
 
 

ประกาศหลักเกณฑก์ารทดลองปฏิบัตหิน้าทีร่าชการส าหรับพนักงานเทศบาล 

************************ 

  อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 17 (5) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ็ด  แหง่
พระราชบญัญตัริะเบียบบรหิารงานบคุคลส่วนทอ้งถ่ิน  พ.ศ.  2542  และขอ้ 18   แหง่ประกาศ
คณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล   เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือก 
การบรรจแุละแตง่ตัง้  การยา้ย  การโอน การรบัโอน  การเล่ือนระดบัและการเล่ือนขัน้เงินเดือน ลงวนัท่ี  22  
พฤศจิกายน  2544  และคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล ในการประชมุครัง้ท่ี  1/2545  เม่ือวนัท่ี  30  
มกราคม  2545                  ไดมี้มตใิหก้ าหนดหลกัเกณฑก์ารทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการส าหรบัพนกังาน
เทศบาลไวด้งัตอ่ไปนี ้

  1.  ก าหนดใหผู้ไ้ดร้บัการบรรจจุากผูส้อบแขง่ขนัได ้ หรือผูไ้ดร้บัการคดัเลือกในกรณีท่ีมี
เหตพุิเศษท่ีไมจ่  าเป็นตอ้งสอบแขง่ขนัเขา้รบัราชการและแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่พนกังานเทศบาลและ             
ขา้ราชการประเภทอ่ืน  หรือพนกังานสว่นทอ้งถ่ินอ่ืนท่ีอยู่ในระหวา่งทดลองปฏิบตังิานซึ่งโอนมาบรรจแุละ
แตง่ตัง้เป็นพนกังานเทศบาลตอ้งทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการในต าแหนง่ท่ีไดร้บัการแตง่ตัง้ 
  2.  ภายใตบ้งัคบัขอ้  11 (2)  แหง่ประกาศคณะกรรมการกลางพนกังานเทศบาล                    
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขการคดัเลือก  การบรรจแุละแตง่ตัง้  การยา้ย             
การโอน  การรบัโอน  การเล่ือนระดบัและการเล่ือนขัน้เงินเดือนใหผู้ไ้ดร้บัการบรรจแุละแตง่ตัง้เป็นพนกังาน
เทศบาลตามขอ้ 1  ทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการในต าแหนง่ท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ใหเ้ป็นเวลาหกเดือนนบัแตว่นัเขา้
ปฏิบตัหินา้ท่ีราชการเป็นตน้ไป 
  ใหผู้บ้งัคบับญัชาพิจารณาด าเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการอยา่ง              
จรงิจงั  มีความเท่ียงธรรมและไดม้าตรฐานในอนัท่ีจะใหก้ารทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการเป็นกระบวน          
การเลือกสรรบคุคลเขา้รบัราชการอยา่งมีประสิทธิภาพ 

  3.   ใหเ้ทศบาลก าหนดรายการประเมินผลการทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการไดต้ามความ
เหมาะสม  แตอ่ยา่งนอ้ยตอ้งประกอบดว้ยความรูท่ี้ใชใ้นการปฏิบตัหินา้ท่ีความสามารถในการปฏิบตังิาน 
ปรมิาณงาน คณุภาพของงาน ความอตุสาหะ ความรบัผิดชอบ ความสามารถในการปฏิบตังิานรว่มกบัผูอ่ื้น  



ความสนใจท่ีจะพฒันาตนเอง  คณุธรรม  การปฏิบตัิตนตามกรอบของจรรยาบรรณและการรกัษาวินยั
ความประพฤต ิ การปฏิบตัติามกฎหมายระเบียบแบบแผนและขอ้บงัคบัของทางราชการ    
  วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑก์ารประเมินผลการทดลองปฏิบตัหินา้ท่ี                     
ราชการใหเ้ป็นไปตามท่ีเทศบาลก าหนด  แลว้รายงานใหค้ณะกรรมการพนกังานเทศบาลทราบ 

  4.   ใหผู้บ้งัคบับญัชาหรือผูท่ี้ไดร้บัมอบหมายเป็นผูมี้หนา้ท่ีดแูลการทดลองปฏิบตั ิ       
หนา้ท่ีราชการ 
  ใหผู้มี้หนา้ท่ีดแูลการทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการมอบหมายงานใหผู้ท้ดลองปฏิบตัิหนา้ท่ี         
ราชการปฏิบตัิ  และแจง้ใหผู้ท้ดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการทราบอยา่งชดัเจนเก่ียวกบัวิธีการปฏิบตังิาน               
การประพฤตติน  รายการประเมิน  วิธีการประเมินและมาตรฐานหรือเกณฑก์ารประเมินผลการทดลอง
ปฏิบตั ิ หนา้ท่ีราชการ 

  5.   ใหผู้ท้ดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการท ารายงานการปฏิบตัหินา้ท่ีราชการของตนเสนอ          
ผูมี้หนา้ท่ีดแูลการทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการตามแบบและวิธีการท่ีเทศบาลก าหนด 

  6.   ใหน้ายกเทศมนตรีแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการ  
ประกอบดว้ยประธานกรรมการและกรรมการอีกจ านวนสองคน  ซึ่งอยา่งนอ้ยตอ้งแตง่ตัง้จากผูมี้หนา้ท่ี             
ดแูล การทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการหนึ่งคน  พนกังานเทศบาลผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการปฏิบตังิานของ             
ผูท้ดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการอีกหนึ่งคน 

  7.   ใหค้ณะกรรมการท าหนา้ท่ีประเมินผลการทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการของ                 
ผูท้ดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการตามรายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และมาตรฐานหรือเกณฑก์ารประเมิน
ท่ีก าหนดไว ้ในขอ้  3  ท าการประเมินสองครัง้  โดยประเมินครัง้แรกเม่ือทดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการมาแลว้
เป็นเวลาสามเดือนและประเมินครัง้ท่ีสอง  เม่ือทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีหนา้ท่ีราชการครบหกเดือน  เวน้แต ่ 
คณะกรรมการไมอ่าจประเมินผล  การทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการในแตล่ะครัง้ไดอ้ยา่งชดัแจง้  เน่ืองจาก  
ผูท้ดลองปฏิบตัิ หนา้ท่ีราชการไดล้าคลอดบตุร  ลาป่วยซึ่งจ  าเป็นตอ้งรกัษาตวัเป็นเวลานาน  ลาป่วยเพราะ
ประสบอนัตรายในขณะปฏิบตัริาชการตามหนา้ท่ีหรือในขณะเดนิทางไปหรือกลบัจากปฏิบตัริาชการตาม
หนา้ท่ี  หรือลาเขา้รบัการตรวจเลือกหรือเขา้รบัการเตรียมพล  คณะกรรมการจะประเมินผลรวมเม่ือทดลอง
ปฏิบตัหินา้ท่ีราชการครบหกเดือนแลว้ก็ได ้
  ในกรณีท่ีมีการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการตามขอ้  11 (2)  เม่ือครบ
ก าหนดระยะเวลาท่ีขยายแลว้ใหป้ระเมินอีกครัง้หนึ่ง 

  8.   ผลการประเมินของคณะกรรมการใหเ้ป็นไปตามเสียงขา้งมาก  กรรมการท่ีไมเ่ห็นดว้ย
อาจท าความเห็นแยง้รวมไวก็้ได ้



  9.   เม่ือคณะกรรมการไดด้  าเนินการตามขอ้  7  แลว้  ใหป้ระธานกรรมการรายงานผล      
การประเมินตอ่นายกเทศมนตรีตามแบบหมายเลข  1    ดงันี ้
       (1)  ในกรณีท่ีผลการประเมินไมต่  ่ากวา่เกณฑห์รือมาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้นขอ้  3  ให ้         
รายงานเม่ือทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการครบหกเดือนหรือเม่ือสิน้สดุระยะเวลาท่ีขยายตามขอ้  11  (2)  
แลว้ 
       (2)  ในกรณีท่ีผลการประเมินต ่ากว่าเกณฑห์รือมาตรฐานท่ีก าหนดไวใ้นขอ้  3  ให้
รายงานเม่ือเสรจ็สิน้การประเมินแตล่ะครัง้ 

  10.   เม่ือนายกเทศมนตรไีดร้บัรายงานตามขอ้  9  (1)  แลว้ ใหป้ระกาศวา่ผูท้ดลองปฏิบตัิ
หนา้ท่ีราชการนัน้เป็นผูผ้า่นการทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการพรอ้มแจง้ใหผู้น้ัน้ทราบ และรายงานตามแบบ
หมายเลข  2  ทา้ยหลกัเกณฑนี์ ้ ไปยงัคณะกรรมการพนกังานเทศบาลภายในหา้วนัท าการนบัแตว่นั
ประกาศ 

  11.  เม่ือนายกเทศมนตรีไดร้บัรายงานตามขอ้  9  (2)  ใหด้  าเนินการดงันี ้
       (1)  ในกรณีท่ีเห็นควรใหผู้ท้ดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการออกจากราชการใหน้ายก            
เทศมนตรีแสดงความเห็นในแบบหมายเลข 1  นี ้ และมีค  าสั่งใหผู้น้ัน้ออกจากราชการโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการพนกังานเทศบาลภายในหา้วนัท าการนบัแตว่นัท่ีไดร้บัรายงานพรอ้มกบัแจง้ใหผู้น้ัน้
ทราบ  และสง่ส าเนาค าสั่งใหอ้อกไปยงัคณะกรรมการพนกังานเทศบาลภายในหา้วนัท าการนบัแตว่นัท่ีมี 
ค  าสั่ง 
       (2)  ในกรณีท่ีเห็นควรใหผู้ท้ดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการทดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการ
ตอ่ไปจนครบหกเดือน  หรือควรขยายเวลาทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการตอ่ไปอีกระยะหนึ่งเป็นเวลาสาม
เดือน  แลว้แตก่รณี  ใหแ้สดงความเห็นในแบบหมายเลข 1   แลว้แจง้ใหผู้ท้ดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการ  ผูมี้
หนา้ท่ี ดแูลการทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการ  และคณะกรรมการทราบ  เพ่ือท าการทดลองปฏิบตัหินา้ท่ี
ราชการและประเมินผลการทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการตอ่ไป 
              ในกรณีท่ีผูท้ดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการไดท้ดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการจนสิน้สดุ
ระยะเวลาท่ีขยายแลว้  และนายกเทศมนตรีไดร้บัรายงานวา่ผลการทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการของผูน้ัน้ 
ยงัต  ่ากวา่เกณฑห์รือมาตรฐานอีก  ใหน้ายกเทศมนตรีมีค  าสั่งใหผู้น้ัน้ออกจากราชการ  โดยน าความใน (1) 
มาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม 

  12.   การนบัเวลาทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการเป็นเดือนตามหลกัเกณฑ ์ นี ้ ใหน้บัวนัท่ี               
ผูท้ดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการไม่ไดม้าปฏิบตังิานรวมเป็นเวลาทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการดว้ย  และให้
นบัวนัเขา้ปฏิบตัหินา้ท่ีราชการวนัแรกเป็นวนัเริ่มตน้  และนบัวนัก่อนหนา้จะถึงวนัท่ีตรงกบัวนัเริ่มตน้นัน้ของ



เดือนสดุทา้ยแหง่ระยะเวลาเป็นวนัสิน้สดุระยะเวลาถา้ไม่มีวนัตรงกนัในเดือนสดุทา้ย  ใหถื้อเอาวนัสดุทา้ย
ของเดือนนัน้เป็นวนัสิน้สดุระยะเวลา 

  13.   พนกังานเทศบาลซึ่งอยู่ในระหวา่งทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการผูใ้ดไดร้บัแตง่ตัง้           
ใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัท่ีสงูขึน้ตามวฒุิ  ยา้ย  โอน  หรือออกจากราชการไปรบัราชการทหารตาม
กฎหมายวา่ดว้ยการรบัราชการทหารแลว้ไดร้บับรรจกุลบัเขา้รบัราชการเป็นพนกังานเทศบาลอีก                  
ใหท้ดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการ  ดงันี  ้
       (1)  กรณีไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัสงูขึน้ในสายงานเดมิตามวฒุิท่ีไดร้บั
เพิ่มขึน้หรือสงูขึน้  ใหท้ดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการตอ่เน่ืองไปกบั
ต าแหนง่เดมิ  ถา้ไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่ในระดบัสงูขึน้ในตา่งสายงานใหเ้ริ่มทดลองปฏิบตัิหนา้ท่ี         
ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการใหม่ 
       (2)  กรณียา้ยไปด ารงต าแหนง่ในสายงานเดมิ  ใหท้ดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการและ        
นบัเวลาทดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการตอ่เน่ืองกบัต าแหนง่เดมิ  ถา้ยา้ยไปด ารงต าแหนง่ในตา่งสายงานให้
เริ่มทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการใหม่ 
       (3)  กรณีโอนมาด ารงต าแหนง่ใหม ่ ใหเ้ริ่มทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการและนบัเวลา
ทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการใหม ่ เวน้แตก่รณีโอนโดยบทบญัญตัขิองกฎหมายใหท้ดลองปฏิบตัิหนา้ท่ี         
ราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการตอ่เน่ืองกบัต าแหนง่เดมิ 
       (4)  กรณีออกจากราชการไปรบัราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรบัราชการทหาร  
เม่ือไดร้บับรรจแุละแตง่ตัง้เป็นพนกังานเทศบาล ไมว่า่ในสายงานเดมิหรือตา่งสายงาน  ใหท้ดลองปฏิบตัิ
หนา้ท่ีราชการและนบัเวลาทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการตอ่เน่ืองกบัต าแหนง่เดมิ 

ประกาศ ณ วนัท่ี               พ.ศ. 2545 

 
 

   รอ้ยต ารวจเอก 
(ปรุะชยั  เป่ียมสมบรูณ)์ 

รฐัมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย 
ประธานกรรมการกลางพนกังานเทศบาล 

 
  

 
 



แบบหมายเลข 1 
แบบรายงานผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ 

ตามท่ี………………….(สว่นราชการ)…………………..ไดมี้ค าสั่ง…………./………… 
ลงวนัท่ี……...…………………แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการ  เพ่ือ 
ท าการประเมินผลการทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการของ…………………………………………ซึ่งไดร้บั 
บรรจแุละแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่……………………………………..งาน/กลุม่/ฝ่าย…………………. 
……………………กอง/ส านกั……………………………..ตัง้แตว่นัท่ี……เดือน………………….… 
พ.ศ……..…นัน้  คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการไดท้  าการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการของพนกังานเทศบาลดงักลา่ว  ผลการประเมินการทดลองปฏิบตัหินา้ท่ี            
ราชการเป็นดงันี ้
การประเมินคร้ังที ่1 
ระหวา่งวนัท่ี……เดือน….……………..พ.ศ………  ถึงวนัท่ี………เดือน………………….พ.ศ……... 

    ไมต่  ่ากว่าเกณฑห์รือมาตรฐานท่ีก าหนด 
   ต  ่ากวา่เกณฑห์รือมาตรฐานท่ีก าหนด 

              เห็นควรใหท้ดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการตอ่ไป  
   เห็นควรใหอ้อกจากราชการ 

เหตุผล……………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….. 
      (ลงช่ือ)………………………………… 
       (……………………………..) 
        ประธานกรรมการประเมินผล  
       การทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการ 
           วนัท่ี………………………………. 
**ความเหน็ของนายกเทศมนตรี 
 ………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
      (ลงช่ือ)………………………………….. 
       (………………………………..)  
      ต าแหนง่…………………………..  
      วนัท่ี…………………………………….. 
หมายเหตุ  *  ระบช่ืุอผูท้ดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการ 
              **  รายงานนายกเทศมนตรีเฉพาะกรณีต ่ากว่าเกณฑห์รือมาตรฐานท่ีก าหนด 



การประเมินคร้ังที ่ 2  หรือ  ผลการประเมินรวมเมื่อทดลองปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ 
ครบหกเดอืน 

 
 
ระหวา่งวนัท่ี……เดือน………………………พ.ศ…………ถึงวนัท่ี……เดือน……………..พ.ศ……… 

    ไมต่  ่ากว่าเกณฑห์รือมาตรฐานท่ีก าหนด 
    ต  ่ากวา่เกณฑห์รือมาตรฐานท่ีก าหนด 

               เห็นควรใหท้ดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการตอ่ไป  
    เห็นควรใหอ้อกจากราชการ 

  เหตุผล………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. 
      (ลงช่ือ)…………………………………. 
       (…………………………………) 
            ประธานกรรมการประเมินผล 
         การทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการ 
       วนัท่ี……………………………. 
 
ความเหน็ของนายกเทศมนตรี 
 ………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
      (ลงช่ือ)………………………………….. 
       (………………………………) 
      ต าแหนง่…………………………………. 
      วนัท่ี……………………………………… 
 
 
 
 
 
 



การประเมินกรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าทีร่าชการ 
 
 
ระหวา่งวนัท่ี…….เดือน…..……………..พ.ศ……….ถึงวนัท่ี..……เดือน..…………………พ.ศ…….. 
           ไมต่  ่ากวา่เกณฑห์รือมาตรฐานท่ีก าหนด 
           ต  ่ากว่าเกณฑห์รือมาตรฐานท่ีก าหนด 
 
      (ลงช่ือ)…………………………………. 
                (……….………………………...) 
          ประธานกรรมการประเมินผล 
         การทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการ 
                         วนัท่ี………………………………… 
 
ความเหน็ของนายกเทศมนตรี 

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

ต าแหนง่……………………………….  
วนัท่ี…………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบหมายเลข 2 
แบบรายงาน  ก.ท. 

 
  ดว้ย………………..(สว่นราชการ)…………………….ไดมี้ค าสั่ง………./………. 
ลงวนัท่ี……………………………บรรจแุละแตง่ตัง้…………………………………เขา้รบัราชการใน 
ต าแหนง่…………………………..งาน/กลุม่/ฝ่าย…………………………….กอง/ส านกั……………. 
โดยใหท้ดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการในต าแหนง่ท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ตัง้แตว่นัท่ี……เดือน……………………. 
พ.ศ………….เป็นตน้ไป 
  บดันีพ้นกังานเทศบาลดงักล่าวไดท้ดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการครบก าหนดแลว้                   
เม่ือวนัท่ี………..เดือน………………….พ.ศ…………รวมเป็นเวลาทัง้สิน้…………เดือน   ปรากฏว่ามีผล
การทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการไมต่  ่ากวา่เกณฑห์รือมาตรฐานท่ีก าหนดและมีความเหมาะสมท่ีจะปฏิบตัิ
หนา้ท่ีราชการในต าแหนง่ท่ีไดร้บัแตง่ตัง้ตอ่ไปได ้ ซึ่ง…………….(สว่นราชการ)…………..ไดป้ระกาศให้
เป็นผูผ้า่นการทดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการและไดแ้จง้ใหบ้คุคลดงักล่าวทราบแลว้ 

 
     (ลงช่ือ)…………………………………… 
      (……………………………..) 
     ต าแหนง่………………………………… 
     วนัท่ี…………………………………….. 
 
หมายเหตุ  *  ใหร้ะบช่ืุอผูท้ดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการทกุคน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


