
1

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

แนวทางการทดลอง
ปฏิบติัหนา้ที�ราชการ

ของขา้ราชการบรรจใุหม่



คู่มอืดําเนนิการ 
 เรื�อง การทดลองปฏิบติัหนา้ที�ราชการ 

" เมื�อเข้ารับการบรรจุเป�นข้าราชการ
ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงการคลังแล้ว

ต้องศึกษาคู่มือในการทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการ "

สแกนเพื� อดาวน์โหลด สแกนเพื� อดาวน์โหลด

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล



1. การปฐมนิเทศ1. การปฐมนิเทศ

2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Learning) 2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง (E-Learning) ของสํานักงาน ก.พ. ได้ที�เว็บไซต์ของสํานักงาน ก.พ. ได้ที�เว็บไซต์  
https://learningportal.ocsc.go.th/learningportalhttps://learningportal.ocsc.go.th/learningportal

  3. การอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป�นข้าราชการที�ดี3. การอบรมสัมมนาร่วมกันหลักสูตรการเป�นข้าราชการที�ดี
  ดําเนินการจัดอบรมโดยส่วนพัฒนาบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรบุคคลดําเนินการจัดอบรมโดยส่วนพัฒนาบุคคล สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที�อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการ ภายใน ๖ เดือน ดังนี� 

หมายเหต ุ: การดําเนินการพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที�อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที�
ราชการหากดําเนินการไม่ครบทั�ง 3 ส่วน จะถือว่าผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการไม่ผ่านการพัฒนา

และไม่ผ่านการทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการ

https://learningportal.ocsc.go.th/learningportal


การนับวันทางการทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการ
ของข้าราชการบรรจุใหม่

ตัวอย่าง ข้าราชการบรรจุ วันที� 1 กุมภาพันธ์ 2565
จะทดลองปฏิบัติราชการตั�งแต่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ถึง 31 กรกฎาคม 2565

การจัดทํารายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการ ประกอบด้วย 

แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการ                ส่งภายใน 1 อาทิตย์แรกที�มาบรรจุ 
แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการสําหรับผู้ดูแล                 (3 ครั�ง ครั�งละ 2 เดือน)
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการ (สําหรับผู้บังคับบัญชา)    (2 ครั�ง ครั�งละ 3 เดือน)
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการ (สําหรับคณะกรรมการ)    (2 ครั�ง ครั�งละ 3 เดือน)
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการ (ประธาน)                   (2 ครั�ง ครั�งละ 3 เดือน)



แบบฟอร์มมอบหมายงานการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที�ราชการ 

QR CODE แบบฟอร์ม

แบบฟอร์มมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการ จํานวน 1 ชุด มอบหมายโดยผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการ 
(ควรจะเป�นข้าราชการระดับชํานาญการหรือชํานาญงานแล้วแต่กรณี) และผู้บังคับบัญชาผู้มอบหมายงาน (ควรจะเป�นระดับชํานาญการ

พิเศษขึ�นไป) เมื�อทําการมอบหมายงานและเซ็นต์ชื�อเรียบร้อยแล้วให้สําเนาเก็บไว้และส่งฉบับจริงไปที�สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

หมายเหตุ  ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการ (อาจมีได้มากกว่า 1 คน)  เพราะสามารถเป�นกรรมการ 
ในแบบฟอร์มแบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการ (สําหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการ)



แบบฟอร์มแบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการ
สําหรับผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการ 

รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาเมื�อทําการบันทึกและรายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชาให้สําเนาเก็บไว้และส่งฉบับจริงไปที�

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

ตัวอย่าง ข้าราชการบรรจุ วันที� 1 กุมภาพันธ์ 2565
ครั�งที� 1 วันที� 1 กุมภาพันธ์ 2565 – วันที� 31 มีนาคม 2565
ครั�งที� 2 วันที� 1 เมษายน 2565 – วันที� 31 พฤษภาคม 2565
ครั�งที� 3 วันที� 1 มิถุนายน 2565 – วันที� 31 กรกฎาคม 2565 

QR CODE แบบฟอร์ม



แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการ 
(สําหรับผู้บังคับบัญชา)

โดยเสนอต่อคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที�ราชการเพื�อประกอบการพิจารณาแล้วให้สําเนาเก็บไว้

และส่งฉบับจริงไปที� สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

ตัวอย่าง ข้าราชการบรรจุ วันที� 1 กุมภาพันธ์ 2565
ครั�งที� 1 วันที� 1 กุมภาพันธ์ 2565 – วันที� 30 เมษายน 2565
ครั�งที� 2 วันที� 1 พฤษภาคม 2565 – วันที� 31 กรกฎาคม 2565

QR CODE แบบฟอร์ม



แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการ 
(สําหรับคณะกรรมการ)

นําผลการพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการ แบบบันทึกผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที�ราชการสําหรับผู้ดูแลและแบบประเมินผลการทดลอง

ปฏิบัติหน้าที�ราชการ (สําหรับผู้บังคับบัญชา) มาเป�นข้อมูลประกอบ

ตัวอย่าง ข้าราชการบรรจุ วันที� 1 กุมภาพันธ์ 2565
ครั�งที� 1 วันที� 1 กุมภาพันธ์ 2565 – วันที� 30 เมษายน 2565
ครั�งที� 2 วันที� 1 พฤษภาคม 2565 – วันที� 31 กรกฎาคม 2565

การประเมินผลของคณะกรรมการ เมื�อทําการประเมินเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ให้สําเนาเก็บไว้และส่งฉบับจริงไปที�สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

QR CODE แบบฟอร์ม



เมื�อประธานคณะกรรมการได้ประเมินผลการทดลอง 
แล้วให้สําเนาเก็บไว้ และส่งฉบับจริงไปที�

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ทันที 
เพื�อให้ฝ�ายเลขานุการรายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการ

ต่อท่านรองปลัดกระทรวงการคลังต่อไป

ตัวอย่าง ข้าราชการบรรจุ วันที� 1 กุมภาพันธ์ 2565
ครั�งที� 1 วันที� 1 กุมภาพันธ์ 2565 – วันที� 30 เมษายน 2565

แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการ (ประธาน)
ครั�งที� 1 รอบ 3 เดือน

QR CODE แบบฟอร์ม



แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการ (ประธาน)
ครั�งที� 2 รอบ 6 เดือน

เมื�อประธานคณะกรรมการได้ประเมินผลการทดลองแล้ว
ให้สําเนาเก็บไว้และส่งฉบับจริงไปที�
สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล ทันที 

เพื�อให้ฝ�ายเลขานุการรายงานผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที�ราชการต่อท่านรองปลัดกระทรวงการคลังต่อไป

ตัวอย่าง ข้าราชการบรรจุ วันที� 1 กุมภาพันธ์ 2565
ครั�งที� 2 วันที� 1 พฤษภาคม 2565 - วันที� 31 กรกฎาคม 2565

QR CODE แบบฟอร์ม



กรณีขยายทดลอง
ปฏิบัติหน้าที�ราชการ

ข้อ 3 วรรค 2 ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการและการพัฒนาข้าราชการที�อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที�ราชการ พ.ศ. 2553 กําหนดว่า “ในกรณีที�มีความจําเป�นต้องให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดทดลองปฏิบัติหน้าที�

ราชการต่อไป ผู้มีอํานาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57 อาจขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการได้ไม่เกินสองครั�ง 
ครั�งละไม่เกินสามเดือน แต่เมื�อรวมกันแล้วระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการต้องไม่เกินหนึ�งป�” 

 
สรุปได้ว่า หากส่วนราชการใดพิจารณาแล้ว เห็นว่ามีความจําเป�นต้องขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการ 

ผู้มีอํานาจสั�งบรรจุตามมาตรา 57 ก็สามารถขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการได้ไม่เกิน 2 ครั�ง ครั�งละไม่เกิน 3 เดือน
โดยการขยายเวลาต้องดําเนินการก่อนสิ�นสุดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการคือ ไม่เกิน 1 ป� 

ขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการได้ไม่เกิน 2 ครั�ง ครั�งละไม่เกิน 3 เดือน
และต้องดําเนินการสิ�นสุดระยะเวลาทดลองฯ ไม่เกิน 1 ป� 



แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที�ราชการ (ประธาน)

กรณีขยายทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการ

ตัวอย่าง ข้าราชการบรรจุ วันที� 1 กุมภาพันธ์ 2565
ครั�งที� 2 วันที� 1 พฤษภาคม 2565 – วันที� 31 กรกฎาคม 2565

 

กรณีขยายทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการ
ครั�งที� 3 วันที� 1 สิงหาคม 2565 – วันที� 31 ตุลาคม 2565

โดยต้องจัดส่งแบบฟอร์ม ดังนี�
ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการ

แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการ (สําหรับผู้บังคับบัญชา)
แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการ (สําหรับคณะกรรมการ)

แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที�ราชการ (สําหรับประธาน)

QR CODE แบบฟอร์ม



THANK YOUTHANK YOUTHANK YOU

สํานักบริหารทรัพยากรบุคคล

ฟอร์มการทดลองปฏิบัติ
หน้าที�ราชการทั�งหมด

จดัทาํโดย
นางสาวกนกวรรณ  กองพิทกัษ ์
นกัทรพัยากรบุคคลปฏิบติัการ
ส่วนบริหารงานบุคคล
สํานกับริหารทรพัยากรบุคคล


