
การทดลอง

ปฏบิตัหิน้าทีร่าชการ
ตามพระราชบญัญติัระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551



“

“ผูท่ี้ไดร้บับรรจแุละแตง่ตัง้ตามมาตรา 53 วรรคหน่ึง หรอื

มาตรา 55 ใหท้ดลองปฏบิตัิหนา้ท่ีราชการ

และใหไ้ดร้บัการพฒันาเพ่ือใหรู้ร้ะเบียบแบบแผนของทาง

ราชการ และเป็นขา้ราชการท่ีดตีามท่ีก าหนดในกฎ ก.พ.”....

มาตรา 59

ทีม่า : พระราชบญัญตัริะเบยีบขา้ราชการพลเรอืน พ.ศ.2551



“

มาตรา 59 (ต่อ)

“ผูท้ดลองปฏบิตัิหนา้ท่ีราชการตามวรรคหน่ึงผูใ้ดมีผลการประเมินทดลองปฏิบตัิหนา้ท่ี

ราชการตามท่ีก าหนดใน  กฎ ก.พ.  ไม่ต  า่กวา่มาตรฐานท่ีก าหนด ใหผู้บ้งัคับบญัชาซ่ึง

มีอ านาจบรรจตุามมาตรา 57 สัง่ใหผู้น้ั้นรบัราชการตอ่ไป ถา้ผูน้ั้นมีผลการประเมิน

ทดลองปฏิบตัิหนา้ท่ีราชการต า่กวา่มาตรฐานท่ีก าหนด  ก็ใหส้ัง่ใหผู้น้ั้นออกจากราชการ

ได ้ไม่วา่จะครบก าหนดเวลาทดลองปฏบิตัิหนา้ท่ีราชการแลว้หรอืไม่ก็ตาม”....



ผลการประเมิน

ไม่ต  า่กว่ามาตรฐาน

ตอ้งไดร้บัการพฒันา

ตามขอ้ก าหนด

กฎ ก.พ.

ผูท่ี้ไดร้บัการบรรจุ

เขา้รบัราชการ

ตอ้งทดลองปฏิบตัิ

หนา้ท่ีราชการ

มาตรา 59



“

คือ ผูไ้ดร้บัการบรรจุเขา้รบัราชการโดยวิธีการสอบแขง่ขนัและคดัเลือก

เพื่อเป็นขา้ราชการพลเรือน

ผูท่ี้ตอ้งทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ



การพฒันาขา้ราชการพลเรอืน
ทีอ่ยูร่ะหวา่งการทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ



การปฐมนิเทศ

การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

(E-Learning)

การอบรม

สมัมนารว่มกนั

การพฒันาขา้ราชการพลเรือนสามญั

ตอ้งด าเนินการใหค้รบทั้ง 3 กระบวนการ

กฎ ก.พ. วา่ดว้ยการทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการและการพฒันา

ขา้ราชการทีอ่ยูร่ะหวา่งทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ พ.ศ. 2553

ขอ้ 8 ก าหนดใหม้กีารพฒันาขา้ราชการพลเรอืนสามญัทีอ่ยูร่ะหวา่ง

ทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการเพือ่ใหรู้ร้ะเบยีบแบบแผนของทางราชการ

และการเป็นขา้ราชการทีด่ดีว้ยกระบวนการปฐมนิเทศ การเรยีนรูด้ว้ย

ตนเอง และการอบรมสมัมนารว่มกนั ตามทีส่ านักงาน ก.พ. ก าหนดประกอบดว้ย

ทีอ่ยูร่ะหวา่งการทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ



1. สภาพแวดลอ้มการท างานในหน่วยงาน

2. วิสยัทศัน ์พนัธกิจ โครงสรา้งองคก์ร ผูบ้งัคบับญัชา เพ่ือนรว่มงาน

และหนา้ที่ความรบัผิดชอบ 

3. ตลอดจนเป็นการสรา้งขวญัและก าลงัใจแก่ขา้ราชการ

การปฐมนิเทศ

คอื 1.หวัหนา้สว่นราชการในสว่นกลาง 

2. ผูบ้รหิารระดบัอ านวยการขึน้ไปในสว่นภมูภิาค

ผูใ้หก้ารปฐมนิเทศ 

เพ่ือใหเ้ขา้ใจถึง

วตัถุประสงค์



การเรียนรูด้ว้ยตนเองผ่านการใชชุ้ดการเรียนรูด้ว้ยตนเอง

หลกัสูตรฝึกอบรมขา้ราชการบรรจใุหม่ 

จ  านวน 4 หมวดวิชา 13 ชุดวิชา

การเรียนรูด้ว้ยตนเอง

ลงทะเบยีน e - learning  “หลกัสูตรฝึกอบรมขา้ราชการบรรจใุหม ่รหสั 001 M “ 

www.OCSC.go.th เลือก  “e – learning”เขา้

http://www.ocsc.go.th/


วตัถุประสงค์

เพ่ือใหข้า้ราชการพลเรือนสามญัที่อยูร่ะหว่างทดลองปฏิบตัหินา้ที่ราชการไดร้บั

1.การปลกูฝังปรชัญาขา้ราชการที่ดี 

2.เสริมสรา้งสมรรถนะและทกัษะที่จ  าเป็นส าหรบัการปฏิบตังิานราชการ 

3.ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

4.การท างานเป็นทีม 

5. พฒันาเครือข่ายในการท างาน 

6. การสรา้งสายสมัพนัธท์ี่ดี แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนั

การอบรมสมัมนารว่มกนั

◉ ใหก้ระทรวงด าเนินการเอง

◉ สามารถส่งขา้ราชการไปร่วม

อบรมในกลุ่มกระทรวง 

(Sector) เดียวกนัได ้โดยตน้

สงักดัรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ย

◉ ระยะเวลาหลกัสูตร ประมาณ  

1-2 สปัดาห์



สาระส าคญั
เร ือ่ง การทดลองปฏบิตัหินา้ทีร่าชการ



คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการ จ  านวน 3 คน 

1. คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ

ประกอบดว้ย 

ประธานคณะกรรมการฯ     1    คน

กรรมการฯ     2    คน

ประธาน

กรรมการกรรมการ



“

ก าหนดระยะเวลาทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการ ปกติ ไมน่้อยกวา่ 6 เดือน

และมากกวา่ 6 เดือน ตามลกัษณะงานท่ีแตกต่างกนั

2. ระยะเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ



หากมีการลาในกรณีต่าง ๆ ท่ีมีระยะเวลานาน เชน่ ลาคลอดบุตร ลาป่วย(อุบติัเหตุ/

เขา้รบัการตรวจเลือก/เขา้รบัการเตรียมพล) เป็นตน้ สามารถขยายระยะเวลาทดลอง

ปฏิบติัหน้าท่ีราชการ เท่ากบัระยะเวลาของการลาน้ัน 

2. ระยะเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ(ต่อ)

เพ่ือใหมี้ระยะเวลาปฏิบตังิานในช่วงทดลองปฏิบตัหินา้ท่ีราชการ 

ครบตามท่ีก าหนดและมีระยะเวลานานเพียงพอท่ีจะประเมินผลการทดลอง

ปฏิบตัหินา้ท่ีราชการได้



1. โดยก าหนดคะแนนแต่ละองคป์ระกอบในสดัส่วนเท่ากนัและผูท้ดลองฯ 

2. ตอ้งไดค้ะแนนแตล่ะองคป์ระกอบไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 60

จึงจะถือวา่ผ่านการทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการ

3. การประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ

การประเมินผลการทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการใหพ้ิจารณาจากองคป์ระกอบ 

1. ผลสมัฤทธ์ิของงาน 2. พฤติกรรมการปฏิบติัราชการ ไดแ้ก่ 

หลกัเกณฑ ์



“

การรายงานผลการประเมินผลการทดลองฯ ตอ้งรายงาน จ  านวน 2 ครั้ง

4. การรายงานผลการประเมินการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ

ครั้งแรก    ระยะเวลาเม่ือครบ 3 เดือนแรก

ครั้งท่ีสอง  ระยะเวลาเม่ือครบ 3 เดือนหลงั

ครบ 6 เดือน



“

การขยายระยะเวลาทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการได ้ครั้งละไม่เกิน 3 เดือน 

แต่ไมเ่กิน 2 ครั้ง ซ่ึงเม่ือระยะเวลาท่ีขยายเพิ่มเติมแลว้ตอ้งไม่เกิน 1 ปี

5. ขยายระยะเวลาทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ



“

กรณีผลการประเมินไมต่ า่กวา่เกณฑ ์ใหป้ระธานกรรมการฯ รายงานเมื่อ

ทดลองฯ ครบ 6 เดือน หรือเม่ือครบระยะเวลาเม่ือก าหนด และเมื่อผูมี้อ านาจ

สัง่บรรจุฯ ไดร้บัรายงานแลว้ ใหป้ระกาศวา่ ผูท้ดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการน้ัน

เป็นผูผ่้านการทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราการ พรอ้มแจง้ใหผู้น้ั้นทราบ

6. การด าเนินการภายหลงัประเมินผลการทดลองปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ



"งานราชการ น้ัน คืองานของแผ่นดิน มีผลเก่ียวเน่ืองโดยตรงถึงประโยชน์ของประเทศชาติและ

ประชาชนทุกคน ดงัน้ัน ขา้ราชการผูป้ฏิบติับริหารงานของแผ่นดิน จึงตอ้งท าความเขา้ใจถึงความส าคญัใน

หน้าท่ีและความรบัผิดชอบของตนใหถ่้องแท ้แลว้ร่วมกนัคิดร่วมกนัท าดว้ยความอุตสาหะ เสียสละ และดว้ย

ความสุจริตจริงใจ โดยถือประโยชน์ท่ีจะเกิดจากงานเป็นหลกัใหญ่ งานของแผ่นดินทุกส่วน จกัไดด้ าเนิน

กา้วหน้าไปพรอ้มกนั และส าเร็จประโยชน์ท่ีพึงประสงค ์คือ ยงัความเจริญมัน่คงใหเ้กิดแก่ประเทศชาติและ

ประชาชนไดแ้ทจ้ริงและยัง่ยนืตลอดไป"



พลงัทียิ่ง่ใหญ่มาพร้อมกบั
ความรบัผิดชอบอนัใหญ่ยิง่

-Spider man-

“ With great power comes great responsibility ”


