
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
กองการเจ้าหน้าที ่
โทร.0 2247 0305 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 



หลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 
เรื่อง หลักเกณฑ์การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการ

พัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2553 

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและ 
พัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ.2553 
ฉบับลงวันที่ 11 มีนาคม 2553  
โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2553 เป็นต้นไป 



ข้าราชการที่ต้องทดลองปฏิบัติราชการ 

1. ผู้ที่ได้รับการบรรจุต าแหน่งประเภททั่วไปปฏิบัติงาน 
ประเภทวิชาการปฏิบัติการ 

2. ผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วมีการย้าย 
หรือ โอน 

3. ผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้วไปรับ
ราชการทหาร แล้วต่อมาได้รับการบรรจุกลับ 

4. ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างการ
ทดลองราชการแล้วโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการ 



ก าหนดระยะเวลา 
ก าหนดให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นระยะเวลา 

ในกรณีที่ไม่สามารถประเมินผลการทดลองได้ตามก าหนด 

6 เดือน 

ขยายเวลาได้ครั้งละ 3 เดือน ไม่เกิน 2 ครั้ง 
รวมระยะเวลาที่ขยายแล้วไม่เกิน 1 ปี 



การนับระยะเวลา 
กรณีเริ่มนับระยะเวลาใหม่ 

1. ย้ายไปต าแหน่งประเภทเดียวกันแต่ต่างสายงาน 

2. ย้ายไปในต าแหน่งต่างประเภท 

3. โอนทุกกรณี ยกเว้น การโอนโดยผลของกฎหมาย 

เช่น นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน            นิติกร 

เช่น เจ้าพนักงานพัสดุ            นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 



การนับระยะเวลา 
กรณีนับระยะเวลาต่อเนื่อง 

1. ย้ายไปต าแหน่งประเภทเดียวกันสายงานเดียวกัน 

2. ย้ายไปต่างสายงานแต่ภารกิจเหมือนเดิม 

3. โอนโดยผลของกฎหมาย 

เช่น นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน ศพจ.นนทบุรี            ศพจ.เลย 

เช่น นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน (คอมฯ)            นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

เช่น ยุบเลิกหน่วยงาน 

4. ออกจากราชการทหารแล้วกลับมาบรรจุเข้าราชการ 



วิธีการประเมินผลการทดลอง 

1. จัดท าแบบมอบหมายงาน 
2. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ 
3. ก าหนดผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
4. การพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
5. การประเมินผลการทดลองปฏิบัติราชการ 



การจัดท าแบบมอบหมายงาน 

ผู้บังคับบัญชาหรือผู้อ านวยการหน่วยงาน 

มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร โดยใช้แบบ ทล.1 ก าหนด           ตัวชี้วัดเท่านั้น 

แจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติราชการทราบ เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงาน การประพฤติตน  
วิธีการประเมินและหลักเกณฑ์ต่างๆ  

ให้ด าเนินการโดยด่วนหลังจากวันท่ีบรรจุเข้ารับราชการ 

2 



การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

ผู้บังคับบัญชาหน่วยงาน/ผู้อ านวยการหน่วยงาน 

คนที่มีต าแหน่งสูงกว่า สายงานเดียวกันหรือต่างสายงานก็ได้ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับผู้ทดลองปฏิบัติราชการ                      2 คน 

องค์ประกอบ 

1. 

2. 

ให้ด าเนินการโดยด่วนหลังจากวันท่ีบรรจุเข้ารับราชการ 



การแต่งตั้งคณะกรรมการ 

1 .นายขยัน รักราชการ  ผู้อ านวยการ       ประธาน 
2. นายซื่อสัตย์ รักชาติ นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานช านาญการ  กรรมการ 
3. นางมาเช้า กลับดึก นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานช านาญการ  กรรมการ 
4. นางเจริญ ขยายข้าง นักจัดการทั่วไปช านาญการ    เลขานุการ 

ตัวอย่าง 

ให้ด าเนินการโดยด่วนหลังจากวันท่ีบรรจุเข้ารับราชการ 



การก าหนดผู้ดูแล 
ผู้บังคับบัญชา/ผู้อ านวยการ มีหน้าที่ดูแลการทดลองปฏิบัติราชการ  

 
 

มอบหมายให้มีผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแทน  
จ านวน 1 คน หรือ มากกว่า  

หรือ อาจปรับเปลี่ยน เพิ่ม/ลด ได้ตามความเหมาะสม 

จัดท าบันทึกตามแบบ ทล.2 รายงานผู้บังคับบัญชา/ผู้อ านวยการ 

ทุก 2 เดือน 
เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้คณะกรรมการใช้ประกอบการประเมินผล 



การพัฒนา 

ภายในระยะเวลา 6 เดือน ผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ
ต้องเรียนรู้แบบแผนของทางราชการ 3 กระบวนการ คือ 

1. ปฐมนิเทศ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับภารกิจ โครงสร้าง วัฒนธรรมของกรม 
2. การเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย กฎ ระเบียบแบบแผน 

ด าเนินการโดยกองการเจ้าหน้าที่ 

ด าเนินการโดยกระทรวงแรงงาน 
3. การอบรมสัมมนาร่วมกัน เพื่อปลูกฝังความประพฤติ การปฏิบัติตน 



การประเมินผล 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลให้คณะกรรมการใช้ประกอบการประเมินผล 

ผู้บังคับบัญชา/ผู้อ านวยการ มีหน้าที่ประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติราชการ อย่างน้อย 2 ครั้ง ครั้งละ 3 เดือน  
โดยใช้แบบ ทล.3 



การประเมินผล 

บันทึกผลคะแนนลงในแบบ ทล.4 

คณะกรรมการประชุม 2 ครั้ง 

ครั้งที่ 1 เมื่อทดลองมาแล้ว 3 เดือน 
ครั้งที่ 2 เมื่อทดลองมาแล้ว 6 เดือน 

โดยน าข้อมูลจากแบบมอบหมายงาน (ทล.1) ผลคะแนนจากผูดู้แล (ทล.2) 
และผลคะแนนผู้บังคบับัญชา (ทล.3) มาใช้ประกอบการพิจารณาประเมินผล 



องค์ประกอบการประเมิน มี 2 ส่วน 
ผลสัมฤทธิ์  เต็ม 100 คะแนน 
ความสามารถในการเรียนรู้งาน 
ความสามารถในการปรับใช้ความรู้กับงานในหน้าที่ 
ความส าเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย 

พฤติกรรม 100 คะแนน 
การมุ่งผลสัมฤทธิ ์
การบริการที่ดี 
การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
การท างานเป็นทีม 

ทล.2 – ทล. 4 ใช้เกณฑ์เดียวกันทั้งหมด 



เกณฑ์การตัดสิน 

สัดส่วนคะแนน ค่าน้ าหนัก 50 : 50 
ผลสัมฤทธ์ิ 

50% 
พฤติกรรม 

50% 

เกณฑ์การประเมิน 
ต้องได้คะแนนแต่ละส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 



ตัวอย่างการคิดคะแนน 
กรณี ผ่าน การทดลองปฏิบัติราชการ 

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิ เต็ม 100 ส่วนที่ 2 พฤติกรรม เต็ม 100 

คะแนนแต่ละส่วนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 
ได้คะแนน            90                         80 

คูณค่า 
น้ าหนัก 

90 x 50% = 45        80 x 50% = 40 

 รวมได้คะแนน 45 + 40 = 85 



ตัวอย่างการคิดคะแนน 

ส่วนที่ 1 ผลสัมฤทธ์ิ เต็ม 100 ส่วนที่ 2 พฤติกรรม เต็ม 100 

คะแนนส่วนที่ 2 น้อยกว่า ร้อยละ 60 
ได้คะแนน            90                         58 

คูณค่า 
น้ าหนัก 

90 x 50% = 45        58 x 50% = 29 

 รวมได้คะแนน 45 + 40 = 74 

กรณี ไม่ ผ่านการทดลองปฏิบัติราชการ 



การรายงานผลและการพิจารณา 
ประธานกรรมการ/ผู้บังคับบัญชา/ผู้อ านวยการ สรุปผลการประเมินโดยใช้แบบ ทล.5 

กองการเจ้าหน้าที่เสนอกรม 

รับราชการต่อไป 

กรมพิจารณา 

ขยายเวลาได้ครั้งละ 3 เดือน ไม่เกิน 2 ครั้ง 
รวมระยะเวลาที่ขยายแล้วไม่เกิน 1 ปี 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

ให้ออกจากราชการ 



เอกสารที่ต้องส่งให้กองการเจ้าหน้าที่ 
เมื่อครบก าหนด 6 เดือน 

ให้หน่วยงานมีหนังสือน าส่งพร้อมเอกสารต่อไปนี้ 
1. ทล. 1 (แบบมอบหมายงาน) จ านวน 1 ชุด  
2. ทล. 2 (แบบส าหรับผู้ดูแล รายงาน 2 เดือน/1 ครั้ง) รวมจ านวน 3 ชุด 
3. ทล. 3 (แบบส าหรับผู้บังคับบัญชา รายงาน 3 เดือน/1 ครั้ง) รวมจ านวน 2 ชุด 
4. ทล. 4 (แบบส าหรับคณะกรรมการ ประชุม 3 เดือน/1 ครั้ง) รวมจ านวน 2 ชุด 
5. ทล. 5 (แบบรายงานส าหรับประธาน/ผู้อ านวยการ) จ านวน 1 ชุด 



ประเด็นสงสัย 

กอบกุล (พี่โหม่ง) 
ศิริลักษณ์ (พี่เก)๋ 
พรรษา (พี่ตี๋) 
สุวัฒน์ (พี่วัฒน์) 

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
โทร. 0 2247 0305 


