 
คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย

     - ความสามารถในการเรยีนรู้งาน ๓๐ คะแนน
     - ความสามารถในการปรับใช้ความรู้กับงานใน

หน้าที ่๓๐ คะแนน
     - ความส�าเรจ็ของงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย ๔๐ คะแนน
   (๒) พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้ำที่รำชกำร 

คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน ประกอบด้วย
     - ความประพฤต ิ ๒๐ คะแนน 
     - มุง่ผลสมัฤทธิ ์ ๑๕ คะแนน
     - ความมคีณุธรรม จรยิธรรม ๒๐ คะแนน  

     - จติบรกิาร ๑๕ คะแนน
     - การรกัษาวนิยั ๑๕ คะแนน 
     - ท�างานเป็นทมี ๑๕ คะแนน

เกณฑ์กำรประเมนิ
เกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ คือ  

ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องได้คะแนนในแต่ละส่วน ได้แก่  
ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการและพฤติกรรม 
ของผูท้ดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ จงึจะถอืว่า
ผ่านมาตรฐานการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน้าท่ีราชการ

 ๔.๓ ให้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ี

ราชการ น�าผลการพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในระหว่าง
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การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ บันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้า  
ทีร่าชการของผูด้แูลการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ (ตามแบบ ทล. ๒)  
และผลการประเมินของผูบ้งัคบับญัชา (ตามแบบ ทล. ๓ ตอนที ่๑ ผูบ้งัคบั 
บัญชาประเมิน) มาเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลของคณะ 
กรรมการฯ

 ท้ังน้ี เมือ่คณะกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏิบตัหิน้าที่
ราชการเรยีบร้อยแล้ว ให้รายงานผลต่อผูม้อี�านาจส่ังบรรจ ุเพ่ือด�าเนิน
การต่อไป

๕. บทบำทหน้ำทีข่องผูบ้งัคบับญัชำซึง่มีอ�ำนำจส่ังบรรจตุำม
มำตรำ ๔๒

 ๕.๑ พิจำรณำและออกค�ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำร
ประเมนิผลกำรทดลองปฏบิตัริำชกำร

   ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ 
มหีน้าท่ีพจิารณาและออกค�าส่ังแต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการและ 
กรรมการอกี ๒ คน โดยต้องแต่งตัง้ข้าราชการรฐัสภาสามญัทีเ่กีย่วข้อง 
กับงานที่ผู ้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้รับมอบหมาย และให้
ข้าราชการรฐัสภาสามญัของหน่วยงานการเจ้าหน้าท่ีเป็นเลขานุการ

 ๕.๒ พจิำรณำขยำยเวลำทดลองปฏบัิติหน้ำท่ีรำชกำร
   ข้อ ๒ วรรคสอง ของกฎ ก.ร. ก�าหนดว่า “ในกรณี

จ�าเป็นต้องให้ข้าราชการรฐัสภาสามญัผูใ้ดทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ
ต่อไป ผูบ้งัคบับญัชาซึง่มอี�านาจสัง่บรรจตุามมาตรา ๔๒ อาจขยาย
เวลาทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการตามทีก่�าหนดไว้ในวรรคหนึง่ได้ไม่เกนิ

สามเดือน” ดังนัน้ หากส่วนราชการใดมกีรณทีีพิ่จารณาแล้ว เหน็ว่ามี
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ความจ�าเป็นต้องขยายเวลาทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ผูบ้งัคบับญัชา
ซึ่งมีอ�านาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ ก็สามารถขยายเวลาทดลอง
ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการได้ ๑ ครัง้ไม่เกนิสามเดอืน

ตวัอย่ำง กรณผีลการประเมนิ ๒ คร้ังแตกต่างกนั เช่น 
ครั้งแรกประเมินไม่ผ่านตามมาตรฐานที่ก�าหนด แต่คร้ังที่ ๒ 
ประเมนิผ่าน และส่วนราชการมีความเหน็ว่า จ�าเป็นต้องใช้ระยะ
เวลาต่อไปเพือ่ตรวจสอบว่า บคุคลนัน้เหมาะสมกบัต�าแหน่งน้ัน ๆ   
ตามมาตรฐานท่ีก�าหนดหรือไม่ ส่วนราชการสามารถขยายเวลาได้ 
เป็นต้น

  ๕.๓ พิจำรณำวนิจิฉยัให้ควำมเหน็ และสัง่กำรเมือ่ได้รบั
รำยงำนผลกำรประเมนิจำกคณะกรรมกำรประเมินผลกำรทดลอง
ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร ในกรณต่ีำง ๆ ดงัต่อไปนี้

    * กรณไีด้รบัรายงานว่าผูท้ดลองปฏิบตัหิน้าทีร่าชการ
มผีลการประเมนิไม่ต�า่กว่ามาตรฐานทีก่�าหนด ให้ด�าเนินการดงัน้ี

     - แสดงความเหน็ในท้ายแบบสรปุผลกำรประเมนิ
ของคณะกรรมกำร (แบบ ทล. ๓)

     - มีค�าสั่งให้ผู ้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการน้ัน 
รบัราชการต่อไป แล้วแจ้งให้ผูท้ดลองฯ ทราบและรายงานให้ ก.ร. ทราบ 
    * กรณีได้รับรายงานว่าผู ้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการมผีลประเมินต�ำ่กวา่มาตรฐานทีก่�าหนด มไีด้ ๒ กรณ ี คอื 
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนครบก�าหนดเวลา
ประเมนิ และครบก�าหนดระยะเวลาการประเมิน ๖ เดอืน ให้ด�าเนิน

การดงันี้
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  O หากเหน็ควรให้ผูท้ดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการดงักล่าว
ออกจากราชการ

   - แสดงความเห็นในท้ายแบบสรุปผลกำรประเมิน 
ของคณะกรรมกำร (แบบ ทล. ๓)

   - มคี�าสัง่ให้ผูน้ัน้ออกจากราชการ ตามตวัอย่างค�าส่ัง
ที่ ก.ร. ก�าหนด ภายใน ๕ วันท�าการนับตั้งแต่วันท่ีได้รับรายงาน  
แล้วแจ้งให้ผูท้ดลองฯ ทราบและรายงานให้ ก.ร. ทราบ

  O หากเห็นควรให้ผู้นั้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อ
ไปจนครบระยะเวลา หรือจะขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
ต่อเป็นระยะเวลาไม่เกนิ ๓ เดอืน

   - แสดงความเหน็หรอืเหตผุลในท้ายแบบสรปุผลกำร
ประเมนิของคณะกรรมกำร (แบบ ทล. ๓)

   - แจ้งให้ผูท้ดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ผูบ้งัคบับญัชา 
ผูด้แูลปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ และคณะกรรมการ เพือ่ด�าเนนิการในส่วน
ทีเ่กีย่วข้องต่อไป

  กรณทีีไ่ด้ด�าเนนิการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการจนครบ
ระยะเวลาท่ีขยายแล้ว ยังปรากฏผลการประเมนิต�า่กว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ท่ีก�าหนด ให้ด�าเนนิการส่ังให้ผู้นัน้ออกจากราชการตามแนวทางปฏบิตัิ 
ใน ๕.๓ วรรคสอง โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้อีก

 ๕.๔ พิจำรณำจัดให้มีกำรพัฒนำระหว่ำงกำรทดลอง
ปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร ตามแนวทางทีก่�าหนดในส่วนท่ี ๒
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ส่วนท่ี ๒ แนวทำงกำรพัฒนำข้ำรำชกำรรฐัสภำสำมญัทีอ่ยู่
ระหว่ำงทดลองปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร

ตามกฎ ก.ร. ว่าด้วยการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการและการ
พัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๙ ได้ก�าหนดให้ส่วนราชการสังกดัรัฐสภา 
ด�าเนนิการพฒันาข้าราชการรฐัสภาสามญัทีอ่ยู่ระหว่างทดลองปฏิบตัิ
หน้าท่ีราชการ เพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็น
ข้าราชการทีด่ ีในกระบวนการดงัต่อไปนี้

 (๑) การปฐมนเิทศ เพือ่ให้มคีวามรูเ้กีย่วกบัโครงสร้าง อ�านาจ 
หน้าทีผู่บ้รหิาร และวฒันธรรมของส่วนราชการสังกดัรัฐสภา รวมท้ัง
สร้างขวญัและก�าลงัใจให้ผูท้ีอ่ยูร่ะหว่างทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ

 (๒) การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพือ่ให้มคีวามรูเ้กีย่วกบักฎหมาย 
กฎ และระเบยีบแบบแผนของทางราชการ

 (๓) การอบรมสัมมนาร่วมกัน เพ่ือปลูกฝังการประพฤติ
ปฏบิตัตินให้เป็นข้าราชการทีด่ี

 โดยให้ถือระยะเวลาในการพัฒนาดังกล่าวเป็นเวลาทดลอง
ปฏบิติัหน้าทีร่าชการ ซึง่จะต้องด�าเนนิการพัฒนาข้าราชการรฐัสภา
สามัญท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้แล้วเสร็จทั้ง ๓ 
กระบวนการ ภายในระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ซึง่ก�าหนดระยะเวลา ๖ เดอืน และประเมนิผลการพัฒนาเสนอต่อคณะ
กรรมการประเมินผลการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการเพ่ือใช้ประกอบ
การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ

 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาข้าราชการรัฐสภา
สามญัทีอ่ยูร่ะหว่างการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการตามที ่ก.ร. ก�าหนด 

ส�านกังานเลขาธกิารสภาผู้แทนราษฎร และส�านักงานเลขาธกิารวฒุสิภา 
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โดยคณะกรรมการยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของส่วน 
ราชการสังกัดรัฐสภา จึงได้ก�าหนดแนวทางการพัฒนาข้าราชการ 
รฐัสภาสามญัทีอ่ยูร่ะหว่างทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ตามกระบวนการ 
ดงักล่าว โดยมรีายละเอยีดดงันี้

๑. การปฐมนิเทศ  
 ๑.๑ วตัถปุระสงค์
   เพือ่ให้ข้าราชการรฐัสภาสามญัทีอ่ยูร่ะหว่างการทดลอง

ปฏบิติัหน้าทีร่าชการ มคีวามรูเ้กีย่วกบัโครงสร้าง อ�านาจหน้าที ่ผูบ้รหิาร 
และวัฒนธรรมของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา รวมทั้งการสร้างขวัญ
และก�าลงัใจ 

 ๑.๒ วธิกีำรด�ำเนนิกำร 
   ให้ส�านกับรหิารงานกลาง สผ. / สว. และส�านกัพัฒนา

บคุลากร สผ. / ส�านกัพฒันาทรพัยากรบคุคล สว. เป็นผูด้�าเนินการ
   (๑) ด�าเนนิการจดัปฐมนเิทศให้แก่ข้าราชการบรรจใุหม่ 

ในวนัแรกหรอืสปัดาห์แรกทีข้่าราชการบรรจใุหม่ไปปฏิบตัริาชการ
   (๒) ให้ผู ้ที่อยู ่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

มีโอกาสได้พบผู้บริหารของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่ตนสังกัด  
เพื่อรับทราบภารกิจความรับผิดชอบของส่วนราชการ วิสัยทัศน์  
พนัธกจิ ตลอดจนความคาดหวงัของส่วนราชการท่ีมีต่อข้าราชการ 

   (๓) ให้ผูท้ีอ่ยูร่ะหว่างทดลองปฏิบตัหิน้าท่ีราชการ ได้
รบัทราบเก่ียวกับสภาพแวดล้อมทางกายภาพของการท�างาน สิง่เอือ้
อ�านวยต่อการปฏิบัติงาน กฎเกณฑ์ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ตลอดจนสทิธิประโยชน์เกือ้กลูและสวสัดกิาร หรอือาจรวมถงึการศกึษา

ดงูานในส่วนต่าง ๆ ของส่วนราชการ
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   (๔) ให้ผู ้ที่อยู ่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ได้รูจ้กัเพือ่นร่วมงาน ตลอดจนการปฏบิตัตินต่าง ๆ ท่ีจ�าเป็น

   (๕) จดัส่งผลการปฐมนเิทศต่อคณะกรรมการประเมนิ
ผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อใช้ประกอบการประเมินผล
การทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ

 ๑.๓ กำรประเมนิผลกระบวนกำรปฐมนเิทศ
   ข้าราชการรฐัสภาสามญัทีอ่ยูร่ะหว่างการทดลองปฏบิตัิ

หน้าทีร่าชการ ได้เข้ำร่วมกำรปฐมนิเทศตำมทีส่่วนรำชกำรก�ำหนด  
จงึถอืว่ำผ่ำนกระบวนกำรปฐมนเิทศ

 ๒. การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
  ๒.๑ วตัถปุระสงค์
   เพื่อให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง 

ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ มีความรู้เก่ียวกับรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย 
ข้อบงัคบัการประชมุ ความรูใ้นวงงานรฐัสภา กฎหมาย และระเบยีบ 
แบบแผนของทางราชการ รวมทัง้การปลกูฝังปรชัญาการเป็นข้าราชการ 
ท่ีดีตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ตลอดจนได้เรียนรู้หลักการบริหาร
กจิการบ้านเมอืงทีด่ี

  ๒.๒ วธิกีำรด�ำเนินกำร
   ให้ส�านกัพฒันาบคุลากร สผ. /ส�านักพัฒนาทรัพยากร

บคุคล สว. เป็นผูด้�าเนนิการ
   (๑) ส�ารวจจ�านวนข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู ่ 

ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยประสานงานกับส�านัก 
บรหิารงานกลาง
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   (๒) จัดเตรียมงบประมาณอย่างเพียงพอส�าหรับ 
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการการเรยีนรูด้้วยตนเอง

   (๓) จัดกระบวนการเรียนรู ้ด้วยตนเอง ให้แก่ผู ้ท่ี 
อยูร่ะหว่างทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ในช่วงระยะเวลา ๓ เดอืน  
ก่อนการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการคร้ังท่ี ๑ 

   (๔) ชี้แจงผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
ด�าเนนิการตามขัน้ตอนทีก่�าหนดในชดุการเรยีนรู้ด้วยตนเอง

   (๕) จดัให้มกีารทดสอบความรูห้ลงัการศกึษาให้แก่ผูท้ี่ 
อยูร่ะหว่างทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการให้แล้วเสรจ็ภายใน ๒ เดอืนหลงัจาก 
การบรรจแุละแต่งตัง้ หากไม่ผ่านเกณฑ์ทีก่�าหนดในรายวชิาใดต้องจดัให้ 
มกีารเรยีนรูด้้วยตนเองใหม่และทดสอบในวิชาทีไ่ม่ผ่านเกณฑ์ให้แล้วเสรจ็ 
ก่อนการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการคร้ังท่ี ๑

   (๖) สรปุผลการประเมนิความรู้ก่อน และหลังการเรียนรู้ 
เป็นรายบคุคล

   (๗) จดัส่งผลการเรยีนรูด้้วยตนเองต่อคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ เพ่ือใช้ประกอบการ
ประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ

๒.๓ ชดุกำรเรยีนรูด้้วยตนเอง
  การพัฒนาข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างทดลอง

ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการด�าเนนิการ
  ด้วยกระบวนการเรียนรู้ จากชุดการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

ทีส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง ดงัน้ี
  (๑) ชุดการเรียนรู ้ เกี่ยวกับความรู ้ในวงงานรัฐสภา 

ประกอบด้วย ๓ หมวดวชิาดงันี้

๑) หมวดวชิา รฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย



29

๒) หมวดวิชา ความรูใ้นวงงานรฐัสภา และข้อบงัคบั 
การประชมุสภา

๓) หมวดวชิา กฎหมาย และระเบยีบแบบแผนของ
ทางราชการ 

  (๒) ชุดการเรียนรู้เก่ียวกับการบรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ี
  ข้าราชการรัฐสภาสามัญต้องปฏิบัติงานโดยยึดหลักการ

บรหิารกจิการบ้านเมอืงทีด่ี 
  เพื่อผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของทางราชการ มีจิตส�านึก 

ในการเป็นข้าราชการท่ีดตีามรอยพระยุคลบาท พร้อมทีจ่ะปฏบิตังิาน
เพือ่ประโยชน์ส่วนรวม ดงันัน้ส่วนราชการสงักดัรัฐสภา จงึก�าหนดให้
ผูท้ีอ่ยูร่ะหว่างทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ ศึกษาชดุการเรียนรู้เกีย่ว
กับการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี เพื่อน�ามาเป็นหลักในการปฏิบัติ
ราชการ ดงันี้

๑) หมวดวชิา ปรชัญาการเป็นข้าราชการท่ีดี
๒) หมวดวชิา ระบบราชการและการบริหารภาครัฐ

แนวใหม่
๓) หมวดวิชา เสริมสร้างสมรรถนะหลักและทักษะ 

ทีจ่�าเป็น
   โดยในระยะเริม่แรก อาจน�าชดุการเรยีนรูด้้วยตนเอง

ของส�านักงาน ก.พ. หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่มาใช้  
ในส่วนทีไ่ม่ขดัหรอืแย้งกบัการบรหิารราชการฝ่ายรัฐสภา

 ๒.๔ กำรประเมนิผลกระบวนกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง
 ประเมนิผลกระบวนการเรยีนรูด้้วยตนเอง จากการประเมิน

ความรู ้ความเข้าใจ เกีย่วกบัเนือ้หาวชิาของชดุการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

โดยข้าราชการรฐัสภาสามญัทีอ่ยูร่ะหว่างทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ 
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ต้องมีคะแนนควำมรูห้ลงักำรศกึษำ ของแต่ละวชิำ ร้อยละ ๖๐ ขึน้ไป  
จงึจะถอืว่ำผ่ำนกระบวนกำรเรยีนรูด้้วยตนเอง

   
๓. การอบรมสัมมนาร่วมกัน 
 ๓.๑ วตัถปุระสงค์
   เพื่อปลูกฝังให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่าง

ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการ 
ทีด่ ีมคีวามรู ้ความเข้าใจในหลกัคณุธรรมและจริยธรรม รวมถงึการ
ประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการรัฐสภา และให้
ตระหนกัถงึความส�าคญัของการมวีนิยั การท�างานเป็นทีม และสร้าง
ความสามคัคี 

 ๓.๒ วธิกีำรด�ำเนนิกำร 
   ให้ส�านกัพฒันาบคุลากร สผ. /ส�านักพัฒนาทรัพยากร

บคุคล สว. เป็นผูด้�าเนนิการ
   (๑) ก�าหนดแผนการด�าเนินการพัฒนาข้าราชการ

รัฐสภาสามัญท่ีอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในแต่ละ
ปีงบประมาณ

   (๒) แจ้งก�าหนดการอบรมสมัมนาร่วมกนัให้ข้าราชการ 
รฐัสภาสามญัทีอ่ยูร่ะหว่างทดลองปฏบิตัหิน้าท่ีราชการทราบ เพ่ือเข้า
ร่วมกจิกรรมตามทีก่�าหนด

   (๓) ประเมินระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรมของผู้ที่
อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และสรุปผลการประเมิน
กระบวนการอบรมสมัมนาร่วมกนั 

   (๔) จัดส ่งผลการอบรมสัมมนาร่วมกันต ่อคณะ
กรรมการประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ เพือ่ใช้ประกอบ

การประเมนิผลการทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ
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๓.๓ กจิกรรมในกำรอบรมสมัมนำร่วมกนั 
  ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ

หน้าท่ีราชการ เข้าร่วมกิจกรรม ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค ์
ของกระบวนการอบรมสมัมนาร่วมกนั ประกอบด้วย ๓ กจิกรรม ดงัน้ี

  
  กจิกรรมที ่๑ ปรชัญาการเป็นข้าราชการท่ีดี
  แนวทำงกำรด�ำเนินกิจกรรม : การบรรยายพิเศษโดย

วทิยากรผูท้รงคณุวฒุ ิ/ เรียนรู้จากส่ือวีดทัิศน์ /อภปิรายกลุม่ / ศกึษา
ค้นคว้าด้วยตนเอง หรือกิจกรรมปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการ 
ทีด่รีปูแบบอืน่

  กจิกรรมที ่๒ การพัฒนาตามห ลักคุณธรรมและ 
จริยธรรม รวมถึงการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการรฐัสภา

  แนวทำงกำรด�ำเนินกิจกรรม : การบรรยายพิเศษ 
โดยวทิยากรผู้ทรงคณุวุฒ ิ/ ฝึกปฏบิตั/ิเรยีนรูจ้ากสือ่วดีทิศัน์ / สมัมนา 
/ อภปิรายกลุม่ หรอืกจิกรรมรปูแบบอืน่

  กจิกรรมที ่๓ การสร้างวนิยั สร้างทีม และความสามัคคี
  แนวทำงกำรด�ำเนินกิจกรรม : การบรรยายพิเศษ 

โดยวทิยากรผูท้รงคณุวฒุ ิ/ กจิกรรมค่ายลกูเสือ / กจิกรรม Walk 
Rally / กจิกรรมเสรมิสร้างสมัพนัธภาพและการท�างานเป็นทีม หรือ
กจิกรรมในรปูแบบอืน่

  ทั้งนี้ รูปแบบของกิจกรรม ระยะเวลาและสถานที่ 
ให้ด�าเนินการตามความเหมาะสม โดยค�านึงถึงความสอดคล้องกับ
จ�านวนกลุม่เป้าหมายและวตัถปุระสงค์ของกระบวนการอบรมสมัมนา

ร่วมกนั
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 ๓.๔ กำรประเมนิผลกระบวนกำรอบรมสัมมนำร่วมกนั
   ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ

หน้าท่ีราชการ ต้องมีระยะเวลาการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่ำ
ร้อยละ ๘๐ ของระยะเวลาทัง้หมดในแต่ละกิจกรรม จงึจะถอืว่าผ่าน
กระบวนการอบรมสมัมนาร่วมกนั

   ส่วนราชการต้องด�าเนินการพัฒนาข้าราชการที่อยู่
ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยการปฐมนิเทศและการ
เรียนรู้ด้วยตนเองควรให้แล้วเสร็จภายใน ๓ เดือน และการอบรม
สัมมนาร่วมกันควรให้แล้วเสร็จภายใน ๖ เดือน หากมีเหตุผลและ
ความจ�าเป็น ไม่สามารถด�าเนนิการได้ ให้ส�านกัพฒันาบคุลากร สผ. /
ส�านักพฒันาทรัพยากรบคุคล สว. เร่งด�าเนนิการให้แล้วเสรจ็ พร้อมทัง้
ชีแ้จงเหตุผลและความจ�าเป็นต่อคณะกรรมการประเมนิผลการทดลอง
ปฏบิติัหน้าทีร่าชการ เพือ่ประกอบการพจิารณาการประเมนิผลการ
ทดลองปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ

  
-------------------------------------
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แผนภมูสิรปุผูร้บัผดิชอบในกิจกรรม
กำรทดลองปฏบิตัหิน้ำทีร่ำชกำร
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แบบ ทล.๑ 
 

การมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 
 
 
๑.  ผู้ทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 
ช่ือ – สกุล ...................................................................................ตําแหน่ง............................................................ 
กลุ่ม/กลุม่งาน ..................................................................... สํานัก ...................................................................... 
สังกัด .................................................................................................................................................................... 
ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ต้ังแต่วันที่ .............. เดือน ....................................พ.ศ. .........................  
ถึง วันที่ ............... เดือน .......................................พ.ศ. .......................................................................................  
 
๒.  ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ช่ือ – สกุล ........................................................................... ตําแหน่ง.................................................................. 
 
๓.  ผลการปฏิบัติงาน 
 ๓.๑  งานที่มอบหมาย 
 (๑)  รายละเอยีดของงาน 
 ..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
   
 (๒)  ความรู้ ความสามารถ ทกัษะ สมรรถนะ และพฤติกรรมที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน 
 ..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 
 (๓)  อ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 ..............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
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๒ 
 
 ๓.๒  ผลผลิตของงานที่คาดหวัง และตัวช้ีวัดความสําเร็จของงาน 
 

ผลผลิตของงานที่คาดหวัง ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

๔.  การพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจะต้องเข้าร่วมในการปฐมนิเทศ และอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ภายใน
ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้ 
 ๔.๑  การปฐมนิเทศ เพื่อให้มคีวามรู้เกี่ยวกับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 ๔.๒  การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้มีความรูเ้กี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
 ๔.๓  การอบรมสัมมนาร่วมกนั เพื่อปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี 
 ๔.๔  การอบรมอื่น ๆ ที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภากําหนด (ถ้ามี) ............................................................ 
๕.  การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 ๕.๑  ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
 ๕.๒  รายละเอยีดการประเมิน ประกอบด้วย ๒ ส่วน คือ 
 

  ส่วนที่ ๑  ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏบิัติหน้าที่ราชการ 
    ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
    ความสามารถในการปรับใช้ความรู้กับงานในหน้าที ่
    ความสําเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย 
  

  ส่วนที่ ๒  พฤติกรรมของผูท้ดลองปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ 
    ความประพฤติ 
    ความมีคุณธรรม จริยธรรม 
    การรักษาวินัย 
    มุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
    จิตบริการ 
    ทํางานเป็นทีม 
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    ๓ 
 
 ๕.๓  ข้อมูลทีใ่ช้ประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
    บันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
    รายงานผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้บังคับบัญชา 
    รายงานผลการพัฒนาตามที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภากําหนด 
 ๕.๔  สัดส่วนของคะแนนและมาตรฐานการประเมิน 
    สัดส่วนคะแนนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
    ส่วนที่ ๑ คะแนนผลสมัฤทธ์ิของการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ร้อยละ ๕๐ 
    ส่วนที่ ๑ คะแนนพฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ร้อยละ ๕๐ 
    มาตรฐานการประเมิน แต่ละส่วนต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐ 
 

๖.  การลงชื่อเพื่อมอบหมายงาน และรับมอบหมายงานในการทดลองปฏิบัติหนา้ทีร่าชการโดยไดมี้การ
ชี้แจงจนเป็นที่เข้าใจร่วมกันแล้ว 
 
 
        (ลงช่ือ)  ..................................................... 
        (......................................................) 
       ตําแหน่ง  ..................................................... 
           ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ 
           วันที่....... เดือน......................... พ.ศ. .......... 
 
        (ลงช่ือ)  ..................................................... 
        (......................................................) 
       ตําแหน่ง  ..................................................... 
        ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 
           วันที่....... เดือน......................... พ.ศ. .......... 
 
        (ลงช่ือ)  ..................................................... 
        (......................................................) 
       ตําแหน่ง  ..................................................... 
           ผู้บังคับบัญชาผู้มอบหมายงาน 
           วันที่....... เดือน......................... พ.ศ. .......... 

หมายเหตุ ผู้บังคับบัญชาต้องชี้แจงให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญที่ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทราบและเข้าใจ
อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการประพฤติตน วิธีปฏิบัติงาน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และเกณฑ์การประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วย 
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แบบ ทล.๒ 
 

บันทึกผลการทดลองปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ 
(สําหรบัผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ) 

 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ................................................................................................................. 
ตําแหน่ง ....................................................... ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการของ 
(นาย/นาง/นางสาว) .......................................................................................... ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้
ดํารงตําแหน่ง....................................... กลุ่ม/กลุ่มงาน ......................................................................................... 
สํานัก ............................................................................. สังกัด ........................................................................... 
เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ ................... เดือน ..........................................พ.ศ. ..........................  
ถึง วันที่ ..............เดือน ........................................ พ.ศ. ....................................................................................... 
ขอรายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการดังกล่าว  
 

ครั้งที่ ๑  เม่ือทดลองปฏิบัตหิน้าทีร่าชการมาแล้วเปน็เวลา ๓ เดือน 
ระหว่างวนัที่ ............. เดือน ........................... พ.ศ. ..........ถึงวันที่ .......... เดือน .................... พ.ศ. ......... 
 

๑.  ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 
 

 ๑.๑  ความสาํเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย 
ระดับความสาํเร็จของงาน  

ผลผลิตของงาน 
ที่คาดหวงั 

 

 
ตัวชี้วัด 

ความสาํเร็จของงาน 
 

ต่ํากว่า
ความ

คาดหวัง
มาก  
(๑) 

ต่ํากว่าความ
คาดหวัง

ค่อนข้างมาก  
 

(๒) 

เป็นไป
ตาม 
ความ

คาดหวัง 
(๓) 

สูงกว่าความ
คาดหวัง

ค่อนข้างมาก 
 

(๔) 

สูงกว่า
ความ

คาดหวัง
มาก  
(๕) 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

๑.๒ ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
 

     

๑.๓ ความสามารถในการปรบัใช้ความรู้กับงานในหน้าที่
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๒ 
 

จุดเด่น
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
สิ่งทีค่วรปรบัปรุง
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
๒.  พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 
 

ระดับการประเมินพฤติกรรม  
รายการ 

 
 

ต่ํากว่า
ความ

คาดหวัง
มาก  
(๑) 

ต่ํากว่าความ
คาดหวัง

ค่อนข้างมาก  
 

(๒) 

เป็นไป
ตาม 
ความ

คาดหวัง 
(๓) 

สูงกว่าความ
คาดหวัง

ค่อนข้างมาก 
 

(๔) 

สูงกว่า
ความ

คาดหวัง
มาก  
(๕) 

๑. ความประพฤติ      
๒. ความมีคุณธรรม จริยธรรม      
๓. การรักษาวินัย      
๔. มุ่งผลสัมฤทธ์ิ      
๕. จิตบริการ      
๖. ทํางานเป็นทีม      

 
 

จุดเด่น
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
สิ่งทีค่วรปรบัปรุง
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
๓.  การพัฒนาผู้ทดลองปฏบิัติหน้าที่ราชการ 
 ๑. การปฐมนิเทศ    ดําเนินการแล้ว  ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 ๒. การเรียนรูด้้วยตนเอง   ดําเนินการแล้ว  ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 ๓. การอบรมสมัมนาร่วมกัน  ดําเนินการแล้ว  ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 ๔. การอบรมอ่ืน ๆ ตามที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภากําหนด (ถ้ามี)  
       ดําเนินการแล้ว  ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 
        (ลงช่ือ)  ..................................................... 
        (......................................................) 
       ตําแหน่ง  ..................................................... 
               ผู้ดูแลการทดลองปฏบิัติหน้าที่ราชการ 
           วันที่....... เดือน......................... พ.ศ. ........... 
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๓ 
 
 

ครั้งที่ ๒  เม่ือทดลองปฏิบัตหิน้าทีร่าชการมาแล้วเปน็เวลา ๖ เดือน 
ระหว่างวนัที่ ............ เดือน ............................ พ.ศ. ........ถึงวันที่ .......... เดือน ...................... พ.ศ. ......... 
 
๑.  ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 
  

๑.๑  ความสําเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย 
ระดับความสาํเร็จของงาน  

ผลผลิตของงาน 
ที่คาดหวงั 

 

 
ตัวชี้วัด 

ความสาํเร็จของงาน 
 

ต่ํากว่า
ความ

คาดหวัง
มาก  
(๑) 

ต่ํากว่าความ
คาดหวัง

ค่อนข้างมาก  
 

(๒) 

เป็นไป
ตาม 
ความ

คาดหวัง 
(๓) 

สูงกว่าความ
คาดหวัง

ค่อนข้างมาก 
 

(๔) 

สูงกว่า
ความ

คาดหวัง
มาก  
(๕) 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

๑.๒ ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
 

     

๑.๓ ความสามารถในการปรบัใช้ความรู้กับงานในหน้าท่ี
 
 

     

 
จุดเด่น
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
สิ่งทีค่วรปรบัปรุง
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
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๔ 
 
๒.  พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 
 

ระดับการประเมินพฤติกรรม  
รายการ 

 
 

ต่ํากว่า
ความ

คาดหวัง
มาก  
(๑) 

ต่ํากว่าความ
คาดหวัง

ค่อนข้างมาก  
 

(๒) 

เป็นไป
ตาม 
ความ

คาดหวัง 
(๓) 

สูงกว่าความ
คาดหวัง

ค่อนข้างมาก 
 

(๔) 

สูงกว่า
ความ

คาดหวัง
มาก  
(๕) 

๑. ความประพฤติ      
๒. ความมีคุณธรรม จริยธรรม      
๓. การรักษาวินัย      
๔. มุ่งผลสัมฤทธ์ิ      
๕. จิตบริการ      
๖. ทํางานเป็นทีม      

 
จุดเด่น
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
สิ่งทีค่วรปรบัปรุง
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
๓.  การพัฒนาผู้ทดลองปฏบิัติหน้าที่ราชการ 
 ๑. การปฐมนิเทศ    ดําเนินการแล้ว  ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 ๒. การเรียนรูด้้วยตนเอง   ดําเนินการแล้ว  ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 ๓. การอบรมสมัมนาร่วมกัน  ดําเนินการแล้ว  ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 ๔. การอบรมอ่ืน ๆ ตามที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภากําหนด (ถ้ามี)  
       ดําเนินการแล้ว  ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 
        (ลงช่ือ)  ..................................................... 
        (......................................................) 
       ตําแหน่ง  ..................................................... 
               ผู้ดูแลการทดลองปฏบิัติหน้าที่ราชการ 
           วันที่....... เดือน......................... พ.ศ. .......... 
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๕ 
 
กรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ 
ระหว่างวนัที่ ........ เดือน ............................ พ.ศ. .......... ถึงวันที่ ........ เดือน ......................... พ.ศ. ......... 
 
๑.  ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 
  
๑.๑  ความสําเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย 

ระดับความสาํเร็จของงาน  
ผลผลิตของงาน 

ที่คาดหวงั 
 

 
ตัวชี้วัด 

ความสาํเร็จของงาน 
 

ต่ํากว่า
ความ

คาดหวัง
มาก  
(๑) 

ต่ํากว่าความ
คาดหวัง

ค่อนข้างมาก  
 

(๒) 

เป็นไป
ตาม 
ความ

คาดหวัง 
(๓) 

สูงกว่าความ
คาดหวัง

ค่อนข้างมาก 
 

(๔) 

สูงกว่า
ความ

คาดหวัง
มาก  
(๕) 

 
 

      

 
 

      

 
 

      

 
 

      

๑.๒ ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
 

     

๑.๓ ความสามารถในการปรบัใช้ความรู้กับงานในหน้าที่
 
 

     

 
จุดเด่น
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
สิ่งทีค่วรปรบัปรุง
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
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๖ 
 
๒.  พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 
 

ระดับการประเมินพฤติกรรม  
รายการ 

 
 

ต่ํากว่า
ความ

คาดหวัง
มาก  
(๑) 

ต่ํากว่าความ
คาดหวัง

ค่อนข้างมาก  
 

(๒) 

เป็นไป
ตาม 
ความ

คาดหวัง 
(๓) 

สูงกว่าความ
คาดหวัง

ค่อนข้างมาก 
 

(๔) 

สูงกว่า
ความ

คาดหวัง
มาก  
(๕) 

๑. ความประพฤติ      
๒. ความมีคุณธรรม จริยธรรม      
๓. การรักษาวินัย      
๔. มุ่งผลสัมฤทธ์ิ      
๕. จิตบริการ      
๖. ทํางานเป็นทีม      

 
จุดเด่น
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
สิ่งทีค่วรปรบัปรุง
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 
 
        (ลงช่ือ)  ..................................................... 
        (......................................................) 
       ตําแหน่ง  ..................................................... 
               ผู้ดูแลการทดลองปฏบิัติหน้าที่ราชการ 
           วันที่....... เดือน......................... พ.ศ. .......... 
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แบบ ทล.๓ 
 

การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
ช่ือผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นาย/นาง/นางสาว) ........................................................................................ 
ตําแหน่ง ....................................................... กลุ่ม/กลุ่มงาน ............................................................................... 
สํานัก ...................................................................... สังกัด .................................................................................. 
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลา ............... เดือน/ปี  
ต้ังแต่ วันที่ ..... เดือน ............................ พ.ศ. ....... ถึง วันที่ ..... เดือน ............................ พ.ศ. ....... 
 
ครั้งที่ ๑ เมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้วเป็นเวลา ๓ เดือน 
วันที่ ........ เดือน ............................. พ.ศ. ....... ถึง วันที่ ....... เดือน .............................. พ.ศ. ........ 
 
ตอนที่ ๑ ผู้บังคับบัญชาประเมิน 
 
 
๑. ผลสัมฤทธิข์องการทดลองปฏิบัติหนา้ทีร่าชการ 
 

ต่ํากว่า
ความ

คาดหวัง
มาก  
(๑) 

ต่ํากว่าความ
คาดหวัง

ค่อนข้างมาก  
 

(๒) 

เป็นไป
ตาม 
ความ

คาดหวัง 
(๓) 

สูงกว่าความ
คาดหวัง

ค่อนข้างมาก 
 

(๔) 

สูงกว่า
ความ

คาดหวัง
มาก  
(๕) 

๑.๑ ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
 

     

๑.๒ ความสามารถในการปรบัใช้ความรู้กับงานในหน้าที่ 
 

     

๑.๓ ความสําเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

     

 
๒.  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
 

ตํ่ากว่า
ความ

คาดหวัง
มาก 
(๑) 

ตํ่ากว่าความ
คาดหวัง

ค่อนข้างมาก 
 

(๒) 

เป็นไป
ตาม 
ความ

คาดหวัง 
(๓) 

สูงกว่าความ
คาดหวัง

ค่อนข้างมาก 
 

(๔) 

สูงกว่า
ความ

คาดหวัง
มาก 
(๕) 

๑. ความประพฤติ      
๒. ความมีคุณธรรม จริยธรรม      
๓. การรักษาวินัย      
๔. มุ่งผลสัมฤทธ์ิ      
๕. จิตบริการ      
๖. ทํางานเป็นทีม      
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๒ 
 
จุดเด่น
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
สิ่งทีค่วรปรบัปรุง
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
๓.  การพัฒนาผู้ทดลองปฏบิัติหน้าที่ราชการ 
 ๑. การปฐมนิเทศ    ดําเนินการแล้ว  ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 ๒. การเรียนรูด้้วยตนเอง   ดําเนินการแล้ว  ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 ๓. การอบรมสมัมนาร่วมกัน  ดําเนินการแล้ว  ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 ๔. การอบรมอ่ืน ๆ ตามที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภากําหนด (ถ้ามี)  
       ดําเนินการแล้ว  ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 
 
        (ลงช่ือ)  ..................................................... 
        (......................................................) 
       ตําแหน่ง  ..................................................... 
                 ผู้บังคับบญัชา 
           วันที่....... เดือน......................... พ.ศ. ............ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45

๓ 
 

ตอนที่ ๒ คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
 

๑. ผลสัมฤทธิข์องการทดลองปฏิบัติหนา้ทีร่าชการ 
    คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน 

 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนที่ได้รบั 

๑.๑ ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
 

๓๐  

๑.๒ ความสามารถในการปรบัใช้ความรู้กับงานในหน้าที่ 
 

๓๐  

๑.๓ ความสําเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔๐  

๒.  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
     คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน 

 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนที่ได้รบั 

๑. ความประพฤติ ๒๐  
๒. ความมีคุณธรรม จริยธรรม ๒๐  
๓. การรักษาวินัย ๑๕  
๔. มุ่งผลสัมฤทธ์ิ ๑๕  
๕. จิตบริการ ๑๕  
๖. ทํางานเป็นทีม ๑๕  
 
๓.  สรุปผลการประเมิน 
 

ผลการประเมนิ สรุปผลการประเมิน  
รายการประเมิน คะแนน ร้อยละ ผ่าน 

(สูงกว่าร้อยละ ๖๐) 
ไม่ผ่าน 

(ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐) 
๑. ผลสัมฤทธ์ิของการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

    

๒. พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
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๔ 
 

๔.  การพัฒนาข้าราชการทีอ่ยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 
  พัฒนาครบ ๓ ส่วน 
  พัฒนาไม่ครบ ๓ ส่วน 
 

สรุปผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครั้งที่ ๑ 
  ไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนด เห็นควรให้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการต่อไป 
  ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนด เห็นควรให้ออกจากราชการ 
 เหตุผล ................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 

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

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

 
(ลงช่ือ)  .....................................................   (ลงช่ือ)  ..................................................... 
 (......................................................)            (......................................................) 
ตําแหน่ง  .....................................................   ตําแหน่ง  ..................................................... 
                    กรรมการ                         กรรมการ   
    วันที่....... เดือน......................... พ.ศ. .........      วันที่....... เดือน......................... พ.ศ. ......... 
 

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

          (......................................................) 
ตําแหน่ง  ..................................................... 

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

 
ความเห็นของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
        (ลงช่ือ)  ..................................................... 
                  (......................................................) 
        ตําแหน่ง  ..................................................... 
            วันที่....... เดือน......................... พ.ศ. ......... 
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๕ 
 
 
ครั้งที่ ๒ เมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้วเป็นเวลา ๖ เดือน 
วันที่ ........ เดือน ............................ พ.ศ. ......... ถึง วันที่ ........ เดือน ............................ พ.ศ. ........ 
 
ตอนที่ ๑ ผู้บังคับบัญชาประเมิน 
 
 
๑. ผลสัมฤทธิข์องการทดลองปฏิบัติหนา้ทีร่าชการ 
 

ต่ํากว่า
ความ

คาดหวัง
มาก  
(๑) 

ต่ํากว่าความ
คาดหวัง

ค่อนข้างมาก  
 

(๒) 

เป็นไป
ตาม 
ความ

คาดหวัง 
(๓) 

สูงกว่าความ
คาดหวัง

ค่อนข้างมาก 
 

(๔) 

สูงกว่า
ความ

คาดหวัง
มาก  
(๕) 

๑.๑ ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
 

     

๑.๒ ความสามารถในการปรบัใช้ความรู้กับงานในหน้าที่ 
 

     

๑.๓ ความสําเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

     

 
๒.  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
 

ต่ํากว่า
ความ

คาดหวัง
มาก  
(๑) 

ต่ํากว่าความ
คาดหวัง

ค่อนข้างมาก  
 

(๒) 

เป็นไป
ตาม 
ความ

คาดหวัง 
(๓) 

สูงกว่าความ
คาดหวัง

ค่อนข้างมาก 
 

(๔) 

สูงกว่า
ความ

คาดหวัง
มาก  
(๕) 

๑. ความประพฤติ      
๒. ความมีคุณธรรม จริยธรรม      
๓. การรักษาวินัย      
๔. มุ่งผลสัมฤทธ์ิ      
๕. จิตบริการ      
๖. ทํางานเป็นทีม      
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๖ 
 
จุดเด่น
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
สิ่งทีค่วรปรบัปรุง
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 
๓.  การพัฒนาผู้ทดลองปฏบิัติหน้าที่ราชการ 
 ๑. การปฐมนิเทศ    ดําเนินการแล้ว  ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 ๒. การเรียนรูด้้วยตนเอง   ดําเนินการแล้ว  ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 ๓. การอบรมสมัมนาร่วมกัน  ดําเนินการแล้ว  ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 ๔. การอบรมอ่ืน ๆ ตามที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภากําหนด (ถ้ามี)  
       ดําเนินการแล้ว  ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 
 
        (ลงช่ือ)  ..................................................... 
        (......................................................) 
       ตําแหน่ง  ..................................................... 
                 ผู้บังคับบญัชา 
           วันที่....... เดือน......................... พ.ศ. .......... 
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๗ 
ตอนที่ ๒ คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

๑. ผลสัมฤทธิข์องการทดลองปฏิบัติหนา้ทีร่าชการ 
    คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน 

 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนที่ได้รบั 

๑.๑ ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
 

๓๐  

๑.๒ ความสามารถในการปรบัใช้ความรู้กับงานในหน้าที่ 
 

๓๐  

๑.๓ ความสําเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔๐  

๒.  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ  
     คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน 

 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนที่ได้รบั 

๑. ความประพฤติ ๒๐  
๒. ความมีคุณธรรม จริยธรรม ๒๐  
๓. การรักษาวินัย ๑๕  
๔. มุ่งผลสัมฤทธ์ิ ๑๕  
๕. จิตบริการ ๑๕  
๖. ทํางานเป็นทีม ๑๕  
๓.  สรุปผลการประเมิน 
 

ผลการประเมนิ สรุปผลการประเมิน  
รายการประเมิน คะแนน ร้อยละ ผ่าน 

(สูงกว่าร้อยละ ๖๐) 
ไม่ผ่าน 

(ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐) 
๑. ผลสัมฤทธ์ิของการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

    

๒. พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 

    

 

๔.  การพัฒนาผู้ทดลองปฏบิัติหน้าที่ราชการ (พิจารณาจากผลการพัฒนาตามข้อ ๗ แห่งกฎ ก.ร. ว่าด้วยการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ....) 
 ๑. การปฐมนเิทศ   ดําเนินการแล้ว  ยังไม่ได้ดําเนินการ 
       ผลการประเมิน   ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 ๒. การเรียนรูด้้วยตนเอง   ดําเนินการแล้ว  ยังไม่ได้ดําเนินการ 
       ผลการประเมิน   ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 ๓. การอบรมสัมมนาร่วมกัน  ดําเนินการแล้ว  ยังไม่ได้ดําเนินการ 
       ผลการประเมิน   ผ่าน    ไม่ผ่าน 
 ๔. การอบรมอื่น ๆ ตามที่สว่นราชการสังกัดรัฐสภากําหนด (ถ้ามี)  
       ดําเนินการแล้ว  ยังไม่ได้ดําเนินการ 
       ผลการประเมิน   ผ่าน    ไม่ผ่าน 
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๘ 
 

สรุปผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครั้งที่ ๒ 
  ไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนด เห็นควรให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป 
  ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนด เห็นควรให้ออกจากราชการ 
  ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนด เห็นควรขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
     ต่อไปอีก .. เดือน 
 

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

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

          (......................................................) 
ตําแหน่ง  ..................................................... 

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

 
(ลงช่ือ)  .....................................................   (ลงช่ือ)  ..................................................... 
 (......................................................)            (......................................................) 
ตําแหน่ง  .....................................................   ตําแหน่ง  ..................................................... 
                    กรรมการ                         กรรมการ   
    วันที่....... เดือน......................... พ.ศ. ..........      วันที่....... เดือน......................... พ.ศ. .......... 
 
 

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

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

 
 

ความเห็นของผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
        (ลงช่ือ)  ..................................................... 
                  (......................................................) 
        ตําแหน่ง  ..................................................... 
            วันที่....... เดือน......................... พ.ศ. .......... 
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๙ 
 

การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการกรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
วันที่ ......... เดือน ............................ พ.ศ. ........ ถึง วันที่ ....... เดอืน ............................ พ.ศ. ......... 
 

ตอนที่ ๑ ผู้บังคับบัญชาประเมิน 
 

 
๑. ผลสัมฤทธิข์องการทดลองปฏิบัติหนา้ทีร่าชการ 
 

ต่ํากว่า
ความ

คาดหวัง
มาก  
(๑) 

ต่ํากว่าความ
คาดหวัง

ค่อนข้างมาก  
 

(๒) 

เป็นไป
ตาม 
ความ

คาดหวัง 
(๓) 

สูงกว่าความ
คาดหวัง

ค่อนข้างมาก 
 

(๔) 

สูงกว่า
ความ

คาดหวัง
มาก  
(๕) 

๑.๑ ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
 

     

๑.๒ ความสามารถในการปรบัใช้ความรู้กับงานในหน้าที่ 
 

     

๑.๓ ความสําเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

     

 
๒.  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
 

ต่ํากว่า
ความ

คาดหวัง
มาก  
(๑) 

ต่ํากว่าความ
คาดหวัง

ค่อนข้างมาก  
 

(๒) 

เป็นไป
ตาม 
ความ

คาดหวัง 
(๓) 

สูงกว่าความ
คาดหวัง

ค่อนข้างมาก 
 

(๔) 

สูงกว่า
ความ

คาดหวัง
มาก  
(๕) 

๑. ความประพฤติ      
๒. ความมีคุณธรรม จริยธรรม      
๓. การรักษาวินัย      
๔. มุ่งผลสัมฤทธ์ิ      
๕. จิตบริการ      
๖. ทํางานเป็นทีม      
 

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

สิ่งทีค่วรปรบัปรุง
...............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... 
 

 
        (ลงช่ือ)  ..................................................... 
        (......................................................) 
       ตําแหน่ง  ..................................................... 
                 ผู้บังคับบญัชา 
           วันที่....... เดือน......................... พ.ศ. .......... 
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๑๐ 
 
 
ตอนที่ ๒ คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 

 
๑. ผลสัมฤทธิข์องการทดลองปฏิบัติหนา้ทีร่าชการ 
    คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน 

 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนที่ได้รบั 

๑.๑ ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
 

๓๐  

๑.๒ ความสามารถในการปรบัใช้ความรู้กับงานในหน้าที่ 
 

๓๐  

๑.๓ ความสําเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย 
 

๔๐  

๒.  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
     คะแนนเตม็ ๑๐๐ คะแนน 

 

คะแนนเต็ม 
 

คะแนนที่ได้รบั 

๑. ความประพฤติ ๒๐  

๒. ความมีคุณธรรม จริยธรรม ๒๐  

๓. การรักษาวินัย ๑๕  

๔. มุ่งผลสัมฤทธ์ิ ๑๕  

๕. จิตบริการ ๑๕  

๖. ทํางานเป็นทีม ๑๕  

 

๓.  สรุปผลการประเมิน 
 

ผลการประเมนิ สรุปผลการประเมิน รายการประเมิน 
คะแนน ร้อยละ ผ่าน 

(สูงกว่าร้อยละ ๖๐) 
ไม่ผ่าน 

(ตํ่ากว่าร้อยละ ๖๐) 
๑. ผลสัมฤทธ์ิของการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

    

๒. พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
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๑๑ 
 
สรุปผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ 
  ไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนด เห็นควรให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป 
  ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนด เห็นควรให้ออกจากราชการ 
 
 เหตุผล ................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 

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

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

 
(ลงช่ือ)  .....................................................   (ลงช่ือ)  ..................................................... 
 (......................................................)            (......................................................) 
ตําแหน่ง  .....................................................   ตําแหน่ง  ..................................................... 
                    กรรมการ                         กรรมการ   
    วันที่....... เดือน......................... พ.ศ. .........      วันที่....... เดือน......................... พ.ศ. ......... 
 
 

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

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

 
ความเหน็ของผู้มีอํานาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๔๒ 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
        (ลงช่ือ)  ..................................................... 
                  (......................................................) 
        ตําแหน่ง  ..................................................... 
            วันที่....... เดือน......................... พ.ศ. ......... 
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           แบบ ทล. ๔ 
 

การรายงาน ก.ร. 
กรณีผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการไมต่่ํากว่ามาตรฐานที่กําหนด 

 
  ด้วย.......(ส่วนราชการ)...............ได้มีคําสั่ง........./....... ลงวันที่........................... บรรจุ  
(ผู้สอบแข่งขันได้/ผู้ได้รับคัดเลือก/ข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งโอนมาในระหว่างที่ยังทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ) เข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง ดังนี้ 

๑. ช่ือ-สกุล....................................  ตําแหน่ง......................... กลุ่มงาน............................ สํานัก
............................... สังกัด (สาํนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร/สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา) 

๒. ช่ือ-สกุล....................................  ตําแหน่ง......................... กลุ่มงาน............................ สํานัก
............................... สังกัด (สาํนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร/สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา) 

๓. ช่ือ-สกุล....................................  ตําแหน่ง......................... กลุ่มงาน............................ สํานัก
............................... สังกัด (สาํนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร/สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา) 

๔. ... 
  (ให้ระบุช่ือผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกคน) 
  โดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง ต้ังแต่วันที่.................. เป็นต้นไป 
  บัดนี้ ข้าราชการรัฐสภาสามัญดังกล่าวได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบกําหนดแล้ว เมื่อ 
วันที่ .....  ปรากฏว่ามีผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนด และ
(สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร/สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา) มีคําสั่งให้รับราชการต่อไปแล้ว 
 
 
       ลงช่ือ .................................................. 
              (..................................................) 
       ตําแหน่ง............................................... 
       วันที่ ..................................................... 
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           แบบ ทล. ๕ 
 

การรายงาน ก.ร. 
กรณีผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการต่ํากว่ามาตรฐานที่กําหนด 

 
  ด้วย.......(ส่วนราชการ)...............ได้มีคําสั่ง........./....... ลงวันที่........................... บรรจุ  
นาย/นาง/นางสาว.............(ช่ือ-สกุล)........................... ซึ่งเป็น (ผู้สอบแข่งขันได้/ผู้ได้รับคัดเลือก/ข้าราชการ
หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งโอนมาในระหว่างที่ยังทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ) เข้ารับราชการเป็นข้าราชการ
รัฐสภาสามัญและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่ง.......................  กลุ่มงาน............................ สํานัก............................... 
สังกัด (สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร/สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา) 
  โดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ต้ังแต่วันที่.................. เป็นต้นไป 
  บัดนี้ ปรากฏว่าข้าราชการรัฐสภาสามัญดังกล่าวมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่ํากว่า
มาตรฐานที่กําหนด โดย 
   มีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ .. เดือน .. วัน 
   มีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบกําหนดเวลา ๖ เดือน 
   มีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบกําหนดเวลา ๖ เดือน และได้ขยายเวลาการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ .. เดือน 
 
 
       ลงช่ือ .................................................. 
              (..................................................) 
       ตําแหน่ง............................................... 
       วันที่ ..................................................... 
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คําสั่งให้ออกจากราชการกรณีที่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมีผลการประเมิน 
ต่ํากว่ามาตรฐานที่กําหนด 

 
คําสั่ง ...(ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา).. 

ที่ ..../.... 
เรื่อง ให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญออกจากราชการเพราะผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนด 
 
  ตามคําสั่ง..(ส่วนราชการสังกัดรัฐสภา).. ที่ ..../.... เรื่อง ..................................... ลงวันที่
.................. บรรจุและแต่งตั้ง นาย/นาง/นางสาว................................. ผู้สอบแข่งขันได้ (หรือผู้ได้รับคัดเลือก 
หรือข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งโอนมาในระหว่างที่ยังทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ) เข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ โดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
  บัดนี้ ข้าราชการรัฐสภาสามัญดังกล่าว ได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็นเวลา .. เดือนแล้ว 
ปรากฏว่ามีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่ํากว่ามาตรฐานที่กําหนด ไม่สมควรให้รับราชการต่อไป 
  ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการรัฐสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎ ก.ร. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการ
รัฐสภาสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. .... จึงให้ข้าราชการรัฐสภาสามัญดังกล่าวออกจาก
ราชการ 
 
      สั่ง ณ วันที่.................................... 
       (ลงช่ือ) ........................................... 
                (...........................................) 
       ตําแหน่ง........................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ การสั่งให้ออกจากราชการเพราะผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนด ให้มี
คําสั่งภายในห้าวันทําการนับแต่วันที่ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๔๒ ได้รับรายงานผลการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
 
 
 
 



57

การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการ 
 
แบบและคําสั่งที่เลขานุการ ก.ร. กําหนด มีดังนี้ 

๑. การมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการ  (แบบ ทล. ๑) 
 

๒. บันทึกผลการทดลองปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ   (แบบ ทล. ๒) 
 

๓. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนา้ที่ราชการ  (แบบ ทล. ๓) 
- ผู้บังคับบัญชาประเมิน 
- คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

๔. การรายงาน ก.ร. 
- กรณีผลการประเมินไม่ต่าํกว่ามาตรฐาน  (แบบ ทล. ๔) 

 -  กรณีผลการประเมินต่าํกว่ามาตรฐาน  (แบบ ทล. ๕) 
 

๕. คําสั่งให้ออกจากราชการกรณีที่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการมีผลการประเมนิ 
ต่ํากว่ามาตรฐานที่กําหนด 
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