ประกาศหลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติหน้าทีร่ าชการสาหรับพนักงานเทศบาล
************************
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และข้อ 18 แห่งประกาศ
คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก
การบรรจุและแต่งตัง้ การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขัน้ เงินเดือน ลงวันที่ 22
พฤศจิกายน 2544 และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ในการประชุมครัง้ ที่ 1/2545 เมื่อวันที่ 30
มกราคม 2545
ได้มีมติให้กาหนดหลักเกณฑ์การทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการสาหรับพนักงาน
เทศบาลไว้ดงั ต่อไปนี ้
1. กาหนดให้ผไู้ ด้รบั การบรรจุจากผูส้ อบแข่งขันได้ หรือผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกในกรณีท่มี ี
เหตุพิเศษที่ไม่จาเป็ นต้องสอบแข่งขันเข้ารับราชการและแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งพนักงานเทศบาลและ
ข้าราชการประเภทอื่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบตั ิงานซึ่งโอนมาบรรจุและ
แต่งตัง้ เป็ นพนักงานเทศบาลต้องทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการในตาแหน่งที่ได้รบั การแต่งตัง้
2. ภายใต้บงั คับข้อ 11 (2) แห่งประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตัง้ การย้าย
การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขัน้ เงินเดือนให้ผไู้ ด้รบั การบรรจุและแต่งตัง้ เป็ นพนักงาน
เทศบาลตามข้อ 1 ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการในตาแหน่งที่ได้รบั แต่งตัง้ ให้เป็ นเวลาหกเดือนนับแต่วนั เข้า
ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการเป็ นต้นไป
ให้ผบู้ งั คับบัญชาพิจารณาดาเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการอย่าง
จริงจัง มีความเที่ยงธรรมและได้มาตรฐานในอันที่จะให้การทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการเป็ นกระบวน
การเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ให้เทศบาลกาหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการได้ตามความ
เหมาะสม แต่อย่างน้อยต้องประกอบด้วยความรูท้ ่ใี ช้ในการปฏิบตั ิหน้าที่ความสามารถในการปฏิบตั ิงาน
ปริมาณงาน คุณภาพของงาน ความอุตสาหะ ความรับผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบตั ิงานร่วมกับผูอ้ ่นื

ความสนใจที่จะพัฒนาตนเอง คุณธรรม การปฏิบตั ิตนตามกรอบของจรรยาบรรณและการรักษาวินยั
ความประพฤติ การปฏิบตั ิตามกฎหมายระเบียบแบบแผนและข้อบังคับของทางราชการ
วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่
ราชการให้เป็ นไปตามที่เทศบาลกาหนด แล้วรายงานให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาลทราบ
4. ให้ผบู้ งั คับบัญชาหรือผูท้ ่ีได้รบั มอบหมายเป็ นผูม้ ีหน้าที่ดแู ลการทดลองปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการ
ให้ผมู้ ีหน้าที่ดแู ลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการมอบหมายงานให้ผทู้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที่
ราชการปฏิบตั ิ และแจ้งให้ผทู้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการทราบอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีการปฏิบตั ิงาน
การประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมินผลการทดลอง
ปฏิบตั ิ หน้าที่ราชการ
5. ให้ผทู้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการทารายงานการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการของตนเสนอ
ผูม้ ีหน้าที่ดแู ลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการตามแบบและวิธีการที่เทศบาลกาหนด
6. ให้นายกเทศมนตรีแต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
ประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอีกจานวนสองคน ซึ่งอย่างน้อยต้องแต่งตัง้ จากผูม้ ีหน้าที่
ดูแล การทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการหนึ่งคน พนักงานเทศบาลผูเ้ กี่ยวข้องกับการปฏิบตั ิงานของ
ผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการอีกหนึ่งคน
7. ให้คณะกรรมการทาหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการของ
ผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานหรือเกณฑ์การประเมิน
ที่กาหนดไว้ ในข้อ 3 ทาการประเมินสองครัง้ โดยประเมินครัง้ แรกเมื่อทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการมาแล้ว
เป็ นเวลาสามเดือนและประเมินครัง้ ที่สอง เมื่อทดลองปฏิบตั ิหน้าที่หน้าที่ราชการครบหกเดือน เว้นแต่
คณะกรรมการไม่อาจประเมินผล การทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการในแต่ละครัง้ ได้อย่างชัดแจ้ง เนื่องจาก
ผูท้ ดลองปฏิบตั ิ หน้าที่ราชการได้ลาคลอดบุตร ลาป่ วยซึ่งจาเป็ นต้องรักษาตัวเป็ นเวลานาน ลาป่ วยเพราะ
ประสบอันตรายในขณะปฏิบตั ิราชการตามหน้าที่หรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบตั ิราชการตาม
หน้าที่ หรือลาเข้ารับการตรวจเลือกหรือเข้ารับการเตรียมพล คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเมื่อทดลอง
ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการครบหกเดือนแล้วก็ได้
ในกรณีท่มี ีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการตามข้อ 11 (2) เมื่อครบ
กาหนดระยะเวลาที่ขยายแล้วให้ประเมินอีกครัง้ หนึ่ง
8. ผลการประเมินของคณะกรรมการให้เป็ นไปตามเสียงข้างมาก กรรมการที่ไม่เห็นด้วย
อาจทาความเห็นแย้งรวมไว้ก็ได้

9. เมื่อคณะกรรมการได้ดาเนินการตามข้อ 7 แล้ว ให้ประธานกรรมการรายงานผล
การประเมินต่อนายกเทศมนตรีตามแบบหมายเลข 1 ดังนี ้
(1) ในกรณีท่ผี ลการประเมินไม่ต่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้ในข้อ 3 ให้
รายงานเมื่อทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการครบหกเดือนหรือเมื่อสิน้ สุดระยะเวลาที่ขยายตามข้อ 11 (2)
แล้ว
(2) ในกรณีท่ผี ลการประเมินต่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้ในข้อ 3 ให้
รายงานเมื่อเสร็จสิน้ การประเมินแต่ละครัง้
10. เมื่อนายกเทศมนตรีได้รบั รายงานตามข้อ 9 (1) แล้ว ให้ประกาศว่าผูท้ ดลองปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการนัน้ เป็ นผูผ้ ่านการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการพร้อมแจ้งให้ผนู้ นั้ ทราบ และรายงานตามแบบ
หมายเลข 2 ท้ายหลักเกณฑ์นี ้ ไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายในห้าวันทาการนับแต่วนั
ประกาศ
11. เมื่อนายกเทศมนตรีได้รบั รายงานตามข้อ 9 (2) ให้ดาเนินการดังนี ้
(1) ในกรณีท่เี ห็นควรให้ผทู้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการออกจากราชการให้นายก
เทศมนตรีแสดงความเห็นในแบบหมายเลข 1 นี ้ และมีคาสั่งให้ผนู้ นั้ ออกจากราชการโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายในห้าวันทาการนับแต่วนั ที่ได้รบั รายงานพร้อมกับแจ้งให้ผนู้ นั้
ทราบ และส่งสาเนาคาสั่งให้ออกไปยังคณะกรรมการพนักงานเทศบาลภายในห้าวันทาการนับแต่วนั ที่มี
คาสั่ง
(2) ในกรณีท่เี ห็นควรให้ผทู้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
ต่อไปจนครบหกเดือน หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการต่อไปอีกระยะหนึ่งเป็ นเวลาสาม
เดือน แล้วแต่กรณี ให้แสดงความเห็นในแบบหมายเลข 1 แล้วแจ้งให้ผทู้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ ผูม้ ี
หน้าที่ ดูแลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ และคณะกรรมการทราบ เพื่อทาการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่
ราชการและประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการต่อไป
ในกรณีท่ผี ทู้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการได้ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการจนสิน้ สุด
ระยะเวลาที่ขยายแล้ว และนายกเทศมนตรีได้รบั รายงานว่าผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการของผูน้ นั้
ยังต่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานอีก ให้นายกเทศมนตรีมีคาสั่งให้ผนู้ นั้ ออกจากราชการ โดยนาความใน (1)
มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
12. การนับเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการเป็ นเดือนตามหลักเกณฑ์ นี ้ ให้นบั วันที่
ผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการไม่ได้มาปฏิบตั ิงานรวมเป็ นเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการด้วย และให้
นับวันเข้าปฏิบตั ิหน้าที่ราชการวันแรกเป็ นวันเริ่มต้น และนับวันก่อนหน้าจะถึงวันที่ตรงกับวันเริ่มต้นนัน้ ของ

เดือนสุดท้ายแห่งระยะเวลาเป็ นวันสิน้ สุดระยะเวลาถ้าไม่มีวนั ตรงกันในเดือนสุดท้าย ให้ถือเอาวันสุดท้าย
ของเดือนนัน้ เป็ นวันสิน้ สุดระยะเวลา
13. พนักงานเทศบาลซึ่งอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการผูใ้ ดได้รบั แต่งตัง้
ให้ดารงตาแหน่งในระดับที่สงู ขึน้ ตามวุฒิ ย้าย โอน หรือออกจากราชการไปรับราชการทหารตาม
กฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารแล้วได้รบั บรรจุกลับเข้ารับราชการเป็ นพนักงานเทศบาลอีก
ให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ ดังนี ้
(1) กรณีได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึน้ ในสายงานเดิมตามวุฒิท่ีได้รบั
เพิ่มขึน้ หรือสูงขึน้ ให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการต่อเนื่องไปกับ
ตาแหน่งเดิม ถ้าได้รบั แต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งในระดับสูงขึน้ ในต่างสายงานให้เริ่มทดลองปฏิบตั ิหน้าที่
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการใหม่
(2) กรณียา้ ยไปดารงตาแหน่งในสายงานเดิม ให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการและ
นับเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตาแหน่งเดิม ถ้าย้ายไปดารงตาแหน่งในต่างสายงานให้
เริ่มทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการใหม่
(3) กรณีโอนมาดารงตาแหน่งใหม่ ให้เริ่มทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการและนับเวลา
ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการใหม่ เว้นแต่กรณีโอนโดยบทบัญญัติของกฎหมายให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่
ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตาแหน่งเดิม
(4) กรณีออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
เมื่อได้รบั บรรจุและแต่งตัง้ เป็ นพนักงานเทศบาล ไม่ว่าในสายงานเดิมหรือต่างสายงาน ให้ทดลองปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการและนับเวลาทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการต่อเนื่องกับตาแหน่งเดิม
ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. 2545

ร้อยตารวจเอก
(ปุระชัย เปี่ ยมสมบูรณ์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ประธานกรรมการกลางพนักงานเทศบาล

แบบหมายเลข 1
แบบรายงานผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าทีร่ าชการ
ตามที่………………….(ส่วนราชการ)…………………..ได้มีคาสั่ง…………./…………
ลงวันที่……...…………………แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ เพื่อ
ทาการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการของ…………………………………………ซึ่งได้รบั
บรรจุและแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่ง……………………………………..งาน/กลุม่ /ฝ่ าย………………….
……………………กอง/สานัก……………………………..ตัง้ แต่วนั ที่……เดือน………………….…
พ.ศ……..…นัน้ คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการได้ทาการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการของพนักงานเทศบาลดังกล่าว ผลการประเมินการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่
ราชการเป็ นดังนี ้
การประเมินครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่……เดือน….……………..พ.ศ……… ถึงวันที่………เดือน………………….พ.ศ……...
 ไม่ต่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนด
 ต่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนด
 เห็นควรให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการต่อไป
 เห็นควรให้ออกจากราชการ
เหตุผล………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ)…………………………………
(……………………………..)
ประธานกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
วันที่……………………………….
**ความเห็นของนายกเทศมนตรี
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)…………………………………..
(………………………………..)
ตาแหน่ง…………………………..
วันที่……………………………………..
หมายเหตุ * ระบุช่ือผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
** รายงานนายกเทศมนตรีเฉพาะกรณีต่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนด

การประเมินครั้งที่ 2 หรือ ผลการประเมินรวมเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าทีร่ าชการ
ครบหกเดือน

ระหว่างวันที่……เดือน………………………พ.ศ…………ถึงวันที่……เดือน……………..พ.ศ………
 ไม่ต่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนด
 ต่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนด
 เห็นควรให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการต่อไป
 เห็นควรให้ออกจากราชการ
เหตุผล…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………..
(ลงชื่อ)………………………………….
(…………………………………)
ประธานกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
วันที่…………………………….
ความเห็นของนายกเทศมนตรี
…………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)…………………………………..
(………………………………)
ตาแหน่ง………………………………….
วันที่………………………………………

การประเมินกรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าทีร่ าชการ

ระหว่างวันที่…….เดือน…..……………..พ.ศ……….ถึงวันที่..……เดือน..…………………พ.ศ……..
 ไม่ต่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนด
 ต่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนด
(ลงชื่อ)………………………………….
(……….………………………...)
ประธานกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
วันที่…………………………………
ความเห็นของนายกเทศมนตรี
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………….
(ลงชื่อ)……………………………….
(……………………………..)
ตาแหน่ง……………………………….
วันที่……………………………………

แบบหมายเลข 2
แบบรายงาน ก.ท.
ด้วย………………..(ส่วนราชการ)…………………….ได้มีคาสั่ง………./……….
ลงวันที่……………………………บรรจุและแต่งตัง้ …………………………………เข้ารับราชการใน
ตาแหน่ง…………………………..งาน/กลุม่ /ฝ่ าย…………………………….กอง/สานัก…………….
โดยให้ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการในตาแหน่งที่ได้รบั แต่งตัง้ ตัง้ แต่วนั ที่……เดือน…………………….
พ.ศ………….เป็ นต้นไป
บัดนีพ้ นักงานเทศบาลดังกล่าวได้ทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการครบกาหนดแล้ว
เมื่อวันที่………..เดือน………………….พ.ศ…………รวมเป็ นเวลาทัง้ สิน้ …………เดือน ปรากฏว่ามีผล
การทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการไม่ต่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนดและมีความเหมาะสมที่จะปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการในตาแหน่งที่ได้รบั แต่งตัง้ ต่อไปได้ ซึ่ง…………….(ส่วนราชการ)…………..ได้ประกาศให้
เป็ นผูผ้ ่านการทดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการและได้แจ้งให้บคุ คลดังกล่าวทราบแล้ว
(ลงชื่อ)……………………………………
(……………………………..)
ตาแหน่ง…………………………………
วันที่……………………………………..
หมายเหตุ

* ให้ระบุช่ือผูท้ ดลองปฏิบตั ิหน้าที่ราชการทุกคน

