
ขั้นตอนการดําเนินการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
กรณีผูวาราชการจังหวัดส่ังบรรจุ 

 1.  หนวยงานท่ีผูทดลองไปปฏิบัติหนาท่ีราชการ     กําหนดบุคคลซ่ึงเปนผูที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานของผูทดลอง  ทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ   
ประกอบดวยประธานกรรมการ  1  คน และกรรมการอีก  2  คน รวม  3  คน  เสนอผูวาราชการจังหวัด  
สั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลฯ   ตามแนวทางตัวอยางคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการฯ  ภาคผนวก  7  
คูมือดําเนินการเรื่อง  การทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  ของสํานักงาน ก.พ.  ซึ่งการแตงต้ังคณะกรรมการฯ  
ไมใหแตงต้ังโดยตําแหนงเปนการถาวร   ใหแตงต้ังเปนการเฉพาะแตละครั้ง 

 2.  ผูบังคับบัญชาตองมอบหมายงานเปนลายลกัษณอักษรใหผูทดลองฯ ปฏบิัติ   ซึ่งอยางนอย
ตองประกอบดวยภารกิจ  งาน  หรือกิจกรรมของงาน และเปาหมายในการปฏิบัติงานตามแบบมอบหมายงาน  
(ภาคผนวก  2  คูมือฯ ของสาํนักงาน ก.พ.)  พรอมทั้งตองชี้แจงใหเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกบัวิธีปฏิบัติงาน   
การประพฤติตน  รายการประเมิน  วิธีการประเมิน และเกณฑการประเมิน   รวมทั้งผลที่จะเกิดข้ึน
จากการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย 

3.  ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีดูแลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือมอบหมายใหผูบังคับบัญชา
ระดับตนหรือผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเปนตัวอยางท่ีดี   ทําหนาท่ีเปนผูดูแลการทดลองฯ  แทน 
ก็ได   ซึ่งผูดูแลมีหนาท่ีสอนงาน  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ติดตามประเมินผล  รวมทั้งจัดทําบันทึกผล
การทดลองรายงานตอผูบังคับบัญชาทุก 2  เดือน  ตามแบบท่ีกําหนด  (ภาคผนวก  3  คูมอืฯ ของ
สํานักงาน ก.พ.)  และผูบังคับบัญชาประเมินผลการทดลอง  รายงานตอคณะกรรมการฯ ทุก  3  เดือน   
ตามแบบท่ีกาํหนด (ภาคผนวก  4  คูมือฯ ของสํานักงาน  ก.พ.)      
 4.  หนวยงานตองพัฒนาผูทดลอง  เพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ  และเปน
ขาราชการท่ีดี  ตามท่ีสํานักงาน  ก.พ.  กําหนด ใน  3  สวน   รายละเอียดตามเอกสารแนวทางการ
ดําเนินการพัฒนาและแนวทางการประเมินผลการพัฒนาฯ 

     4.1  โดยสวนท่ี 1  การปฐมนิเทศ  และสวนท่ี 2  การเรียนรูดวยตนเอง  หนวยงานตอง
ดําเนินการและประเมินผลการพัฒนา   ใหเปนไปตามกระบวนการท่ีสํานักงาน  ก.พ. กําหนด   

      4.2   สําหรับสวนท่ี 3  การอบรมสัมมนารวมกัน  มอบใหสถาบันพระบรมราชชนก  
เปนผูดําเนินการทุกราย   โดยหนวยงานตองรีบแจงรายชื่อพรอมสําเนาคําส่ังผูไดรับการบรรจุ  ต้ังแต
วันที่  2  มิถนุายน  2553  เปนตนไป  รวมทั้งผูที่โอนมาระหวางทดลองฯ  ใหสถาบันพระบรมราชชนก  
เพ่ือดําเนินการในสวนนี ้ และเม่ือดําเนนิการแลวสถาบันพระบรมราชชนก จะแจงผลใหทราบ   โดย
หนวยงานจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการพัฒนา  
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      4.3   หนวยงานตองดําเนินการพัฒนาผูทดลอง  ทั้ง  3  สวน   ใหแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  6  เดือน   หากดําเนินการพัฒนาไมครบจะถือวาผูทดลอง   
ไมผานการพัฒนาและไมผานการทดลองดวย 
                 4.4  แจงผลการพัฒนาใหผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการฯ  เพ่ือนํามาใชประกอบการ
ประเมินผลการทดลอง 
 5.  ผูทดลองฯ  ปฏิบัติหนาท่ีราชการตามท่ีไดรับมอบหมาย  และตองพัฒนาตนเอง  ทั้ง  3  สวน 
 6.  คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  ดําเนินการ  ดังน้ี 

     6.1  ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการครั้งท่ี 1 ตามแบบ  (ภาคผนวก  5  คูมือฯ 
ของสํานักงาน ก.พ.)   เมือ่ผูทดลองไดปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลา  3  เดือน  หากปรากฏวา 
                        ก.  ผลการประเมินตํ่ากวามาตรฐาน  (ตํ่ากวา 60%)  ใหประธานกรรมการรายงาน  
ผูวาราชการจังหวัด  (ภาคผนวก  6  คูมือฯ ของสํานักงาน ก.พ.) 
             ข.  ผลการประเมินไมตํ่ากวามาตรฐาน  (60% ข้ึนไป)  ใหเก็บผลการประเมินไว   แลว
ประเมินอีกครั้งหนึ่งเมื่อปฏิบัติราชการครบ  6  เดือน 
      6.2  ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการครั้งท่ี 2  ตามแบบ  (ภาคผนวก  5  คูมือฯ 
ของสํานักงาน ก.พ.)  เมื่อผูทดลองฯ  ไดปฏิบัติราชการครบ  6  เดือน  ใหประธานกรรมการรายงาน    
ผูวาราชการจังหวัด  ตามแบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ (ภาคผนวก  6  
คูมือฯ ของสํานักงาน  ก.พ.) 

ทั้งน้ี  ตองนําบันทึกผลการทดลองของผูดูแล   ผลการประเมินของผูบังคับบัญชา  และ 
ผลการพัฒนามาประกอบการประเมินดวย  หากผลการพัฒนาไมผานจะถือวาไมผานการทดลอง  
ไมวาผลการประเมินจะตํ่าหรือไมตํ่ากวามาตรฐาน 

7.  ผูวาราชการจังหวัด  พิจารณาวินิจฉัยใหความเห็นและสั่งการเมื่อไดรับรายงานผลการประเมิน 
ตามแบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  ดังน้ี 

     7.1  กรณีผลการประเมินไมตํ่ากวามาตรฐาน   (60% ข้ึนไป) 
-  ออกคําส่ังใหรับราชการตอไป    แลวแจงใหผูทดลองทราบ 

         7.2  กรณีผลการประเมินตํ่ากวามาตรฐาน  (ตํ่ากวา  60%) 
            ก. หากเห็นควรใหออกจากราชการ  ก็ใหมคํีาส่ังใหออกจากราชการภายใน  5 วันทําการ  

นับแตวันที่ไดรับรายงาน   แลวแจงใหผูทดลองทราบ 
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           ข.  หากเห็นควรใหทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตอไปจนครบ  6  เดือน  หรือจะขยาย

เวลาทดลองตออีก (ไดไมเกิน 2 ครั้ง ๆ ละไมเกิน 3 เดือน)  รวมแลวตองไมเกิน 1  ป   ก็ใหแจงผูทดลองฯ 
และคณะกรรมการประเมินฯ  ทราบเพื่อดําเนินการ 

สําหรับกรณีที่ไดมีการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการจนครบกําหนดเวลาท่ีขยาย  
คือ  ครบ 9  เดือน หรือ 1 ป แลว  หากผลการประเมินยังตํ่ากวามาตรฐานอีก   ก็ใหดําเนินการส่ังให
ออกจากราชการภายใน  5 วันทําการ  นับแตวันที่ไดรับรายงาน   แลวแจงใหผูทดลองทราบ 

8.  ผูปฏิบัติงานการเจาหนาท่ีของจังหวัดดําเนินการ  ดังน้ี 
     8.1  กรณีผานการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
            ก. สงสําเนา   คําส่ังใหรับราชการตอไป  ใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   

จํานวน  2  ชุด 
                        ข.  บันทึกขอมูลประวัติใน ก.พ. 7 และฐานขอมูล 

            ค.  เก็บหลักฐานตาม ขอ ก.  และแบบรายงานผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ตาง ๆ ไวในแฟมประวัติของผูทดลอง (ภาคผนวก 2 – 7 คูมอืของสํานักงาน ก.พ.)  

      8.2  กรณีไมผานการทดลองปฏบิัติหนาท่ีราชการ 
ก.  สงสําเนาคําส่ังใหขาราชการออกจากราชการเพราะผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ี

ราชการตํ่ากวามาตรฐานท่ีกําหนด   ไปใหสํานักงาน  ก.พ.  ภายใน  5 วันทําการ  นับแตวันที่มีคําส่ัง  
จํานวน  1  ชดุ    และสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จํานวน  5  ชุด 

ข.  สงสําเนาแบบรายงานการประเมินผลการทดลองของประธานกรรมการ  ให
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จํานวน  1  ชุด 

ค.  บันทึกขอมูลประวัติใน ก.พ. 7 และฐานขอมูล 
ง.   เก็บหลักฐานตาม ขอ 8.1  ค. ไวในแฟมประวัติของผูทดลอง 
 
 
 
 
 
 



 
ขั้นตอนการดําเนินการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

กรณีสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขสั่งบรรจุและ 
มอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังคณะกรรมการประเมนิผล 

1.  หนวยงานท่ีผูทดลองไปปฏิบัติหนาท่ีราชการ    กําหนดบุคคลซ่ึงเปนผูที่เกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติงานของผูทดลอง    ทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ   
ประกอบดวยประธานกรรมการ  1  คน และกรรมการอีก  2  คน รวม  3  คน  เสนอผูวาราชการจังหวัด   
สั่งแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลฯ   ตามแนวทางตัวอยางคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการฯ  ภาคผนวก  7  
คูมือดําเนินการเรื่อง การทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ ของสํานักงาน  ก.พ.  (ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการแลว  
ตามคําส่ัง สป.ที่ 2052/53 ลว.20 ก.ค.53)   ซึ่งการแตงต้ังคณะกรรมการฯ  ไมใหแตงต้ังโดยตําแหนง
เปนการถาวร   ใหแตงต้ังเปนการเฉพาะแตละครั้ง 

 2.  ผูบังคับบัญชาตองมอบหมายงานเปนลายลักษณอักษรใหผูทดลองฯ  ปฏิบัติ   ซึ่งอยางนอย
ตองประกอบดวยภารกิจ  งาน  หรือกิจกรรมของงาน  และเปาหมายในการปฏิบัติงานตามแบบมอบหมายงาน  
(ภาคผนวก  2  คูมือฯ ของสํานักงาน ก.พ.)  พรอมทั้งตองชี้แจงใหเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน  
การประพฤติตน  รายการประเมิน  วิธีการประเมิน และเกณฑการประเมิน   รวมทั้งผลที่จะเกิดข้ึน
จากการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย 

3.  ผูบังคับบัญชามีหนาท่ีดูแลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือมอบหมายใหผูบังคับบัญชา
ระดับตนหรือผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเปนตัวอยางท่ีดี   ทําหนาท่ีเปนผูดูแลการทดลองฯ  แทน  
ก็ได   ซึ่งผูดูแลมีหนาท่ีสอนงาน  ใหคําปรึกษาแนะนํา  ติดตามประเมินผล  รวมทั้งจัดทําบันทึกผล
การทดลองรายงานตอผูบังคับบัญชาทุก 2  เดือน  ตามแบบท่ีกําหนด  (ภาคผนวก  3  คูมอืฯ ของ
สํานักงาน ก.พ.)  และผูบังคับบัญชาประเมินผลการทดลอง  รายงานตอคณะกรรมการทุก  3  เดือน  
ตามแบบท่ีกาํหนด (ภาคผนวก  4  คูมือฯ ของสํานักงาน  ก.พ.)      
 4.  หนวยงานตองพัฒนาผูทดลอง  เพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการ และเปน
ขาราชการท่ีดี  ตามท่ีสํานักงาน  ก.พ.  กําหนด ใน  3  สวน   รายละเอียดตามเอกสารแนวทางการ
ดําเนินการพัฒนาและแนวทางการประเมินผลการพัฒนาฯ 

     4.1  โดยสวนท่ี 1  การปฐมนิเทศ  และสวนท่ี 2   การเรียนรูดวยตนเอง  หนวยงานตอง
ดําเนินการและประเมินผลการพัฒนา ใหเปนไปตามกระบวนการท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนด   
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     4.2   สําหรับสวนท่ี 3  การอบรมสัมมนารวมกัน  มอบใหสถาบันพระบรมราชชนก  เปน

ผูดําเนินการทุกราย   โดยหนวยงานตองรีบแจงรายชื่อพรอมสําเนาคําส่ังผูไดรับการบรรจุ  ต้ังแต
วันที่  2  มิถุนายน  2553  เปนตนไป  รวมทั้งผูที่โอนมาระหวางทดลองฯ  ใหวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข 
สถาบันพระบรมราชชนก  เพ่ือดําเนินการในสวนนี้  และเมื่อดําเนินการแลวสถาบนัพระบรมราชชนก 
จะแจงผลใหทราบ   โดยหนวยงานจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการพัฒนา ทั้งนี้ หากมีขอสงสัย 
หรือตองการขอมูลเพ่ิมเติมใหสอบถามโดยตรงท่ีวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุข โทร. 0 2590 1928                     
                4.3   หนวยงานตองดําเนินการพัฒนาผูทดลอง  ทั้ง  3  สวน  ใหแลวเสร็จภายใน
ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  6  เดือน   หากดําเนินการพัฒนาไมครบจะถือวาผูทดลอง
ไมผานการพัฒนาและไมผานการทดลองดวย 

     4.4  แจงผลการพัฒนาใหผูบังคับบัญชาและคณะกรรมการฯ  เพ่ือนํามาใชประกอบการ
ประเมินผลการทดลอง 
 5.  ผูทดลองฯ  ปฏิบัติหนาท่ีราชการตามท่ีไดรับมอบหมาย  และตองพัฒนาตนเอง ทั้ง 3  สวน 
 6.  คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  ดําเนินการ  ดังน้ี 

     6.1  ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการครั้งท่ี 1 ตามแบบ  (ภาคผนวก  5  คูมือฯ 
ของสํานักงาน ก.พ.)   เมือ่ผูทดลองไดปฏิบัติราชการมาแลวเปนเวลา  3  เดือน  หากปรากฏวา 
                        ก.  ผลการประเมินตํ่ากวามาตรฐาน  (ตํ่ากวา 60%)  ใหประธานกรรมการรายงาน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข     ตามแบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
(ภาคผนวก  6  คูมือฯ ของสํานักงาน ก.พ.) 
            ข.  ผลการประเมินไมตํ่ากวามาตรฐาน (60% ข้ึนไป)  ใหเก็บผลการประเมินไว แลว
ประเมินอีกครั้งหนึ่งเมื่อปฏิบัติราชการครบ  6  เดือน 
      6.2  ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการครั้งท่ี 2  ตามแบบ  (ภาคผนวก  5  คูมือฯ 
ของสํานักงาน ก.พ.)  เมื่อผูทดลองฯ  ไดปฏิบัติราชการครบ  6  เดือน   ใหประธานกรรมการรายงาน    
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ตามแบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
(ภาคผนวก  6  คูมือฯ ของสํานักงาน  ก.พ.) 

ทั้งน้ี  ตองนําบันทึกผลการทดลองของผูดูแล   ผลการประเมินของผูบังคับบัญชา  และ
ผลการพัฒนามาประกอบการประเมินดวย   หากผลการพัฒนาไมผานจะถือวาไมผานการทดลอง  
ไมวาผลการประเมินจะตํ่าหรือไมตํ่ากวามาตรฐาน     
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7.  ผูปฏิบัติงานการเจาหนาท่ีของจังหวัด  สงแบบประเมินผลของผูบังคับบัญชา  และแบบ

ประเมินผลของคณะกรรมการฯ (ทั้ง  2  ครั้ง)  รวมท้ังแบบรายงานการประเมนิผลการทดลอง ของ
ประธานกรรมการ  จํานวน  2   ชดุ   ใหสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข   ไมวาผลการประเมิน
จะตํ่าหรือไมตํ่ากวามาตรฐาน    เพ่ือทําคําส่ังเสนอปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

8.   ปลัดกระทรวงสาธารณสุข  พิจารณาวินิจฉัยใหความเห็นและส่ังการเมื่อไดรับรายงานผล 
การประเมินตามแบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  ดังน้ี 

     8.1  กรณีผลการประเมินไมตํ่ากวามาตรฐาน (60% ข้ึนไป) 
-  ออกคําส่ังใหรับราชการตอไป  แลวแจงใหผูทดลองทราบ   

      8.2  กรณีผลการประเมินตํ่ากวามาตรฐาน  (ตํ่ากวา  60%) 
            ก.  หากเห็นควรใหออกจากราชการ  ก็ใหมีคําส่ังใหออกจากราชการภายใน  5 วันทําการ  

นับแตวันที่ไดรับรายงาน   แลวแจงใหผูทดลองทราบ 
            ข.  หากเห็นควรใหทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตอไปจนครบ  6  เดือน  หรือจะ

ขยายเวลาทดลองตออีก (ไดไมเกิน 2 ครั้ง ๆ ละไมเกิน 3 เดือน)  รวมแลวตองไมเกิน 1  ป  ก็ใหแจง
ผูทดลองฯ และคณะกรรมการประเมินฯ  ทราบเพื่อดําเนินการ 

สําหรับกรณีที่ไดมีการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการจนครบกําหนดเวลาท่ีขยาย  
คือ ครบ 9  เดือน หรือ 1 ป แลว  หากผลการประเมินยังตํ่ากวามาตรฐานอีก   ก็ใหดําเนินการส่ังให
ออกจากราชการภายใน  5 วันทําการ  นับแตวันที่ไดรับรายงาน   แลวแจงใหผูทดลองทราบ 

9.   บุคลากรของกลุมบริหารงานบุคคลดําเนินการ  ดังน้ี 
      9.1  กรณีผานการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

     -  สงแบบประเมินผลของผูบังคับบัญชา  และแบบประเมินผลของคณะกรรมการฯ 
(ทั้ง  2  ครั้ง)  รวมทั้งแบบรายงานการประเมินผลการทดลอง ของประธานกรรมการ  และสําเนาคําส่ัง
ใหรับราชการตอไป  ใหจังหวัด เพ่ือแจงผูทดลองทราบ   พรอมใหบันทึกขอมูลประวัติใน ก.พ. 7  ใน
ฐานขอมูล  และเก็บหลักฐานไวในแฟมประวัติของผูทดลอง 
                    9.2  กรณีไมผานการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
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   ก.  สงสําเนาคําส่ังใหขาราชการออกจากราชการเพราะผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ี

ราชการตํ่ากวามาตรฐานท่ีกําหนด  ไปใหสํานักงาน  ก.พ.  ภายใน  5 วันทําการ  นับแตวันที่มีคําส่ัง   
                           ข.  สงแบบประเมินผลของผูบังคับบัญชา  และแบบประเมินผลของคณะกรรมการ 
(ทั้ง  2  ครั้ง)  รวมทั้งแบบรายงานการประเมินผลการทดลอง ของประธานกรรมการ  และสําเนาคําส่ัง
ใหขาราชการออกจากราชการเพราะผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการตํ่ากวามาตรฐานท่ีกําหนด  
ใหจังหวัด เพ่ือแจงผูทดลองทราบ   พรอมใหบันทึกขอมูลประวัติใน ก.พ. 7  ในฐานขอมูล  และเก็บ
หลักฐานไวในแฟมประวัติของผูทดลอง 
                    9.3  บันทกึขอมูลประวัติใน ก.พ. 7 และฐานขอมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาคผนวก 5 
 (ตัวอยาง) 

แบบประเมนิผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
(สําหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ) 

คร้ังท่ี    1  
วันท่ี  2 เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2553   ถึงวันท่ี  1  เดือน   กันยายน  พ.ศ.  2553 
ช่ือผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  นางสาว ก. สุขสําราญ  ตําแหนงพยาบาลวิชาชีพ  ประเภทวิชาการ  
ระดับปฏิบัติการ  งานบริการสุขภาพชุมชน กลุมงานเวชปฏิบัติครอบครัวและชุมชน โรงพยาบาลภักดีชุมพล 
สํานักงานสาธารณสุขจังหวดัชัยภมิู  สํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ    
เปนระยะเวลา 6 เดือน/ป ต้ังแตวนัท่ี  2  เดอืน  มิถุนายน  พ.ศ.  2553  ถึงวันท่ี  1  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2553 
 

1.  ผลสัมฤทธ์ิของการทดลอง 
ปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

ตํ่ากวา ตํ่ากวา เปนไป สูงกวา สูงกวา 
ความ ความคาดหวัง ตามความ ความคาดหวัง ความ 

ความหวัง คอนขาง คาดหวัง คอนขาง คาดหวัง 
มาก (1) มาก (2) (3) มาก (4) มาก (5) 

1. 1 ความสามารถในการเรียนรูงาน    4.5  
1.2. ความสามารถในการปรับใช   3   
ความรูกับงานในหนาท่ี      
1.3  ความสําเร็จของงานท่ีไดรับ   3.5   
 มอบหมาย      
1.4  อ่ืน ๆ  (ถามี)         
2.  พฤติกรรมการปฏิบัติราชการ 
 
 

ตํ่ากวา ตํ่ากวา เปนไป สูงกวา สูงกวา 
ความ ความคาดหวัง ตามความ ความคาดหวัง ความ 

ความหวัง คอนขาง คาดหวัง คอนขาง คาดหวัง 
มาก (1) มาก (2) (3) มาก (4) มาก (5) 

2.1  ความประพฤติ   3.7   
2.2  ความมีคุณธรรม จริยธรรม    4  
2.3  การรักษาวินัย     5 
2.4  อ่ืน ๆ (ถามี)          
 
 
 
 
 



3.  สรุปผลการประเมิน 

รายการประเมิน 

ผลการประเมิน สรุปผลการประเมิน 

คะแนน รอยละ 
ผาน ไมผาน 

(สูงกวา (ตํ่ากวา 
รอยละ 60) รอยละ 60)

1.  ผลสัมฤทธ์ิของการทดลองปฏิบัติหนาท่ี 11 50 73.3  
ราชการ     
2.  พฤติกรรมของผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 12.7 50 84.6  
     
  

4.  ผลการพัฒนาขาราชการท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
    พัฒนาครบ  3  สวน 
   พัฒนาไมครบ  3  สวน 
สรุปผล  การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
    ไมตํ่ากวามาตรฐานท่ีกําหนด 
    ตํ่ากวามาตรฐานท่ีกําหนด 
 
 
     ลงช่ือ นาย ค.หรือ ผูท่ีไดรับการแตงต้ัง  
              (     ) 
     ตําแหนง     
                           ประธานกรรมการ 
      วันท่ี    6    เดอืน     กันยายน พ.ศ.  2553          
 
 
 
ลงช่ือ ผูท่ีไดรับการแตงต้ัง    (ลงช่ือ)    ผูท่ีไดรับการแตงต้ัง   
        (     )         (     ) 
ตําแหนง      ตําแหนง     
                          กรรมการ                    กรรมการ 
วันท่ี    6    เดอืน   กันยายน พ.ศ.     2553       วันท่ี    6    เดอืน   กันยายน พ.ศ.  2553   .    
 
 
 



คําอธิบายภาคผนวก 5 การกรอกแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการจากกรณีตัวอยาง 
1. ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ กําหนดไว 3 ขอยอย (1.1-1.3) โดยหนวยงาน

สามารถท่ีจะกําหนดไดมากกวานี้  
-  การคิดคะแนน  คะแนนสูงสุดของแตละขอยอยคือ 5 คะแนน (หมายเหตุขอ 3)ใหนําคะแนนสูงสุดคือ 

5 คะแนน คูณดวยจํานวนขอ เชน ถามีจํานวน 4 ขอ คือ 4*5 = 20  (คะแนนรวมของขอผลสัมฤทธ์ิ ฯ  จะเทากับ 20) 
ตามตัวอยาง  จากขอ 1.1-1.3 (กําหนดไว 3 ขอยอย) ไดคะแนนดังนี้ 4.5+3+3.5 =  11 คะแนน ดังนั้นคะแนนเต็ม
ของผลสัมฤทธ์ิฯ เทากับ 15  คะแนน (3*5) แลวจึงนําคะแนนรวมดังกลาวไปกรอกในขอ 3 สรุปผลการประเมิน
ในขอ 1 เม่ือคิดบรรญัติไตรยางคคือ 11*100/15 ผลลัพธจะไดเทากับ 73.3 % ซ่ึงถือวาผานเกณฑ 

2. พฤติกรรมของผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ กําหนดไว 3 ขอยอย (2.1-2.3) โดยหนวยงานสามารถ 
ท่ีจะกําหนดไดมากกวานี ้ 

-  การคิดคะแนน  คะแนนสูงสุดของแตละขอยอยคือ 5 คะแนน (หมายเหตุขอ 3) ใหนาํคะแนนสูงสุดคือ 
5 คะแนน คูณดวยจํานวนขอ เชน ถามีจาํนวน 4 ขอ คือ 4*5 = 20 (คะแนนรวมของพฤตกิรรมฯ จะเทากับ 20) 
ตามตัวอยาง  จากขอ 2.1-2.3 (กําหนดไว 3 ขอยอย) ไดคะแนนดังนี้  3.7+4+5 = 12.7 คะแนน ดังนั้นคะแนนเต็ม
ของพฤติกรรมฯ เทากับ 15  คะแนน (3*5) แลวจึงนําคะแนนรวมดังกลาวไปกรอกในขอ 3 สรุปผลการประเมิน
ในขอ 2 เม่ือคิดบรรญัติไตรยางคคือ 12.7*100/15 ผลออกมาจะไดเทากับ 84.6 % ซ่ึงถือวาผานเกณฑ 
หมายเหตุ 
 1.หนวยงานสามารถท่ีจะกําหนดขอยอยในขอ1.ผลสัมฤทธ์ิของการทดลองการปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
และขอ 2.พฤติกรรมของผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการได แตสัดสวนขอยอยและคะแนนของท้ังสองขอตอง
เทากัน เชน ขอ1.ผลสัมฤทธ์ิของการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ มีขอยอย 1.1-1.4 มีคะแนน 20 คะแนน ดังนั้น
ในขอ 2.พฤติกรรมของผูทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ จะตองมีขอยอย 2.1-2.4   มีคะแนน 20 คะแนน       
เชนกัน 
 2.ในตารางท่ี 3 สรุปผลการประเมิน รอยละ 50 มาจากการกําหนดสัดสวนคะแนนตามคูมือ ก.พ. ดังนี้ 
คะแนนผลสัมฤทธ์ิของการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ และคะแนนพฤติกรรมของผูทดลองปฏิบัติหนาท่ี
ราชการ มีสัดสวนเทากัน คือ 50:50  สวนเกณฑผานการประเมินฯ  ตองไดคะแนนในแตละสวนไมนอยกวารอยละ 60 
จึงจะถือวาผานมาตรฐานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ 
 

3.  คะแนน คํานิยาม 
1 ตํ่ากวาความคาดหวังมาก 
2 ตํ่ากวาความคาดหวังคอนขางมาก 
3 เปนไปตามความคาดหวัง 
4 สูงกวาความคาดหวังคอนขางมาก 
5 สูงกวาความคาดหวังมาก 

  


