เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๓ ก

หนา ๓๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒ เมษายน ๒๕๕๓

กฎ ก.พ.
วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการพัฒนาขาราชการ
ที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๓
อาศั ยอํา นาจตามความในมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๕๙ แห งพระราชบั ญญัติ ระเบีย บ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ
และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔
ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจั ก รไทย บั ญ ญั ติ ใ ห ก ระทํ า ได โ ดยอาศั ย อํ า นาจตามบทบั ญ ญั ติ
แหงกฎหมาย ก.พ. โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออกกฎ ก.พ. ไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ กฎ ก.พ. นี้ใหใ ชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันถัดจากวัน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๒ ในกฎ ก.พ. นี้
“สวนราชการ” หมายความวา กรม หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะไมต่ํากวากรม
และใหหมายความรวมถึงสํานักงานรัฐมนตรีดวย
ขอ ๓ ผู ไ ด รั บ การบรรจุ แ ละแต ง ตั้ ง ตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ ง หรื อ มาตรา ๕๕
และขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซึ่งโอนมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา ๖๔
ในระหวางที่ยังทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่ไดรับแตงตั้ง
ตามระยะเวลาที่สวนราชการกําหนด ซึ่งตองไมนอยกวาหกเดือนแตไมเกินหนึ่งป
ในกรณีที่มีความจําเปนตองใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป
ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ อาจขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดไมเกินสองครั้ง
ครั้งละไมเกินสามเดือน แตเมื่อรวมกันแลวระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตองไมเกินหนึ่งป
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ในระหวางการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหมีการพัฒนาขาราชการเพื่อใหรูระเบียบแบบแผน
ของทางราชการและเปนขาราชการที่ดี โดยใหถือวาระยะเวลาในการพัฒนาดังกลาวเปนเวลาทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวย
ขอ ๔ ผูบังคับบัญชาตองดําเนิน การในเรื่องการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและพัฒ นา
ขาราชการตามกฎ ก.พ. นี้ ใหเปนไปตามหลักการที่วาการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนขั้นตอน
สุดทายของกระบวนการเลือกสรรบุคคลเขารับราชการที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อใหขาราชการที่ทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการนั้น รูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการที่ดี
ขอ ๕ ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของขาราชการที่ทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการมอบหมายงานเปนลายลักษณอักษรใหขาราชการที่ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามขอ ๓
ปฏิ บั ติ ซึ่ ง อย า งน อ ยต อ งประกอบด ว ยภารกิ จ งานหรื อ กิ จ กรรมของงาน และเป า หมายในการ
ปฏิบัติงาน รวมทั้งตองชี้แจงใหขาราชการที่ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับ
การประพฤติตน วิธีปฏิบัติงาน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และเกณฑการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ รวมทั้งผลที่จะเกิดขึ้นจากการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการดวย
ขอ ๖ ใหผูบังคับบัญชาตามขอ ๕ ดูแลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทําหนาที่สอนงาน
และใหคําปรึกษาแนะนํา รวมทั้งติดตามประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ และจัดทําบันทึก
ผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการทุกสองเดือน เพื่อประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ
ในกรณีที่เห็นสมควร ผูบังคับบัญชาตามขอ ๕ อาจมอบหมายใหขาราชการที่มีความรูความเขาใจ
ในระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเปนขาราชการที่ดี ทําหนาที่เปนผูดูแลการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการตามวรรคหนึ่งแทนได ในการนี้ ใหผูไดรับมอบหมายจัดทําบันทึกผลการทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๗ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ถายายไป
ดํารงตําแหนงซึ่งเปนตําแหนงประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกัน ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ตอไปโดยใหนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอจากที่ไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงเดิม
ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ถายายไปดํารงตําแหนง
ซึ่งเปนตําแหนงประเภทเดียวกัน แตตางสายงาน ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการโดยใหเริ่ม นับเวลา
ทดลองปฏิ บั ติ ห นา ที่ ร าชการนั บแต วั น ที่ดํ า รงตํา แหน งใหม แต ถ า เป น ตํ า แหน ง ประเภทเดี ย วกั น
แมจะตางสายงานแตภารกิจ งานหรือกิจกรรมของงาน และเปาหมายในการปฏิบัติงานของตําแหนง
ใหมนั้นสอดคลอง ใกลเคียง หรือไมแตกตางไปจากตําแหนงเดิม จะใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ตอไปโดยใหนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอจากที่ไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงเดิมก็ได
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ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ถายายไปดํารงตําแหนง
ซึ่งเปน ตําแหนงคนละประเภทกับตําแหนงเดิม ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการโดยใหเริ่ม นับเวลา
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการนับแตวันที่ดํารงตําแหนงใหม
ข า ราชการพลเรื อ นสามั ญ ผู ใ ดอยู ใ นระหว า งทดลองปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการ ถ า โอนไป
ดํารงตําแหนงใหม ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการโดยใหเริ่มนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
นับแตวันที่ดํารงตําแหนงใหม แตถาเปนการโอนโดยผลของกฎหมายใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป
โดยใหนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอจากที่ไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงเดิม
ขาราชการพลเรือนสามัญผูใ ดอยูใ นระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ และไดออกจาก
ราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ถาไดรับการบรรจุกลับเขารับราชการ
ตามมาตรา ๖๓ ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไปโดยใหนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ตอจากที่ไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงเดิม
ขอ ๘ การพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อให
รูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการที่ดี ใหดําเนินการในกระบวนการ ดังตอไปนี้
(๑) การปฐมนิเทศเพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับโครงสราง อํานาจหนาที่ ผูบริหาร และวัฒนธรรม
ของสวนราชการ รวมทั้งสรางขวัญและกําลังใจใหผูที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
(๒) การเรีย นรูด วยตนเองเพื่ อให มีค วามรู เ กี่ย วกั บ กฎหมาย กฎ และระเบีย บแบบแผน
ของทางราชการ
(๓) การอบรมสัมมนารวมกันเพื่อปลูกฝงการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนขาราชการที่ดี
การดํ า เนิ น การพั ฒ นาตามวรรคหนึ่ ง และการประเมิ น ผลการพั ฒ นา ให เ ป น ไปตามที่
สํานักงาน ก.พ. กําหนด
ใหสวนราชการนําผลการพัฒนาตามวรรคหนึ่งไปใชประกอบการประเมิน ผลการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวย
ขอ ๙ ใหมี การประเมิ น ผลการทดลองปฏิ บัติ หนา ที่ราชการของผูทดลองปฏิ บัติห นา ที่
ราชการอยางนอยสองครั้ง โดยครั้งแรกใหประเมินเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมาแลวเปนเวลา
สามเดือน และครั้งที่สองใหประเมินเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมาแลวเปนเวลาหกเดือน
ในกรณีที่มีการกําหนดเวลาการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเกินกวาหกเดือน หรือมีการขยาย
เวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ ราชการ ใหประเมิน ผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ ราชการเมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาดังกลาวดวย
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ขอ ๑๐ ในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการถาผูบังคับบัญชาตามขอ ๖ ไดพิจารณาแลว
เห็นวาผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดนาจะมีผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการต่ํากวามาตรฐาน
ที่กําหนด อาจขอใหคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการดําเนินการประเมินผล
การทดลองปฏิ บัติ ห นา ที่ ร าชการก อ นครบกํ า หนดเวลาประเมิน ที่ กํ าหนดไว แล วรายงานผลการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาสั่งการ
ตามขอ ๑๔ ก็ได
ขอ ๑๑ การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหกระทําโดยผูบังคับบัญชาตาม
ขอ ๕ และคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ตามลําดับ แลวใหรายงานผล
การประเมิน ผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เพื่อพิจารณา
สั่งการตอไป
ขอ ๑๒ ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ ประกอบดวย ประธานกรรมการ และกรรมการอีกจํานวนสองคน โดยตอง
แตงตั้งจากขาราชการที่เกี่ยวของกับงานที่ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดรับมอบหมายตามขอ ๕
ขอ ๑๓ การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของการ
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ และพฤติกรรมของผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยใหนําบันทึกผลการ
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามขอ ๖ และผลการพัฒนาขาราชการตามขอ ๘ มาประกอบการประเมินดวย
ให สว นราชการกํ าหนดรายละเอีย ดของการประเมิ น ผลการทดลองปฏิบั ติห นา ที่ร าชการ
โดยในสวนของผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยางนอยตองกําหนดใหประกอบดวย
ความสามารถในการเรียนรูงาน ความสามารถในการปรับใชความรูกับงานในหนาที่ และความสําเร็จ
ของงานที่ไดรับมอบหมาย และในสวนของพฤติกรรมของผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ อยางนอย
ตองกําหนดใหประกอบดวย ความประพฤติ ความมีคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย
คะแนนการประเมิน ผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนาที่ ราชการ และพฤติกรรมของ
ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหมีสัดสวนเทากัน และผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตองไดคะแนน
ในแตละสวนไมนอยกวารอยละหกสิบ จึงจะถือวาผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ตามมาตรฐานที่กําหนด
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ขอ ๑๔ เมื่อไดรับรายงานผลการประเมิน ผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว ใหผูมี
อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดําเนินการดังนี้
(๑) ในกรณีที่ผ ลการประเมิน ไมต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด ใหมีคําสั่งใหผูทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการนั้นรับราชการตอไป แลวแจงใหผูนั้นทราบ
(๒) ในกรณีที่ผลการประเมินต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด แตผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
เห็นควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ใหสั่งขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการออกไปได
ตามที่เห็นสมควร แตเมื่อรวมกันแลวตองไมเกินหนึ่งปตามขอ ๓ วรรคสอง ในการนี้ ใหแสดงเหตุผล
หรือความเห็น ไวดวย แลวแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและผูเกี่ยวของทราบเพื่อดําเนิน การ
ตอไปตามกฎ ก.พ. นี้
(๓) ในกรณีที่ประเมิน ผลการทดลองปฏิบัติหน าที่ราชการกอนครบกําหนดเวลาประเมิ น
และปรากฏวาผลการประเมินต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด แตผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นควร
ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป ใหสั่งใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป ในการนี้ ใหแสดง
เหตุ ผ ลหรื อ ความเห็ น ไว ด ว ย แล ว แจ ง ให ผู ท ดลองปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการและผู เ กี่ ย วข อ งทราบ
เพื่อดําเนินการตอไปตามกฎ ก.พ. นี้
(๔) ในกรณีที่ผลการประเมินต่ํากวามาตรฐานที่กําหนด และผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗
เห็นวาไมควรใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไปหรือไมควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ใหมีคําสั่งใหผูนั้นออกจากราชการภายในหาวันทําการ นับแตวันที่ไดรับรายงาน แลวแจงใหผูนั้นทราบ
และใหสงสําเนาคําสั่งใหออกจากราชการใหสํานักงาน ก.พ. ภายในหาวันทําการนับแตวันที่มีคําสั่ง
ในการนี้ ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ อาจสั่งใหผูนั้นออกจากราชการได โดยไมจําเปนตองรอ
ใหครบกําหนดเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ขอ ๑๕ ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามกฎ ก.พ.
ฉบับที่ ๒๑ (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕
วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ในวันที่ กฎ ก.พ. นี้ใชบังคับ ใหคงดําเนินการใหขาราชการ
พลเรือนสามัญผูนั้นทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไปและประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ตามกฎ ก.พ. ดังกลาว
ใหไว ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
นายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎ ก.พ. ฉบับนี้ คือ โดยที่ มาตรา ๕๙ แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ กําหนดใหผูไดรับบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง
หรือมาตรา ๕๕ และขาราชการ หรือพนักงานสวนทองถิ่น ซึ่งโอนมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ
ตามมาตรา ๖๔ ในระหวางที่ยังทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและใหไดรับการ
พัฒนาเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการที่ดี และมีผลการประเมินการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการตามที่กําหนดในกฎ ก.พ. จึงจําเปนตองออก กฎ ก.พ. นี้

