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บทที
่
1
ข้อกฎหมาย และสรุปสาระสำคัญของกฎ ก.พ. ว่าด้วย

การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการ
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553

การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการเลือกสรรบุคคลที่
หน่วยงานเจ้าของตำแหน่งกำหนดกิจกรรม / งานต่างๆ ให้ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งในระดับแรกบรรจุได้ปฏิบัติจริงตามระยะเวลาที่กำหนด ในหน่วยงานนั้นๆ
ทั้งนี้ เพื่อที่หน่วยงานเจ้าของตำแหน่งจะได้ตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติในทุกๆ ด้าน
ของผู้ ที่ ไ ด้ ผ่ า นขั้ น ตอนการเลื อ กสรรมาแล้ ว ในขั้ น ตอนแรกอี ก ชั้ น หนึ่ ง ในขณะเดี ย วกั น
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเองเมื่อได้ปฏิบัติงานจริง ก็มีโอกาสได้แสดงความรู้ ความ
สามารถและใช้ชีวิตในฐานะข้าราชการใหม่ในหน่วยงานนั้น อีกทั้งได้เรียนรู้เพื่อตัดสินใจว่า
ตนเองมีความพึงพอใจในงาน และมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมขององค์การนั้นหรือไม่

ข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
1. มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 กำหนดว่า
“ผู้ได้รับบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 55 ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ และให้ ไ ด้ รั บ การพั ฒ นาเพื่ อ ให้ รู้ ร ะเบี ย บแบบแผนของทางราชการ และเป็ น
ข้าราชการที่ดี ตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวรรคหนึ่งผู้ใดมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการตามที่กำหนดในกฎ ก.พ. ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจ
สั่งบรรจุสั่งให้ผู้นั้นรับราชการต่อไป ถ้าผู้นั้นมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่ำ
กว่ามาตรฐานที่กำหนดก็ให้สั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการได้ไม่ว่าจะครบกำหนดเวลาทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วหรือไม่ก็ตาม

7

ผู้ ใ ดถู ก สั่ ง ให้ อ อกจากราชการตามวรรคสอง ให้ ถื อ เสมื อ นว่ า ผู้ นั้ น ไม่ เ คยเป็ น
ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ แต่ ทั้ ง นี้ ไ ม่ ก ระทบกระเทื อ นถึ ง การใดที่ ผู้ นั้ น ได้ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่
ราชการ หรือการรับเงินเดือนหรือผลประโยชน์อื่นใดที่ได้รับหรือมีสิทธิจะได้รับจากทาง
ราชการในระหว่างผู้นั้นอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ผู้ อ ยู่ ใ นระหว่ า งทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการผู้ ใ ดมี ก รณี อั น มี มู ล ที่ ค วรกล่ า วหาว่ า
กระทำผิดวินยั ให้ผบู้ งั คับบัญชาดำเนินการทางวินยั ตามทีบ่ ญ
ั ญัตไิ ว้ในหมวด 7 การดำเนินการ
ทางวินยั และถ้าผูน้ นั้ มีกรณีจะต้องออกจากราชการตามวรรคสองก็ให้ผบู้ งั คับบัญชาดำเนินการ
ตามวรรคสองไปก่อน
ความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสามให้ใช้บังคับกับข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งโอนมาตามมาตรา 64 ในระหว่างที่ยังทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยโดย
อนุโลม”
2. ก.พ. ได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนา
ข้าราชการ ในกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการฯ พ.ศ. 2553

เจตนารมณ์ของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
1. เพื่ อ ให้ ก ารทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการเป็ น ไปตามระบบคุ ณ ธรรม คำนึ ง ถึ ง
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคล ตลอดจนประโยชน์ของทางราชการ
2. เพื่อให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นขั้นตอนในการเลือกสรรบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
3. เพื่อให้ส่วนราชการสามารถดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมี
มาตรฐาน สะดวก คล่องตัว เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้

การมีผลบังคับใช้
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 ได้กำหนดให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด
หกสิบวันนับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป และโดยที่กฎ ก.พ.
ฉบับนี้ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 127 ตอนที่ 23 ก วันที่ 2 เมษายน
พ.ศ. 2553 ดังนัน้ กฎ ก.พ. ฉบับนีจ้ งึ มีผลใช้บงั คับตัง้ แต่ วันที่ 2 มิถนุ ายน พ.ศ. 2553
เป็นต้นไป
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สำหรับผู้ที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 21 (พ.ศ.
2542) ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ในวันที่ กฎ ก.พ. ฉบับปัจจุบันใช้บังคับ ให้ผู้นั้นทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎ ก.พ. ฉบับดังกล่าวต่อไป

		

ข้าราชการที่ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้าราชการที่ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎ ก.พ. ฉบับนี้ ได้แก่
1. ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ และได้รับแต่งตั้งให้ดำรง
ตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิ บั ติ ง าน หรื อ ตำแหน่ ง ประเภทวิ ช าการระดั บ
ปฏิบตั กิ าร โดยการสอบแข่งขันตามมาตรา 53 วรรคหนึ่ง หรือโดยการคัดเลือก
ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
2. ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ยังอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ย้าย หรือ
โอน
3. ข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งถูกสั่งให้
ออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารและ
ต่อมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญโดยแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551
4. ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งยังอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติงาน และ
โอนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญโดยได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตาม
มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

สรุปสาระสำคัญของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่
ระหว่างทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ พ.ศ. 2553 มีสาระสำคัญทีก่ ำหนดเพือ่ ให้เป็นไปตามพระ
ราชบัญญัตริ ะเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และเพื่อเสริมสร้างให้ส่วนราชการและผู้
บังคับบัญชาดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของมาตรา 59 สรุปได้ดังนี้
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1. การกำหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
กำหนดให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่ง
ที่ได้รับแต่งตั้งตามระยะเวลาที่ส่วนราชการกำหนดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน แต่
ไม่เกิน 1 ปี และในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ ก็
สามารถขยายเวลาได้ ครั้งละ 3 เดือน ไม่เกิน 2 ครั้ง รวมระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการและเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่เกิน 1 ปี

2. การนับระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
2.1 ให้เริ่มนับระยะเวลาใหม่ ในกรณี ดังนี้
• การย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกันแต่ต่างสายงาน
• การย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในตำแหน่งต่างประเภท
• การโอนทุกกรณี ยกเว้นการโอนโดยผลของกฎหมาย
2.2 ให้นับระยะเวลาต่อเนื่อง ในกรณี ดังนี้
• การย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกัน
• การย้ายไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกันต่างสายงาน แต่ภารกิจ/
งาน/กิจกรรมของงาน และเป้าหมายในการปฏิบตั งิ านของตำแหน่งใหม่สอดคล้อง
ใกล้เคียง หรือไม่แตกต่างไปจากตำแหน่งเดิม
• การโอนโดยผลของกฎหมาย
• การออกจากราชการไปรับราชการทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร
แล้วได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้กลับเข้ารับราชการอีก

10 คู่มือดำเนินการ เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ตารางสรุปการนับระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในกรณีต่างๆ
กรณี
1. ย้ายไปดำรงตำแหน่ง
• ตำแหน่งประเภทเดิม
-- สายงานเดิม
-- ต่างสายงาน
-- ต่ า งสายงาน แต่ ภ ารกิ จ งาน
และเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
สอดคล้องใกล้เคียงหรือไม่แตกต่าง
จากตำแหน่งเดิม
• ตำแหน่งต่างประเภท
2. โอนไปดำรงตำแหน่ง
• ตำแหน่งประเภทเดิม/ประเภทใหม่
• โดยผลของกฎหมาย
3. ออกจากราชการไปรับราชการทหาร
ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยการการรั บ
ราชการทหาร ต่อมาได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้งกลับเข้ารับราชการอีก

ทดลองฯ และนับระยะเวลา ทดลองฯ และนับ
ทดลองฯ ต่อเนื่องจากเวลา ระยะเวลาทดลอง
ใหม่
สิ้นสุดของตำแหน่งเดิม

P

P

P
P
P

P

P

3. การจัดทำแบบมอบหมายงาน
ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการจะต้องมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย
ภารกิจ งาน หรือกิจกรรมของงาน และเป้าหมายในการปฏิบัติงานที่คาดหวัง และชี้แจงให้
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน การประพฤติตน
รายการประเมิน วิธีการประเมิน และเกณฑ์การประเมิน รวมทั้งผลที่จะเกิดจากการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตั้งแต่เริ่มต้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
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4. การกำหนดผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
กำหนดให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมอบหมาย
ให้มีผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาอาจกำหนดให้มีจำนวน
ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มากกว่า 1 คนได้ และในระหว่างการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ส่วนราชการอาจปรับเปลี่ยน เพิ่ม หรือลดจำนวนผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้ตามความเหมาะสม

5. การพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
กำหนดให้มีการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดย
ส่วนราชการ เพื่อให้ผู้ทดลองฯได้รับการพัฒนาให้รู้ระเบียบแบบแผนของทางราชการและ
เป็นข้าราชการที่ดีภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามที่สำนักงาน ก.พ.
กำหนด ในเรื่องแนวทางการพัฒนาข้าราชการระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

6. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
6.1 องค์ประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ ประกอบด้วย 2 ส่วน
คือ
• ผลสัมฤทธิข์ องการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ ซึง่ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
-- ความสามารถในการเรียนรู้งาน
-- ความสามารถในการปรับใช้ความรู้กับงานในหน้าที่
-- ความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย
• พฤติกรรมของผูท้ ดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ ซึง่ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
-- ความประพฤติ
-- ความมีคุณธรรม จริยธรรม
-- การรักษาวินัย
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สัดส่วนคะแนน: คะแนนผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และคะแนน
พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีสัดส่วนเท่ากัน คือ 50:50
เกณฑ์การประเมิน: ต้องได้คะแนนในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
6.2 องค์ประกอบคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ส่วนราชการต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ คือ ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอีก
จำนวน 2 คน ซึ่งคณะกรรมการทั้งหมดต้องเป็นที่ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ทดลอง
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ราชการ และในกรณีที่บางหน่ ว ยงานมี จ ำนวนข้ า ราชการน้ อ ยไม่ ค รบตาม
องค์ประกอบ ก็สามารถแต่งตั้งกรรมการจากข้าราชการภายนอกหน่วยงานที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
6.3 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการดำเนินการประเมินผล
การทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการตามรายการประเมิน วิธกี ารประเมิน และเกณฑ์การประเมิน
ที่กำหนด อย่างน้อย 2 ครั้ง โดยนำผลการพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในระหว่าง
การทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ บันทึกผลการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการของผูด้ แู ลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้บังคับบัญชา
มาเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลของคณะกรรมการ

7. การส่งสำเนาคำสั่ง
ส่วนราชการส่งสำเนาคำสัง่ ให้สำนักงาน ก.พ. เฉพาะกรณีไม่ผา่ นการทดลองปฏิบตั ิ
หน้าทีร่ าชการ
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14 คู่มือดำเนินการ เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

บทที
่
2
กิจกรรมการดำเนินการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

จากข้อกฎหมายและสรุปสาระสำคัญของกฎ ก.พ. ในบทที่ 1 สามารถกำหนดกิจกรรม
ในการดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้รับผิดชอบ และปัจจัยความสำเร็จตาม
ช่วงเวลาในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้ ดังนี้
ช่วงเวลาก่อนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
การวางแผน
• กำหนดระยะเวลาทดลองฯ • ส่วนราชการ
6 เดือน – 1 ปีตามลักษณะงาน

•
•
•
•
•

ปัจจัยความสำเร็จ

• ควรพิจารณางานทุกตำแหน่ง
ก่อนว่า เวลาที่เหมาะสมควร
เป็นเท่าใด ตำแหน่งใดมีลกั ษณะ
งานที่ ใช้ ร ะยะเวลาทดลองฯ
ปกติ 6 เดือน และตำแหน่งใดมี
ลักษณะงานพิเศษทีจ่ ำเป็นต้อง
ใช้ ร ะยะเวลาในการทดลองฯ
มากกว่า 6 เดือน
กำหนดกิ จ กรรม/งาน และ • ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี • ควรดำเนิ น การวางแผนการ
เป้าหมาย ของงานในตำแหน่ง หน้ า ที่ ก ำกั บ ดู แ ลฯ ทดลองฯ ในทุ ก เรื่ อ งก่ อ น
และ/หรือ ข้าราชการ ล่วงหน้า อย่างเป็นระบบ
ทีจ่ ะมอบหมาย
ที่ได้รับมอบหมาย
จัดทำแบบมอบหมายงาน
กำหนดรายการ และรายละเอียด
ในแบบบันทึกผลการทดลองฯ
กำหนดรายการประเมินผลใน
แบบประเมินผล
กำหนดตัวผูด้ แู ลการทดลองฯ • ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง มี
หน้าที่กำกับดูแลฯ
15

ช่วงเวลาเริ่มต้นการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
การเตรียมการ
• แต่งตัง้ คณะกรรมการประเมินผล • ผูม้ อี ำนาจสัง่ บรรจุฯ • คณะกรรมการฯควรเข้าใจบทบาท
การทดลองฯ จำนวน 3 คน จาก
หน้ า ที่ค วามรั บ ผิ ด ชอบ และ
ผู้ ท่ีเ กี่ย วข้ อ งกั บ การทดลองฯ
ดำเนิ น การประเมิ น ผลตาม
ประกอบด้วย ประธาน 1 คน
ระยะเวลาที่กำหนด
และกรรมการ 2 คน
• มอบหมายงาน และชี้ แ จง • ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ซึ่ ง • ผู้บังคับบัญชาต้องมอบหมาย
ร า ย ล ะ เ อี ย ด ต า ม แ บ บ มีหน้าทีก่ ำกับดูแลฯ งานและชี้ แ จงให้ ผู้ ท ดลองฯ
มอบหมายงาน
เข้าใจอย่างชัดเจน
• ลงนามในแบบมอบหมายงาน

• ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ซึ่ ง
มีหน้าที่กำกับดูแล
ผู้ ดู แ ล ฯ แ ล ะ
ผู้ทดลองฯ

ช่วงเวลาระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
การดูแลและการพัฒนา
• พัฒนาผูท้ ดลองฯตามแนวทางที่ • ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง • ควรให้โอกาสผู้ทดลองฯ ได้รับ
สำนักงาน ก.พ. กำหนด ใน 3 ส่วน มีหน้าที่กำกับดูแลฯ การพั ฒ นาในทุ ก ด้ า นทั้ง การ
คือ ปฐมนิเทศ เรียนรูด้ ว้ ยตนเอง และ หน่วยงานการ พั ฒ นาด้ า นความรู้แ ละทั ก ษะ
และอบรมสัมมนาร่วมกัน
เจ้าหน้าที่
ในงานทีป่ ฏิบตั ิ
• สอนงาน ให้คำปรึกษา/แนะนำ • ผู้ บั ง คั บ บั ญ ช า
การปฏิบัติงานและพฤติกรรม ซึ่ ง มี ห น้ า ที่ ก ำกั บ
การทำงาน
ดูแลฯ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย

16 คู่มือดำเนินการ เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ช่วงเวลาสิ้นสุดเดือนที่ 2, 4, 6, 8, 10, หรือ 12 แล้วแต่กรณี
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
การติดตามประเมินผล
• ติ ด ตามการปฏิ บั ติ ง านและ • ผูด้ แู ลการทดลองฯ • ผูด้ แู ลฯต้องดำเนินการอย่างจริงจัง
พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติ
โดยต้ อ งติ ด ตามผลการปฏิ บัติ
หน้ า ที่ ร าชการและให้ ข้ อ มู ล
งานและพฤติกรรมทุกด้านตามที่
ย้อนกลับแก่ผทู้ ดลองฯทุก 2 เดือน
กำหนดไว้ในแบบมอบหมายงาน
โดยใช้แบบบันทึกผลการทดลองฯ
• จั ด ทำบั น ทึ ก ผลการทดลองฯ • ผูด้ แู ลการทดลองฯ • ในระหว่างการทดลองฯผู้บังคับ
และรายงานผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา
บัญชาสามารถปรับแผน หรือ
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ปรั บ เปลี่ ย น/ลด/เพิ่ ม ผู้ ดู แ ล
ประเมิ น ผลของผู้บังคับบัญชา
การทดลองฯได้ ต ามความ
และคณะกรรมการ
เหมาะสม แต่ท้งั นี้การปรับแผน
ต้ อ ง ป รั บ / เ พิ่ ม เ ติ ม แ บ บ
มอบหมายงาน แบบบั น ทึ ก
ผลการทดลองฯ และแบบ
ประเมิ น ผลของผู้บัง คั บ บั ญ ชา
ให้ ส อดคล้ อ งกั น และต้ อ งให้
ผู้ทดลองฯรับทราบด้วย
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ช่วงเวลาสิน้ สุดเดือนที่ 3, 6, 9, 12, สิน้ สุดการทดลองฯ หรือระยะเวลาทีข่ ยาย แล้วแต่กรณี
กิจกรรม
ผู้รับผิดชอบ
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ
การประเมินผล
• ประเมิ น ผลการทดลองฯ • ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่ • ควรดำเนินการประเมินผล
ทุกสิ้นรอบการประเมิน และ กำกับดูแลฯ
การทดลองฯตามระยะเวลา
ส่งผลให้คณะกรรมการ
ที่ ก ำหนด เพื่ อ ให้ มี ข้ อ มู ล
การประเมินที่เป็นปัจจุบัน
• ประชุ ม คณะกรรมการเพื่ อ • คณะกรรมการ
• ใช้ขอ้ มูลประกอบการประเมิน
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
ได้แก่
หน้าที่ราชการ
-- บันทึกผลการทดลองฯ
ของผู้ดูแลฯ
-- ผลการพัฒนา
-- ผลการประเมิ น ของ
ผู้บังคับบัญชา
• รายงานผลการประเมินต่อผูม้ ี • ประธานกรรมการ
อำนาจสัง่ บรรจุ
• ออกคำสั่งให้ผู้ทดลองปฏิบัติ • ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ
หน้ า ที่ ร าชการรั บ ราชการ
ต่อไป/ออกจากราชการ
• สั่งให้ขยายเวลา
• ก ร ณี ที่ ป ร า ก ฎ ว่ า ผ ล ก า ร • หน่วยงานการเจ้าหน้าที่
ประเมิ น ต่ ำ กว่ า มาตรฐานที่
กำหนด ให้ ส่ ง สำเนาคำสั่ ง
ให้ออกไปยังสำนักงาน ก.พ.
ภ า ย ใ น 5 วั น ท ำ ก า ร
นับแต่วันที่มีคำสั่ง

18 คู่มือดำเนินการ เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

แผนภูมิสรุปผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ส่วนราชการ

- กำหนดระยะเวลา
ทดลอง
- กำหนดรายการ
ประเมิน
- ตั้งคณะกรรมการ
ประเมินฯ
- พัฒนาผู้ทดลองฯ

คณะกรรมการ
ประเมินฯ

ผู้บังคับบัญชา

- มอบหมายงาน

ประเมินเมื่อ
ได้รับแจ้งว่า
รายงาน
ผลประเมินต่ำกว่า
มาตรฐานก่อน
รอบการประเมิน

- ดูแลการทดลองฯ/
มอบหมายผู้ดูแล
- ประเมิน
ผลการทดลอง
- บันทึกผลการ
ทดลองฯโดย
ผู้ดูแลฯ

ส่งข้อมูล

สั่งการ

ประเมินครั้งที่ 1
ประเมินครั้งที่ 2
ฯลฯ

ส่งข้อมูล

ครบระยะ
เวลา
ทดลองฯ
ไม่ชัดแจ้ง

ขยายเวลา
ทดลองฯ

ผู้มีอำนาจ
สั่งบรรจุ

ไม่ต่ำกว่า
มาตรฐาน

ไม่ครบระยะ
เวลา
ทดลองฯ

ไม่ต่ำกว่ามาตรฐาน ต่ำกว่ามาตรฐาน
ให้รับราชการ
ต่อไป

ให้ออกจาก
ราชการ

ต่ำกว่ามาตรฐาน
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20 คู่มือดำเนินการ เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

บทที
่
3
บทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง

ในการดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ส่วนราชการและผู้บังคับบัญชามีหน้าที่จะต้องดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างจริงจัง เนื่องจาก
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายของกระบวนการเลือกสรรบุคคล จึง
เป็นขั้นตอนสำคัญที่ต้องดำเนินการตามระบบคุณธรรม อย่างมีมาตรฐาน มีความเป็นธรรม
โดยพิจารณาความรู้ความสามารถ ความประพฤติ พฤติกรรมทางจริยธรรม เพื่อเลือกสรร
บุคคลที่มีความเหมาะสมกับตำแหน่งงาน และส่วนราชการ โดยส่วนราชการ ผู้บังคับบัญชา
และผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ มีบทบาทหน้าที่ในการดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 ดังนี้

บทบาทหน้าที่ของส่วนราชการเจ้าสังกัด
ดังนี้

ส่วนราชการเจ้าสังกัด โดยหน่วยงานการเจ้าหน้าที่ มีหน้าทีด่ ำเนินการในกิจกรรมต่างๆ

1. กำหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เนื่องจากข้อ 3 วรรคแรกของกฎ ก.พ. กำหนดว่า “.....ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตามระยะเวลาที่ส่วนราชการกำหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหกเดือน
แต่ไม่เกินหนึ่งปี” ดังนั้น หน่วยงานการเจ้าหน้าที่สามารถนำเสนอส่วนราชการให้กำหนด
ระยะเวลาการทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการของทุ ก ตำแหน่ ง ในส่ ว นราชการนั้ น ๆ โดย
พิจารณาว่าตำแหน่งใดควรกำหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเวลา 6 เดือน
และตำแหน่งใดมีลักษณะงานพิเศษจำเป็นต้องกำหนดระยะเวลามากกว่า 6 เดือน ทั้งนี้
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เพื่อเป็นแนวปฏิบัติร่วมกันของส่วนราชการนั้นๆ กรณีที่พิจารณาว่าส่วนราชการไม่มี
ตำแหน่งที่มีลักษณะงานพิเศษที่จำเป็นต้องกำหนดระยะเวลามากกว่า 6 เดือน จะ
พิจารณากำหนดให้มีระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 6 เดือนทุกตำแหน่งก็ได้
ตัวอย่าง ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ กำหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 6 เดือน ในขณะที่ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมาก อาจกำหนดระยะเวลา 9 เดือน เป็นต้น

2. ดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้อ 3 วรรคแรกของกฎ ก.พ. กำหนดว่า “ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53
วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 55 และข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งโอนมาบรรจุเป็น
ข้าราชการพลเรือนสามัญตาม มาตรา 64 ในระหว่างที่ยังทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง ตามระยะเวลาที่ส่วนราชการกำหนด
ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ่งปี”
ในกิจกรรมนี้หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ ต้องดำเนินการในเรื่องต่างๆ คือ
• จัดเตรียมแบบฟอร์มต่างๆ ซึ่งสามารถใช้ตัวอย่างจากคู่มือนี้ในภาคผนวก 2 - 9
เป็นแนวทางในการจัดเตรียมได้
• ประสานงานกับหน่วยงานเจ้าของตำแหน่งเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในแต่ละช่วงเวลาว่า
ใครจะต้องทำอะไร เมื่อไร และอย่างไร รวมทั้งติดตามให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในขั้นตอน
ต่างๆ ดำเนินการตามกิจกรรม และ เวลาที่กำหนดด้วย

3. นับระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
3.1 การนับระยะเวลาทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการให้นบั เป็นเดือน หรือ ปี เช่น 3 เดือน
6 เดือน 9 เดือน หรือ 1 ปี เป็นต้น
3.2 การนับระยะเวลาระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้นับวันที่ผู้ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการไม่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย เช่น วันหยุด เสาร์–อาทิตย์ วันหยุดราชการ
อื่นๆ และวันลาต่างๆ เป็นต้น
3.3 ให้นับวันเข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการวันแรก ซึ่งโดยปกติจะเป็นวันที่ได้รับการบรรจุ
และแต่งตั้ง เป็นวันเริ่มต้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนับวันก่อนหน้าจะถึงวันที่ตรง
กับวันเริ่มต้นดังกล่าวของเดือนสุดท้ายที่ครบระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็น
วันสิ้นสุดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
22 คู่มือดำเนินการ เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ตัวอย่าง วันเริ่มต้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ วันที่ 2 มกราคม วันสิ้นสุดระยะเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 6 เดือน คือ วันที่ 1 กรกฎาคม ปีเดียวกัน
กรณีวันสิ้นสุดการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตรงกับเดือน ซึ่งไม่มีวันที่ตรงกัน ให้ถือ
เอาวันสุดท้ายของเดือนนั้นเป็นวันสิ้นสุดระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตัวอย่าง วันเริ่มต้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นวันที่ 31 สิงหาคม วันสิ้นสุดการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 6 เดือน จะตรงกับวันที่ 30 กุมภาพันธ์ ซึ่งไม่มี จึงให้ถือ
เอาวันสุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ เป็นวันสิ้นสุดการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

4. พัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ส่วนราชการต้องดำเนินการพัฒนาผู้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการใน 3 ส่วน ตามที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด คือ

ส่วนที่ 1 การปฐมนิเทศ ส่วนราชการดำเนินการปฐมนิเทศเพื่อให้ผู้ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการมีความรู้เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ผู้บริหาร และวัฒนธรรมของ
ส่วนราชการ รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ส่วนที่ 2 การเรียนรู้ด้วยตนเอง ส่วนราชการให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมี
การเรียนรู้ด้วยตนเองเกี่ยวกับกฎหมาย กฎ และระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ส่วนที่ 3 การฝึกอบรมสัมมนาร่วมกัน เพื่อปลูกฝังการประพฤติป ฏิ บั ติ ตนให้เป็น
ข้าราชการทีด่ ี
ทัง้ นี้ ส่วนราชการต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จทัง้ 3 ส่วนภายในระยะเวลาทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนำผลการพัฒนามาใช้ประกอบการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หากส่วนราชการดำเนินการไม่ครบทั้ง 3 ส่วน จะถือว่าผู้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ผ่านการพัฒนาและไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

5. ส่งสำเนาคำสั่งให้ออกจากราชการไปยังสำนักงาน ก.พ. เมื่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ

เห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการออกจากราชการ ในกรณีผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการมีผลการประเมินต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด ส่วนราชการต้องส่งสำเนาคำสั่งให้ออก
จากราชการไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันที่มีคำสั่ง
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บทบาทหน้าที่ของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 มีหน้าที่ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ดังนี้

1. พิจารณาขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ข้อ 3 วรรคที่ 2 ของกฎ ก.พ. ระบุว่า “ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องให้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญผูใ้ ดทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการต่อไป ผูม้ อี ำนาจสัง่ บรรจุตามมาตรา 57
อาจขยายเวลาการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการได้ไม่เกินสองครัง้ ครัง้ ละไม่เกินสามเดือน
แต่เมื่อรวมกันแล้วระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องไม่เกินหนึ่งปี” ดังนั้น
หากส่วนราชการใดมีกรณีที่พิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความจำเป็นต้องขยายเวลาการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57 ก็สามารถขยายเวลาทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้ ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน โดยการขยายเวลาต้องดำเนินการ
ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของบุคคลนั้นๆ
ตั ว อย่ า งกรณี ที่ อ าจต้ อ งขยายเวลาเนื่ อ งจากไม่ ส ามารถประเมิ น ผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างชัดเจน
• กรณีลาคลอด ลาป่วยเป็นระยะเวลานาน ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะ
ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการหรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการหรือลา
เข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้ารับการเตรียมพล เช่น ลาคลอด 3 เดือน สามารถ
ขยายเวลา 3 เดือนได้ หรือลาป่วย 2 เดือน ก็สามารถขยายระยะเวลา 2 เดือน
เท่ากับระยะเวลาทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการทีข่ าดไปได้ เป็นต้น
• กรณีทผ่ี ลการประเมิน 2 ครัง้ แตกต่างกัน เช่น ครัง้ แรกประเมินไม่ผา่ นตามมาตรฐาน
ทีก่ ำหนด แต่ครัง้ ที่ 2 ประเมินผ่าน และส่วนราชการมีความเห็นว่า จำเป็นต้องใช้
ระยะเวลาต่อไปเพือ่ ตรวจสอบว่าบุคคลนัน้ เหมาะสมกับตำแหน่งนัน้ ๆ ตามมาตรฐาน
ทีก่ ำหนดหรือไม่ ส่วนราชการสามารถขยายเวลาได้ เป็นต้น
ตัวอย่างเกีย่ วกับการขยายระยะเวลาทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ
• ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ คือ 6 เดือน สามารถ
ขยายระยะเวลาได้ครัง้ ละ 3 เดือน ไม่เกิน 2 ครัง้ โดยรวมระยะเวลาทัง้ หมดต้อง
ไม่เกิน 1 ปี เช่น ระยะเวลาทดลองฯ 6 เดือน ขยายเวลาครัง้ ที่ 1 ระยะเวลา 3 เดือน
ครัง้ ที่ 2 3 เดือน รวมแล้ว 1 ปี
• ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 9 เดือน สามารถ
ขยายเวลาได้ไม่เกิน 2 ครัง้ ครัง้ ละไม่เกิน 3 เดือน รวมระยะเวลาทดลองปฏิบตั หิ น้าที่
24 คู่มือดำเนินการ เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ราชการทัง้ หมดแล้ว ไม่เกิน 1 ปี เช่น ระยะเวลาทดลองฯ 9 เดือน ขยายเวลา 1 ครัง้
3 เดือน หรือขยายเวลา 2 ครัง้ ครัง้ แรก 2 เดือน ครัง้ ที่ 2 เป็นเวลา 1 เดือน เป็นต้น
• ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ 1 ปี ไม่สามารถขยาย
ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ เพราะส่วนราชการไม่สามารถกำหนด
ระยะเวลาทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการเกิน 1 ปีได้
• กรณีการลาต่างๆ ทีม่ รี ะยะเวลานาน เช่น ลาป่วย ลาคลอดบุตร เป็นต้น สามารถขยาย
ระยะเวลาทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการเท่ากับระยะเวลาของการลานัน้ เพือ่ ให้มรี ะยะ
เวลาปฏิบตั งิ านในช่วงทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการนานเพียงพอทีจ่ ะประเมินผลการ
ทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการได้

2. พิจารณาและออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
ผูม้ อี ำนาจสัง่ บรรจุตามมาตรา 57 มีหน้าทีพ่ จิ ารณาและออกคำสัง่ แต่งตัง้ คณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จำนวน 3 คน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
1 คน และกรรมการอีก 2 คน ดังตัวอย่างคำสั่งในภาคผนวก 7 ทั้งนี้ คณะกรรมการต้องเป็น
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่ได้มอบหมายให้กับผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
กรณีที่หน่วยงานใดมีจำนวนกรรมการไม่เพียงพอ อาจแต่งตั้งกรรมการจากข้าราชการ
นอกหน่วยงานที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
เช่น ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ ผู้ที่สามารถเป็น
กรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการนอกเหนือจากผู้บังคับบัญชาแล้ว อาจ
ได้แก่ข้าราชการในหน่วยงานอื่นที่ผู้ทดลองฯ ได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ที่ไปเกี่ยวข้องด้วย
กรณี ที่ มีการย้ายหรือโอนผู้ทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการในระหว่ า งทดลองปฏิ บั ติ
หน้าที่ราชการ ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุของหน่วยงานใหม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการชุดใหม่ และต้องนำบันทึกผลการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ
ของผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา และผลการ
ประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ รวมทั้งผลการพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจากหน่วยงานเดิมไปใช้
พิจารณาร่วมในการประเมินของคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ชุดใหม่ด้วย
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3. พิจารณาวินิจฉัยให้ความเห็นและสั่งการเมื่อได้รับรายงานผลการประเมินจาก
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในกรณีต่างๆ ดังนี้
3.1 กรณีได้รับรายงานว่าผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมีผลการประเมิน ไม่ต่ำกว่า
มาตรฐานที่กำหนด ให้ดำเนินการดังนี้
3.1.1 แสดงความเห็นในท้ายแบบรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการ
3.1.2 มีคำสั่งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้นรับราชการต่อไป ตามตัวอย่าง
คำสัง่ ในภาคผนวก 8 พร้อมแจ้งให้ผู้นั้นรับทราบ
3.2 กรณีได้รบั รายงานว่าผูท้ ดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการมีผลการประเมินต่ำกว่ามาตรฐาน
ที่กำหนด ให้ดำเนินการดังนี้
3.2.1 หากเห็นควรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการดังกล่าวออกจากราชการ
-- แสดงความเห็นในท้ายแบบรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการ
-- มีคำสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการ ตามตัวอย่างคำสั่งในภาคผนวก 9 ภายใน
5 วันทำการนับตั้งแต่ วันที่ได้รับรายงาน พร้อมแจ้งให้ผู้นั้นทราบ
3.2.2 หากเห็นควรให้ผู้นั้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปจนครบระยะเวลา
หรือ จะขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อเป็นระยะเวลา ไม่เกิน
3 เดือน (ไม่เกิน 2 ครั้ง ไม่เกิน 1 ปี)
-- แสดงความเห็นหรือเหตุผลในท้ายแบบรายงานผลการประเมินของคณะกรรมการ
-- แจ้งผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
กรณีที่ได้ดำเนินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจนครบระยะเวลาที่ขยายแล้ว ยัง
ปรากฏผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ให้ดำเนินการสั่งให้ผู้นั้นออกจาก
ราชการตามแนวทางปฏิบัติ ในข้อ 3.2.1 โดยไม่สามารถขยายระยะเวลาได้อีก

บทบาทหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการทดลองปฏิบัติ		

		 หน้าที่ราชการ
ผูบ้ งั คับบัญชาซึง่ มีหน้าทีก่ ำกับดูแลการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ หมายถึงผูบ้ งั คับบัญชา
ผูด้ แู ลการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการของผูท้ ดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการโดยตรง เช่น ผูอ้ ำนวยการ
สำนักหรือกอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย โดยผู้บังคับบัญชาฯ ต้องดำเนินการ ดังนี้
26 คู่มือดำเนินการ เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

1. มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการปฏิบัติตามแบบ
มอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ส่วนราชการกำหนด หรือปรับใช้จาก
ตัวอย่างแบบมอบหมายงานในภาคผนวก 2 โดยแบบมอบหมายงานควรมีเนื้อหา ดังนี้
1.1 รายการมอบหมายงาน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
-- ภารกิจ งาน หรือกิจกรรมของงาน
-- เป้าหมายในการปฏิบัติงาน
1.2 รายการประเมิน ซึ่งสอดคล้องกับงานที่มอบหมาย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
1.2.1 ผลสัมฤทธิข์ องการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
• ความสามารถในการเรียนรู้งานในตำแหน่ง
• ความสามารถในการปรับใช้ความรู้กับงานในหน้าที่
• ความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย
1.2.2 พฤติกรรมของผูท้ ดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
• ความประพฤติ
• ความมีคุณธรรม จริยธรรม
• การรักษาวินัย
ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาสามารถกำหนดรายการมอบหมายงาน และรายการประเมิน
เพิ่มเติมได้ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติจริงของแต่ละตำแหน่ง รวมทั้งกำหนดรายละเอียดใน
แต่ละรายการได้ตามความเหมาะสม และเพื่อให้สอดคล้องกับการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการในแต่ละรอบการประเมิน ผู้บังคับบัญชาอาจกำหนดรายการสมรรถนะหลัก
และสมรรถนะประจำตำแหน่ง เพิ่มในรายการประเมินพฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยก็ได้
1.3 กำหนดมาตรฐานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ คือ
1.3.1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และคะแนน
พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้มีสัดส่วนเท่ากัน คือ
50 : 50 เช่น กำหนดคะแนนผลสัมฤทธิข์ องการทดลองปฏิบตั หิ น้าที่
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ราชการ 100 คะแนน : คะแนนพฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 100 คะแนน เป็นต้น
1.3.2 เกณฑ์ผา่ นการประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ คือ ผูท้ ดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องได้คะแนนในแต่ละส่วน ได้แก่ผลสัมฤทธิ์
ของการทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการและพฤติ ก รรมของผู้ ท ดลอง
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการไม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อ ยละ 60 จึ ง จะถื อ ว่ า ผ่ า น
มาตรฐานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
2. ชี้แจงให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเข้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน การ
ประพฤติตน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และมาตรฐานการประเมินผล รวมทัง้ ผลทีจ่ ะ
เกิดขึน้ จากการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ เพือ่ ความเข้าใจทีต่ รงกันตั้งแต่เริ่มต้นการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ
3. ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือมอบหมายให้มีผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ
ในกรณี ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชากำหนดให้ มี กิ จ กรรมการทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการที่
หลากหลาย หรือกำหนดให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไปทดลองปฏิบัติงานในงานต่างๆ
หลายงาน ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาสามารถกำหนดให้ มี ผู้ ดู แ ลการทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ
มากกว่า 1 คน หรืออาจปรับเปลี่ยนผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามความ
เหมาะสม โดยกำหนดให้สอดคล้องกับแผนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
4. สนับสนุนการพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อให้รู้ระเบียบแบบแผนของทาง
ราชการและเป็นข้าราชการทีด่ ี ภายในระยะเวลาทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ
5. ประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ ทุก 3 เดือน เพือ่ ใช้เป็นข้อมูลประกอบการ
ประเมิ น ผลของคณะกรรมการประเมิ น ผลการทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ ตามแบบ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ส่วนราชการกำหนด หรือปรับใช้จากตัวอย่าง
ในภาคผนวก 4 ทั้งนี้ ในการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการควรใช้ข้อมูลจาก
การติดตามประเมินผลของผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการประกอบการประเมินด้วย
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บทบาทหน้าที่ของผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมีหน้าที่ ดังนี้
1. สอนงาน ให้คำปรึกษา/แนะนำเกีย่ วกับวิธกี ารทำงาน ความรูเ้ กีย่ วกับงาน และอืน่ ๆ
ที่เกี่ยวข้อง
2. ให้คำปรึกษา/แนะนำเกี่ยวกับพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในที่ทำงาน วัฒนธรรม
องค์การ การเป็นข้าราชการที่ดี จรรยาบรรณ/จริยธรรม ฯลฯ
3. ติ ด ตามผลการทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ ตามรายการที่ ก ำหนดในแบบ
มอบหมายงาน และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป
4. จัดทำบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุก
2 เดือน ตามแบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ส่วนราชการกำหนด
หรื อปรับใช้จากตัวอย่างในภาคผนวก 3 เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการประเมิ น ผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้บังคับบัญชา และคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

การสอนงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับ
การสอนงานและการให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น ผู้ดูแล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ควรมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการสอนงานและให้
ข้อมูลย้อนกลับที่ดีในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อที่จะช่วยให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไป
ด้วยความราบรื่นและเกิดประสิทธิภาพ โดยมีข้อแนะนำ ดังนี้
การสอนงาน (Coaching)
การสอนงานเป็นวิธกี ารให้ความรูใ้ นการทำงาน โดยมีการมอบหมายงานเพือ่ ให้ปฏิบตั ิ
งานและเรียนรูง้ านไปพร้อมกัน
ผูด้ แู ลการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการควรเป็นตัวอย่างทีด่ ใี นการปฏิบตั งิ าน ทำหน้าที่
เป็นผู้สอนงานโดยอธิบาย/ชี้แจงเกี่ยวกับงานที่ต้องปฏิบัติตามที่ได้มีการมอบหมายในแบบ
มอบหมายงาน วิธปี ฏิบตั งิ าน ติดตามผลและแก้ไขปัญหาทีอ่ าจเกิดขึน้ เพือ่ พัฒนาให้ผทู้ ดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น ให้ข้อมูล คำแนะนำต่างๆ รวมทั้งช่วยเหลือ ให้
กำลังใจ ให้โอกาสผูท้ ดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการในการแก้ไขข้อบกพร่องทีอ่ าจเกิดขึน้
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การให้ข้อมูลย้อนกลับ (Feedback)
การให้ข้อมูลย้อนกลับที่ดี ผู้ให้จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการให้ โดย
ควรมีการวางแผน พิจารณาและซักซ้อมก่อนดำเนินการ ทั้งนี้ การให้ข้อมูลย้อนกลับใน
บรรยากาศที่เป็นมิตรจะเป็นประโยชน์มาก
ความหมายของการให้ข้อมูลย้อนกลับ
การให้ขอ้ มูลย้อนกลับในการติดตามผลการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ เป็นเครือ่ งมือ
อย่างหนึ่งในการสื่อสารระหว่างผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและผู้ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ โดยผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นผู้ให้ข้อมูลต่างๆ ทั้งในเรื่อง
การทำงาน และเรื่องอื่นๆ ที่เกิดขึ้นในกระบวนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อเป็น
แรงเสริมให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิดการเรียนรู้งานและมีพัฒนาการที่เหมาะสม
รวมทั้งเป็นการสื่อสารสองทาง ให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้รับทราบข้อมูล และมี
โอกาสในการซักถาม ทำความเข้าใจ และให้ข้อมูลในส่วนของตนในโอกาสเดียวกัน
ลักษณะการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ที่มีประสิทธิภาพ ได้แก่
• การบอกเป้าหมายของการให้ข้อมูลย้อนกลับ
• การบอกเล่าในลักษณะของการแบ่งปันข้อมูล ไม่ใช่การตำหนิ หรือกล่าวโทษ
• การมุ่งที่ผลของงานหรือพฤติกรรมมากกว่าตัวบุคคล
• การให้อย่างเฉพาะเจาะจงในเรื่องเกี่ยวกับงาน
• การให้โอกาสผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ให้ข้อมูล หรือซักถาม
• การสรุปและสนับสนุนให้กำลังใจ
ประโยชน์ของการให้ข้อมูลย้อนกลับที่ดี
การให้ขอ้ มูลย้อนกลับอย่างสร้างสรรค์ ด้วยความจริงใจ จะช่วยให้เกิดสัมพันธภาพทีด่ ี
เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน สร้างความเข้าใจที่ตรงกัน เป็นประโยชน์ในการติดตามงาน
และแจ้งความคาดหวังที่ต้องการ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการพัฒนางาน รวมทั้งสร้างเสริม
พฤติกรรมการปฏิบัติงานและพฤติกรรมอื่นๆ ให้ดียิ่งขึ้น
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ดังนั้นในกรณีที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ผู้อื่นทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติ
หน้าทีร่ าชการแทน ผูบ้ งั คับบัญชาต้องเลือกผูท้ จี่ ะมอบหมายจากผูท้ มี่ คี วามรู้ ความเข้าใจในระเบียบ
แบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการทีด่ ี โดยควรพิจารณาคุณสมบัตอิ นื่ เพิม่ เติม เช่น
1. ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงกว่าผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
-- กรณีผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในตำแหน่งประเภททั่วไป ผู้ดูแล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอาจอยู่ในตำแหน่งประเภททั่วไปหรือ
ประเภทวิชาการได้
-- กรณีผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ผู้ดูแล
การทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการควรอยู่ ใ นตำแหน่ ง ประเภทวิ ช าการ
เช่นเดียวกัน หากไม่มี ผู้บังคับบัญชาควรเป็นผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติ
หน้าทีร่ าชการเอง เว้นแต่ในสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน/หน่วยงานนัน้ ไม่มขี า้ ราชการ
ในตำแหน่งประเภทวิชาการเลย ก็สามารถมอบหมายผู้ดำรงตำแหน่ง
ประเภททั่วไปได้ แต่ควรเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญงานขึ้นไป
2. มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน มีผลการปฏิบัติงานดี และมีพฤติกรรม
ทางจริยธรรมที่ดี
3. มีความสามารถในการสอนงาน ถ่ายทอดความรู้ในงานให้เข้าใจได้ง่าย
4. มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถประสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ดี
5. มีวุฒิภาวะ (Maturity) ทางอารมณ์ ควบคุมตนเองได้ และสามารถรับฟังความ
คิดเห็นที่แตกต่างของผู้อื่นได้
6. มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงานและการเป็นข้าราชการ

บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ
หน้าที่ของคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีหน้าที่ในการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยประธานกรรมการ ทำหน้าที่รายงานผลการประเมินต่อ
ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
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ระยะเวลาที่ต้องประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ต้องประเมินผู้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการทุก 3 เดือน อย่างน้อย 2 ครั้ง เช่น
• กรณีกำหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 6 เดือน ให้ประเมินครั้งแรกเมื่อ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้ว 3 เดือน และประเมินครั้งที่ 2 เมื่อทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ 6 เดือน
• กรณีกำหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 9 เดือน ประเมินทุก 3 เดือน
รวม 3 ครั้ง
• กรณีกำหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 1 ปี ประเมินทุก 3 เดือน รวม
4 ครั้ง
• กรณีกำหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 8 เดือน ประเมิน 3 ครั้ง
เมื่อครบ 3 เดือน 6 เดือน และ 8 เดือน
ส่วนกรณีที่มีการขยายระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ คณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จะต้องประเมินเมื่อครบระยะเวลาที่กำหนด
ขยายด้วย

การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการดำเนินการประเมินผลตาม
รายการประเมิน และมาตรฐานการประเมินที่กำหนด ตามแบบประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ส่วนราชการกำหนดหรือปรับใช้จากตัวอย่างในภาคผนวก 5 โดยให้
นำผลการพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
บันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ
ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา มาเป็นข้อมูลประกอบการประเมินผลของคณะกรรมการ
ทั้งนี้ เมื่อคณะกรรมการ ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเรียบร้อยแล้ว
ให้รายงานผลต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ เพื่อดำเนินการต่อไป ตามตัวอย่างแบบรายงานการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในภาคผนวก 6

32 คู่มือดำเนินการ เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

บทที
่
4
คำถาม – คำตอบ
คำถาม

การกำหนดระยะเวลาทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการและการขยายเวลาของกฎ ก.พ.
ฉบับนี้แตกต่างจากฉบับเดิมอย่างไร
คำตอบ 1. การกำหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ซึ่งเป็นกฎ ก.พ. ฉบับเดิม กำหนดระยะ
เวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 6 เดือน สำหรับทุกตำแหน่ง แต่กฎ ก.พ.
ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการมีความยืดหยุ่นในการกำหนดระยะ
เวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้สอดคล้องกับความต้องการของตำแหน่ง
ส่วนราชการจึงสามารถกำหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นเวลา
มากกว่า 6 เดือน แต่ไม่เกิน 1 ปีได้ ตามลักษณะงานที่ต้องใช้เวลาในการ
พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมกับตำแหน่งของผู้ผ่านการเลือกสรรและได้
รับการบรรจุเข้ารับราชการ เช่น กำหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
9 เดือน เป็นต้น
2. การขยายเวลาจากระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่กำหนดไว้
กฎ ก.พ. ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ซึ่งเป็นกฎ ก.พ. ฉบับเดิม กำหนดให้
ขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 3 เดือน แต่กฎ ก.พ. ฉบับนี้
กำหนดให้ส่วนราชการสามารถขยายเวลาได้ไม่เกิน 2 ครัง้ ครัง้ ละไม่เกิน 3 เดือน
เมื่อรวมระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทั้งหมดต้องไม่เกิน 1 ปี เช่น
กำหนดเวลาทดลองฯ 6 เดือน สามารถขยายได้ ครั้งละ 3 เดือน 2 ครั้ง หรือ
กำหนดเวลาทดลองฯ 9 เดือน สามารถขยายได้เพียง 1 ครั้ง 3 เดือน หรือ
2 ครั้ง ครั้งแรก เป็นเวลา 2 เดือน ครั้งที่ 2 เป็นเวลา 1 เดือน เป็นต้น
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คำถาม

การขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการสามารถทำได้ในกรณีใดบ้าง

คำตอบ ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎ ก.พ. ฉบับนี้ สามารถขยายได้
ทุกกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งไม่สามารถติดตามประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยไม่จำเป็นต้องขยายเฉพาะกรณี
ที่จะไม่ผ่านมาตรฐานที่กำหนดเพียงอย่างเดียว เช่น กรณีลาคลอด 3 เดือน
หรือลาป่วย 2 เดือน เป็นต้น ทั้งนี้ เมื่อนับระยะเวลาทดลองฯรวมระยะเวลาที่
ขยายด้วยแล้ว ต้องไม่เกิน 1 ปีี
คำถาม

ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการที่มอบหมายงานผู้ทดลองฯเป็นลายลักษณ์อักษรต้องเป็นระดับใด
คำตอบ ต้องเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดที่ทำหน้าที่กำกับดูแลผู้นั้น เช่น ระดับสำนัก/กอง
ก็หมายถึง ผู้อำนวยการสำนัก/กอง ส่วนกรณีที่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ปฏิบัติงานอยู่คนละที่กับผู้บังคับบัญชาข้างต้น ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่กำกับ
ดูแลการปฏิบัติงาน ณ สถานที่นั้นจะเป็นผู้มอบหมายงานแทนได้
คำถาม ผู้บังคับบัญชาจะจัดทำแบบแบบมอบหมายงานอย่างไร
คำตอบ
- ก่อนจัดทำแบบมอบหมายงาน ผู้บังคับบัญชาควรทบทวนข้อมูลการ
วิเคราะห์งานของตำแหน่ง และกำหนดงานที่ต้องปฏิบัติซึ่งควรเป็นงานที่ปฏิบัติ
จริง พร้อมกำหนดความรู้ ความสามารถ ทักษะ พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
พฤติกรรมทางจริยธรรม และอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน
		
- หลังจากนั้นกำหนดงาน / กิ จกรรมที่ จะมอบหมาย ซึ่ ง ต้อ งกำหนด
เป้าหมายที่คาดหวังของผลงานภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
พร้อมทั้งกำหนดผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ลงในแบบมอบหมาย
งาน
ทัง้ นี้ สำนักงาน ก.พ. ได้จดั ทำตัวอย่างแบบมอบหมายงานไว้ในภาคผนวก 2
ซึ่งส่วนราชการสามารถนำไปปรับใช้ หรือออกแบบใหม่ให้เหมาะสมกับแต่ละ
หน่วยงานได้ สำหรับการมอบหมายงานนี้ ส่วนราชการสามารถพิจารณาว่า
ตำแหน่งดังกล่าวควรมอบหมายให้ปฏิบัติงาน ณ ที่ใดบ้าง และอาจมอบหมาย
งานเพียงงานเดียว หรือหลายงานก็ได้
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คำถาม ใครควรทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำตอบ		
1. ผู้บังคับบัญชา หรือ
		
2. ผู้บังคับบัญชามอบหมายให้ผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและเป็นตัวอย่าง
ที่ดี ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลฯแทน กรณีที่กำหนดให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใน
หลายงาน อาจกำหนดจำนวนผู้ดูแลฯมากกว่า 1 คนได้
คำถาม

หากไม่มีผู้ดูแลการทดลองฯที่เป็นข้าราชการในตำแหน่งประเภทเดียวกันกับ
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ควรดำเนินการอย่างไร
คำตอบ ผู้บังคับบัญชาสามารถมอบหมายผู้ดูแลฯจากผู้ที่อยู่ในตำแหน่งต่างประเภทได้
- กรณีผู้ทดลองฯเป็นข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป สามารถ
มอบหมายผู้ดูแลฯที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการได้
- กรณีผู้ทดลองฯเป็นข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ แต่ไม่
สามารถมอบหมายผู้ดูแลฯที่ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการให้ผู้บังคับบัญชาทำ
หน้าทีเ่ ป็นผูด้ แู ลฯ เอง เว้นแต่ในสถานทีป่ ฏิบตั งิ าน/หน่วยงานนัน้ ไม่มขี า้ ราชการ
ในตำแหน่งประเภทวิชาการ ก็สามารถแต่งตั้งผู้ดูแลฯที่ดำรงตำแหน่งประเภท
ทั่วไปได้ แต่ควรเป็นผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงานขึ้นไป
คำถาม

เมื่อกำหนดตัวผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วสามารถเปลี่ยน เพิ่ม
หรือลดได้หรือไม่
คำตอบ กรณีที่มีเหตุผลสมควร ผู้บังคับบัญชาสามารถเปลี่ยน เพิ่มหรือลดผู้ดูแลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ตามความเหมาะสม โดยกำหนดรายละเอียดใน
แบบมอบหมายงาน และแจ้งให้ผู้ทดลองฯรับทราบด้วย
คำถาม

ใครเป็นผู้มีหน้าที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และรายงานผล
การประเมินดังกล่าว เสนอต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ
คำตอบ		
1. คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทำหน้าที่
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และ
		
2. ประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ ทำหน้าที่
รายงานผลการประเมินดังกล่าว เสนอต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุ
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คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการควรเป็นระดับใด มี
ความเกี่ยวข้องกับผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างไร หากไม่สามารถหา
กรรมการได้ครบจำนวน 3 คน ควรดำเนินการอย่างไร
คำตอบ กฎ ก.พ. ไม่ ไ ด้ ก ำหนดระดั บ ตำแหน่ ง ของคณะกรรมการไว้ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ความ
คล่องตัวตามความเหมาะสมของแต่ละหน่วยงาน โดยเจตนารมณ์ต้องการให้
คณะกรรมการเป็นผู้มีวุฒิภาวะหรืออาวุโสพอที่จะประเมินผู้อื่นได้ และสามารถ
ให้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านของผู้ ถู ก ประเมิ น ได้ อ ย่ า งชั ด แจ้ ง ทั้ ง นี้
ส่วนราชการสามารถแต่งตั้งข้าราชการในส่วนราชการอื่นที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
กั บ ผู้ ท ดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการเป็ น กรรมการได้ แต่ ไ ม่ ค วรแต่ ง ตั้ ง ผู้ ที่ อ ยู่
ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยกันเป็นกรรมการ
คำถาม

ผูม้ อี ำนาจสัง่ บรรจุ สามารถมอบอำนาจการแต่งตัง้ คณะกรรมการ ให้ผวู้ า่ ราชการ
จังหวัดได้หรือไม่
คำตอบ ได้
คำถาม

หากผู้ ท ดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการย้ า ยไปปฏิ บั ติ ร าชการที่ ห น่ ว ยงานอื่ น ใน
ส่วนราชการเดียวกันจะต้องดำเนินการอย่างไร
คำตอบ กรณีนี้ หน่วยงานใหม่ตอ้ งดำเนินการจัดทำแบบมอบหมายงาน มอบหมายผูด้ แู ลฯ
และแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการประเมิ น ชุ ด ใหม่ โดยนำบั น ทึ ก ผลการทดลองฯ
ของผู้ดูแลการทดลองฯ ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชา และผลการประเมิน
ของคณะกรรมการชุดเดิมมาใช้ประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการในครั้งต่อไปด้วย ทั้งนี้ การพิจารณาว่าผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ดังกล่าวจะต้องเริม่ ต้นทดลองฯใหม่ หรือทดลองฯต่อเนือ่ ง ให้เป็นไปตามทีก่ ฎ ก.พ.
กำหนด คือ
1. ถ้าย้ายไปดำรงตำแหน่งซึง่ เป็นตำแหน่งประเภทเดียวกันแต่ตา่ งสายงาน
ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยให้เริ่มนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
นับแต่วันที่ดำรงตำแหน่งใหม่
2. ถ้าย้ายไปดำรงตำแหน่งประเภทเดียวกันต่างสายงาน แต่ภารกิจ งาน
หรื อกิจกรรมของงาน และเป้าหมายในการปฏิ บั ติ ง านของตำแหน่ ง ใหม่ นั้ น
สอดคล้อง ใกล้เคียง หรือไม่แตกต่างไปจากตำแหน่งเดิม จะให้ทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการต่อไปโดยให้นับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อจากที่ได้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งเดิมก็ได้
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คำถาม

ข้อ 7 ในกฎ ก.พ. ระบุว่า กรณีที่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการย้ายไปดำรง
ตำแหน่งประเภทเดียวกันต่างสายงาน แต่ภารกิจ งาน หรือกิจกรรมของงาน
และเป้ า หมายในการปฏิ บั ติ ง านของตำแหน่ ง ใหม่ ส อดคล้ อ ง ใกล้ เ คี ย งหรื อ
ไม่แตกต่างไปจากตำแหน่งเดิม จะให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปโดย
นับเวลาทดลองฯต่อจากตำแหน่งเดิมได้ ส่วนราชการจะพิจารณาความสอดคล้อง
ความใกล้เคียง หรือความไม่แตกต่าง ของภารกิจระหว่างตำแหน่งเดิม และ
ตำแหน่งใหม่อย่างไร
คำตอบ เจตนารมณ์ของกฎ ก.พ. ข้อนี้ต้องการให้ส่วนราชการใช้ดุลพินิจโดยพิจารณา
ลั ก ษณะงานตามข้ อ เท็ จ จริ ง ระหว่ า งตำแหน่ ง เดิ ม และตำแหน่ ง ใหม่ ดั ง นั้ น
ส่วนราชการจึงสามารถพิจารณาความสอดคล้องของภารกิจฯระหว่างตำแหน่งเดิม
และตำแหน่งใหม่ได้โดยการพิจารณาลักษณะงานตามความเป็นจริง
คำถาม ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไปช่วยราชการในส่วนราชการอื่นได้หรือไม่
คำตอบ กฎ ก.พ. กำหนดให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจะต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่ง ตั้ ง ในระยะเวลาที่ ส่ ว นราชการกำหนด โดยมี
เจตนารมณ์ให้การดำเนินการเรื่องนี้เป็นไปอย่างจริงจัง มีความเที่ยงธรรม และ
ได้มาตรฐาน เพื่อให้เป็นกระบวนการเลือกสรรบุคคลขั้นสุดท้ายที่มีคุณภาพ และ
ประสิ ท ธิ ภ าพ ให้ ไ ด้ บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ความสามารถ และความประพฤติ
เหมาะสมเข้ารับราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง กรณีนี้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการจึงต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งจนครบ
ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ส่วนราชการกำหนด
คำถาม

หากเลยระยะเวลา 6 เดือนมาแล้ว เช่น 1-2 เดือน ส่วนราชการยังไม่ได้ประเมินผล
การทดลองฯ ไม่ได้รายงานผลการทดลองฯ และไม่ได้แจ้งให้ผู้ทดลองฯทราบ จะ
ถือว่าข้าราชการผู้นั้นผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยอัตโนมัติหรือไม่
คำตอบ ไม่ถือว่าผ่านโดยอัตโนมัติ หน่วยงานการเจ้าหน้าที่ควรรีบประสานให้มีการ
จัดประชุมคณะกรรมการประเมิ น ผลการทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ และ
ประเมินผลการทดลองฯ ตามความเป็นจริงโดยเร็ว หากผู้ทดลองฯมีผลการ
ประเมินต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด ก็ต้องดำเนินการตามที่กำหนดในกฎ ก.พ.
คื อ ให้ อ อกจากราชการตามวั น ที่ ใ นคำสั่ ง ให้ อ อก แต่ ทั้ ง นี้ จะไม่ ก ระทบกั บ
เงินเดือนที่ได้รับไปแล้วทั้งหมด ดังนั้น จึงต้องดำเนินการตามระยะเวลาที่
กำหนดอย่างเคร่งครัด และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กฎ ก.พ. ฉบับนี้ กำหนดให้
ต้ อ งมี บั น ทึ ก ผลการทดลองฯของผู้ ดู แ ลการทดลองฯ ทุ ก 2 เดื อ น ผลการ
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ประเมินของผู้บังคับบัญชา และผลการพัฒนาตามที่กำหนด มาใช้ประกอบการ
ประเมินผลของคณะกรรมการด้วย
คำถาม

กรรมการประเมินผลการทดลองฯ หากได้รับการแต่งตั้งแล้ว ต่อมาขอลาออก
ได้หรือไม่
คำตอบ ได้ โดยควรต้องมีเหตุผลในการลาออกที่เหมาะสม
คำถาม

หากยังดำเนินการพัฒนาผู้ทดลองฯไม่ครบ 3 ส่วน ภายในระยะเวลาทดลองฯ
จะมีผลอย่างไร
คำตอบ หากผู้ทดลองฯไม่ผ่านการพัฒนา ทั้ง 3 ส่วน และภายในระยะเวลาทดลองฯจะ
ถือว่า ไม่ผา่ นการทดลองฯ ดังนัน้ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องจึงต้องดำเนินการพัฒนา
ผู้ทดลองฯให้ครบทั้ง 3 ส่วน ภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำถาม

การโอนข้าราชการประเภททั่วไปเป็นประเภทวิชาการในระหว่างที่ยังทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่ ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการใหม่หรือไม่
คำตอบ การโอนทุกประเภทในระหว่างทีย่ งั ทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ ต้องทดลองปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการใหม่ทั้งหมด ยกเว้นการโอนโดยผลของกฎหมาย เช่น การยุบเลิก
ส่วนราชการซึง่ มีผลให้ขา้ ราชการต้องถูกโอนไปรับราชการในส่วนราชการอืน่ กรณีนี้
ข้ า ราชการที่อยู่ในระหว่างทดลองฯไม่ ต้ อ งเริ่ ม ทดลองฯใหม่ แต่ ใ ห้ ท ดลองฯ
ต่อเนื่องจากเดิมไปได้
คำถาม

ข้าราชการทีอ่ ยูร่ ะหว่างทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการสามารถลาศึกษาต่อในประเทศ
หรือต่างประเทศได้หรือไม่
คำตอบ ในเรื่องนี้มีระเบียบปฏิบัติตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1013.8.5/ว22 ลง
วันที่ 15 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญไปศึกษาเพิม่ เติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบตั กิ ารวิจยั ในประเทศ
ข้อ 4 (1) ที่กำหนดว่า “ในกรณีที่มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ข้าราชการที่
ยังอยู่ในระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไปศึกษาเพิ่มเติม ให้กระทำได้
ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเป็นการเฉพาะรายจากผู้มีอำนาจอนุมัติ” และ ระเบียบ
สำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการให้ขา้ ราชการไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบตั กิ ารวิจยั
และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. 2549 ข้อ 14 ที่กำหนดว่า “การให้ข้าราชการที่
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อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ ต่างประเทศ
จะกระทำมิได้”
คำถาม

ผูท้ อี่ อกจากราชการเพราะไม่ผา่ นการทดลองฯ จะกลับเข้ารับราชการใหม่ได้หรือไม่

คำตอบ มาตรา 59 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ระบุวา่ “ผูใ้ ดถูกสัง่
ให้ออกจากราชการตามวรรคสอง (วรรคสอง “...ถ้าผูน้ นั้ มีผลการประเมินทดลอง
ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการต่ำกว่ามาตรฐานทีก่ ำหนดก็สงั่ ให้ผนู้ นั้ ออกจากราชการได้...”)
ให้ถือเสมือนว่าผู้นั้นไม่เคยเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ....” ดังนั้น ผู้ที่ออกจาก
ราชการเพราะไม่ผ่านการทดลองฯ จึงสามารถสอบแข่งขันฯ/คัดเลือก เพื่อบรรจุ
เข้ารับราชการใหม่ได้
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ภาคผนวก
ภาคผนวก 1 กฎ ก.พ. ว่ า ด้ ว ยการทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการและการพั ฒ นา
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553
ภาคผนวก 2 ตัวอย่างแบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ภาคผนวก 3 ตัวอย่างแบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สำหรับผู้ดูแล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)
ภาคผนวก 4 ตั ว อย่ า งแบบประเมิ น ผลการทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ (สำหรั บ
ผู้บังคับบัญชา)
ภาคผนวก 5 ตั ว อย่ า งแบบประเมิ น ผลการทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ (สำหรั บ
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)
ภาคผนวก 6 ตัวอย่างแบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(สำหรับประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)
ภาคผนวก 7 ตัวอย่างคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ
ภาคผนวก 8 ตัวอย่างคำสัง่ ให้ขา้ ราชการทีม่ ผี ลการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการไม่ตำ่ กว่า
มาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
ภาคผนวก 9 ตั ว อย่ า งคำสั่ ง ให้ ข้ า ราชการออกราชการเพราะผลการทดลองปฏิ บั ติ
หน้าที่ราชการต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด
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ภาคผนวก 1
Á¨n¤ ÒÓØ °¸É ÓÔ 

®oµ Ô×
(สำเนา)
¦µ·µ»Á¬µ

Ó Á¤¬µ¥ ÓÖÖÔ

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบกฎ ก.พ.
ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการ
ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553
……………………..
 .¡.

ªnµoª¥µ¦¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦Â¨³µ¦¡´µ oµ¦µµ¦
หลักการ
¸É°¥¼n¦³®ªnµ¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนา
ÓÖÖÔ
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้า¡.«.
ที่ราชการ

เหตุผล °µ«´ ¥°Îµ µµ¤ªµ¤Ä¤µ¦µ Ù (Ö) Â¨³¤µ¦µ ÖÚ Â®n ¡¦³¦µ´ ´· ¦³Á¸¥ 
โดยที่ มาตรา
แห่ ง พระราชบั
ญ ญั ติ รÉ¤ะเบี
พ.ศ.µ´๒๕๕๑
oµ¦µµ¦¡¨Á¦º
° ¡.«.๕๙ÓÖÖÒ
°´Á}®¤µ¥¸
¸´ยบข้´า·ราชการพลเรื
µ¦³µ¦Á¸É¥อª´นµ¦Î
··
กำหนดให้
รับบรรจุ
้งให้¦³°´
ดำรงตำแหน่
งตามมาตรา
่ง หรืÂ¨³¤µ¦µ
อมาตรา ×Õ
๕๕
Â¨³Á¦¸£µ¡ผู้ได้°»
¨ ¹แÉละแต่
¤µ¦µงตัÓÚ
¤µ¦µ
ÔÒ ¤µ¦µ๕๓
ÔÔวรรคหนึ
¤µ¦µ ÕÔ
และข้
กงานส่วนท้
องถิ่น´ ซึ่ง´โอนมาบรรจุ
เป็นÃ ¥°µ«´
ข้าราชการพลเรื
อนสามัญตาม
°¦´าราชการ
¦¦¤¼ หรื
Â®nอพนั
¦µ°µµ´
¦Å¥
· Ä ®o  ¦³Î µ Åo
¥ °Î µ µµ¤´
´ ·
มาตรา ๖๔ ในระหว่างที่ยังทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและให้
Â®nรับ®¤µ¥
´·³¦´
¤¦¸¹°° .¡. Åªo ´n°Å¸
ได้
การพัฒ.¡.
นาเพืÃ¥°»
่อให้รู้ร¤ะเบี
ยบแบบแผนของทางราชการและเป็
นข้Ê าราชการที่ดี และมีผล
Ò  .¡. ¸บÊÄัต®oิหÄ oน้า´ที´่ราชการตามที
Á¤ºÉ°¡oÎµ®®·
ª´´Ânก.พ.
ª´´จึµª´
 ¦³µ«Ä
การประเมิo°นการทดลองปฏิ
่กำหนดในกฎ
งจำเป็
นต้องออก
¦µ·ก.พ.
µ»นีÁ¬µÁ}
oÅ
กฎ
้
°o Ó Ä .¡. ¸Ê
“nª¦µµ¦” ®¤µ¥ªµ¤ªnµ ¦¤ ®¦º°nª¦µµ¦¸ÉÁ¦¸¥ºÉ°°¥nµ°ºÉÂ¨³¤¸µ³Å¤nÉÎµªnµ¦¤
Â¨³Ä®o®¤µ¥ªµ¤¦ª¤¹Îµ´µ¦´¤¦¸oª¥
o° Ô ¼o Å o ¦´  µ¦¦¦» Â ¨³Ân  ´Ê  µ¤¤µ¦µ ÖÔ ª¦¦®¹É  ®¦º ° ¤µ¦µ ÖÖ
Â¨³ oµ¦µµ¦®¦º°¡´µnªo°·É¹ÉÃ°¤µ¦¦»Á} oµ¦µµ¦¡¨Á¦º°µ¤´µ¤¤µ¦µ ×Õ
Ä¦³®ªnµ¸É¥´¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦ Ä®o¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦ÄÎµÂ®n¸ÉÅo¦´Ân´Ê
µ¤¦³¥³Áª¨µ¸Énª¦µµ¦Îµ® ¹Éo°Å¤no°¥ªnµ®Áº°ÂnÅ¤nÁ·®¹Ée
Ä¦¸¸É¤¸ªµ¤ÎµÁ}o°Ä®o oµ¦µµ¦¡¨Á¦º°µ¤´¼oÄ¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦n°Å
¼o¤¸°Îµµ´É¦¦»µ¤¤µ¦µ ÖØ °µ ¥µ¥Áª¨µµ¦¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦ÅoÅ¤nÁ·°¦´Ê
¦´Ê¨³Å¤nÁ·µ¤Áº° ÂnÁ¤ºÉ°¦ª¤´Â¨oª¦³¥³Áª¨µ¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦o°Å¤nÁ·®¹Ée

42 คู่มือดำเนินการ เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิ
®oµ ÔØ บัติหน้าที่ราชการ
Á¨n¤ ÒÓØ °¸É ÓÔ 
¦µ·µ»Á¬µ
Ó Á¤¬µ¥ ÓÖÖÔ
และการพัฒนาข้าราชการทีอ่ ยูร่ ะหว่างทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ พ.ศ. 2553

Ä¦³®ªnµµ¦¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦ Ä®o¤¸µ¦¡´µ oµ¦µµ¦Á¡ºÉ°Ä®o¦¼o¦³Á¸¥ÂÂ
°µ¦µµ¦Â¨³Á} oµ¦µµ¦¸É¸ Ã¥Ä®oº°ªnµ¦³¥³Áª¨µÄµ¦¡´µ´¨nµªÁ}Áª¨µ¨°
……………….
·´·®oµ¸É¦µµ¦oª¥
Õ ¼o´´´µo°ÎµÁ· µ¦ÄÁ¦º
É°µ¦¨°·
·®oµ¸É¦µµ¦Â¨³¡´
 µ
อาศัo°ยอำนาจตามความในมาตรา
8(5) และมาตรา
59 แห่ง´พระราชบั
ญญัติระเบี
ยบ
¦µµ¦µ¤อน.¡.
Ä®oÁ}อัÅµ¤®¨´
µ¦¸Éªn่มµµ¦¨°·
´·®oµ¸É¦µµ¦Á}
´Ê°ด
ข้าoµราชการพลเรื
พ.ศ.¸Ê 2551
นเป็นกฎหมายที
ีบทบัญญัติบางประการเกี
่ยวกับการจำกั
สิ»ทธิoแµละเสรี
ภาพของบุคคล
ซึ่งมาตรา
ประกอบกั
มาตรา
มาตรา
มาตรา 43
และ
¥ °¦³ªµ¦Á¨º
°¦¦»
¨Á oµ29
¦´¦µµ¦¸
É¤¸บ¦³·
·£µ¡31Â¨³Á¡º
É°Ä®o33oµ¦µµ¦¸
É¨°
มาตรา
ฐธรรมนู
ญแห่
งราชอาณาจั
กรไทย บัญญัติให้กoµระทำได้
ยอำนาจตาม
·´·®o64µ¸É¦ของรั
µµ¦´
Ê ¦¼o¦³Á¸
¥ÂÂ
°µ¦µµ¦Â¨³Á}
¦µµ¦¸โÉดยอาศั
¸
บทบัญญัตo°ิแห่Öงกฎหมาย
จึงออกกฎ
ดังต่อไปนี
้
Ä®o¼o´´ก.พ.
´โดยอนุ
µ¹É¤¸®มoัตµิค¸ณะรั
ÉÎµ´ฐ¼มนตรี
Â¨µ¦·
´·µ ก.พ.
° oµไว้
¦µµ¦¸
É¨°·
´·
®oµ¸É¦ข้µµ¦¤°®¤µ¥µÁ}
°´่อ¬¦Ä®o
oµ¦µµ¦¸Éบ¨°·
´ว·®ันoถัµด¸จากวั
É¦µµ¦µ¤
o° Ô
อ 1 กฎ ก.พ. นี้ให้¨µ¥¨´
ใช้บังคั¬r
บเมื
พ้นกำหนดหกสิ
วันนับแต่
นประกาศใน
· จ´ จานุ
· ¹É เ°¥n
µ o °เป็¥oน°ต้¦³°o
ª ¥£µ¦·  µ®¦º ° ·  ¦¦¤ °µ Â¨³Áj µ ®¤µ¥Äµ¦
ราชกิ
บกษา
นไป
·´·µ ¦ª¤´Êo°¸ÊÂÄ®o oµ¦µµ¦¸É¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦Á oµÄ°¥nµ´ÁÁ¸É¥ª´
ข้อ 2 ในกฎ ก.พ. นี้
µ¦¦³¡§· ª·¸·´·µ ¦µ¥µ¦¦³Á¤· ª·¸µ¦¦³Á¤· Â¨³Árµ¦¦³Á¤·¨µ¦¨°
หมายความว่
หรือส่วนราชการที
่ออย่างอื
·´·®“ส่oวµนราชการ”
¸É¦µµ¦ ¦ª¤´
Ê¨¸É³Á·า กรม
¹Êµµ¦¨°·
´·®่เoรียµ¸กชื
É¦µµ¦o
ª¥่นและมีฐานะไม่ต่ำ
กว่ากรม และให้
มายความรวมถึ
งสำนัo° กÖงานรั
ฐมนตรีด้วย ´·®oµ¸É¦µµ¦Îµ®oµ¸É°µ
o° × หÄ®o
¼o´´´µµ¤
¼Â¨µ¦¨°·
Â¨³Ä®oข้อÎµ¦¹3 ¬µÂ³Î
Ê·µ¤¦³Á¤·
´·®oµ¸É¦่งµµ¦
Â¨³´Î55
µ´และ
¹
ผู้ได้รµับ¦ª¤´
การบรรจุ
และแต่งตั้ง¨µ¦¨°·
ตามมาตรา 53 วรรคหนึ
หรือมาตรา
ข้¨µ¦¨°·
าราชการหรือพนัก´งานส่
องถิน่ °Áº
ซึง่ โอนมาบรรจุ
เป็นข้าราชการพลเรื
อนสามัญ ตามมาตรา
·®oµ¸วÉ¦นท้
µµ¦»
° Á¡ºÉ°¦³°µ¦¦³Á¤·
¨µ¦¨°·
´·®oµ64
¸É
ในระหว่
¦µµ¦ างที่ยังทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับ
แต่งตั้ง ตามระยะเวลาที
่ส่วนราชการกำหนด
น้อยกว่าหกเดืoµ¦µµ¦¸
อนแต่ไม่É¤เ¸กิªµ¤¦¼
นหนึo่งªµ¤Á
ปี oµÄ
Ä¦¸¸ÉÁ®È¤ª¦
¼o´´´µµ¤ ซึo°่งต้Öองไม่
°µ¤°®¤µ¥Ä®o
Ä¦³Á¸ในกรณี
¥ÂÂ
°µ¦µµ¦Â¨³µ¦Á}
 oµ¦µµ¦¸Éอ¸ นสามั
Îµ®oµญ
¸ÉÁผู}้ ใดทดลองปฏิ
¼o¼Â¨µ¦¨°·
ที่ มี ค วามจำเป็
น ต้ อ งให้ ข้ า ราชการพลเรื
บั ติ ห น้า´ที· ่
ราชการต่
อไป ผู้มีอำนาจสั
่งบรรจุÄµ¦¸
ตามมาตรา
อาจขยายเวลาการทดลองปฏิ
บัติหน้า´ที· ่
®oµ¸É¦µµ¦µ¤ª¦¦®¹
ÉÂÅo
Ê Ä®o¼oÅo57¦´¤°®¤µ¥´
Îµ´¹¨µ¦¨°·
ราชการได้
ไม่เกินสองครั้งÉ ครั้งละไม่เกินสามเดือน แต่เมื่อรวมกันแล้วระยะเวลาทดลองปฏิบัติ
®oµ¸É¦µµ¦µ¤ª¦¦®¹
หน้าที่ราชการต้
เกินหนึ่งปี °µ¤´¼oÄ°¥¼nÄ¦³®ªnµ¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦ oµ¥oµ¥Å
o° Øองไม่
oµ¦µµ¦¡¨Á¦º
Îµ¦Îในระหว่
µÂ®n¹าÉงการทดลองปฏิ
Á}ÎµÂ®n¦³Á£Á¸
Â¨³µ¥µÁ¸
¥ª´ฒนาข้
Ä®oา¨°·
´่·อ®ให้
oµร¸ู้รÉ¦ะเบี
µµ¦
บัติหน้¥าª´ที่ราชการ
ให้มีการพั
ราชการเพื
ยบ
n°ÅÃ¥Ä®o´Áª¨µ¨°·´·®นoข้µ¸าÉ¦ราชการที
µµ¦n°µ¸
ÉÅo¨°·
´·®oµ¸É¦µµ¦ÄÎฒµนาดั
Â®nงÁ·กล่¤าว
แบบแผนของทางราชการและเป็
่ดี โดยให้
ถือว่าระยะเวลาในการพั
เป็นเวลาทดลองปฏิ
บัติห°µ¤´
น้าที่ราชการด้
ย µ¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦ oµ¥oµ¥ÅÎµ¦ÎµÂ®n
oµ¦µµ¦¡¨Á¦º
¼oÄ°¥¼nÄว¦³®ªn
¹ÉÁ}ข้ÎอµÂ®n
ª´ชาต้
 Ânองดำเนิ
nµµ¥µ
Ä®o¨°·
´·®oµ¸É¦µµ¦Ã¥Ä®o
¦·É¤´Áª¨µ
4 ¦³Á£Á¸
ผู้บังคับบั¥ญ
นการในเรื
่องการทดลองปฏิ
บัติหน้าที่รÁาชการและ
´ · ® oµ ¸É ¦ µµ¦´
´  ¸เป็ÉนÎ µ ¦Î
µ Â®n กÄ®¤n
o µ Á}  Î µ Â®n บ¦³Á£Á¸
¥ ª´ 
พั¨°·
ฒนาข้าราชการตามกฎ
ก.พ.Ân
นี้ ªให้
ไปตามหลั
การทีÂn
่ว่าการทดลองปฏิ
ัติหน้าที่ราชการ
µµ¥µÂn
£µ¦· µ®¦º°·¦¦¤
°µ
µ®¤µ¥Äµ¦·
µÂ®n
เป็Â¤oนขั³n
้นตอนสุ
ดท้ายของกระบวนการเลื
อกสรรบุ
คคลเข้Â¨³Áj
ารับราชการที
่มีประสิทธิ´ภ·µ
าพ °Î
และเพื
่อให้
´Ê°¨o
° Ä¨oÁ¸บ¥ัติ ห®¦ºน้°าÅ¤n
nµÅµÎ
µÂ®nยบแบบแผนของทางราชการและเป็
Á·¤ ³Ä®o¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦น
ข้Ä®¤n
าราชการที
่ทดลองปฏิ
ที่รÂาชการนั
้น รู้ระเบี
ข้nา°ราชการที
ÅÃ¥Ä®o่ด´ี Áª¨µ¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦n°µ¸ÉÅo¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦ÄÎµÂ®nÁ·¤ÈÅo
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ข้อ 5 ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้า®o
ที่กµำกัÔÙ
บดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการที่ทดลอง
ปฏิ
ิหน้าที°¸
่ราชการมอบหมายงานเป็
น¦µ·
ลายลั
กษณ์
อักษรให้ข้าราชการทีÓ่ทดลองปฏิ
ัติหน้าที่
Á¨n¤บัตÒÓØ
É ÓÔ 
µ»
Á¬µ
Á¤¬µ¥ บÓÖÖÔ
ราชการตามข้อ 3 ปฏิบัติ ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยภารกิจ งานหรือกิจกรรมของงาน
และเป้าหมายในการปฏิ
บัติงาน
้งต้องชีµ¨°·
้แจงให้ข้าราชการที
ดลองปฏิ
ัติหน้µา¦Î
ที่รµาชการ
oµ¦µµ¦¡¨Á¦º°µ¤´
¼oÄรวมทั
°¥¼nÄ¦³®ªn
´·®oµ¸É¦่ทµµ¦
oµ¥oµบ¥ÅÎ
Â®n
เข้¹ÉาÁ}ใจอย่
งชัดเจนเกี
่ยวกับการประพฤติ
ตน¤ วิÄ®oธีปฏิ¨°·
บัติงาน´รายการประเมิ
น วิธีกÁ¦·ารประเมิ
 ÎµาÂ®n
¨³¦³Á£´
ÎµÂ®nÁ·
·®oµ¸É¦µµ¦Ã¥Ä®o
É¤´Áª¨µน
และเกณฑ์
นผลการทดลองปฏิ
บัติหÄ®¤n
น้าที่ราชการ รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้นจากการ
¨°·ก´ารประเมิ
·®oµ¸É¦µµ¦´
Ânª´¸ÉÎµ¦ÎµÂ®n
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย

o µ ¦µµ¦¡¨Á¦º ° µ¤´  ¼o Ä °¥¼n Ä ¦³®ªn µ ¨°· ´ · ® o µ ¸É ¦ µµ¦ o µ Ã°Å
อ 6 Ä®¤nให้Ä®o
ผู้บัง¨°·
คับบัญชาตามข้
5 ดูแลการทดลองปฏิ
บัติหน้าที่ราชการทำหน้
าที่
Îµ¦Îµข้Â®n
´·®oµ¸อÉ¦µµ¦Ã¥Ä®o
Á¦·É¤´Áª¨µ¨°·
´·®oµ¸É¦µµ¦
สอนงาน
คำปรึÄ®¤n
กษาแนะนำ
รวมทั้งติดตามประเมิ
นผลการทดลองปฏิ
าที่ราชการ
´Ânª´¸Éและให้
Îµ¦ÎµÂ®n
ÂnoµÁ}µ¦Ã°Ã¥¨
°®¤µ¥Ä®o
¨°·´·®บoัตµ¸ิหÉ¦น้µµ¦n
°Å
และจัดทำบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกสองเดือน เพื่อประกอบการประเมินผล
Ã¥Ä®o´Áª¨µ¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦n°µ¸ÉÅo¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦ÄÎµÂ®nÁ·¤
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
oµ¦µµ¦¡¨Á¦º°µ¤´¼oÄ°¥¼nÄ ¦³®ªnµ¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦ Â¨³Åo°°µ
ในกรณี
ี่เห็นสมควร ผู้บังคับบัµญoªชาตามข้
อ 5 อาจมอบหมายให้
ข้าราชการที
่มีความ
¦µµ¦Á¡ºÉ°Å¦´ท¦µµ¦®µ¦µ¤®¤µ¥ªn
¥µ¦¦´¦µµ¦®µ¦
oµÅo¦´µ¦¦¦»
¨´Á oµ¦´¦µµ¦
รู้ความเข้าใจในระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเป็นข้าราชการที่ดี ทำหน้าที่เป็นผู้
µ¤¤µ¦µ ×Ô Ä®o¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦n°ÅÃ¥Ä®o´Áª¨µ¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦
ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามวรรคหนึ่งแทนได้ ในการนี้ ให้ผู้ได้รับมอบหมายจัดทำ
ÉÅo¨°·´·®บoัตµ¸ิหÉ¦น้µµ¦ÄÎ
µÂ®nÁ·¤ ่ง
บัnน°µ¸
ทึกผลการทดลองปฏิ
าที่ราชการตามวรรคหนึ
o° Ù µ¦¡´µ oµ¦µµ¦¡¨Á¦º°µ¤´¸É°¥¼n¦³®ªnµ¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦Á¡ºÉ°Ä®o
ข้
อ
7 ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้า
¦¼o¦³Á¸¥ÂÂ °µ¦µµ¦Â¨³Á} oµ¦µµ¦¸É¸ Ä®oÎµÁ·µ¦Ä¦³ªµ¦ ´n°Å¸Ê
ย้ายไปดำรงตำแหน่งซึ่งเป็นตำแหน่งประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกัน ให้ทดลองปฏิบัติ
(Ò) µ¦¤·
Á«Á¡º
Ä®o¤¸ªµ¤¦¼oÁ¸É¥ª´บัตÃ¦¦o
°Îµµ®o
µ¸É ¼่ไoด้¦·ท®ดลองปฏิ
µ¦ Â¨³ª´บัต¦¦¤
หน้าที่ราชการต่
อไปโดยให้
นับÉ°เวลาทดลองปฏิ
ิหน้าทีµ่ราชการต่
อจากที
ิหน้าที่
°nª¦µµ¦ ¦ª¤´
ราชการในตำแหน่
งเดิมÊ¦oµ ª´Â¨³Îµ¨´ÄÄ®o¼o¸É°¥¼n¦³®ªnµ¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦
(Ó) µ¦Á¦¸¥ ¦¼oo ª¥Á°Á¡ºÉ °Ä®o ¤¸ ªµ¤¦¼o Á ¸É¥ ª´  ®¤µ¥  Â¨³¦³Á¸¥ ÂÂ
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าย้ายไปดำรง
°µ¦µµ¦
ตำแหน่
งซึ่งเป็นตำแหน่งประเภทเดียวกันแต่ต่างสายงาน ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยให้
(Ô) µ¦°¦¤´บ¤¤µ¦n
Á¡ºÉ°¨¼ บ{แต่
µ¦¦³¡§·
·´·Ä®o
Á} แต่
oµ¦µµ¦¸
¸
เริ่มนับเวลาทดลองปฏิ
ัติหน้ªา¤´
ที่ราชการนั
วันที่ดำรงตำแหน่
งใหม่
ถ้าเป็นÉตำแหน่
ง
ประเภทเดีµ¦Î
ยวกัµนÁ· แม้µ¦¡´
จะต่างสายงานแต่
ภารกิÉ  จÂ¨³µ¦¦³Á¤·
งานหรือกิจกรรมของงาน
และเป้
µµ¤ª¦¦®¹
 ¨µ¦¡´  µ
Ä®o Áา}หมายในการ
 Åµ¤¸É
ปฏิ
ิงานของตำแหน่
Îµ´บัตµ
.¡. Îµ®งใหม่นั้นสอดคล้อง ใกล้เคียง หรือไม่แตกต่างไปจากตำแหน่งเดิม จะให้
ทดลองปฏิ
บัติหน้าที่ราชการต่อไปโดยให้นับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อจากที่ได้
Ä®onª¦µµ¦Îµ¨µ¦¡´µµ¤ª¦¦®¹ÉÅÄo¦³°µ¦¦³Á¤· ¨µ¦¨°
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งเดิมก็ได้
·´·®oµ¸É¦µµ¦oª¥
ข้าราชการพลเรื
นสามัญผู¨µ¦¨°·
้ใดอยู่ในระหว่างทดลองปฏิ
ัติหน้า°¼
ที่ราชการถ้
าย้ายไปดำรง
o° Ú Ä®o¤¸ อµ¦¦³Á¤·
´· ®oµ ¸É¦บµµ¦
o¨°·
´·® oµ ¸É
ตำแหน่งซึ่งเป็นตำแหน่งคนละประเภทกับตำแหน่งเดิม ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยให้
µo°¥°¦´บÊัติหÃ¥¦´
Â¦Ä®oบ¦³Á¤·
·®oµ¸É¦µµ¦¤µÂ¨oªÁ}Áª¨µ
เริ¦µµ¦°¥n
่มนับเวลาทดลองปฏิ
น้าที่รÊาชการนั
แต่วันÁ¤ºทีÉ°่ด¨°·
ำรงตำแหน่ง´ใหม่
µ¤Áº° Â¨³¦´Ê¸É°Ä®o¦³Á¤·Á¤ºÉ°¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦¤µÂ¨oªÁ}Áª¨µ®Áº°
ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าโอนไปดำรง
µ¦Îµ®Áª¨µµ¦¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦Á·ªnµ®Áº° ®¦º°¤¸µ¦ ¥µ¥
ตำแหน่งÄ¦¸
ใหม่ ให้¸É¤ท¸ดลองปฏิ
บัติหน้าที่ราชการโดยให้เริ่มนับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
Áª¨µ¨°·

´

·
®
o
µ
¸
É
¦
µµ¦
¦³Á¤·
 ¨µ¦¨°·´·®oµ¸É ¦µµ¦Á¤º
É°¦Î
นับแต่วันที่ดำรงตำแหน่งใหม่ แต่Ä®oถ้าเป็
นการโอนโดยผลของกฎหมายให้
ทดลองปฏิ
บัตµิห®
น้าที่
¦³¥³Áª¨µ´อ¨n
ª¥ นับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อจากที่ได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการต่
ไปµªo
โดยให้

ราชการในตำแหน่งเดิม

44 คู่มือดำเนินการ เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดอยู่ในระหว่
งทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และได้ออกจาก
®oµ าÔÚ
ราชการเพื
ไปรับÉ ราชการทหารตามกฎหมายว่
วยการรับราชการทหารÓ ถ้Á¤¬µ¥
าได้รับการบรรจุ
Á¨n¤ ÒÓØ ่อ°¸
ÓÔ 
¦µ·µ»าÁด้¬µ
ÓÖÖÔ
กลับเข้ารับราชการตามมาตรา 63 ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปโดยให้นับเวลาทดลอง
ปฏิบัติหน้าo°ที่รÒÑ
าชการต่
อจากที
่ได้ทดลองปฏิ
น้าที่ราชการในตำแหน่
Ä¦³®ªn
µ¨°·
´·®oบµ¸ัตÉ¦ิหµµ¦o
µ¼o´´´µµ¤งเดิo°ม × Åo¡·µ¦µÂ¨oª
Á®Èªnµ¼ข้oอ¨°·
´·®ฒ
oµนาข้
¸É¦µµ¦¼
oÄnµ³¤¸อนสามั
¨µ¦¨°·
´า·®งทดลองปฏิ
oµ¸É¦µµ¦É
8 การพั
าราชการพลเรื
ญที่อยู่ระหว่
บัตÎµิหªnน้µา¤µ¦µ
ที่ราชการ
เพื
ให้รู้ระเบี
นข้าราชการที
ดำเนินµการในกระบวนการ
¸É่อÎµ®
°µยบแบบแผนของทางราชการและเป็
°Ä®o³¦¦¤µ¦¦³Á¤·¨µ¦¨°·
´·®o่ดµ¸ี É¦ให้µµ¦Î
Á·µ¦¦³Á¤·¨
ดังต่อไปนี้
µ¦¨°· ´· ® oµ ¸É ¦ µµ¦n ° ¦Î µ ®Áª¨µ¦³Á¤· ¸É Î µ®Åªo Â¨o ª¦µ¥µ¨µ¦
การปฐมนิเทศเพื
ีความรูÄ®o
้เกี่ย¼o¤วกั¸°Îµบµ´
โครงสร้
าง อำนาจหน้
าที่ ¡·ผู้บµ¦µ´
ริหารÉµ¦
และ
¦³Á¤·(1)¨µ¦¨°·
´·®่ อoให้
µ¸มÉ¦µµ¦
É¦¦»
µ¤¤µ¦µ ÖØ
วัฒนธรรมของส่วนราชการ รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่
µ¤ o° ÒÕ ÈÅo
ราชการ
ÒÒ ยµ¦¦³Á¤·
¨µ¦¨°·
´้เ·®กีo่ยµวกั
¸É¦บµµ¦
Ä®o¦³Î
Ã¥¼o´´ยบแบบแผน
´µµ¤
(2) o°การเรี
นรู้ด้วยตนเองเพื
่อให้มีความรู
กฎหมาย
กฎ µและระเบี
o° Ö Â¨³³¦¦¤µ¦¦³Á¤·¨µ¦¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦ µ¤¨Îµ´ Â¨oªÄ®o¦µ¥µ¨
ของทางราชการ
µ¦¦³Á¤·
 ¨µ¦¨°·
·®oนµเพื
¸É¦่อµµ¦n
¼o¤¸°Îµµ´Éป¦¦»
Á¡ºÉ°¡·่ดµ¦µ
(3) การอบรมสั
มมนาร่ว´มกั
ปลูกฝัง°การประพฤติ
ฏิบัติตµ¤¤µ¦µ
นให้เป็นข้ÖØ
าราชการที
ี
´Éµ¦n°Å
การดำเนินการพัฒนาตามวรรคหนึ่ง และการประเมินผลการพัฒนา ให้เป็นไปตามที่
ÒÓกำหนด
Ä®o¼o¤¸°Îµµ´É¦¦»µ¤¤µ¦µ ÖØ Ân´Ê³¦¦¤µ¦¦³Á¤·¨µ¦¨°
สำนักงาน o°ก.พ.
·´·®ให้oสµ่ว¸นราชการนำผลการพั
É¦µµ¦ ¦³°oª¥ฒ¦³µ¦¦¤µ¦
Â¨³¦¦¤µ¦°¸
Îµª°
Ã¥o°
นาตามวรรคหนึ่งไปใช้
ประกอบการประเมิ
นผลการทดลอง
Ânบ´ัตÊµ
ปฏิ
ิหน้าทีoµ¦µµ¦¸
่ราชการด้ÉÁ¸วÉ¥ยª o°´µ¸É¼o¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦Åo¦´¤°®¤µ¥µ¤ o° Ö
µ¦¦³Á¤·
¨µ¦¨°·
´·®oบµ¸ัตÉ¦ิหµµ¦Ä®o
¦³Á¤·µ¨´
¤§·บÍ ัต°µ¦
ข้อ o°9 ÒÔ ให้
มีการประเมิ
นผลการทดลองปฏิ
น้าที่ราชการของผู
้ทดลองปฏิ
ิหน้าที่
ราชการอย่
โดยครั้งแรกให้
ประเมิ
นเมื่อทดลองปฏิ
บัติหน้Ã¥Ä®o
าที่ราชการมาแล้
วเป็น
¨°·า´งน้
·®oอµยสองครั
¸É¦µµ¦้ง Â¨³¡§·
¦¦¤ °¼
o¨°·
´·®oµ¸É¦µµ¦
Îµ´¹¨µ¦
เวลาสามเดื
้งที่สองให้
ประเมินเมื่อµ
ทดลองปฏิ
บัติหo°น้าÙที¤µ¦³°µ¦¦³Á¤·
่ราชการมาแล้วเป็นเวลา
¨°·´อ·®นoµ¸และครั
É¦µµ¦µ¤
o° × Â¨³¨µ¦¡´
oµ¦µµ¦µ¤
oª¥
หกเดือน
Ä®o nª ¦µµ¦Î µ®¦µ¥¨³Á°¸¥  °µ¦¦³Á¤·  ¨µ¦¨°·´ ·® oµ ¸É¦ µµ¦
ในกรณีที่มีการกำหนดเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเกินกว่าหกเดือน หรือมีการ
Ã¥Änª °¨´¤§·Í °µ¦¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦°¥nµo°¥o°Îµ®Ä®o¦³°oª¥
ขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเมื่อครบ
ªµ¤µ¤µ¦Äµ¦Á¦¸งกล่
¥¦¼าoวด้
µวยªµ¤µ¤µ¦Äµ¦¦´Äoªµ¤¦¼o´µÄ®oµ¸É Â¨³ªµ¤ÎµÁ¦È
กำหนดระยะเวลาดั
°µ¸
o¦´¤°®¤µ¥
ª °¡§·
o¨°·
¸É¦ชาตามข้
µµ¦ °¥nอµo
¥
ข้อÉÅ10
ในระหว่ าÂ¨³Än
งทดลองปฏิ
บั ติ หน้¦¦¤
า ที่ ร°¼
าชการถ้
า ผู้ บั ง´คั·®บoบัµญ
6 °ได้
µ®Ä®oวเห็
¦³°o
ªµ¤¦³¡§·
»¦¦¤้ ใ ดน่
¦·¥า¦¦¤
¬µª·´¥ บั ติ ห น้ า ที่
พิo°จÎ
ารณาแล้
น ว่ า ผู้ªท¥ดลองปฏิ
บั ติ ห น้ªµ¤¤¸
า ที่ ราชการผู
จะมีผÂ¨³µ¦¦´
ลการทดลองปฏิ
ราชการต่³Âµ¦¦³Á¤·
ำกว่ามาตรฐานที่ก¨´
ำหนด
คณะกรรมการประเมิ
นผลการทดลองปฏิ
บัติ
¤§·อาจขอให้
Í °µ¦¨°·
´·®oµ¸É ¦µµ¦
Â¨³¡§·¦¦¤ °
หน้าที่ราชการดำเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนครบกำหนดเวลา
¼o¨°·
´·®oµ¸É¦µµ¦
Ä®o¤¸´nªÁnµ´ Â¨³¼
o¨°·´·®oบµ¸ัตÉ¦ิหµµ¦o
°Åo³Â
ประเมิ
นที่กำหนดไว้
แล้วรายงานผลการประเมิ
นผลการทดลองปฏิ
น้าที่ราชการ
ให้ผู้มี
ÄÂn¨³n่งªบรรจุ
Å¤nตo°ามมาตรา
¥ªnµ¦o°¥¨³®·
¹³ºสั°่งªnการตามข้
µnµµ¦¦³Á¤·
´·®oµ¸É¦µµ¦
อำนาจสั
57 พิจารณา
อ 14 ก็¨µ¦¨°·
ได้
µ¤¤µ¦µ¸ÉÎµ®

45

ข้อ 11 การประเมินผลการทดลองปฏิ
ัติหน้าที่ราชการ ให้กระทำโดยผู้บังคับบัญชา
®oµ บÕÑ
ตามข้
อ 5 และคณะกรรมการประเมิ
นผลการทดลองปฏิ
แล้วให้
Á¨n¤ ÒÓØ
°¸É ÓÔ 
¦µ·µ»Á¬µ บัติหน้าที่ราชการÓ ตามลำดั
Á¤¬µ¥ บÓÖÖÔ
รายงานผลการประเมินผลการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการต่อผูม้ อี ำนาจสัง่ บรรจุตามมาตรา 57
o° ÒÕ่งการต่
Á¤ºÉ°Åo
¦´¦µ¥µ¨µ¦¦³Á¤·¨µ¦¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦Â¨oª Ä®o¼o¤¸
เพื่อพิจารณาสั
อไป

°Îµµ´ข้Éอ¦¦»
ÖØ ÎµÁ·
µ¦´ตามมาตรา
¸Ê
12 µ¤¤µ¦µ
ให้ผู้มีอำนาจสั
่งบรรจุ
57 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ
(Ò)
Ä¦¸

É
¸

¨µ¦¦³Á¤·

Å¤n

Î
É
µ
ªn
µ
¤µ¦µ¸
ÉÎµ®และกรรมการอี
Ä®o¤¸Îµ´ÉÄ®oกจำนวนสองคน
¼o¨°·´·
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ
®oµ¸อÉ¦µµ¦´
¦´¦µµ¦n
°Åเ่ กีÂ¨oย่ วข้
ªÂoองกั
Ä®oบงานที
¼o´Ê¦µ
โดยต้
งแต่งตัง้ Êจากข้
าราชการที
ผ่ ทู้ ดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการได้รบั มอบหมาย
ตามข้อ 5(Ó) Ä¦¸¸É¨µ¦¦³Á¤·ÉÎµªnµ¤µ¦µ¸ÉÎµ® Ân¼o¤¸°Îµµ´É¦¦»µ¤¤µ¦µ ÖØ
Á®Èª¦ ¥µ¥Áª¨µ¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦ Ä®o´É ¥µ¥Áª¨µ¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦°°ÅÅo
ข้อ 13 การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของ
µ¤¸
Á
É
®È
¤ª¦บัตÂnิหÁน้¤ºาÉ°ที¦ª¤´
Â¨oªoและพฤติ
°Å¤nÁ·ก®¹
Éeµ¤ o°้ทดลองปฏิ
Ô ª¦¦°
Ê Ä®oÂÁ®»
การทดลองปฏิ
่ราชการ
รรมของผู
บัติหÄµ¦¸
น้าที่ราชการ
โดยให้น¨ำ
 Åªooª¥ Â¨oªบÂoัติหÄ®o
´·®oอµ¸6É¦µµ¦Â¨³¼
oÁ¸É¥ฒª นาข้
o°¦µÁ¡º
É°ÎµÁ· µ¦
บั®¦ºน°ทึªµ¤Á®È
กผลการทดลองปฏิ
น้าที¼o่ร¨°·
าชการตามข้
และผลการพั
าราชการตามข้
อ8
n°Åµ¤ .¡. ¸Ê นด้วย
มาประกอบการประเมิ
(Ô) Ä¦¸¸É¦³Á¤· ¨µ¦¨°·´·®o µ¸É¦µµ¦n°¦Îµ®Áª¨µ¦³Á¤· 
ให้ส่วนราชการกำหนดรายละเอียดของการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
Â¨³¦µªn
µ¨µ¦¦³Á¤·
ÉÎµ์ ขªnองการทดลองปฏิ
µ¤µ¦µ¸ÉÎµ®บั ตÂnิ หน้¼o¤า¸°ทีÎµµ´
É¦¦»าµ¤¤µ¦µ
Á®Èª¦
โดยในส่
ว นของผลสั
ม ฤทธิ
่ ร าชการอย่
งน้ อ ยต้ ÖØ
อ งกำหนดให้
Ä®o¨°·วย´ความสามารถในการเรี
·®oµ¸É¦µµ¦n°Å Ä®oย´ÉÄ®o
¨°·
´ ·®oµ¸É¦µµ¦n°Åบใช้Äµ¦¸
Â
ประกอบด้
นรู้งาน
ความสามารถในการปรั
ความรูÊ ้กÄ®o
ับงานใน
Á®»าที¨®¦º
° ªµ¤Á®È  Åªoจของงานที
o ª ¥ Â¨o ª Âo
¼o  ¨°·และในส่
´ · ® o µ ¸วนของพฤติ
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Á¡ºÉ°บÎัตµÁ·ิหน้µ¦n
°Åµ¤
¸Ê องกำหนดให้ประกอบด้วย ความประพฤติ ความมีคุณธรรม
ปฏิ
าที่ราชการ
อย่า.¡.
งน้อยต้
จริยธรรม(Õ)และการรั
นัย ÉÎµªnµ¤µ¦µ¸ÉÎµ® Â¨³¼o¤¸°Îµµ´É¦¦»µ¤¤µ¦µ ÖØ
Ä¦¸กษาวิ
¸É¨µ¦¦³Á¤·
Á®ÈªnµÅ¤n
ª¦Ä®o¨°·นผลสั
´·®oมµ¸ฤทธิ
É¦µµ¦n
°Å®¦º°Å¤nª¦บัต¥µ¥Áª¨µ¨°·
´·®oµ¸กÉ¦รรมของ
µµ¦
คะแนนการประเมิ
์ของการทดลองปฏิ
ิหน้าที่ราชการ และพฤติ
¸Îµ´ÉÄ®oบ¼oัต´Êิห°°µ¦µµ¦£µ¥Ä®o
Îµµ¦
Ânª´¸้ทÉÅดลองปฏิ
o¦´¦µ¥µ
¼o´Ê¦µ
ผูÄ®o้ท¤ดลองปฏิ
น้าที่ราชการ ให้มีสัดµส่ª´วนเท่
ากัน´และผู
บัติหÂ¨oน้ªาÂoที่รÄ®o
าชการต้
องได้
Â¨³Ä®o

n

Î
µ
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£µ¥Ä®o
µ
ª´

Î
µ
µ¦´

Ân
ª
´

¸
É
¤
¸

Îµ´É
คะแนนในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละหกสิบ จึงจะถือว่าผ่านการประเมินผลการทดลอง
Äµ¦¸
µ´É¦¦»µ¤¤µ¦µ ÖØ
°µ´ÉÄ®o¼o´Ê°°µ¦µµ¦Åo Ã¥Å¤nÎµÁ}o°¦°
ปฏิ
บัติหÊ น้¼าo¤ที¸°่รÎµาชการตามมาตรฐานที
่กำหนด
Ä®o¦Îµ®Áª¨µ¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦
ข้อ 14 เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว ให้
°µ¤´
oÄ°¥¼nÄง¦³®ªn
ผู้มีอำนาจสัo° ่งÒÖ
บรรจุตoµ¦µµ¦¡¨Á¦º
ามมาตรา 57
ดำเนิน¼การดั
นี้ µ¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦µ¤ .¡.
´¸É ÓÒ (¡.«. ÓÖÕÓ) °°µ¤ªµ¤Ä¡¦³¦µ´´·¦³Á¸¥ oµ¦µµ¦¡¨Á¦º° ¡.«. ÓÖÔÖ
(1) ในกรณีที่ผ´·®ลการประเมิ
มาตรฐานที
ให้มÎีคµำสัÁ·่งให้µ¦Ä®o
ผู้ทดลองปฏิ
บัติ
ªnµoª¥µ¦¨°·
oµ¸É¦µµ¦นไม่
Äª´ต่ำกว่
¸É า
.¡. ¸ÊÄo่กำหนด
´´ Ä®o
oµ¦µµ¦
หน้
าที่ราชการนั้นรับราชการต่อไป แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบ
¡¨Á¦º°µ¤´¼o´Ê¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦n°ÅÂ¨³¦³Á¤·¨µ¦¨°·´·®oµ¸É¦µµ¦
µ¤(2).¡.ในกรณี
´¨nµªที่ผลการประเมินต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด แต่ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตาม

มาตรา 57 เห็นควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้สั่งขยายเวลาทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการออกไปได้ตามที่เห็นสมควร
นแล้¡.«.
วต้อÓÖÖÔ
งไม่เกินหนึ่งปีตามข้อ 3
Ä®oÅªo  แต่
ª´เ¸มืÉ ่ อÒÒรวมกั
¤¸µ¤
วรรคสอง ในการนี้ ให้แสดงเหตุผลหรือความเห็
ย แล้ªว³แจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
°£·น·ไว้·ดÍ ้วÁªµ¸
ราชการและผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการต่อไปตามกฎ ก.พ. นี้
µ¥¦´¤¦¸
(3) ในกรณีที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติห¦³µ
น้าที่ราชการก่
.¡. อนครบกำหนดเวลาประเมิน

และปรากฏว่าผลการประเมินต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด แต่ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
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เห็นควรให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อ®o
ไปµ ให้ÕÒสั่งให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป ใน
การนี
้ ให้แสดงเหตุ
ผลหรือความเห็นไว้¦µ·
ด้วยµ»
แล้Á¬µ
วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัÓ
ติหน้Á¤¬µ¥
าที่ราชการและ
Á¨n¤ ÒÓØ
°¸É ÓÔ
ÓÖÖÔ
ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการต่อไปตามกฎ ก.พ. นี้

®¤µ¥Á®» :- Á®»¨Äµ¦¦³µ«Äo .¡. ´¸Ê º° Ã¥¸É ¤µ¦µ ÖÚ Â®n¡¦³¦µ´´·¦³Á¸¥
(4) ในกรณีที่ผลการประเมินต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตาม
oµ¦µµ¦¡¨Á¦º° ¡.«. ÓÖÖÒ Îµ®Ä®o¼oÅo¦´¦¦»Â¨³Ân´ÊÄ®oÎµ¦ÎµÂ®nµ¤¤µ¦µ ÖÔ ª¦¦®¹É
มาตรา 57 เห็นว่าไม่ควรให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปหรือไม่ควรขยายเวลาทดลอง
®¦º°บ¤µ¦µ
Â¨³ oµ¦µµ¦
°¡´
ªo°·É ¹ÉÃ°¤µ¦¦»
oµ¦µµ¦¡¨Á¦º
ปฏิ
ัติหน้าÖÖ
ที่ราชการ
ให้มีคำสั®¦º่งให้
ผู้นั้นµn
ออกจากราชการภายในห้
าวัÁน}ทำการ
นับแต่ว°ันµ¤´
ที่ได้รับ
µ¤¤µ¦µ แล้
×Õวแจ้
Ä¦³®ªn
´¨°·
´·®สo่งสำเนาคำสั
µ¸É¦µµ¦ ¨°·
´·®oµ¸É¦µµ¦Â¨³Ä®o
Åo¦´ก.พ.
µ¦
รายงาน
งให้ผµู้น¸ั้นÉ¥ทราบ
และให้
่งให้ออกจากราชการให้
สำนักงาน
¡´µÁ¡ºÉ°าÄ®o
¼o¦³Á¸¥ÂÂ
¸ Â¨³¤¸
¨µ¦¦³Á¤·57
µ¦¨°
ภายในห้
วัน¦ทำการนั
บแต่วันที°µ¦µµ¦Â¨³Á}
่มีคำสั่ง ในการนี้ ผู้มoµีอ¦µµ¦¸
ำนาจสั่งÉบรรจุ
ตามมาตรา
อาจสั่งให้
ผู·้นั้น´ออกจากราชการได้
จำเป็.¡.
นต้อ¹งรอให้
บัติหน้าที่ราชการ
·®oµ¸É¦µµ¦µ¤¸ÉÎµโดยไม่
®Ä
ÎµÁ}คoรบกำหนดเวลาทดลองปฏิ
°°°  .¡. ¸Ê

ข้อ 15 ข้ า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู้ ใ ดอยู่ ใ นระหว่ า งทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ
ตามกฎ ก.พ. ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2535 ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในวันที่กฎ ก.พ. นี้ใช้บังคับให้คง
ดำเนินการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้นั้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป และประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎ ก.พ. ดังกล่าว
					

ให้ไว้ ณ วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2553

				
		

ลงชื่อ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
(นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ)
นายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.

สำเนาถูกต้อง
ปาริชาต พุดน้อย
(นางสาวปาริชาต พุดน้อย)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 127 ตอนที่ 23 ก วันที่ 2 เมษายน 2553)
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ภาคผนวก 2
(ตัวอย่าง)
แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1. ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ชื่อ-สกุล……………………………………………… ตำแหน่ง................…………………
ฝ่าย/งาน/กลุ่มงาน……………………...............สำนัก/กอง/ศูนย์............……...…………
กรม/สำนักงาน……………………………................... ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตั้งแต่วันที่ ..... เดือน..............พ.ศ. ......... ถึง วันที่ ...... เดือน..............พ.ศ. …..
2. ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (อาจมีได้มากกว่า 1 คน)
ชื่อ-สกุล…….............................................. ตำแหน่ง ……………..………………………......
3. ผลการปฏิบัติงาน
3.1 งานที่มอบหมาย
3.1.1 รายละเอียดของงาน
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
3.1.2 ความรู้ ความสามารถ ทักษะ สมรรถนะ และพฤติกรรมที่จำเป็นสำหรับการ
ปฏิบัติงาน
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
3.1.3 อื่นๆ (ถ้ามี)
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
3.2 ผลผลิตของงานที่คาดหวัง และตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน
ผลผลิตของงานที่คาดหวัง

ตัวชี้วัดความสำเร็จของงาน

………………………..…………………….. ………………………..……………………..
………………………..…………………….. ………………………..……………………..
………………………..…………………….. ………………………..……………………..
………………………..…………………….. ………………………..……………………..
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4. การพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ผู้ ท ดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการจะต้ อ งเข้ า ร่ ว มในการปฐมนิ เ ทศ และอบรมหลั ก สู ต ร
ต่างๆ ภายในระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้
4.1 การปฐมนิเทศเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับส่วนราชการ
4.2 การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ
4.3 การอบรมสัมมนาร่วมกันเพื่อปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี
4.4 การอบรมอื่นๆ ที่ส่วนราชการกำหนด (ถ้ามี)………………………………………...

5. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
5.1 ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยคณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
5.2 รายละเอียดการประเมิน ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
• ความสามารถในการเรียนรู้งาน
• ความสามารถในการปรับใช้ความรู้กับงานในหน้าที่
• ความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย
• อื่นๆ (ถ้ามี)..............................................................
ส่วนที่ 2 พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
• ความประพฤติ
• ความมีคุณธรรม จริยธรรม
• การรักษาวินัย
• อื่นๆ (ถ้ามี)..............................................................
5.3 ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วย
• บันทึกผลการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการของผูด้ แู ลการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ
• รายงานผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้บังคับบัญชา
• รายงานผลการพัฒนาตามที่ สำนักงาน ก.พ. กำหนด
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5.4 สัดส่วนของคะแนนและมาตรฐานการประเมิน
• สัดส่วนคะแนนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ส่วนที่ 1 คะแนนผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ร้อยละ 50
ส่วนที่ 2 คะแนนพฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ร้อยละ 50
• มาตรฐานการประเมิน แต่ละส่วนต้องได้คะแนนไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 60

การลงชื่อเพื่อมอบหมายงาน และรับมอบหมายงานในการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

			
				
		
				
			

(ลงชื่อ) ...................................................
(........………………………............)
ตำแหน่ง………………………………….
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
วันที่ .......... เดือน.................... พ.ศ. ...........

			
				
		
				
			

(ลงชื่อ) ...................................................
(........………………………............)
ตำแหน่ง………………………………….
ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
วันที่ .......... เดือน.................... พ.ศ. ...........

			
				
		
				
			

(ลงชื่อ) ...................................................
(........………………………............)
ตำแหน่ง………………………………….
ผู้บังคับบัญชาผู้มอบหมายงาน
วันที่ .......... เดือน.................... พ.ศ. ...........
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ภาคผนวก 3
(ตัวอย่าง)
แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(สำหรับผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)
ครั้งที่........
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)........................................................................................
ตำแหน่ง...................................................................ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของ (นาย/นาง/นางสาว)……………………………..............................
ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง……………………………………......................
ฝ่าย/งาน/กลุ่มงาน………………………......……กอง/สำนัก/ศูนย์..…....................................
กรม/สำนักงาน……………..……………….………….จังหวัด……...........….………………
เริม่ ทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการตัง้ แต่ วันที.่ .... เดือน............. พ.ศ. ....... ถึง วันที.่ .... เดือน............. พ.ศ. .......
ขอรายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการดังกล่าว ครั้งที่........... ระหว่าง
วันที่ี..... เดือน............. พ.ศ. ....... ถึง วันที่ี..... เดือน............. พ.ศ. ....... ดังนี้

1. ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1.1 ความสำเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย
ตัวชี้วัด
ความ
สำเร็จ
ของงาน

ระดับความสำเร็จของงาน
ผลผลิตของงาน

ต่ำกว่า
ความ
คาดหวัง
มาก (1)

ต่ำกว่า
ความ
คาดหวัง
ค่อนข้าง
มาก (2)

เป็นไป
ตาม
ความ
คาดหวัง
(3)

สูงกว่า
ความ
คาดหวัง
ค่อนข้าง
มาก (4)

สูงกว่า
ความ
คาดหวัง
มาก (5)

•

ผลผลิตของงานทีค่ าดหวัง
ผลผลิตของงานทีเ่ กิดขึน้ จริง
•
ผลผลิตของงานทีค่ าดหวัง
ผลผลิตของงานทีเ่ กิดขึน้ จริง
1.2 ความสามารถในการเรียนรู้งาน
1.3 ความสามารถในการปรั บ ใช้
ความรู้กับงานในหน้าที่
1.4 อื่นๆ (ถ้ามี)...............................
...............................................
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จุดเด่น................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
สิ่งที่ควรปรับปรุง................................................................................................................
...........................................................................................................................................

2. พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระดับการประเมินพฤติกรรม
รายการ

ต่ำกว่า
ความ
คาดหวัง
มาก (1)

ต่ำกว่า
ความ
คาดหวัง
ค่อนข้าง
มาก (2)

เป็นไป
ตามความ
คาดหวัง
(3)

สูงกว่า
ความ
คาดหวัง
ค่อนข้าง
มาก (4)

สูงกว่า
ความ
คาดหวัง
มาก (5)

1. ความประพฤติ
2. ความมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม
3. การรักษาวินัย
4. อื่นๆ (ถ้ามี).....................
...................................
จุดเด่น................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
สิ่งที่ควรปรับปรุง................................................................................................................
...........................................................................................................................................

3. การพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1. การปฐมนิเทศ
ดำเนินการแล้ว

ยังไม่ได้ดำเนินการ

2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ดำเนินการแล้ว

ยังไม่ได้ดำเนินการ

3. การอบรมสัมมนาร่วมกัน

ดำเนินการแล้ว

ยังไม่ได้ดำเนินการ

4. การอบรมอืน่ ๆ ตามทีส่ ว่ นราชการกำหนด (ถ้ามี)
			
				
			
			
			

ดำเนินการแล้ว

ยังไม่ได้ดำเนินการ

(ลงชื่อ) …………………….......…………….
(………………………………………)
ตำแหน่ง ...............................................
ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
วันที่ .......... เดือน.................... พ.ศ. ...........
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ภาคผนวก 4
(ตัวอย่าง)
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(สำหรับผู้บังคับบัญชา)
ครั้งที่..........
วันที่..... เดือน............. พ.ศ. ........ ถึง วันที่..... เดือน............. พ.ศ. ........
ชื่อผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................
ตำแหน่ง……………….……….………….งาน/กลุ่ม/ฝ่าย…….....…………………….............
กอง/สำนัก…….……………………..…….........กรม/สำนักงาน……..…..……..………...........
จังหวัด……….…….…..……..ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลา...................เดือน/ปี
ตั้งแต่ วันที่…….เดือน……….......พ.ศ. ......... ถึงวันที่…….เดือน……….......พ.ศ. .........
1. ผลสัมฤทธิ์ของการทดลอง ต่ำกว่า
ความ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

คาดหวัง
มาก
(1)

1.1 ความสามารถในการเรียนรู้
งาน
1.2 ความสามารถในการปรับใช้
ความรู้กับงานในหน้าที่
1.3 ความสำเร็จของงานที่ได้รับ
มอบหมาย
1.4 อื่นๆ (ถ้ามี)......................
2. พฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ ต่ำกว่า

ความ
คาดหวัง
มาก
(1)

ต่ำกว่า
ความ
คาดหวัง
ค่อนข้าง
มาก (2)

เป็นไป
ตามความ
คาดหวัง
(3)

สูงกว่า
ความ
คาดหวัง
ค่อนข้าง
มาก (4)

สูงกว่า
ความ
คาดหวัง
มาก (5)

ต่ำกว่า
ความ
คาดหวัง
ค่อนข้าง
มาก (2)

เป็นไป
ตามความ
คาดหวัง
(3)

สูงกว่า
ความ
คาดหวัง
ค่อนข้าง
มาก (4)

สูงกว่า
ความ
คาดหวัง
มาก (5)

2.1 ความประพฤติ
2.2 ความมีคุณธรรม จริยธรรม
2.3 การรักษาวินัย
2.3 อื่นๆ (ถ้ามี)……………....
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จุดเด่น................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
สิ่งที่ควรปรับปรุง................................................................................................................
...........................................................................................................................................

3. การพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
1. การปฐมนิเทศ
ดำเนินการแล้ว

ยังไม่ได้ดำเนินการ

2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง

ดำเนินการแล้ว

ยังไม่ได้ดำเนินการ

3. การอบรมสัมมนาร่วมกัน

ดำเนินการแล้ว

ยังไม่ได้ดำเนินการ

4. การอบรมอืน่ ๆ ตามทีส่ ว่ นราชการกำหนด (ถ้ามี)

ดำเนินการแล้ว

ยังไม่ได้ดำเนินการ

(ลงชื่อ) ……......………………..…………….
(………………………………………)
ตำแหน่ง .................................................
ผู้บังคับบัญชา
วันที่ .......... เดือน.................... พ.ศ. ...........
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ภาคผนวก 5
(ตัวอย่าง)
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(สำหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)
ครั้งที่..........
วันที่..... เดือน.......... พ.ศ. ........ ถึง วันที่..... เดือน........... พ.ศ. ........
ชื่อผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................
ตำแหน่ง……………….……….………….งาน/กลุ่ม/ฝ่าย…….....…………………….............
กอง/สำนัก…….……………………..…….........กรม/สำนักงาน……..…..……..………...........
จังหวัด……….…….…..……..ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลา...................เดือน/ปี
ตั้งแต่ วันที่…….เดือน……….......พ.ศ. ......... ถึงวันที่…….เดือน……….......พ.ศ. .........
1. ผลสัมฤทธิ์ของการทดลอง ต่ำกว่า
ความ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ

คาดหวัง
มาก
(1)

1.1 ความสามารถในการเรียนรู้
งาน
1.2 ความสามารถในการปรับใช้
ความรู้กับงานในหน้าที่
1.3 ความสำเร็จของงานที่ได้รับ
มอบหมาย
1.4 อื่นๆ (ถ้ามี)......................
2. พฤติกรรมการปฏิบตั ริ าชการ ต่ำกว่า

ความ
คาดหวัง
มาก
(1)

ต่ำกว่า
ความ
คาดหวัง
ค่อนข้าง
มาก (2)

เป็นไป
ตามความ
คาดหวัง
(3)

สูงกว่า
ความ
คาดหวัง
ค่อนข้าง
มาก (4)

สูงกว่า
ความ
คาดหวัง
มาก (5)

ต่ำกว่า
ความ
คาดหวัง
ค่อนข้าง
มาก (2)

เป็นไป
ตามความ
คาดหวัง
(3)

สูงกว่า
ความ
คาดหวัง
ค่อนข้าง
มาก (4)

สูงกว่า
ความ
คาดหวัง
มาก (5)

2.1 ความประพฤติ
2.2 ความมีคุณธรรม จริยธรรม
2.3 การรักษาวินัย
2.3 อื่นๆ (ถ้ามี)……………....
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3. สรุปผลการประเมิน
ผลการประเมิน
รายการประเมิน

คะแนน

ร้อยละ

สรุปผลการประเมิน
ผ่าน
ไม่ผ่าน
(สูงกว่า
(ต่ำกว่า
ร้อยละ 60) ร้อยละ 60)

1. ผลสั ม ฤทธิ์ ข องการทดลองปฏิ บั ติ
หน้าที่ราชการ
2. พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ

4. ผลการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ɶɶ พัฒนาครบ 3 ส่วน
ɶɶ พัฒนาไม่ครบ 3 ส่วน
สรุปผล การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ɶɶ ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด
ɶɶ ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด

(ลงชื่อ) ……………………..……….
(..........................................)
ตำแหน่ง...........................................
ประธานกรรมการ
วันที่..…เดือน………....พ.ศ. ..........

(ลงชื่อ) ……………………..……….
(..........................................)
ตำแหน่ง...........................................
กรรมการ
วันที่..…เดือน………....พ.ศ. ..........
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(ลงชื่อ) ……………………..……….
(..........................................)
ตำแหน่ง...........................................
กรรมการ
วันที่..…เดือน………....พ.ศ. ..........

ภาคผนวก 6
(ตัวอย่าง)
แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
(สำหรับประธานกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)
ของ (นาย, นาง, นางสาว)...........................................................
ตามที่….......(ชื่อส่วนราชการ).......... ได้มีคำสั่ง ที่ ……/……….ลงวันที่……....….........
แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อดำเนินการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของ (นาย, นาง, นางสาว)………………………..…...............
ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง……………….……………………………...........
ฝ่าย/งาน/กลุ่มงาน…………………..…..........…กอง/สำนัก/ศูนย์……………….........……..…
กรม/สำนั ก งาน……………………………….….จังหวัด……….…...….…………………..
ตัง้ แต่วนั ที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ............. ถึง วันที่ ....... เดือน..................พ.ศ. ............. นัน้
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้ประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการดังกล่าว ปรากฏผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ ดังนี้

การประเมินครั้งที่ 1
ระหว่างวันที่ ....... เดือน.................. พ.ศ. ........... ถึง วันที่ ....... เดือน.................. พ.ศ. ...........
ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด เห็นควรให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป
ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด เห็นควรให้ออกจากราชการ
เหตุผล………………………………………………………………………………………
…........................................................................................................................................
...........................................................................................................................................
(ลงชื่อ) ………….........…………..………….
(………………………………………)
ตำแหน่ง ......................................................
ประธานกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
วันที่ ........ เดือน.................... พ.ศ. ............
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ความเห็นของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
.……………………………………………………..........……………………………….............
……………………………………………………………………………………………………
…………………..................................................................................................................
(ลงชื่อ) ……………………..…………............
(………………………………..………)
ตำแหน่ง ……………………………………….
วันที่ ........ เดือน.................... พ.ศ. ............
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การประเมินครั้งที่ 2
ระหว่าง วันที่ ....... เดือน................... พ.ศ. ........... ถึง วันที่ ....... เดือน................... พ.ศ. ...........
การพัฒนาในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
พัฒนาครบ 3 ส่วน
							

พัฒนาไม่ครบ 3 ส่วน

ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ		
							

ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด เห็น
ควรให้รับราชการต่อไป

							
							

ต่ ำ กว่ า มาตรฐานที่ ก ำหนด เห็ น
ควรให้ออกจากราชการ

							
							
							

เห็นควรให้ขยายระยะเวลาทดลอง
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการต่ อ ไปอี ก
.......... เดือน

เหตุผล………………………………………………………………………………………..........
…………………………………………..................................................................................
…………………………………………..................................................................................
(ลงชื่อ) ……………………..……………….
(………………………………………)
ตำแหน่ง …….………………………………….
ประธานกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
วันที่ ....... เดือน................พ.ศ. ............

ความเห็นของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
.………………………………………………..........…………………………………….............
…………………..................................................................................................................
…………………………………………..................................................................................

(ลงชื่อ) ………………..……………............
(………………………………………)
ตำแหน่ง …….……………..……………………
วันที่ ........ เดือน................... พ.ศ. ............
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(ตัวอย่าง)
แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
กรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ระหว่าง วันที่ ....... เดือน.................. พ.ศ. ........... ถึง วันที่ ....... เดือน.................. พ.ศ. ...........
การพัฒนาในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ		

พัฒนาครบ 3 ส่วน

							

พัฒนาไม่ครบ 3 ส่วน

ผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ		
							

ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด เห็น
ควรให้รับราชการต่อไป

							
							

ต่ ำ กว่ า มาตรฐานที่ ก ำหนด เห็ น
ควรให้ออกจากราชการ

เหตุผล………………………..........………………………………………………………………
..................................………………….....………………………………………………………
.……………………………......................…………………………….....................................
(ลงชื่อ) …………………..………………….
(………………………………………)
ตำแหน่ง...................................................
ประธานกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
วันที่ ....... เดือน............... พ.ศ. ...........

ความเห็นของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 57
.………………………………………………..........…………………………………….............
……………………………………………………………………………………………………
…………………..................................................................................................................
						
(ลงชื่อ) ………………..……………............
(………………………………………)
ตำแหน่ง …….………………………………….
วันที่ ........ เดือน................... พ.ศ. ............
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ภาคผนวก 7
(ตัวอย่าง)
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
คำสัง่ ..........(ชือ่ ส่วนราชการ)..........
ที่ ...../……
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ตามที่.............(ส่วนราชการ)............. ได้มีคำสั่งที่ ...../…… ลงวันที่.....................
บรรจุและแต่งตั้ง...........(ชื่อข้าราชการ)........... ให้ดำรงตำแหน่ง.............................................
ณ ...............(ชือ่ หน่วยงาน)............... โดยให้ทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการในตำแหน่งทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้
ตั้งแต่วันที่........................... ถึงวันที่........................... เป็นระยะเวลา ............. เดือน/ปี นั้น
เพื่อให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ จำนวน 3 ราย ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้
1. .............................................................. ประธานกรรมการ
2. .............................................................. กรรมการ
3. .............................................................. กรรมการ	
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทำหน้าที่ประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการดังกล่าว ตามรายการประเมิน วิธีการประเมิน
และมาตรฐานการประเมินทีก่ ำหนด ในกฎ ก.พ. ดังกล่าว และรายงานผลการประเมินให้ทราบต่อไป
					

สั่ง ณ วันที่............................................

				
(ลงชื่อ) ………………..……………............
						
(………………………………………)										

				
ตำแหน่ง.................................................
หมายเหตุ การแต่งตั้งคณะกรรมการอาจแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง เป็นกรรมการและเลขานุการ
หรือแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการเพิ่มอีก 1 คนได้
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ภาคผนวก 8
(ตัวอย่าง)
คำสั่งให้ข้าราชการที่มีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
คำสั่ง.........(ชื่อส่วนราชการ).........
ที่ ....../.........
เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่า
มาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป
อนุสนธิคำสั่ง........(ชื่อส่วนราชการ)........ ที่ ....../.........ลงวันที่..............................
บรรจุและแต่งตัง้ นาย/นาง/นางสาว...................................... ผูส้ อบแข่งขันได้ (หรือผูไ้ ด้รบั คัดเลือก)
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้ง
บัดนี้ ข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าว ได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็นเวลา
.......... เดือน/ปีแล้ว ปรากฏว่ามีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่
กำหนด สมควรให้รับราชการต่อไป
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการ
พัฒนาข้าราชการทีอ่ ยูร่ ะหว่างทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ พ.ศ. 2553 จึงให้ขา้ ราชการพลเรือน
สามัญดังกล่าวรับราชการต่อไป
สั่ง ณ วันที่ ....................................
(ลงชื่อ)..............................................
(.............................................)
ตำแหน่ง...........................................

หมายเหตุ กรณี มี ข้ า ราชการทดลองปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ร าชการ มากกว่ า 1 คน ในระยะเวลา
เดี ย วกั น ส่ ว นราชการสามารถปรั บ แบบคำสั่ ง โดยออกเป็ น คำสั่ ง ฉบั บ เดี ย วได้
และแนบรายชื่อผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นรายละเอียดแนบท้าย
62 คู่มือดำเนินการ เรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ภาคผนวก 9
(ตัวอย่าง)
คำสัง่ ให้ขา้ ราชการออกจากราชการเพราะผลการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ
ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด
คำสั่ง........(ชื่อส่วนราชการ)........
ที่ ....../..........
เรือ่ ง ให้ขา้ ราชการพลเรือนสามัญออกจากราชการเพราะผลการทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ
ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด
อนุสนธิคำสั่ง.....(ชื่อส่วนราชการ)..... ที่ ....../..........ลงวันที่...................................
บรรจุและแต่งตัง้ นาย/นาง/นางสาว...................................... ผูส้ อบแข่งขันได้ (หรือผูไ้ ด้รบั คัดเลือก)
เข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ โดยให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่
ได้รับแต่งตั้ง
บัดนี้ ข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าว ได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาเป็นเวลา
.........เดือน/ปีแล้ว ปรากฏว่ามีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด
ไม่สมควรให้รับราชการต่อไป
ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการ
พั ฒ นาข้ า ราชการที่ อ ยู่ ร ะหว่ า งทดลองปฏิ บัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 จึงให้ข้าราชการ
พลเรือนสามัญดังกล่าวออกราชการ
สั่ง ณ วันที่ ....................................
(ลงชื่อ)..............................................
(.............................................)
ตำแหน่ง...........................................
หมายเหตุ การสั่งให้ออกเพราะผลการทดลองฯต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนด ควรรีบดำเนินการ
ออกคำสั่งให้ออกจากราชการโดยเร็ว
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