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กฎ ก.พ.
ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการ 

ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
พ .ศ .๒๕๕๓

_  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๘ (๕) และมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียน
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕® อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกันการจำกัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล ซึ๋งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓® มาตรา ๓๓ มาตรา ๔๓ และมาตรา ๖๔ 
ของร ัฐธรรมบ ุญแห ่งราชอาณาจักรไทย บ ัญญ ัต ิให ้กระทำได ้โดยอาศ ัยอำนาจดามบทบัญญ ัต ิ 
แห่งกฎหมาย ก.พ. โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออกกฎ ก.พ. ไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ กฎ ก.พ. นี้ให้ใข้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหกสินวันนับแต่วันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป

ข้อ ๒ ในกฎ ก.พ. นี้
‘'ส่วนราชการ,, หมายความว่า กรม หรือส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอ่ืนและมีฐานะไมตากว่ากรม 

และให้หมายความรวมถึงสำนักงานรัฐมนตรีด้วย
ข้อ ๓ ผ ู้ได ้ร ับการบรรฐและแต่งต ั้งตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ๋ง หรือมาตรา ๕๕ 

และข้าราชการหรือพนักงานส่วนพ้องกี่นซึ๋งโอนมาบรรชุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา ๖๔ 
ในระหว่างที่ยังทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง 
ตามระยะเวลาที่ส่วนราชการกำหนด ชื่งด้องไม่น้อยกว่าหกเดือนแต่ไม่เกินหนึ๋งปี

ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องให้ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป 
ผู้มีอำนาจสั่งบรรฐตามมาตรา ๕๗ อาจขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ไม่เกินสองครัง 
คร้ังละไม,เกินสามเดือน แต่เมื่อรวมกันแต้วระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชกำรต้องไม่เกินหนึ๋งปี



ในระหว่างการทดลองปฏิบัติห่น้าท่ีราชการ ให้มีการพัฒนาช้าราชการเพื่อให้!ระเบียบแบบแผน 
ของทางราชการและเป็นช้าราชการที่ดี โดยให้ถือว่าระยะเวลาในการพัฒนาดังกล่าวเป็นเวลาทดลอง 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการดัวย

ช้อ ๔ ผู้บ ังดับบัญชาต้องดำเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและพัฒนา 
ช้าราชการตามกฎ ก.พ. นี้ ให้เป็นไปตามหลักการที่ว่าการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นชั้นตอน 
ชุดห้ายฃองกระบวนการเสือกสรรบุคคลเช้ารันราชการที่มีประสิทธิภาพ และเพื่อให้ช้าราชการที่ทดลอง 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น ! ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นช้าราชการที่ดี

ช้อ ๕ ให้ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลการปฏิบัติงานของช้าราชการที่ทดลองปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการมอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้ช้าราชการที่ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามช้อ ๓ 
ปฏิบัติ ซ ึ่งอย่างน ้อยต้องประกอบด้วยภารกิจ งานหรือกิจกรรมของงาน และเบีาหมายในการ 
ปฏิบัติงาน รวมทั้งต้องชี้แจงให้ช้าราชการที่ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเช้าใจอย่างชัดเจนเกี่ยวคับ 
การประพฤติตน วิธีปฏิบัติงาน รายการประเมิน วิธีการประเมิน และเกณฑ์การประเมินผลการทดลอง 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ-รวมทั้งผลที่จะเกิดชั้นจากการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย

-ช้อ ๖ ให้ผู้บังคับบัญชาตามช้อ ๕ ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทำหน้าที่สอนงาน 
และให้ดำปรืกษาแนะนำ รวมทั้งติดตามประเมินผลการทดลองปฏิาเติหน้าที่ราชการ และจัดทำบันทึก 
ผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทุกสองเดือน เพื่อประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ 
ราชการ

ในกรณีท่ีเห็นสมควร ผู้บังดับบัญชาตามช้อ ๕ อาจมอบหมายให้ช้าราชการที่มีความ!ความเช้าใจ 
ในระเบียบแบบแผนของทางราชการและการเป็นช้าราชการที่ดี ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการตามวรรคหนี่งแทนได้ ในการนี้ ให้ผู้ได้รับมอบหมาขจัดทำบันทึกผลการทดลองปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการตามวรรคหนึ่ง

ช้อ ๗ ช้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าช้ายไป 
ดำรงตำแหน่งซึ่งเป็นตำแหน่งประเภทเดียวคันและสายงานเดียวคัน ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ต่อไปโดยให้นับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการต่อจากท่ีได้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการในตำแหน่งเติม

ช้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใคอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ถ้าช้ายไปดำรงตำแหน่ง 
ซึ่งเป็นตำแหน่งประเภทเดียวกันแต่ต่างสายงาน ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยให้เรื่มนับเวลา 
ทดลองปฏิบ ัต ิหน้าที่ราชการนับแต่วันที่ตำรงตำแหน่งใหม่ แต่ถ ้าเป ็นตำแหน่งประเภทเดียวกัน 
แม้จะต่างสายงานแต่ภารกิจ งานหรือกิจกรรมของงาน และเปาหมายในการปฏิบัติงานของตำแหน่ง 
ใหม่นันสอดคถ้อง ใกถ้เคียง หรือไม่แตกต่างไปจากตำแหน่งเติม จะให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่.ราชการ 
ต่อไปโดยให้นับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการต่อจากท่ีได้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการในตำแหน่งเติมก็ได้

หน้า ๓๗
เล่ม ๑๒๗ ตอนท่ี ๒๓ ก ราชกฬีานฌุกษา ๒ เมษายน ๒๕๕๓



หนh ๓๘

ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ถ้าย้ายไปดำรงตำแหน่ง 
ซึ่งเป็นตำแหน่งคนละประเภทกิ’'ชตำแหน่งเดิม ให้ทดลองปฎินัสิหน้าที่ราชการโดยให้เริ่มนับเวลา 
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการนับแต่วันที่ดำรงตำแหน่งใหม่

ข ้าราชการพลเร ือนสาบ ัญผ ู้ใดอยู่ในระหว่างทดลองปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ราชการ ถ้าโอนไป 
ตำรงตำแหน่งใหม่ ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยให้เริ่มนับเวลาทดลองปฏิบัติหํน้าที่ราชการ 
นับแต่วันท่ีดำรงตำแหน่งใหม่ แต่ถ้าเป็นการโอนโดยผลของกฎหมายให้ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการต่อไป 
โดยให้นับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อจากที่ไค้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งเดิม

ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใคอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และไค้ออกราก 
.ราชการเพอไปรับราชการทหารตานกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร ถ้าได้รับการบรรจุกลับเข้ารับราชการ 
ตามมาตรา ๖๓ ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปโดยให้นับเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ต่อจากที่ได้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งเดิม

ข้อ ๘ การพัฒนาข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ่เพื่อให้ 
! ระเบียบแบบแผนของทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี ให้ดำเนินการในกระบวนก่าร ดังต่อไปนี้

(๑) การปฐมนิเทศเพื่อให้รความ!เกี่ยวกับโครงสร้าง อำนาจหน้าที่ ผู้บริหาร และวัฒนธรรม 
ของส่วนราชการ รวมทั้งสร้างขวัญและกำลังใจให้ผู้ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

(๒) การเร ียน!ด้วยตนเองเพ ื่อให ้ม ีความ!เก ี่ยวก ับกฎหมาย กฎ และระเบียบแนบแผน 
ของทางราชการ

(๓) การอบรมสัมมนาร่วมกันเพื่อปลูกมีงการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นข้าราชการที่ดี 
การดำเน ินการพัฒนาตามวรรคหนึ่ง และการประเมินผลการพัฒนา ให้เป ็นไปดามที่ 

ส์านักงาน ก.พ. กำหนด
ให้ส่วนราชการนำผลการพัฒนาตามวรรคหนึ่งไปใข้ประกอบการประเมินผลการทคลอง 

ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ข้อ & ให้มีการประเมินผลการทดลองปฏิบัต ิหน้าที่ราชการของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ 

ราชการอย่างน้อยสองครั้ง โดยครั้งแรกให้ประเมินเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้วเป็นเวลา 
สามเดือน และครั้งที่สองให้ประเมินเมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้วเป็นเวลาหกเดือน

ในกรณืที่มีการกำหนดเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเกินกว่าหกเดือน หรือมีการขยาย 
เวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเมื่อครบกำหนด 
ระยะเวลาดังกล่าวด้วย

เล่ม ๑๒๗ ตอนท่ี ๒  ท ราชกิจจานฌกษา ๒ เมษายน ๒๕๕๓



ข้อ ๑0 ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการห้าผู้บังคับบัญชาตามข้อ ๖ ได้พิจารณาแห้ว 
เห็นว่าผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการผู้ใดน่าจะมีผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทำกว่ามาตรฐาน 
ท่ีคัาหนด อาจขอให้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการดาเนินการประเมินผล 
การทดลองปฏิบ ัต ิหน้าที่ราชการก่อนครบกำหนดเวลาประเมินที่กำหนดไว้ แด้วร,ายงานผลการ 
ประเมินผลการทคลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณาสั่งการ 
ตามข้อ ©๔ กีได้

ข้อ ๑๑ การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้กระทำโดยผู้บังคับบัญชาตาม 
ข้อ ๕ และคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามลำดับ แห้วให้รายงานผล 
การประเมินผลการทคลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เพื่อพิจารณา 
สั่งการต่อไป

ข้อ ๑๒ ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗- แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทคลอง 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประกอบด้วย ประจานกรรมการ และกรรมการอีกจำนวนสองคน โคยด้อง 
แต่งตั้งจากข้าราชการที่เกี่ยวข้องกับงานที่ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้รับมอบหมายตามข้อ ๕

ข้อ ๑๓ การประเมินผลการทคลองปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ประเมินจากผลสัมฤทธของการ 
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และพฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยให้นำบันทึกผลการ 
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการดามข้อ ๖ และผลการพิฒ่นาข้าราชการตามข้อ ๘ มาประกอบการประเมินด้วย 

ให้ส่วนราชการกำหนดรายละเอียดของการประเมินผลการทดลองปฏิบัต ิหน้าที่ราชการ 
โดยในส่วนของผลสัมฤทธิของการทคลองปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างน้อยต้องกำหนดให้ประกอบด้วย 
ความสามารกในการเรียนเงาน ความสามารถในการปรับใข้ความเกับงานในหน้าที่ และความสำเร็จ 
ของงานที่ได้รับมอบหมาย และในส่วนของพฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ อย่างน้อย 
ต้องกำหนดให้ประกอบด้วย ความประพฤติ ความมีคุณธรรม จริยธรรม และการรักษาวินัย

คะแนนการประเมินผลสัมฤทธฃองการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และพฤติกรรมของ 
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้มีสัดส่วนเท่ากัน และผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต้องได้คะแนน 
ในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่ารัอยละหกสืบ จึงจะถือว่าผ่านการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ดามมาตรฐานที่กำหนด

หน้า ๓๙
เล่ม ๑๒๗ ดอนท่ี ๒๓ ก ราชกิจจาคุเบกษา น!) เมษายน ๒๕๕๓
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ข้อ ๑๔ เมื่อได้รับรายงานผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการแล้ว ให้ผู้มี 
อำนาจสั่งบรรชุดามมาตรา ๕๗ ดำเนินการดังนี้

(๑) ในกรณีที่ผลการประเมินไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กำหนด ให้มีคำสั่งให้ผู้ทดลองปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการนั้นรับราชการต่อไป แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบ

(๒) ในกรณีที่ผลการประเมินตํ่ากว่ามาตรฐานที่กำหนค แต่ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
เห็นควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ให้สั่งขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการออกไปได้ 
ตามที่เห็นสมควร แต่เมื่อรวมบันแล้วต้องไม่เกินทนึ๋งปีตามข้อ ๓ วรรคสอง ในการนี้ ให้แสคงเหตุผล 
หรือความเห็นไว้ด้วย แล้วแจ้งให้ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการ 
ต่อไปดามกฎ ก.พ. นี้

(๓) ในกรณีที่ประเมินผลการทคลองปฏิบัติหน้าที่ราชการก่อนครบกำหนดเวลาประเมิน 
และปรากฎว่าผลการประเมินดํ่ากว่ามาตรฐานที่กำหนด แต่ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ เห็นควร 
ให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป ให้สั่งให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป ในการนี้ ให้แสดง 
เหต ุผลหรือความเห ็นไว ้ด ้วย แล ้วแจ ้งไห ้ผ ู้ทดลองปฏ ิบ ัต ิหน ้าท ี่ราชการและผ ู้เก ี่ยวข ้องทราบ 
เพื่อดำเนินการต่อไปตามกฎ ก.พ. นี้

(๔) ในกรณีที่ผลการประเมินตํ่ากว่ามาตรฐานที่กำหนด และผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ 
เห็นว่าไม่ควรให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปหรือไม่ควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ให้มีคำสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการภายในห้าวันทำการ นับแต่วันที่ได้รับรายงาน แล้วแจ้งให้ผู้นั้นทราบ 
และให้ส่งฟ้าเนาคำสั่งให้ออกจากราชการให้สำนักงาน ก.พ. ภายในห้าวันทำการาวับแต่วันที่มีคำสั่ง 
ในการนิ ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ อาจสั่งให้ผู้นั้นออกจากราชการไต้ โดยไม่จำเป็นต้องรอ 
ให้ครบกำหนดเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ

ข้อ ๑๕ ข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎ ก.พ. 
ฉบับท่ี ๒® (พ.ศ. ๒๕๔๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเมียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ 
ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ในวันที่ กฎ ก.พ. นี้ใข้บังคับ ให้คงดำเนินการให้ข้าราชการ 
พลเรือนสามัญผู้นั้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไปและประเมินผลการทคลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ตามกฎ ก.พ. ดังกล่าว

ให้ไว้ ณ วันท่ี ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
อภิสิทธ เวชชาชีวะ 

นายกรัฐมนตรี 
ประธาน ก.พ.-

เล่ม ๑๒๗ ตอนท่ี ๒๓ ก ราชกิจจานุเบกษา



หมายเหg} ะ- เหตุผลในการประกาศใข้กฎ ก.พ. ฉบับนี คือ โดยท่ี มาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ 
■ 111ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕® กำหนดให้ผู้ใค้รับบรรจุและแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งตามมาดรา ๕๓ วรรคหน่ึง 
หรือมาครา ๕๕ และข้าราชการ หรือพนักงานส่วนห้องถ่ิน ซึ๋งโอนมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 
ตามนาตรา ๖๔ ในระหว่างท่ีขังทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการและให้ไห้รับการ 
พัฒนาเพื่อให้เระเบียบแบบแผนช่องทางราชการและเป็นข้าราชการที่ดี และมีผลการประเมนการทดลอง 
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการดามท่ีกำหนดในกฎ ก.พ. จึงจำเป็นห้องออก กฎ ก.พ. นี้

หน้า ๔๑
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