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คํานาํ 
 

คู่มือดําเนินการ เรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการฉบับนี้ จัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติ 
ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ ออกตามความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึง่ ก.พ. และคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ประกาศใช้ กฎ ก.พ. ฉบับนี้แล้ว 

 

เนื้อหาของคู่มือฉบับน้ี  ประกอบด้วยสาระสําคัญเกี่ยวกับข้าราชการที่เข้าข่ายต้องทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกฎ ก.พ. ใหม ่การกําหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ การดําเนินการ 
ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทดลองและพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อให้การ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งเป็นขั้นตอนสุดท้ายของการเลือกสรรบุคคลเป็นมาตรฐาน สะดวก คลอ่งตัว  
และมีข้อมลูครบถ้วนชัดเจน อันจะส่งผลใหก้ารประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

 

  กลุ่มบริหารทรพัยากรบุคคล หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์ 
ในการดําเนินการ เรื่องการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของทุกหน่วยงานในสังกัดต่อไป 
 
 
 

 
กลุ่มบริหารทรพัยากรบุคคล 

สํานักบริหารกลาง 
ธันวาคม  ๒๕๕๓ 
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สารบรรณ 
หน้า 

  บทนํา                                   1 
2   ข้าราชการที่เข้าข่ายทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตาม กฎ ก.พ. ใหม่    

  การกําหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ      
  ขั้นตอนดาํเนินการ   
  การพัฒนาผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ                          
  แผนภูมิสรุปผู้รับผิดชอบในกิจกรรมการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ      

2 
3 
4 

 
  ภาคผนวก 

   กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลอ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  คําสั่ง กตส. ที่  974 /๒๕๕๓ ลงวันที่  24  ธันวาคม  2553 เรือ่ง มอบอํานาจในการแต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 แบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ( เอกสารหมายเลข 1 ) 
 คําสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

      ( เอกสารหมายเลข 2 ) 
 แบบบันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สําหรับผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการ ( เอกสารหมายเลข 3 ) 

 แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สําหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลอ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ) ( เอกสารหมายเลข 4 ) 

 แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (สําหรับประธานกรรมการ 
      ประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)  ( เอกสารหมายเลข 5 ) 

 รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ                   
( เอกสารหมายเลข 6 ) 

            แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
                (กรณีขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ)  ( เอกสารหมายเลข 7 ) 

  ตัวอย่างกรณีที่อาจต้องขยายเวลาเนื่องจากไม่สามารถประเมินผลการทดลองปฏิบัติ 
      หน้าที่ราชการได้อย่างชัดเจน 

  รายละเอยีดหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 7
ง

ง

    

 
 
 
 
 
 



บทนาํ 
 

คูม่อืดําเนนิการเรือ่ง การทดลองปฏบิัตหินา้ที่ราชการของกรมตรวจบญัชสีหกรณ ์ 
ตาม กฎ ก.พ. ว่าดว้ยการทดลองปฏบิัตหินา้ที่ราชการและการพฒันาขา้ราชการ 

ทีอ่ยูร่ะหวา่งการทดลองปฏบิตัิหนา้ที่ราชการ พ.ศ. 2553 
---------------------------- 

  การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการเลือกสรรบุคคล        
โดยผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังจะได้ดําเนินกิจกรรม/งานต่างๆ ตามระยะเวลาที่กําหนด  ทั้งนี้ เพื่อที่กรม   
จะได้ตรวจสอบและประเมินคุณสมบัติในทกุๆ ด้านของผูท้ี่ได้ผ่านขั้นตอนการเลือกสรรมาแล้วในขั้นตอนแรก 
อีกช้ันหนึ่ง ในขณะเดียวกันผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเองเมื่อได้ปฏิบัติงานจริง ก็มีโอกาสได้แสดงความรู้ 
ความสามารถและใช้ชีวิตในฐานะข้าราชการใหม่ อีกทั้งได้เรียนรู้เพื่อตัดสินใจว่าตนเองมีความพึงพอใจในงาน 
และมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมของกรมหรือไม่ จึงกําหนดคู่มือการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
และการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของกรมตรวจบัญชีสหกรณ ์ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1  คู่มือนี้เรียกว่า “คู่มือดําเนินการเรื่อง การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของ 
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ตาม กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการ 
ที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 
  ข้อ 2  คู่มือนีม้ีผลบังคับใช้ต้ังแต่วันที่ ๒ มถิุนายน พ.ศ. ๒๕๕๓ หมายความว่าข้าราชการ 
ที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ัง  ต้ังแต่วันที่ 2 มิถนุายน 2553 เป็นต้นไป ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและ 
ได้รับการพัฒนาภายใต้กฎ ก.พ. ฉบับใหม่นี ้
  ข้อ 3  ในคู่มือนี ้
   “กรม”  หมายความว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
   “ข้าราชการ”  หมายความว่า ข้าราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง  
ในสังกัดกรมตรวจบัญชีสหกรณ์  
   “หน่วยงานในสังกัด”  หมายความว่า  สํานัก/ศูนย์/สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ ์
ที่ 1 – 10 /สาํนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จงัหวัด/กลุ่ม/กลุ่มงาน/ฝ่ายต่างๆ  
   “ผู้บังคับบัญชา”  หมายความว่า  ผู้อํานวยการสํานัก/ผู้อํานวยการศูนย์/
ผู้อํานวยการสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที ่1 – 10 /หัวหน้าสํานกังานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัด         

“กระทรวง”  หมายความว่า  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์    
   “ส่วนราชการ”  หมายความว่า  กรมอื่นๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์
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  ขา้ราชการทีเ่ขา้ขา่ยต้องทดลองปฏิบตัิหนา้ทีร่าชการตาม กฎ ก.พ. ใหม ่

ข้าราชการที่ต้องทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตามคู่มือฉบับนี้ ได้แก่ 
๑. ข้าราชการผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ และได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งประเภทวิชาการ 

ระดับปฏิบัติการโดยการสอบแข่งขัน หรือโดยการคัดเลือก ต้ังแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2553  
เป็นต้นไป 

๒. ข้าราชการที่ยังอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ย้าย หรือ โอน 
๓. ข้าราชการที่อยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งถูกสั่งให้ออกจากราชการไปรับราชการ

ทหารตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร  และต่อมาได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ 
เป็นข้าราชการ โดยแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๖๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๔. ข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งยังอยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติงาน และโอนมาบรรจุ     
เป็นข้าราชการของกรม โดยได้รับแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งตามมาตรา ๖๔ แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 

 
  
  

   การกาํหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัตหิน้าทีร่าชการ 

 กรม ได้กําหนดระยะเวลาการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไว้ดังนี้ 
 ๑.  การกําหนดระยะเวลาทดลองปฏิบตัิหน้าทีร่าชการ กําหนดระยะเวลาทดลอง 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็นเวลา ๖ เดือน และในกรณีที่ไมส่ามารถประเมนิผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้
ก็สามารถขยายเวลาได้ ไม่เกิน ๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน รวมระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ    
และเวลาที่ขยายแล้วต้องไม่เกิน ๑ ปี 
 ๒.  การนับระยะเวลาทดลองปฏบิัตหินา้ทีร่าชการ 
  ๒.๑  ให้เริ่มนบัระยะเวลาใหม่  ในกรณี ดังนี้ 
   *  การย้ายไปแต่งตัง้ให้ดาํรงตําแหน่งประเภทเดียวกัน แต่ต่างสายงาน 
ตัวอยา่งเชน่ เข้ารับการบรรจุแต่งต้ังในตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ ในวันที่  1  
กรกฎาคม 2553 ต่อมาย้ายไปดํารงตําแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ในวันที่ 30  
กรกฎาคม 2553 กรณนีี้ต้องเริ่มนับระยะเวลาทดลองใหม่ ต้ังแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2553 เป็นต้น 
   *  การย้ายไปแต่งตัง้ให้ดาํรงตําแหน่งในตําแหน่งต่างประเภท ตัวอยา่งเช่น    
เข้ารับการบรรจุแต่งต้ังในตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชํานาญงาน/ปฏิบัติงาน  ในวันที ่10     
สิงหาคม 2553 ต่อมาสอบแข่งขันได้และรบัการบรรจุในตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ  
ในวันที่ 30 กันยายน 2553 กรณีนีใ้ห้นบัระยะเวลาทดลองใหม ่ต้ังแต่วันที่ 30 กันยายน 2553 เป็นต้น 
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   *  การโอนทกุกรณ ี ยกเวน้การโอนโดยผลของกฎหมาย ตัวอย่างเช่น          
เข้ารับการบรรจุแต่งต้ังในตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ในวันที่ 15 
มิถุนายน 2553  ต่อมาโอนไปรับราชการในตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภาษี กรมสรรพากร ในวันที่ 1 
ตุลาคม 2553 กรณีนีใ้ห้นบัระยะเวลาทดลองใหม่ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553  เป็นต้น 
  ๒.๒  ให้นับระยะเวลาต่อเนื่อง ในกรณี  ดังนี้ 
   *  การย้ายไปแต่งตัง้ให้ดาํรงตําแหน่งประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกนั 
ตัวอยา่งเชน่ บรรจุแต่งต้ังในตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์
พิษณุโลก สํานกังานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ ๖ ในวันที่ 2 มิถนุายน 2553 ต่อมาย้ายไปดํารงตําแหน่งนักวิชาการ
ตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการ สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที ่๗ ในวันที่ 30 
สิงหาคม 2553 กรณีนีใ้ห้นบัระยะเวลาทดลองต่อเนื่อง ต้ังแต่วันที่ 2 มิถุนายน 2553  
   *  การย้ายไปแต่งตัง้ให้ดาํรงตําแหน่งประเภทเดียวกันต่างสายงาน แต่ภารกจิ/
งาน/กจิกรรมของงาน และเป้าหมายในการปฏิบตัิงานของตําแหน่งใหมส่อดคลอ้งใกลเ้คยีง หรือไมแ่ตกตา่งไป
จากตําแหน่งเดมิ  ตัวอยา่งเช่น  บรรจแุต่งต้ังในตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบบัญชปีฏิบัติการ สํานักงาน   
ตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงราย  ในวันที่  5 กรกฎาคม 2553 ต่อมาย้ายไปดํารงตําแหน่งนักวิชาการตรวจสอบ
ภายในปฏิบัติการ กลุ่มตรวจสอบภายใน  ในวันที่  15 กันยายน 2553  กรณีให้นับระยะเวลาทดลองต่อเนื่อง 
ต้ังแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2553 
   *  การโอนโดยผลของกฎหมาย 
   *  การออกจากราชการไปรบัราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรับราชการ
ทหารแลว้ไดร้บัการบรรจแุตง่ตั้งใหก้ลบัเขา้รับราชการอกี  
 
 
 

   ขั้นตอนดาํเนินการ 

 เมื่อกรมได้ให้ขา้ราชการที่ได้รับการบรรจุแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่งในหน่วยงานในสังกัด
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ไปรายงานตัว ณ หน่วยงานในสังกัด ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
และการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการดําเนินการ ดังต่อไปนี้ 
 
ผูบ้ังคบับญัชาดําเนนิการ ดังต่อไปนี ้

1. มอบหมายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแบบมอบหมายงานการทดลองปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการ ( เอกสารหมายเลข 1 )  
  2.  มอบหมายผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการ โดยผู้ดูแลการทดลอง 
ต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของข้าราชการ อาทิเช่น หัวหน้ากลุ่ม/กลุม่งาน/ฝ่ายต่างๆ  เป็นต้น 
                     3.  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ จํานวน 3 คน 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ กรรมการ  กรรมการและเลขานุการ โดยคณะกรรมการต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้กับผูท้ดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เอกสารหมายเลข 2 ) 
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ผูด้แูลการทดลองปฏบิัตหิน้าทีร่าชการดาํเนนิการ ดงัตอ่ไปนี ้
1.  สอนงาน ให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับวิธีการทํางาน ความรู้เกี่ยวกับงาน และอื่นๆ        

ที่เกี่ยวข้อง  
2. ให้คําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับพฤติกรรมการอยู่ร่วมกันในที่ทํางาน วัฒนธรรมองค์การ 

การเป็นข้าราชการที่ดี จรรยาบรรณและจริยธรรม 
3. ติดตามผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามรายการที่กําหนดในรปูแบบ 

มอบหมายงาน ( เอกสารหมายเลข 3 ) และให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผูท้ดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ เพื่อประโยชน์
ในการพัฒนาหรือปรับปรุงแก้ไขผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป 
 
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏบิตัิหนา้ที่ราชการดาํเนนิการ ดงัต่อไปนี ้
 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดําเนินการประเมินผล 
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครั้งที่ 1 เมือ่ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการมาแล้ว 3 เดือน และประเมิน 
ครั้งที่ 2 เมื่อทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการครบ 6 เดือน (เอกสารหมายเลข 4)  โดยนําผลการพัฒนาผู้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เอกสารหมายเลข 3) มาเป็นข้อมูล
ประกอบการประเมินผลของคณะกรรมการ  
 

ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ต้องดําเนินการประเมินผล  
ตามรายการประเมิน และมาตรฐานการประเมินที่กําหนด โดยมีองค์ประกอบการประเมิน 2 ส่วน คือ 

1. ผลสมัฤทธิข์องการทดลองปฏบิัตหิน้าทีร่าชการ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย 
- ความสามารถในการเรียนรูง้าน 
- ความสามารถในการปรับใช้ความรู้กับงานในหน้าที ่
- ความสําเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย 

 2.  พฤตกิรรมของผูท้ดลองปฏิบัตหินา้ทีร่าชการ 
  - ความประพฤติ 
  - ความมีคณุธรรม จริยธรรม 
  - การรักษาวินยั 
 สดัส่วนคะแนน : คะแนนผลสัมฤทธ์ิของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ และคะแนน
พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีสัดส่วนเท่ากัน คือ 50 : 50 
 เกณฑก์ารประเมิน : ต้องได้คะแนนในแต่ละส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60                 
(ตามเอกสารหมายเลข 6) 
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และเมื่อดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครั้งที่ 1 และ ครั้งที่ 2 แล้ว ให้ดําเนินการ
รวบรวมเอกสารรายงานกรม เพื่อดําเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป ดังนี้ 
 

การประเมนิครั้งที ่1 การประเมนิครั้งที ่2 
1. คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ  (เอกสารหมายเลข 1) 

 - 

2.  แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
(สําหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ)  (เอกสารหมายเลข 4) 

1.  แบบประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
(สําหรับคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ)  (เอกสารหมายเลข 4) 

3. แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการ (สําหรับประธานกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ) (เอกสารหมายเลข 5) 

2. แบบรายงานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการ (สําหรับประธานกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ) (เอกสารหมายเลข 5) 

4. รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เอกสารหมายเลข 6) 

3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (เอกสารหมายเลข 6) 

 
 
 
  

   การพฒันาผู้ทดลองปฏบิัตหินา้ทีร่าชการ 

 ด้วย กฎ ก.พ. ฉบับนี้ กําหนดให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่ต้องผ่านการฝึกอบรมและพัฒนา
ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 3 ส่วน โดยถือระยะเวลาในการพัฒนาดังกล่าวเป็นเวลาทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ  ดังนี้ 
 1.  การปฐมนเิทศ  เป็นการแนะนําต้อนรับข้าราชการบรรจุใหม่เพื่อให้ข้าราชการได้
เข้าใจถึงสภาพแวดล้อมการทาํงานในหน่วยงาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้างองค์กร ผู้บังคับบัญชา 
เพื่อนร่วมงานและหน้าที่ความรับผิดชอบ ตลอดจนเป็นการสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่  
ดําเนินการโดยผู้บริหารของกรมฯ หรือเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล หรือผู้บังคับบัญชาระดับต้น  
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้กํากับดูแลและสอนงานข้าราชการบรรจุใหม ่ทั้งนี้ กรม ต้องดําเนินการปฐมนิเทศ
ข้าราชการบรรจุใหมใ่นวันที่มารายงานตัวเรียบร้อย 

 2.  การเรยีนรูด้้วยตนเอง  กําหนดให้ข้าราชการที่บรรจุใหม่จะต้องใช้เวลาที่อยู่ 
ในช่วงทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการดําเนินการเรียนรู้หลกัสูตรการเรียนรู้ด้วยตนเอง “หลักสูตรฝึกอบรม
ข้าราชการบรรจุใหม”่ ซึ่งประกอบด้วย 4 หมวดวิชา ได้แก่ 
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       หมวดที่ ๑  ปลูกฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี มี ๒ ชุดวิชา คือ 
                              ชุดวิชาที่ ๑ :  การเป็นข้าราชการ 
                              ชุดวิชาที่ ๒ :  การเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท 
        หมวดที่ ๒  ระบบราชการและการบริหารภาครัฐแนวใหม่ มี ๓ ชุดวิชา คือ 
                               ชุดวิชาที่ ๑ :  ระบบราชการไทย 
                               ชุดวิชาที่ ๒ :  การบริหารงานภาครัฐแนวใหม ่      
                               ชุดวิชาที่ ๓ :  การบริหารกจิการบ้านเมืองที่ดี 
        หมวดที่ ๓   ความรู้พื้นฐานสําหรับราชการ มี ๓ ชุดวิชา คอื 
     ชุดวิชาที่ ๑  :  วินัยและจรรยาข้าราชการ 

ชุดวิชาที่ ๒  :  ระเบียบแบบแผนของทางราชการ                                                
ชุดวิชาที่ ๓  :  กฎหมายพื้นฐานสําหรับข้าราชการ 

        หมวดที่ ๔   เสริมสร้างสมรรถนะและทักษะที่จําเป็น  ม ี๕ ชุดวิชา  คอื 
     ชุดวิชาที่ ๑  :  ทักษะการคดิ 
     ชุดวิชาที่ ๒  :  การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
       ชุดวิชาที่ ๓  :  มนุษยสัมพันธ์ในการทํางาน 
     ชุดวิชาที่ ๔  :  สมรรถนะหลักสําหรับข้าราชการพลเรือน 
        ชุดวิชาที่ ๕  :  การวางแผนปฏิบัติโครงการ และการดาํเนินการตามแผน 
 
 ทั้งนี้  กลุม่พัฒนาการเรียนรู้ สํานักส่งเสริมพัฒนาการบัญชีและถ่ายทอดเทคโนโลยี     
จะเป็นผู้จัดส่งชุดวิชาดังกล่าวไปยังข้าราชการบรรจุใหม ่และการเรียนรู้จะอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของผู้ดูแล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 3.  การอบรมสมัมนารว่มกัน  กําหนดใหใ้ช้ “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี”          
ซึ่งเป็นหลักสูตรที่เน้นการปลกูฝังปรัชญาการเป็นข้าราชการที่ดี พัฒนาจิตสํานึก ส่งเสริมคุณธรรม            
และจริยธรรม จรรยาข้าราชการ กิจกรรมช่วยเหลือสังคม การทํางานเป็นทีมและพัฒนาเครือข่ายในการทํางาน 
ตลอดจนเกิดความตระหนักในหน้าที่ของข้าราชการและมคีวามพร้อมในการทํางาน เพื่อประโยชน์สุขต่อ
ประชาชนและประเทศชาติ  โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์และการลงมือปฏิบัติจริง  ทั้งนี้ การอบรม
สัมมาร่วมกัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มอบหมายให้สถาบันเกษตราธิการเป็นผู้จัดการฝึกอบรม
ข้าราชการบรรจุใหม่ของส่วนราชการในกระทรวง หรือในกรณีที่ส่วนราชการใดมีการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
และอยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ต้ังแต่ 30 คน ขึ้นไป ในรอบปีงบประมาณเป็นผู้ดําเนินการ
อบรมสัมมนารว่มกันแทน โดยจัดให้มีผู้เข้ารบัการฝึกอบรมจากส่วนราชการอื่นๆ เข้าร่วมสัมมนาด้วย โดยใน
การจัดฝึกอบรมแต่ละครั้งจะต้องแจ้งให้ส่วนราชการในสังกัดทราบด้วย เพื่อจัดส่งข้าราชการเข้ารับการ
ฝึกอบรมร่วมด้วยทุกครั้ง 
  

 ทั้งนี้ การพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ต้องดําเนินการ
ให้ครบทั้ง 3 สว่น มิฉะนั้นจะถือว่าไม่ผ่านการทดลอง  
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แผนภมูสิรปุผูร้ับผดิชอบในกจิกรรมการทดลองปฏบิัตหินา้ที่ราชการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล 
สํานักบริหารกลาง 

ผู้บังคับบัญชา 
 

 

คณะกรรมการ 
ประเมินฯ

กลุ่มพัฒนาการเรยีนรู้ 
สพถ. 

๑. มอบหมายงานเป็น 
ลายลกัษณ์อกัษร  
(เอกสารหมายเลข ๑) 
๒. มอบหมายผู้ดแูล 
การทดลองปฏบิัตหิน้าท่ี 
ราชการ 
๓. แต่งตั้งคณะกรรมการ 
ประเมินฯ (เอกสาร 
หมายเลข ๒) 

ผู้ดูแลการทดลองฯ 

ประเมินครั้งท่ี ๑  
และ ประเมินครัง้ 
ท่ี  ๒  

สั่งการ 
 

 

ผ่าน ไม่ผ่าน 

๑. ดําเนินการจดัส่งชุด
วิชาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
๒. กําหนดตารางการ
ฝึกอบรมการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
๓. บันทึกคะแนนการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง 
๔. จัดอบรมสัมมนา
ร่วมกัน 

ข
เ

ท

ให้รับ
ราชการ
ต่อไป 

๑. ข้าราชการบรรจุใหม่
เข้ารายงานตวั ณ กลุ่ม
บริหารทรัพยากรบุคคล 
๒. รับการปฐมนิเทศ 

๑.บันทึกผลการทดลองฯ  
(เอกสารหมายเลข ๓) 

แต่งตัง้ รายงาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ยาย
วลา
ดลอง

 

ให้ออก
จาก

ราชการ 
ผู้มีอํานาจสั่งบรรจุ 



 
 
 
 
 
ภาคผนวก 
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กฎ  ก.พ. 
วาดวยการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการพัฒนาขาราชการ 

ที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ   
พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๕)  และมาตรา  ๕๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ 
และเสรีภาพของบุคคล  ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๓๑  มาตรา  ๓๓  มาตรา  ๔๓  และมาตรา  ๖๔  
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติ 
แหงกฎหมาย  ก.พ.  โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงออกกฎ  ก.พ.  ไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ กฎ  ก.พ.  นี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันถัดจากวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๒ ในกฎ  ก.พ.  นี้ 
“สวนราชการ”  หมายความวา  กรม  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะไมตํ่ากวากรม  

และใหหมายความรวมถึงสํานักงานรัฐมนตรีดวย 
ขอ ๓ ผูได รับการบรรจุและแตงต้ังตามมาตรา   ๕๓   วรรคหนึ่ง   หรือมาตรา   ๕๕   

และขาราชการหรือพนักงานสวนทองถิ่นซ่ึงโอนมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญตามมาตรา  ๖๔  
ในระหวางที่ยังทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงที่ไดรับแตงต้ัง  
ตามระยะเวลาที่สวนราชการกําหนด  ซ่ึงตองไมนอยกวาหกเดือนแตไมเกินหนึ่งป   

ในกรณีที่มีความจําเปนตองใหขาราชการพลเรือนสามัญผูใดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป  
ผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  อาจขยายเวลาการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดไมเกินสองคร้ัง  
คร้ังละไมเกินสามเดือน  แตเมื่อรวมกันแลวระยะเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตองไมเกินหนึ่งป 

Administrator
Note



 หนา   ๓๗ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ในระหวางการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ใหมีการพัฒนาขาราชการเพื่อใหรูระเบียบแบบแผน
ของทางราชการและเปนขาราชการที่ดี  โดยใหถือวาระยะเวลาในการพัฒนาดังกลาวเปนเวลาทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการดวย 

ขอ ๔ ผูบังคับบัญชาตองดําเนินการในเรื่องการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและพัฒนา
ขาราชการตามกฎ  ก.พ.  นี้  ใหเปนไปตามหลักการที่วาการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเปนข้ันตอน
สุดทายของกระบวนการเลือกสรรบุคคลเขารับราชการที่มีประสิทธิภาพ  และเพื่อใหขาราชการที่ทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการนั้น  รูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการที่ดี 

ขอ ๕ ใหผูบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่กํากับดูแลการปฏิบัติงานของขาราชการที่ทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการมอบหมายงานเปนลายลักษณอักษรใหขาราชการที่ทดลองปฏบิัติหนาที่ราชการตามขอ  ๓  
ปฏิบัติ  ซ่ึงอยางนอยตองประกอบดวยภารกิจ  งานหรือกิจกรรมของงาน   และเปาหมายในการ 
ปฏิบัติงาน  รวมทั้งตองชี้แจงใหขาราชการที่ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับ 
การประพฤติตน  วิธีปฏิบัติงาน  รายการประเมิน  วิธีการประเมิน  และเกณฑการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหนาที่ราชการ  รวมทั้งผลที่จะเกิดข้ึนจากการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการดวย 

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
ดํารงตําแหนงซ่ึงเปนตําแหนงประเภทเดียวกันและสายงานเดียวกัน  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ตอไปโดยใหนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอจากที่ไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงเดิม 

ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ถายายไปดํารงตําแหนง 
ซ่ึงเปนตําแหนงประเภทเดียวกันแตตางสายงาน  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการโดยใหเร่ิมนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการนับแตวันที่ดํารงตําแหนงใหม  แตถาเปนตําแหนงประเภทเดียวกัน   
แมจะตางสายงานแตภารกิจ  งานหรือกิจกรรมของงาน  และเปาหมายในการปฏิบัติงานของตําแหนง
ใหมนั้นสอดคลอง  ใกลเคียง  หรือไมแตกตางไปจากตําแหนงเดิม  จะใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
ตอไปโดยใหนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอจากที่ไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงเดิมก็ได 
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ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ถายายไปดํารงตําแหนง 
ซ่ึงเปนตําแหนงคนละประเภทกับตําแหนงเดิม  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการโดยใหเร่ิมนับเวลา
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการนับแตวันที่ดํารงตําแหนงใหม 

ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในระหวางทดลองปฏิบั ติหนาที่ราชการ  ถาโอนไป 
ดํารงตําแหนงใหม  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการโดยใหเร่ิมนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
นับแตวันที่ดํารงตําแหนงใหม  แตถาเปนการโอนโดยผลของกฎหมายใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป  
โดยใหนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอจากที่ไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงเดิม   

ขาราชการพลเรือนสามัญผูใดอยูในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  และไดออกจาก
ราชการเพื่อไปรับราชการทหารตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  ถาไดรับการบรรจุกลับเขารับราชการ
ตามมาตรา  ๖๓  ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไปโดยใหนับเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 
ตอจากที่ไดทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการในตําแหนงเดิม 

ขอ ๘ การพัฒนาขาราชการพลเรือนสามัญที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อให
รูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการที่ดี  ใหดําเนินการในกระบวนการ  ดังตอไปนี้ 

(๑) การปฐมนิเทศเพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับโครงสราง  อํานาจหนาที่  ผูบริหาร  และวัฒนธรรม
ของสวนราชการ  รวมทั้งสรางขวัญและกําลังใจใหผูที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ 

(๒) การเรียนรูดวยตนเองเพื่อใหมีความรูเกี่ยวกับกฎหมาย  กฎ  และระเบียบแบบแผน 
ของทางราชการ   

(๓) การอบรมสัมมนารวมกันเพื่อปลูกฝงการประพฤติปฏิบัติตนใหเปนขาราชการที่ดี 
การดําเนินการพัฒนาตามวรรคหนึ่ง  และการประเมินผลการพัฒนา  ใหเปนไปตามที่

สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด   
ใหสวนราชการนําผลการพัฒนาตามวรรคหนึ่งไปใชประกอบการประเมินผลการทดลอง

ปฏิบัติหนาที่ราชการดวย   
ขอ ๙ ใหมีการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการของผูทดลองปฏิบัติหนาที่

ราชการอยางนอยสองคร้ัง  โดยคร้ังแรกใหประเมินเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมาแลวเปนเวลา 
สามเดือน  และคร้ังที่สองใหประเมินเมื่อทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการมาแลวเปนเวลาหกเดือน   

ในกรณีที่มีการกําหนดเวลาการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเกินกวาหกเดือน  หรือมีการขยาย
เวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ใหประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการเมื่อครบกําหนด
ระยะเวลาดังกลาวดวย   
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ขอ ๑๐ ในระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการถาผูบังคับบัญชาตามขอ  ๖  ไดพิจารณาแลว

เห็นวาผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการผูใดนาจะมีผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตํ่ากวามาตรฐาน 

ที่กําหนด  อาจขอใหคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการดําเนินการประเมินผล

การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการกอนครบกําหนดเวลาประเมินที่กําหนดไว  แลวรายงานผลการ

ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  พิจารณาสั่งการ 

ตามขอ  ๑๔  ก็ได   

ขอ ๑๑ การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ใหกระทําโดยผูบังคับบัญชาตาม  

ขอ  ๕  และคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ตามลําดับ  แลวใหรายงานผล

การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  เพื่อพิจารณา 

ส่ังการตอไป   

ขอ ๑๒ ใหผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  แตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง

ปฏิบัติหนาที่ราชการ  ประกอบดวย  ประธานกรรมการ  และกรรมการอีกจํานวนสองคน  โดยตอง

แตงต้ังจากขาราชการที่เกี่ยวของกับงานที่ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการไดรับมอบหมายตามขอ  ๕   

ขอ ๑๓ การประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการใหประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของการ

ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  และพฤติกรรมของผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  โดยใหนําบันทึกผลการ

ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตามขอ  ๖  และผลการพัฒนาขาราชการตามขอ  ๘  มาประกอบการประเมินดวย   

ใหสวนราชการกําหนดรายละเอียดของการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ   

โดยในสวนของผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการอยางนอยตองกําหนดใหประกอบดวย  

ความสามารถในการเรียนรูงาน  ความสามารถในการปรับใชความรูกับงานในหนาที่  และความสําเร็จ

ของงานที่ไดรับมอบหมาย  และในสวนของพฤติกรรมของผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  อยางนอย 

ตองกําหนดใหประกอบดวย  ความประพฤติ  ความมีคุณธรรม  จริยธรรม  และการรักษาวินัย 

คะแนนการประเมินผลสัมฤทธิ์ของการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  และพฤติกรรมของ 

ผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ใหมีสัดสวนเทากัน  และผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตองไดคะแนน 

ในแตละสวนไมนอยกวารอยละหกสิบ  จึงจะถือวาผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ

ตามมาตรฐานที่กําหนด 



 หนา   ๔๐ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

ขอ ๑๔ เมื่อไดรับรายงานผลการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว  ใหผูมี
อํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  ดําเนินการดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่ผลการประเมินไมตํ่ากวามาตรฐานที่กําหนด  ใหมีคําส่ังใหผูทดลองปฏิบัติ
หนาที่ราชการนั้นรับราชการตอไป  แลวแจงใหผูนั้นทราบ 

(๒) ในกรณีที่ผลการประเมินตํ่ากวามาตรฐานที่กําหนด  แตผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗   
เห็นควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  ใหส่ังขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการออกไปได
ตามที่เห็นสมควร  แตเมื่อรวมกันแลวตองไมเกินหนึ่งปตามขอ  ๓  วรรคสอง  ในการนี้  ใหแสดงเหตุผล
หรือความเห็นไวดวย  แลวแจงใหผูทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและผูเกี่ยวของทราบเพื่อดําเนินการ
ตอไปตามกฎ  ก.พ.  นี้ 

(๓) ในกรณีที่ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการกอนครบกําหนดเวลาประเมิน 
และปรากฏวาผลการประเมินตํ่ากวามาตรฐานที่กําหนด  แตผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  เห็นควร
ใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป  ใหส่ังใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไป  ในการนี้  ใหแสดง
เหตุผลหรือความเห็นไวดวย   แลวแจงใหผูทดลองปฏิบั ติหนาที่ราชการและผู เกี่ยวของทราบ 
เพื่อดําเนินการตอไปตามกฎ  ก.พ.  นี้ 

(๔) ในกรณีที่ผลการประเมินตํ่ากวามาตรฐานที่กําหนด  และผูมีอํานาจสั่งบรรจุตามมาตรา  ๕๗  
เห็นวาไมควรใหทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการตอไปหรือไมควรขยายเวลาทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ  
ใหมีคําส่ังใหผูนั้นออกจากราชการภายในหาวันทําการ  นับแตวันที่ไดรับรายงาน  แลวแจงใหผูนั้นทราบ  
และใหสงสําเนาคําส่ังใหออกจากราชการใหสํานักงาน  ก.พ.  ภายในหาวันทําการนับแตวันที่มีคําส่ัง   
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. 



 หนา   ๔๑ 
เลม   ๑๒๗   ตอนที่   ๒๓   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒   เมษายน   ๒๕๕๓ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎ  ก.พ.  ฉบับนี้  คือ  โดยที่  มาตรา  ๕๙  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน  พ.ศ.  ๒๕๕๑  กําหนดใหผูไดรับบรรจุและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงตามมาตรา  ๕๓  วรรคหนึ่ง  
หรือมาตรา  ๕๕  และขาราชการ  หรือพนักงานสวนทองถ่ิน  ซ่ึงโอนมาบรรจุเปนขาราชการพลเรือนสามัญ
ตามมาตรา  ๖๔  ในระหวางที่ยังทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการ  ทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการและใหไดรับการ
พัฒนาเพื่อใหรูระเบียบแบบแผนของทางราชการและเปนขาราชการที่ดี  และมีผลการประเมินการทดลอง
ปฏิบัติหนาท่ีราชการตามที่กําหนดในกฎ  ก.พ.  จึงจําเปนตองออก  กฎ  ก.พ.  นี้ 
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แบบมอบหมายงานการทดลองปฏบิัตหิน้าทีร่าชการ 
 
๑.  ผูท้ดลองปฏิบัตหินา้ทีร่าชการ 
ช่ือ-สกุล......................................................................  ตําแหน่ง ................................................................... 
ฝ่าย/กลุ่ม/กลุม่งาน.......................................................สํานัก/ศูนย์................................................................. 
กรม....................................................................ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่...............
เดือน...................พ.ศ...............ถึงวันที่............เดือน................พ.ศ.................. 
 
๒.  ผู้ดแูลการทดลองปฏิบตัหิน้าทีร่าชการ  ( อาจมไีดม้ากกว่า ๑ คน ) 
ช่ือ – สกุล.......................................................................  ตําแหน่ง............................................................... 
 
๓.  ผลการปฏบิัติงาน 
 ๓.๑  งานที่มอบหมาย 
  ๓.๑.๑  รายละเอียดของงาน 
  ...................................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................... 
  ๓.๑.๒  ความรู้  ความสามารถ  ทกัษะ  สมรรถนะ  และพฤติกรรมที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน 
  ...................................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................... 

 ๓.๑.๓  อ่ืนๆ  (ถ้ามี)  
  ...................................................................................................................................................... 

  ...................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ผลผลิตของงานทีค่าดหวัง 

....................................................

....................................................

....................................................
...............................................

     ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน 

....................................................

....................................................

....................................................
............................................... 

๓.๒  ผลผลิตของงานที่คาดหวัง  และตัวช้ีวัดความสําเร็จของงาน 
 

 
 
 
 
 



-๒- 
 

๔. การพฒันาผูท้ดลองปฏิบตัิหนา้ที่ราชการ 
              ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจะต้องเข้าร่วมในการปฐมนิเทศ และอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ภายใน
ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้ 

  การปฐมนิเทศเพื่อให้มคีวามรู้เกี่ยวกับส่วนราชการ 
  การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้มีความรู้เกีย่วกับกฎหมาย กฎ ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
  การอบรมสัมมนาร่วมกันเพื่อปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนเปน็ข้าราชการที่ดี 
 การอบรมอื่นๆ  (ถ้าม)ี 

 
หมายเหต ุ ข้าราชการจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรในลําดับที่ ๑-๓ ครบทุกหลักสูตร ส่วนในลําดับที ่๔ 
อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้   
 

๕. การประเมนิผลการทดลองปฏิบัตหินา้ทีร่าชการ 
๕.๑  ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  โดยคณะกรรมการประเมินผลการทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
๕.๒  รายละเอยีดการประเมิน  ประกอบด้วย  ๒  ส่วน  คือ 
 

ส่วนที่ ๑  ผลสมัฤทธ์ิของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
     *  ความสามารถในการเรยีนรู้งาน 
   *  ความสามารถในการปรับใช้ความรู้กับงานในหน้าที ่
   *  ความสําเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย 
   *  อื่นๆ  (ถ้ามี) ............................................................ 
 ส่วนที่ ๒  พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
   *  ความประพฤติ 
   *  ความมีคุณธรรม  จริยธรรม 
   *  การรักษาวินัย 
   *  อื่นๆ  (ถ้ามี) ............................................................. 
 

       ๕.๓  ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ประกอบด้วย 
      *  บันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 
      *  รายงานผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้บังคับบัญชา 
      *  รายงานผลการพัฒนาตามที่ สํานักงาน ก.พ.  กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

  ๕.๔  สัดสว่นของคะแนนและมาตรฐานการประเมิน 
      *  สัดส่วนคะแนนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
          ส่วนที่ ๑  คะแนนผลสัมฤทธ์ิของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ร้อยละ  ๕๐ 
          ส่วนที่ ๒  คะแนนพฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ร้อยละ  ๕๐ 
      *  มาตรฐานการประเมิน  แต่ละส่วนต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า  ร้อยละ  ๖๐ 

   
การลงชื่อเพื่อมอบหมายงาน  และรับมอบหมายงานในการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
 
 

(ลงชื่อ)  ............................................................................ 
          (...........................................................................) 
ตําแหน่ง............................................................................. 

ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
วันที่................เดือน..........................พ.ศ.  ................... 

 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  ............................................................................ 
          (...........................................................................) 
ตําแหน่ง............................................................................. 

ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
วันที่................เดือน..........................พ.ศ.  ................... 

 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  ............................................................................ 
          (...........................................................................) 
ตําแหน่ง............................................................................. 

ผู้บังคับบัญชาผู้มอบหมายงาน 
วันที่................เดือน..........................พ.ศ.  ................... 
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คําสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏิบตัหิน้าทีร่าชการ 

คําสั่ง.....(ส่วนราชการ).... 
ที่............/................ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
.......................  

 
  ตามท่ี......(ส่วนราชการ).......ได้มีคําสั่งที่.........../...........ลงวันที่....................................บรรจุ
และแต่งต้ัง.........(ช่ือข้าราชการ).............ให้ดํารงตําแหน่ง............................ณ......(ช่ือหน่วยงาน).............โดยให้
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง ต้ังแต่วันที่.........................ถึงวันที่........................เป็น
ระยะเวลา..............เดือน/ปี  นั้น  
 
  เพื่อให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ. 
ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และคําสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่           /๒๕๕๓ ลงวันที่         ตุลาคม ๒๕๕๓  แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  จํานวน  ๓ ราย ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
 
 1.  ...............................................................................  ประธานกรรมการ 
                     2.  ...............................................................................  กรรมการ 
                     3.  ...............................................................................  กรรมการและเลขานุการ 
  
 ทั้งนี้  ใหค้ณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทําหน้าที่ประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการดังกล่าว  ตามรายการประเมิน  วิธีการประเมินและมาตรฐานการ
ประเมินที่กําหนด ในกฎ ก.พ. ดังกล่าว  และรายงานผลการประเมินใหท้ราบต่อไป 
 
  ส่ัง ณ วันที่.................................... 

 
(ลงชื่อ) ....................................................... 
        (.........................................................) 
ตําแหน่ง........................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ การแต่งต้ังคณะกรรมการอาจแต่งต้ังกรรมการคนหนึ่ง  เป็นกรรมการและเลขานุการหรือแต่งต้ัง
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการเพิ่มอีก ๑ คน ได้ 

  
 

 



เอกสารหมายเลข ๓ 
 

แบบบนัทกึผลการทดลองปฏบิัตหิน้าทีร่าชการ 
(สาํหรบัผูด้แูลการทดลองปฏบิัตหิน้าทีร่าชการ) 

ครั้งที.่............ 
 
 ข้าพเจ้า ( นาย/นาง/นางสาว ) .................................  นามสกุล ..........................  
ตําแหน่ง...............................ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของ  
( นาย/นาง/นางสาว ) ..................................ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง................................. 
ฝ่าย/กลุ่มงาน...........................................................กลุ่ม..................................สํานัก/ศูนย์................................. 
กรม.................................................  เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่  วันที่........เดือน............พ.ศ. .......... 
ขอรายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการดังกล่าว  ครั้งที่...........ระหว่างวันที่...................... 
เดือน....................พ.ศ. ..............  ถึง วันที่............ เดือน.................... พ.ศ. ...............  ดังนี้ 
 
๑.  ผลสมัฤทธิข์องการทดลองปฏบิัตหินา้ทีร่าชการ 
 
๑.๑ ความสําเรจ็ของงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

ระดับความสําเร็จของงาน 
ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ
ของงาน 

ผลผลิตของงาน 
ตํ่ากว่าความ

คาดหวังมาก  

 

(๑) 

ตํ่ากว่าความ

คาดหวัง

ค่อนข้างมาก 

(๒) 

เป็นไปตาม

ความคาดหวัง  

 

(๓) 

สูงกว่าความ

คาดหวัง

ค่อนข้าง 

มาก (๔) 

สูงกว่า

ความ

คาดหวัง

มาก (๕) 

* ผลผลิตของงานที่คาดหวัง      
 ผลผลิตของงานที่เกิดขึ้นจริง      
* ผลผลิตของงานที่คาดหวัง      

 ผลผลิตของงานที่เกิดขึ้นจริง      
๑.๒ ความสามารถในการเรียนรู้งาน      
๑.๓ ความสามารถในการปรบัใช้ความรู้กับ
งานในหน้าที่ 

     

๑.๔ อื่นๆ  ( ถา้มี) ....................................... 
..................................................................... 

     

 
จุดเดน่ ................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
สิ่งทีค่วรปรบัปรุง ................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 
 



-๒- 
 

๒.  พฤตกิรรมของผูท้ดลองปฏบิัตหิน้าทีร่าชการ 
 

ระดับการประเมินพฤติกรรม 

รายการ 
ตํ่ากว่าความ

คาดหวังมาก  

 

(๑) 

ตํ่ากว่าความ

คาดหวัง

ค่อนข้างมาก 

 (๒) 

เป็นไปตาม

ความ

คาดหวัง 

 (๓) 

สูงกว่าความ

คาดหวัง

ค่อนข้าง 

มาก (๔) 

สูงกว่าความ

คาดหวังมาก  

 

(๕) 

๑. ความประพฤติ      
๒. ความมีคุณธรรม  จริยธรรม      
๓. การรักษาวินัย      
๔. อ่ืนๆ  ( ถ้ามี ) ................................      
 
จุดเดน่ ................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
สิ่งทีค่วรปรบัปรุง ................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
 
๓.  การพัฒนาผูท้ดลองปฏิบตัิหนา้ที่ราชการ 
    ๓.๑  การปฐมนิเทศ    ดําเนินการแล้ว   ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 ๓.๒  การเรียนรู้ด้วยตนเอง   ดําเนินการแล้ว   ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 ๓.๓  การอบรมสัมมนาร่วมกัน   ดําเนินการแล้ว   ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 ๓.๔  การอบรมอื่นๆ ตามท่ีสว่นราชการกําหนด (ถ้ามี)   ดําเนินการแล้ว   ยังไม่ได้ดําเนินการ 
  
 (ลงชื่อ)  ............................................................................ 

          (...........................................................................) 
ตําแหน่ง............................................................................. 
               ผูดู้แลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
วันที่................เดือน..........................พ.ศ.  ................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 4 
 

แบบประเมนิผลการทดลองปฏิบัตหินา้ทีร่าชการ 
(สาํหรบัคณะกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏบิัตหินา้ทีร่าชการ) 

ครั้งที ่........... 
วันที.่....... เดือน ...................  พ.ศ. .............  ถึง วันที ่......... เดอืน ............. พ.ศ. ............... 
 
ช่ือผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ( นาย/นาง/นางสาว ) ...................................................................................... 
ตําแหน่ง..................................................................... กลุ่มงาน/ฝ่าย.................................................................... 
กลุ่ม........................................................ สาํนัก................................................ กรม............................................ 
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลา......................................... เดือน/ปี.....................  ต้ังแต่ วันที่.......... 
เดือน.......................... พ.ศ. ..................... ถึงวันที่ .............. เดือน .................... พ.ศ. .................... 

 
๑. ผลสมัฤทธิข์องการทดลองปฏบิัตหินา้ที่
ราชการ 

ตํ่ากว่าความ

คาดหวังมาก  

 

(๑) 

ตํ่ากว่าความ

คาดหวัง

ค่อนข้างมาก 

 (๒) 

เป็นไปตาม

ความคาดหวัง 

 

 (๓) 

สูงกว่าความ

คาดหวัง

ค่อนข้าง 

มาก (๔) 

สูงกว่าความ

คาดหวังมาก  

 

(๕) 

๑.๑ ความสามารถในการเรียนรู้งาน      
๑.๒ ความสามารถในการปรบัใช้ความรู้กับ
งานในหน้าที่ 

     

๑.๓ ความสําเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย      
๑.๔ อื่นๆ ( ถ้ามี )..................................      
๒. พฤติกรรมการปฏบิัตริาชการ ตํ่ากว่าความ

คาดหวังมาก  

 

(๑) 

ตํ่ากว่าความ

คาดหวัง

ค่อนข้างมาก 

 (๒) 

เป็นไปตาม

ความคาดหวัง 

 

 (๓) 

สูงกว่าความ

คาดหวัง

ค่อนข้าง 

มาก (๔) 

สูงกว่าความ

คาดหวังมาก  

 

(๕) 

๒.๑ ความประพฤติ      
๒.๒ ความมีคุณธรรม จริยธรรม      
๒.๓ การรักษาวินัย      
๒.๔ อื่นๆ ( ถ้ามี )...................................      
 

๓. สรุปผลการประเมิน 
 

ผลการประเมนิ สรุปผลการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนน ร้อยละ 
ผ่าน 

(สูงกว่า 
ร้อยละ ๖๐) 

ไม่ผ่าน 
(ตํ่ากว่า 

ร้อยละ ๖๐) 
๑. ผลสัมฤทธ์ิของการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 

    

๒. พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 

    



-๒- 
 

๔. ผลการพฒันาขา้ราชการทีอ่ยูร่ะหวา่งทดลองปฏิบตัิหน้าทีร่าชการ 
    พัฒนาครบ  ๓  ส่วน 

 พัฒนาไม่ครบ  ๓  ส่วน 
 

สรปุผล  การประเมนิผลการทดลองปฏิบตัหิน้าทีร่าชการ 
  ไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนด 
 ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  ............................................................................ 
          (...........................................................................) 
ตําแหน่ง............................................................................. 

ประธานกรรมการ 
วันที่................เดือน..........................พ.ศ.  ................... 

(ลงชื่อ)  ............................................................................ 
          (...........................................................................) 
ตําแหน่ง............................................................................. 

กรรมการ 
วันที่................เดือน..........................พ.ศ.  ................... 

(ลงชื่อ)  ............................................................................ 
          (...........................................................................) 
ตําแหน่ง............................................................................. 

กรรมการ 
วันที่................เดือน..........................พ.ศ.  ................... 



เอกสารหมายเลข 5 
 

แบบรายงานการประเมนิผลการทดลองปฏบิัตหิน้าทีร่าชการ 
(สาํหรบัประธานกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏิบตัิหน้าทีร่าชการ) 
ของ ( นาย , นาง , นางสาว ) .............................................................. 

 
 ตามท่ี........(ช่ือส่วนราชการ)...........ได้มีคําสั่ง ที่.......... / ................  ลงวันที่........................................ 
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการของ ( นาย , นาง , นางสาว ) ....................................................................................................... 
ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง....................................................กลุ่มงาน/ฝ่าย............................ 
กลุ่ม.................................................. สํานัก/ศูนย์...............................................กรม........................................... 
ต้ังแต่วันที่...........เดือน...............พ.ศ. ................ถึงวันที่ ............ เดือน ....................... พ.ศ. ....................  นั้น 
 
 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการของข้าราชการรายดังกล่าว  ปรากฏผลการประเมนิการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้ 
 
การประเมนิครั้งที ่๑ 
ระหวา่งวันที่ ........... เดือน ........................ พ.ศ. .................. ถึง วันที่ ............ เดือน................... พ.ศ. ........... 
 

 ไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนด  เห็นควรให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป 
 ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนด  เห็นควรให้ออกจากราชการ 

 
เหตผุล  .............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  ............................................................................ 
              (...........................................................................) 
ตําแหน่ง............................................................................. 

ประธานกรรมการประเมินผล 
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

วันที่................เดือน..........................พ.ศ.  ................... 

 
ความเหน็ของผูม้อีํานาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๕๗ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 
 
 
 

(ลงชื่อ)  ............................................................................ 
          (...........................................................................) 
ตําแหน่ง............................................................................. 
วันที่................เดือน..........................พ.ศ.  ....................... 



-๒- 
 
การประเมนิครั้งที ่๒ 
 
ระหว่างวนัที ่........... เดอืน ...................... พ.ศ. ................ ถึง วนัที ่............ เดือน............... พ.ศ. ........... 
 
การพฒันาในระหว่างทดลองปฏบิัตหิน้าทีร่าชการ      พัฒนาครบ  ๓  ส่วน 
         พัฒนาไม่ครบ  ๓  ส่วน 
ผลการประเมนิการทดลองปฏิบัตหินา้ทีร่าชการ    ไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนด เห็นควรให้รับ  
             ราชการต่อไป           

  ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนด เห็นควรให้ออก  
             จากราชการ   
         เห็นควรให้ขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติ 
             หน้าที่ราชการต่อไปอีก................เดือน     
 
เหตผุล  .............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  ............................................................................ 
          (...........................................................................) 
ตําแหน่ง............................................................................. 

ประธานกรรมการประเมินผล 
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

วันที่................เดือน..........................พ.ศ.  ....................... 

 
ความเหน็ของผูม้อีํานาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๕๗ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  ............................................................................ 
          (...........................................................................) 
ตําแหน่ง............................................................................. 
วันที่................เดือน..........................พ.ศ.  ....................... 

 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 6 
 

รายงานการประชมุคณะกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏบิัตหิน้าทีร่าชการ 
ตําแหน่ง ...................................................... 

ครั้งที ่........../........................ 
 

ผู้มาประชุม 
 1.  ....................................................  ตําแหน่ง............................ ประธานกรรมการ 
 2.  ....................................................  ตําแหน่ง............................ กรรมการ 
 3  ....................................................  ตําแหน่ง............................ กรรมการและเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  .......................... 
 

วาระที่ 1   เรือ่งที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ประธานแจ้งให้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ตามคําสั่ง........................ ที่.........../................. ลงวันที่...........เดือน........พ.ศ..................... แต่งต้ัง
คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยขอให้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนา
ข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 และหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลตาม
ระบบคุณธรรมกําหนด 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระที่ 2  พิจารณาผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  ที่ประชุมได้พิจารณาผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของ .......................................
ตําแหน่ง..........................สังกัด............................. ระหว่างวันที่............................. ถึงวันที่...................... 
โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานเทียบกับผลสมัฤทธ์ิของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  และพฤติกรรมของ 
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันให้............................................... เป็นผู้ผ่านการ
ประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครั้งที่........... เนื่องจากมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
และเป็นผู้มีความประพฤติดี 
 

มติที่ประชุม ผลการประเมนิผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของคณะกรรมการทกุท่านสรุปได้ดังนี้ 
 ไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กําหนด 
  ตํ่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กําหนด 

 เห็นสมควรใหท้ดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป 
 เห็นสมควรใหอ้อกจากราชการ 

เลิกประชุมเวลา  .................. 
 
 
 
 
 

 

ลงชื่อ................................................ 
         (............................................) 
ตําแหน่ง.......................................... 

กรรมการ 
 

 ลงชื่อ................................................ 
         (............................................) 
ตําแหน่ง.......................................... 

ประธานกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 

 

ลงชื่อ................................................
         (............................................) 
ตําแหน่ง.......................................... 

กรรมการและเลขานุการ 
 

 
 



เอกสารหมายเลข 7 
 

แบบรายงานการประเมนิผลการทดลองปฏบิัตหิน้าทีร่าชการ 
กรณขียายเวลาการทดลองปฏิบัตหินา้ทีร่าชการ 

ระหว่างวนัที ่........... เดอืน ...................... พ.ศ. ................ ถึง วนัที ่............ เดือน............... พ.ศ. ........... 
 

การพฒันาในระหว่างทดลองปฏบิัตหิน้าทีร่าชการ      พัฒนาครบ  ๓  ส่วน 
         พัฒนาไม่ครบ  ๓  ส่วน 
ผลการประเมนิการทดลองปฏิบัตหินา้ทีร่าชการ    ไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนด เห็นควรให้รับ  
             ราชการต่อไป           

  ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนด เห็นควรให้ออก  
             จากราชการ   
        
เหตผุล  .............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  ............................................................................ 
          (...........................................................................) 
ตําแหน่ง............................................................................. 

ประธานกรรมการประเมินผล 
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

วันที่................เดือน..........................พ.ศ.  ....................... 
 
 
ความเหน็ของผูม้อีํานาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๕๗ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  ............................................................................ 
          (...........................................................................) 
ตําแหน่ง............................................................................. 
วันที่................เดือน..........................พ.ศ.  ....................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตัวอยา่งกรณทีีอ่าจตอ้งขยายเวลาเนือ่งจากไมส่ามารถประเมนิผลการทดลองปฏบิัตหิน้าทีร่าชการ 

ไดอ้ยา่งชัดเจน 
 

๑.   กรณลีาคลอด ลาป่วย เป็นระยะเวลานาน ลาป่วยเพราะประสบอันตรายในขณะปฏิบัติหน้าที่
ราชการหรือในขณะเดินทางไปหรือกลับจากปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือลาเข้ารับการตรวจเลือก หรือเข้า
รับการเตรียมพล เช่น ลาคลอด ๓ เดือน สามารถขยายเวลา ๓ เดือนได้ หรือลาป่วย ๒ เดือน ก็
สามารถขยายระยะเวลา ๒ เดือน เท่ากับระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการที่ขาดไปได้  เป็นต้น 
๒ กรณทีีผ่ลการประเมนิ ๒ ครั้งแรก า่งกนั. ต   เช่น ครั้งแรกประเมินไม่ผา่นตามมาตรฐานที่กําหนด แต่
ครั้งที่ ๒ ประเมินผ่าน และสว่นราชการมีความเห็นว่า จําเป็นต้องใช้ระยะเวลาต่อไปเพื่อตรวจสอบว่า
บุคคลนั้นเหมาะสมกับตําแหน่งนั้นๆ ตามมาตรฐานที่กําหนดหรือไม่ ส่วนราชการสามารถขยาย 
เวลาได้  เป็นต้น 
 

ตัวอยา่งเกีย่วกบัการขยายระยะเวลาทดลองปฏบิัตหินา้ทีร่าชการ 
 

๑.  ส่วนราชการกําหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ คือ ๖ เดือน สามารถขยายระยะเวลา
ได้ครั้งละ ๓ เดือน ไม่เกิน ๒ ครั้ง โดยรวมระยะเวลาทั้งหมดต้องไม่เกิน ๑ ปี เช่น ระยะเวลา
ทดลองฯ ๖ เดือน ขยายเวลาครั้งที่ ๑ ระยะเวลา ๓ เดือน ครั้งที่ ๒  ๓ เดือน รวมแล้ว ๑ ปี 

๒. ส่วนราชการกําหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๙ เดือน สามารถขยายเวลาได้ไม่เกิน 
๒ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๓ เดือน รวมระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทั้งหมดแล้ว ไม่เกิน ๑ ปี 
เช่น ระยะเวลาทดลองฯ ๙ เดือน ขยายเวลา ๑ ครั้ง ๓ เดือน หรือขยายเวลา ๒ ครั้ง ครั้งแรก ๒ 
เดือน ครั้งที่ ๒ เป็นเวลา ๑ เดือน เป็นต้น 

๓. ส่วนราชการกําหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๑ ปี ไม่สามารถขยายระยะเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ เพราะส่วนราชการไม่สามารถกําหนดระยะเวลาทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการเกิน ๑ ปี ได้ 

๔. กรณีการลาต่างๆ ที่มีระยะเวลานาน เช่น ลาป่วย ลาคลอดบุตร เป็นต้น สามารถขยายระยะเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเท่ากับระยะเวลาของการลานั้น  เพื่อให้มีระยะเวลาปฏิบัติงานในช่วง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการนานเพียงพอที่จะประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รายละเอยีดหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบ 
 

ตําแหน่งนกัวิชาการตรวจสอบภายใน 
กลุม่ตรวจสอบภายใน 

 ปฏิบัติงานในฐานะที่เกี่ยวกับงานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่างๆ ในด้าน 
งบประมาณ การเงินและการบัญชี และการพัสดุ รวมทั้งตรวจสอบใบสําคัญของหน่วยงานในส่วนกลาง และ 
หน่วยงานที่ต้ังในจังหวัดต่างๆ ตามท่ีผู้บังคับบัญชามอบหมาย ให้เป็นไปตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพใน 
การตรวจสอบภาคราชการ ระเบียบ ข้อบังคับ คําสั่ง มติคณะรัฐมนตรี และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง 
เป็นไปตามแผนนโยบายของกรม เสนอแนะวิธีการป้องกันการทุจริตรั่วไหลด้านการเงิน การบัญชี พสัดุ และ 
ทรัพย์สินต่างๆ ของทางราชการ โดยประสานงานกับสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้บริหาร คณะกรรมการ 
ตรวจสอบและผู้ตรวจสอบภายในระดับกระทรวง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่างๆ ตามท่ีได้รับแต่งต้ัง เข้า 
ร่วมประชุมในการกําหนดนโยบายและแผนงานของส่วนราชการที่สังกัด รวมทั้งทําหน้าที่กําหนดนโยบาย 
การปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง 
 

ตําแหน่งนกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์เพื่อปรับปรุงกลไกการบริหารราชการ  
การควบคุมภายในและพิจารณากฎ ระเบียบให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ส่งเสรมิ 
เผยแพร่ และสนับสนุนแสนอแนะให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ 
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัด และสํานักงาน ก.พ.ร. พร้อมทั้งติดตาม 
ประเมินผลการพัฒนาด้านเทคโนโลยสีารสนเทศ เป็นเลขานุการ หรือผูช่้วยเลขานุการของคณะอนุกรรมการ 
และคณะทํางานที่เกี่ยวข้อง ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น 
ตามท่ีได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง 
 

ตําแหน่งนกัวิชาการตรวจสอบบญัช ี
กลุม่พัฒนาระบบบรหิาร 

 ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา และวิเคราะหก์ารพัฒนาระบบบริหารราชการ แผนปฏิบัติ 
ราชการและแผนการบริหารเปลี่ยนแปลงตามประเด็นยุทธศาสตร์ให้สามารถขับเคลื่อนระบบการบริหาร 
ราชการใหบ้รรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ส่งเสรมิ เผยแพร่ เสนอแนะ และให ้
คําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาระบบบริหารราชการและปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ 
รัฐด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ประสานงานกับหน่วยงานในสังกัด และสํานักงาน ก.พ.ร. เป็น 
ผู้ช่วยเลขานุการ ของคณะกรรมการ และคณะทํางานที่เกี่ยวข้อง ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงาน 
ในหน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 



ตําแหน่งนกัทรพัยากรบคุคล 
กลุม่งานพฒันาระบบบริหารกําลงัคน  กลุม่บรหิารทรัพยากรบคุคล 

สาํนกับรหิารกลาง 
               ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา สํารวจ และวิเคราะห์อัตรากําลังและระบบงาน จัดทําแผน
อัตรากําลังของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และพนักงานราชการ ประเมินค่างานและประเมินสมรรถนะเพื่อ
ปรับปรุงการกําหนดตําแหน่งเป็นระดับสูงขึ้นในแต่ละประเภท การคัดเลือกบุคคล การประเมินบุคคล ขอความ
เห็นชอบในการแต่งต้ังข้าราชการ การจัดทํามาตรฐานงาน คําบรรยายลักษณะงาน การพิจารณาคุณวุฒิ จัดทํา
สถิติข้อมูลด้านบริหารทรัพยากรบุคคล การจัดทํารายงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการ
ตามมาตรการกําหนดขนาดกําลังคนภาครัฐ ติดต่อประสานงาน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงาน
ในหน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง 
 

ตําแหน่งนกัทรพัยากรบคุคล 
กลุม่งานสรรหาและบรรจแุตง่ตั้ง  กลุม่บรหิารทรพัยากรบคุคล 

สาํนกับรหิารกลาง 
               ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสรรหาและการเลือกสรรบุคคล และการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
ดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนระดับ ย้าย โอน บรรจุกลับ การลาออกจากราชการ และการพิจารณาบําเหน็จ
ความชอบ การจัดทําบัญชีถือจ่ายผ่านระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจํา จัดทําทะเบียนประวัติ การ
ขอรับบําเหน็จบํานาญ ผ่านระบบบําเหน็จบํานาญ (E-Pension) การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ประจําปี จัดทําบัตรประจําตัว เจ้าหน้าที่ของรัฐ จัดทําฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐผ่านระบบจ่ายตรงสวัสดิการ
รักษาพยาบาล ควบคุม ดูแล ระบบการลงเวลาทําการในสว่นกลางโดยใช้เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ และระบบวันทํา
การ จัดทําดูแลโปรแกรมระบบงานบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้อง การยืนยันยอดงบประมาณรายจ่ายลูกจ้างชั่วคราว 
การจัดทําบัญชีถือจ่ายข้าราชการข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราว ดําเนินการเกี่ยวกับลูกจ้าง
ช่ัวคราว และการประกันสังคม ดูแลโปรแกรมระบบงานบุคลากรในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่และ
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกีย่วข้อง 
 

ตําแหน่งนกัทรพัยากรบคุคล 
กลุม่งานสวสัดกิารและเจ้าหน้าทีส่มัพนัธ ์ กลุม่บรหิารทรพัยากรบคุคล 

สาํนกับรหิารกลาง 
               ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการในกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เช่น โครงการสวัสดิการเงินกู้เพื่อที่
อยู่อาศัย การฌาปนกิจสงเคราะห์ ชมรมข้าราชการบํานาญ การตรวจสุขภาพประจําปี การประชุมใหญ่สมาชิก 
สวัสดิการ เป็นต้น ร่วมดําเนินการเกี่ยวกับงานเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ของข้าราชการและลูกจ้างภายในกรม เช่น 
กิจกรรมคัดเลอืกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประกาศเกียรติคุณผู้เกษียณอายุราชการประจําปี กิจกรรมกีฬา 
กิจกรรมสมัพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับ กบข. กสจ. และประกันสังคม ดูแลโปรแกรมระบบงานบุคลากรในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่และปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
หรือที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 



ตําแหน่งนกัวิชาการเงินและบญัช ี
กลุม่งานงบประมาณ  กลุม่บรหิารงานคลัง 

สาํนกับรหิารกลาง 
               ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนคุมการโอนเงินประจํางวดให้ส่วนภูมิภาค การเบิกเงินและ
การส่งคืนเงินงบประมาณ จัดทํารายงานเงินงบประมาณที่ได้รับสะสม รายงานสถานการณ์การใช้งบประมาณ
ของส่วนกลางรวบรวมข้อมูลงบประมาณเพื่อบันทึกลงเครื่องคอมพิวเตอร์ ประสานกับกรมบัญชีกลาง สํานัก
งบประมาณ ดูแลโปรแกรมระบบงานงบประมาณ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และปรับปรุงฐานข้อมูลให้
เป็นปัจจุบัน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที ่ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
หรือที่เกี่ยวข้อง 
 

ตําแหน่งนกัวิชาการเงินและบญัช ี
กลุม่งานการเงนิ  กลุม่บริหารงานคลงั 

สาํนกับรหิารกลาง 
               ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด้านบุคลากร อันประกอบด้วยเงินเดือน เงิน
ประจําตําแหน่ง เงินบําเหน็จบํานาญ บําเหน็จ/บํานาญ ตกทอด ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ตรวจสอบสทิธิที่มีผล
เกี่ยวเนื่องกับสิทธิเรียกร้องตามกฎหมายเกี่ยวกับเงินสวัสดิการต่าง ๆ จัดทําเอกสารและทะเบียนคุมทีเ่กี่ยวข้อง 
ให้คําปรึกษาแนะนําแก่หน่วยงานต่าง ๆ  ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่าง-โต้ตอบ หนังสือเที่ยว
กับการเงินดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินในระบบการบริหารการเงินการคลังสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และ
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง 
 

ตําแหน่งนกัวิชาการเงินและบญัช ี
กลุม่งานบญัช ี กลุม่บรหิารงานคลัง 

สาํนกับรหิารกลาง 
               ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจสอบและจัดทําบัญชี สมุดบัญชีแยกประเภทต่าง ๆ วิเคราะห์รายการ 
การบันทึกบัญชี ดําเนินการด้าน กบข. และ กสจ. ด้านบัญชี รวบรวมและตรวจสอบรายงานการเงิน         
ส่วนภูมิภาครวบรวมข้อมูลรายงานเงินประจํางวดส่วนจังหวัด จัดทํารายงานการเงิน ดูแลการบันทึกบัญชีใน
ระบบการบริหารการเงินการคลังสู่ระบบอิเล็กทรอนิกสท์ั้งส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค และปรับปรุงฐานข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบันตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ 
ตามท่ีได้รับแต่งต้ังตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง 

 
ตําแหน่งนกัวิชาการพสัด ุ

กลุม่งานพสัดแุละยานพาหนะ  กลุม่บรหิารงานคลงั 
สาํนกับรหิารกลาง 

               ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานพัสดุ การจัดซื้อ จัดจ้างครุภัณฑ์ให้ถูกต้องตามระเบียบฯ 
พัสดุและเป็นไปตามรูปแบบและรายละเอียดที่สํานักงบประมาณกําหนด การจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์ การซ่อม
ครุภัณฑ์เตรียมเอกสารประกอบในการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทําการ สํานักงานบ้านพักสํานักงานในส่วน
ภูมิภาคดําเนินการเกี่ยวกับการขอใช้ที่ดิน ดูแลระบบจัดซือ้ จัดจ้าง ในระบบการบริหารการเงินการคลังสู่ระบบ
อิเล็กทรอนิกสแ์ละปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่     
เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีได้รับแต่งต้ัง ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือ        
ที่เกี่ยวข้อง 



ตําแหน่งนกัจัดการงานทั่วไป 
กลุม่ประสานราชการ 
สาํนกับรหิารกลาง 

               ปฏิบัติงานในฐานะเลขานุการของผู้บริหารระดับสูง ระดับต้น และผู้เชี่ยวชาญพิเศษ เช่น งาน
ธุรการงานบุคคล การติดต่อนัดหมาย ประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอก ติดตามผลการปฏิบัติงานตาม
มติที่ประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ  ทําหน้าที่เลขานุการในที่ประชุม ตอบปัญหา และชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับ
งานในหน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง 
 

ตําแหน่งนกัวิชาการเผยแพร ่
กลุม่ประชาสมัพันธ ์
สาํนกับรหิารกลาง 

               ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานเผยแพร่กิจกรรมและความรู้เกี่ยวกับงานของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เช่น 
รวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับกรม จัดนิทรรศการ จัดทําวารสาร จดหมายข่าว เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่
ข่าวสารจัดทําบทสัมภาษณ์ บทวิทยุ และคาํแถลงข่าว และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกีย่วข้อง 
 

ตําแหน่งนกัวิชาการสถิต ิ
กลุม่ตรวจสอบข้อมลูและบรกิารสารสนเทศ 

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
            ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วย โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทําทะเบียนสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร  
ตรวจสอบข้อมูลของระบบสารสนเทศ โดยนําเทคโนโลยีมาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงาน ได้แก่ โปรแกรม
ทะเบียนสหกรณ์โปรแกรมระบบสถติิการเงินการบัญชีของสหกรณ ์โปรแกรมจัดช้ันคุณภาพสหกรณ์ และ
โปรแกรมแก้ไขทะเบียนบน Website ของกรม เพื่อประกอบการวิเคราะห์และจัดทํารายงานสภาวะเศรษฐกิจ
ในภาพรวมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ดูแลโปรแกรมระบบงานที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที ่และปรับปรุง
ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกีย่วข้อง 
 

ตําแหน่งนกัวิชาการคอมพิวเตอร ์
กลุม่ระบบเครอืขา่ยคอมพิวเตอร ์

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
            ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วย โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์กําหนดระบบรักษาความปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ให้เหมาะสมที่จะใช้งานอย่างเต็ม
ประสิทธิภาพกํากับดูแล รักษาคอมพิวเตอร์ และระบบเครอืข่ายให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง ให้คําปรึกษา
แนะนําการใช้ การแก้ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ระบบเครือข่าย ดูแลโปรแกรมระบบงานและปรับปรุงข้อมูล
ให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง 
 
 

ตําแหน่งนกัวิชาการคอมพิวเตอร ์
กลุม่พัฒนาระบบตรวจสอบบญัชคีอมพวิเตอร ์

ศนูยเ์ทคโนโลยสีารสนเทศ 
            ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วย โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ และร่วมพัฒนาระบบสอบบัญชี 



คอมพิวเตอร์ให้เหมาะสมกับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรแต่ละประเภท จัดให้มีระบบช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานสอบ
บัญชีเพื่อให้ผู้ใช้ระบบสอบบัญชีคอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและบรรลเุป้าหมาย บํารุงรักษา
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์เพื่อระบบสามารถรองรับความต้องการในการตรวจสอบข้อมูลได้ทันการณ์และอย่าง
ต่อเนื่องดูแลโปรแกรมระบบงานและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย
หรือที่เกี่ยวข้อง 
 

ตําแหน่งนกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
กลุม่นโยบายและแผน 

สาํนกัแผนงานและโครงการพิเศษ 
               ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกําหนดนโยบาย ทิศทาง เป้าหมาย จัดทํานโยบายและ 
ยุทธศาสตร์ การแปลงแผนยทุธศาสตร์เป็นแผนปฏิบัติการ พัฒนาการจัดทํายุทธศาสตร์ จัดทําแผนปฏิบัติ
ราชการระยะสั้นและระยะยาว แผนงาน/โครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ยุทธศาสตร์
กระทรวง/กรมติดต่อประสานงานด้านแผนงานงบประมาณกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดูแลโปรแกรม
ระบบงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง 
ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง 

 
ตําแหน่งนกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 

กลุม่วเิคราะห์งบประมาณ 
สาํนกัแผนงานและโครงการพิเศษ 

               ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ และจดัทําแผนงานงบประมาณต่าง ๆ โดยจัดทํา
งบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ ใหส้อดคล้องกับนโยบายรฐับาล  แผนการบริหารแผน่ดิน ๔ ปี 
จัดสรรเพื่อควบคุมเงินงบประมาณทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ทบทวนและจัดทําโครงสร้างผลผลิต 
ประมาณการงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า  ระยะปานกลาง (MTEF) จัดทําคําของบประมาณรายจ่ายประจําปี 
และประมาณการรายได้จัดเตรียมข้อมูลและเอกสาร เพื่อใช้ในการชี้แจงแผนงาน งบประมาณ ติดต่อประสาน
ด้านนโยบายและแผนติดต่อประสานด้านนโยบายและแผน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลโปรแกรมระบบงาน
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่  และปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจบัุน ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ 
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกีย่วข้อง 
 

ตําแหน่งนกัวเิคราะห์นโยบายและแผน 
กลุม่ตดิตามและประเมนิผล 

สาํนกัแผนงานและโครงการพิเศษ 
               ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา ออกแบบเครื่องมือ กระบวนการ ระบบฐานข้อมูล การประมวลผล 
วิเคราะห์และติดตามผลการดําเนินงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของรัฐบาล/กระทรวง/หน่วยงาน  จัดทํา
รายงานผลสัมฤทธ์ิและตัวช้ีวัดผลงานที่แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้า ความสําเร็จ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคที่
เกิดขึ้น ร่วมจัดทําและปรับปรงุแบบทดสอบที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ดูแลโปรแกรมระบบงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที ่และปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน 
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 



ตําแหน่งนกัวเิทศสมัพนัธ ์
กลุม่วเิทศสมัพนัธ ์

สาํนกัแผนงานและโครงการพิเศษ 
               ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการติดต่อประสานงานกับองค์กร หรือหน่วยงานต่างประเทศ จัดทําผลงานกรม 
เป็นภาษาอังกฤษ เผยแพร่ทางวารสาร หนังสือพิมพ์ และ Website กรม จัดหาแปลข้อมูลต่างประเทศ ด้าน
การเงินการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับงานของกรม และช่วยเหลือพัฒนาข้าราชการ โดยเพิ่มพูนความรู้และทกัษะ
เกี่ยวกับภาษาต่างประเทศ ประสานงาน และอํานวยความสะดวกให้แก่ผูเ้ชี่ยวชาญต่างประเทศตอบปัญหาและ
ช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที ่ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรอืที่เกี่ยวข้อง 

 
ตําแหน่งนกัวิชาการตรวจสอบบญัช ี

กลุม่วจิยัและพฒันา 
สาํนกัแผนงานและโครงการพิเศษ 

               ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนา ยุทธศาสตร์ระบบงานวิจัย จัดทําข้อเสนอ
โครงการวิจัย รวบรวม ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูลโครงการวิจัยเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี จัดทํารายงานสถิติ
การเงินเชิงวิจัยมาประยุกต์ใช้ในการจัดทํารายงาน จัดทําแผนงาน/โครงการปฏิบัติงานด้านการวิจัย ค้นหา
เทคนิคและวิธีการในการวิจัย ร่วมพัฒนาระบบฐานข้อมูล และการจัดระบบสารสนเทศในโครงการวิจัยให้
สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดูแลโปรแกรมระบบงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่และ
ปรับปรุงฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกีย่วข้อง 
 

ตําแหน่งนกัวิชาการสถิต ิ
กลุม่วจิยัและพฒันา 

สาํนกัแผนงานและโครงการพิเศษ 
               ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย พัฒนายุทธศาสตร์ระบบงานวิจัย จัดทําข้อเสนอ
โครงการวิจัยเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี บริหารโครงการวิจัย และส่งเสริมงานวิจัยของกรม ตอบปัญหาและ
ช้ีแจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ ตามท่ีได้รับแต่งต้ัง ตลอดจน
ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกีย่วข้อง 
 

ตําแหน่งนกัวิชาการตรวจสอบบญัช ี
กลุม่ส่งเสรมิพฒันาการบญัชคีรัวเรือน 

สาํนกัสง่เสรมิพัฒนาการบญัชแีละถา่ยทอดเทคโนโลย ี
            ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วย โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษานโยบาย รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรด้วยการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้ด้านการบัญชีอย่างต่อเนื่อง ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลเพื่อออกแบบ วางระบบบัญชี 
เกษตรกรรายบุคคลจัดทําคูม่ือ อํานวยการ กํากับ ดูแลการจัดทําฐานข้อมูลเกษตรกร และการปฏิบัติงาน
ส่งเสริมการจัดทําบัญชีเกษตรกรให้สามารถจัดทําบัญชีรับ-จ่าย ในครัวเรอืนได้ สามารถวางแผนประกอบอาชีพ
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อเข้าสู่แหล่งทุน ดูแลโปรแกรมระบบงานที่เกี่ยวข้องกับ
งานในหน้าที่ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกีย่วข้อง 
 

 
 
 



 
ตําแหน่งนกัวิชาการตรวจสอบบญัช ี
กลุม่ส่งเสรมิพฒันาการบญัชชีุมชน 

สาํนกัสง่เสรมิพัฒนาการบญัชแีละถา่ยทอดเทคโนโลย ี
            ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วย โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษานโยบาย แนวทางส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน 
ตามพระราชบัญญัติส่งเสรมิวิสาหกิจชุมชน พ.ศ.2548 รวมรวมข้อมูล จัดทําข้อเสนอโครงการ และกาํหนด
แนวทางการปฏิบัติงาน อํานวยการในการกํากับดูแล พัฒนาด้านการเงินการบัญชี ศึกษา วิเคราะห์ รวบรวม
ข้อมูล 
เพื่อออกแบบวางระบบบัญชีกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มธุรกิจรายสินคา้จากกลุ่มอาชีพต่าง ๆ จัดทําคู่มือ 
ส่งเสริมการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชน เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน และเกษตรกรที่เป็นสมาชิกให้จัดทําบัญชี 
อย่างต่อเนื่องและนําข้อมูลทางบัญชีไปใช้ในการบริหารจัดการและการเขา้สู่แหล่งทุน ดูแลโปรแกรมระบบงาน 
ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือ
ที่เกี่ยวข้อง 
 

ตําแหน่งนกัวิชาการตรวจสอบบญัช ี
กลุม่ส่งเสรมิพฒันาการบญัชตีามโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํร ิ

สาํนกัสง่เสรมิพัฒนาการบญัชแีละถา่ยทอดเทคโนโลย ี
            ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วย โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศกึษานโยบาย รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
จัดทําแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง โดยพัฒนาศักยภาพด้านบัญชีแก่เกษตรกรตาม
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ กลุ่มอาชีพต่าง ๆ นักเรียน และเยาวชนในถิ่นทุรกนัดาร เพื่อเสริมสร้าง
ความรู้ทางบัญชีอย่างต่อเนื่อง จัดทําคู่มือ และส่งเสริมให้นาํระบบบัญชีไปใช้ให้สอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการฯ ร่วมกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องในการใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อเข้าสู่แหล่งทุน ดูแล การจัดทําฐานข้อมูล
รายบุคคลของแต่ละโครงการในการจัดทําบัญชี ดูแลโปรแกรมระบบงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่ 
และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกีย่วข้อง 
 

ตําแหน่งนกัทรพัยากรบคุคล 
กลุม่พัฒนาระบบการเรยีนรู ้

สาํนกัสง่เสรมิพัฒนาการบญัชแีละถา่ยทอดเทคโนโลย ี
            ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วย โดยปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อหาความจําเป็นในการ
พัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะ ติดตามประเมินผลโครงการฝึกอบรม ดําเนินการเรื่องส่งบุคลากรไปฝึกอบรม 
ศึกษาต่อศึกษาดูงาน วิจัย ในและต่างประเทศ ประสานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคลกับหน่วยงานภายนอก
และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่าง ๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ดูแลโปรแกรมระบบงานที่
เกี่ยวข้องและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตําแหน่งนกัวิชาการตรวจสอบบญัช ี
กลุม่พัฒนาการเรยีนรู ้

สาํนกังานตรวจบญัชสีหกรณท์ี.่.. 
               ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยในการนิเทศงานตามกระบวนการตรวจสอบบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร 
แก่สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ในพื้นที่ความรับผิดชอบ และผู้สอบบญัชี ติดต่อประสานงาน และช่วย
ดําเนินการเกี่ยวกับการสัมมนา นิเทศ และเสริมสร้างความพร้อมของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเพื่อรองรับการ
ตรวจสอบบัญชีสหกรณ์ประจําปี ดําเนินการเกี่ยวกับ IT Mobile ร่วมให้ความรู้ด้านการเงินการบัญชีแก่
บุคลากรของสถาบันเกษตรกรกลุ่มอาชีพ โครงการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน กลุ่มเป้าหมายในโครงการพระราชดําริ 
อาทิ โครงการส่งเสริมสหกรณ์และโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน รวมทั้งเกษตรกรทั่วไป ประสานงาน
โครงการเสริมสร้างภูมิปัญญาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ความรับผิดชอบ ให้คําปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรอืที่เกี่ยวข้อง 
 

ตําแหน่งนกัวิชาการตรวจสอบบญัช ี
กลุม่เทคโนโลยสีารสนเทศ 

สาํนกังานตรวจบญัชสีหกรณท์ี.่.. 
               ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านโปรแกรมระบบบัญชีแก่สหกรณ์ 
และกลุ่มเกษตรกร ถ่ายทอดโปรแกรมระบบการตรวจสอบบัญชีแก่ผูส้อบบัญชี ถ่ายทอดระบบสารสนเทศ 
สํานักงาน (Back Office) ระบบเครือข่ายแก่บุคลากรของกรมแก่บุคลากรของกรม ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่น 
ที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง 
 

ตําแหน่งนกัวิชาการตรวจสอบบญัช ี
กลุม่แผนงานและตดิตามประเมินผล 
สาํนกังานตรวจบญัชสีหกรณท์ี.่.. 

               ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยในการติดตามและประเมินผล แผน/ผล ตัวช้ีวัดตามงบประมาณ การ
ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (RBM) และคํารับรองปฏิบัติงาน งานโครงการต่างๆ และกิจกรรมต่างๆ ตามท่ีกรม
กําหนดเป็นรายวันและรายสปัดาห์ ร่วมติดตามและประเมินผลการปฏบัิติงานของสํานักงานในพื้นที่ความ
รับผิดชอบ รายงานแผนผลการปฏิบัติงานในภาพรวมของสํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท์ี่ 1 เพื่อให้สามารถ
แก้ไขปัญหาอปุสรรคในการปฏิบัติงานได้ทันเวลา ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนปฏิบัติ
หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง 
 

ตําแหน่งนกัวิชาการตรวจสอบบญัช ี
ฝา่ยตรวจสอบและแนะนาํดา้นการบญัช ี
สาํนกังานตรวจบญัชสีหกรณจ์ังหวดั... 

               ปฏิบัติงานในฐานะผู้ช่วยปฏิบัติงานสอบบญัชี ตรวจสอบสหกรณ์และกลุม่เกษตรกรให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  ระเบียบ มาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป และหลักปฏิบัติการควบคุมคุณภาพงานสอบบญัชี
ตามมาตรฐานการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ CAQC และหรืองานมาตรฐานการสอบบญัช ีได้แก่ สอบทานความ
ถูกต้องของการกําหนดแนวการสอบบัญชี การปฏิบัติงานตรวจสอบ การแสดงความเห็นต่องบการเงินและการ
จัดทํารายงานการสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีจากกระดาษทําการ งบการเงิน และกระดาษทําการของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรและหรืองานเทคโนโลยีสารสนเทศได้แก่ การบันทึกขอ้มูลตามระบบงานและประมวลผล



ข้อมูลการปฏิบัติงานตามกระบวนการตรวจสอบบัญชีประมวลผลข้อมลูภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์
และกลุ่มเกษตรกรเพื่อจัดทําเป็นรายงานภาวะเศรษฐกิจทางการเงินรายจังหวัดใช้โปรแกรม ACL ช่วยตรวจ
บัญชีสหกรณ์ทีใ่ช้คอมพิวเตอร์ เป็น IT Provider แนะนําการใช้โปรแกรมระบบบัญชีแยกประเภทและ
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณอ์อมทรัพย์  Version II และหรืองานชําระบัญชี ได้แก่ ตรวจสอบบัญชีของผู้ชําระ
บัญชีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เลิก และหรืองานแนะนําด้านการบญัช ีได้แก่ ช่วยดําเนินการสัมมนา 
นิเทศและเสรมิสร้างความพร้อมของสหกรณ์และกลุม่เกษตรกร เพื่อรองรับการตรวจสอบบัญชีประจําปีร่วมกับ
สํานักงานตรวจบัญชีสหกรณท์ี่....  ให้ความรู้ด้านการเงินการบัญชีแก่เกษตรกรรายบุคคลตามโครงการ
เสริมสร้างภูมปัิญญาทางบัญชีแก่เกษตรกรไทยให้ความรูแ้ก่เกษตรกรกลุม่เป้าหมายในโครงการต่างๆ  
ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายหรือที่เกี่ยวข้อง 
 

--------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 



เอกสารหมายเลข 1 
 

แบบมอบหมายงานการทดลองปฏบิัตหิน้าทีร่าชการ 
 
๑.  ผูท้ดลองปฏิบัตหินา้ทีร่าชการ 
ช่ือ-สกุล......................................................................  ตําแหน่ง ................................................................... 
ฝ่าย/กลุ่ม/กลุม่งาน.......................................................สํานัก/ศูนย์................................................................. 
กรม....................................................................ระยะเวลาทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่...............     
เดือน...................พ.ศ...............ถึงวันที่............เดือน................พ.ศ.................. 
 
๒.  ผู้ดแูลการทดลองปฏิบตัหิน้าทีร่าชการ  ( อาจมไีดม้ากกว่า ๑ คน ) 
ช่ือ – สกุล.......................................................................  ตําแหน่ง............................................................... 
 
๓.  ผลการปฏบิัติงาน 
 ๓.๑  งานที่มอบหมาย 
  ๓.๑.๑  รายละเอียดของงาน 
  ...................................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................... 
  ๓.๑.๒  ความรู้  ความสามารถ  ทกัษะ  สมรรถนะ  และพฤติกรรมที่จําเป็นสําหรับการปฏิบัติงาน 
  ...................................................................................................................................................... 
  ...................................................................................................................................................... 

 ๓.๑.๓  อ่ืนๆ  (ถ้ามี)  
  ...................................................................................................................................................... 

  ...................................................................................................................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     ผลผลิตของงานทีค่าดหวัง 

....................................................

....................................................

....................................................
............................................... 

     ตัวชี้วัดความสําเร็จของงาน 

....................................................

....................................................

....................................................
............................................... 

๓.๒  ผลผลิตของงานที่คาดหวัง  และตัวช้ีวัดความสําเร็จของงาน 
 

 
 
 
 



-๒- 
 

๔. การพฒันาผูท้ดลองปฏิบตัิหนา้ที่ราชการ 
              ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการจะต้องเข้าร่วมในการปฐมนิเทศ และอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ภายในระยะเวลา
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้ 

  การปฐมนิเทศเพื่อให้มคีวามรู้เกี่ยวกับส่วนราชการ 
  การเรียนรู้ด้วยตนเองเพื่อให้มีความรู้เกีย่วกับกฎหมาย กฎ ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 
  การอบรมสัมมนาร่วมกันเพื่อปลูกฝังการประพฤติปฏิบัติตนเปน็ข้าราชการที่ดี 
 การอบรมอื่นๆ  (ถ้าม)ี 

 
หมายเหต ุ ข้าราชการจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรในลําดับที่ ๑-๓ ครบทุกหลักสูตร ส่วนในลําดับที ่๔ อาจจะมี
หรือไม่มีก็ได้   
 

๑. การประเมนิผลการทดลองปฏิบัตหินา้ทีร่าชการ 
๕.๑  ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  โดยคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติ
หน้าที่ราชการ 
๕.๒  รายละเอยีดการประเมิน  ประกอบด้วย  ๒  ส่วน  คือ 
 

ส่วนที่ ๑  ผลสมัฤทธ์ิของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
     *  ความสามารถในการเรยีนรู้งาน 
   *  ความสามารถในการปรับใช้ความรู้กับงานในหน้าที ่
   *  ความสําเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย 
   *  อื่นๆ  (ถ้ามี) ............................................................ 
 ส่วนที่ ๒  พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
   *  ความประพฤติ 
   *  ความมีคุณธรรม  จริยธรรม 
   *  การรักษาวินัย 
   *  อื่นๆ  (ถ้ามี) ............................................................. 
 

       ๕.๓  ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ประกอบด้วย 
      *  บันทึกผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
      *  รายงานผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้บังคับบัญชา 
      *  รายงานผลการพัฒนาตามที่ สํานักงาน ก.พ.  กําหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

  ๕.๔  สัดสว่นของคะแนนและมาตรฐานการประเมิน 
      *  สัดส่วนคะแนนการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
          ส่วนที่ ๑  คะแนนผลสัมฤทธ์ิของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ร้อยละ  ๕๐ 
          ส่วนที่ ๒  คะแนนพฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  ร้อยละ  ๕๐ 
      *  มาตรฐานการประเมิน  แต่ละส่วนต้องได้คะแนนไม่ตํ่ากว่า  ร้อยละ  ๖๐ 

   
การลงชื่อเพื่อมอบหมายงาน  และรับมอบหมายงานในการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
 
 
 

(ลงชื่อ)  ............................................................................ 
          (...........................................................................) 
ตําแหน่ง............................................................................. 

ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
วันที่................เดือน..........................พ.ศ.  ................... 

 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  ............................................................................ 
          (...........................................................................) 
ตําแหน่ง............................................................................. 

ผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
วันที่................เดือน..........................พ.ศ.  ................... 

 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  ............................................................................ 
          (...........................................................................) 
ตําแหน่ง............................................................................. 

ผู้บังคับบัญชาผู้มอบหมายงาน 
วันที่................เดือน..........................พ.ศ.  ................... 
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คําสัง่แต่งตัง้คณะกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏิบตัหิน้าทีร่าชการ 
คําสั่ง.....(ส่วนราชการ).... 

ที่............/................ 
เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

.......................  
 
  ตามท่ี......(ส่วนราชการ).......ได้มีคําสั่งที่.........../...........ลงวันที่....................................บรรจุและ
แต่งต้ัง.........(ช่ือข้าราชการ).............ให้ดํารงตําแหน่ง............................ณ......(ช่ือหน่วยงาน).............โดยให้ทดลอง
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตําแหน่งที่ได้รับแต่งต้ัง ต้ังแต่วันที่.........................ถึงวันที่........................เป็นระยะเวลา
..............เดือน/ปี  นั้น  
 
  เพื่อให้การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎ ก.พ.       
ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ           
พ.ศ. ๒๕๕๓  จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
และคําสั่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ที่           /๒๕๕๓ ลงวันที่                         แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผล
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  จํานวน  ๓ ราย ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้ 
 
 1.  ...............................................................................  ประธานกรรมการ 
                     2.  ...............................................................................  กรรมการ 
                     3.  ...............................................................................  กรรมการและเลขานุการ 
  
 ทั้งนี้  ใหค้ณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการทําหน้าที่ประเมินผล 
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการดังกล่าว  ตามรายการประเมิน  วิธีการประเมินและมาตรฐาน 
การประเมินที่กําหนด ในกฎ ก.พ. ดังกล่าว  และรายงานผลการประเมนิให้ทราบต่อไป 
 
  ส่ัง ณ วันที่.................................... 

 
(ลงชื่อ) ....................................................... 
        (.........................................................) 
ตําแหน่ง........................................................ 

 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหต ุ การแต่งต้ังคณะกรรมการอาจแต่งต้ังกรรมการคนหนึ่ง  เป็นกรรมการและเลขานุการหรือแต่งต้ังเจ้าหน้าที่
ในหน่วยงานการเจ้าหน้าที่เป็นเลขานุการเพิ่มอีก ๑ คน ได้ 

  
 



เอกสารหมายเลข ๓ 
 

แบบบนัทกึผลการทดลองปฏบิัตหิน้าทีร่าชการ 
(สาํหรบัผูด้แูลการทดลองปฏบิัตหิน้าทีร่าชการ) 

ครั้งที.่............ 
 
 ข้าพเจ้า ( นาย/นาง/นางสาว ) .................................  นามสกุล ...................................  
ตําแหน่ง...............................ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดูแลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของ  
( นาย/นาง/นางสาว ) ..................................ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง................................. 
ฝ่าย/กลุ่มงาน...........................................................กลุ่ม..................................สํานัก/ศูนย์................................. 
กรม.................................................  เริ่มทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่  วันที่........เดือน............พ.ศ. .......... 
ขอรายงานผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของข้าราชการดังกล่าว  ครั้งที่...........ระหว่างวันที่...................... 
เดือน....................พ.ศ. ..............  ถึง วันที่............ เดือน.................... พ.ศ. ...............  ดังนี้ 
 
๑.  ผลสมัฤทธิข์องการทดลองปฏบิัตหินา้ทีร่าชการ 
 
๑.๑ ความสําเรจ็ของงานทีไ่ด้รบัมอบหมาย 

ระดับความสําเร็จของงาน 
ตัวช้ีวัด

ความสําเร็จ
ของงาน 

ผลผลิตของงาน 
ตํ่ากว่าความ

คาดหวังมาก  

 

(๑) 

ตํ่ากว่าความ

คาดหวัง

ค่อนข้างมาก 

(๒) 

เป็นไปตาม

ความคาดหวัง  

 

(๓) 

สูงกว่าความ

คาดหวัง

ค่อนข้าง 

มาก (๔) 

สูงกว่า

ความ

คาดหวัง

มาก (๕) 

* ผลผลิตของงานที่คาดหวัง      
 ผลผลิตของงานที่เกิดขึ้นจริง      
* ผลผลิตของงานที่คาดหวัง      

 ผลผลิตของงานที่เกิดขึ้นจริง      
๑.๒ ความสามารถในการเรียนรู้งาน      
๑.๓ ความสามารถในการปรบัใช้ความรู้กับ
งานในหน้าที่ 

     

๑.๔ อื่นๆ  ( ถา้มี) ....................................... 
..................................................................... 

     

 
จุดเดน่ ................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
สิ่งทีค่วรปรบัปรุง ................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 

 
 
 



-๒- 
 

๒.  พฤตกิรรมของผูท้ดลองปฏบิัตหิน้าทีร่าชการ 
 

ระดับการประเมินพฤติกรรม 

รายการ 
ตํ่ากว่าความ

คาดหวังมาก  

 

(๑) 

ตํ่ากว่าความ

คาดหวัง

ค่อนข้างมาก 

 (๒) 

เป็นไปตาม

ความ

คาดหวัง 

 (๓) 

สูงกว่าความ

คาดหวัง

ค่อนข้าง 

มาก (๔) 

สูงกว่าความ

คาดหวังมาก  

 

(๕) 

๑. ความประพฤติ      
๒. ความมีคุณธรรม  จริยธรรม      
๓. การรักษาวินัย      
๔. อ่ืนๆ  ( ถ้ามี ) ................................      
 
จุดเดน่ ................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 
สิ่งทีค่วรปรบัปรุง ................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................................................. 
 
๓.  การพัฒนาผูท้ดลองปฏิบตัิหนา้ที่ราชการ 
    ๓.๑  การปฐมนิเทศ    ดําเนินการแล้ว   ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 ๓.๒  การเรียนรู้ด้วยตนเอง   ดําเนินการแล้ว   ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 ๓.๓  การอบรมสัมมนาร่วมกัน   ดําเนินการแล้ว   ยังไม่ได้ดําเนินการ 
 ๓.๔  การอบรมอื่นๆ ตามท่ีสว่นราชการกําหนด (ถ้ามี)   ดําเนินการแล้ว   ยังไม่ได้ดําเนินการ 
  
 (ลงชื่อ)  ............................................................................ 

          (...........................................................................) 
ตําแหน่ง............................................................................. 
               ผูดู้แลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
วันที่................เดือน..........................พ.ศ.  ................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารหมายเลข 4 
 

แบบประเมนิผลการทดลองปฏิบัตหินา้ทีร่าชการ 
(สาํหรบัคณะกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏบิัตหินา้ทีร่าชการ) 

ครั้งที ่........... 
                วนัที่........ เดอืน ...................  พ.ศ. .............  ถึง วนัที ่......... เดือน ............. พ.ศ. ............... 
 
ช่ือผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ( นาย/นาง/นางสาว ) ...................................................................................... 
ตําแหน่ง..................................................................... กลุ่มงาน/ฝ่าย.................................................................... 
กลุ่ม........................................................ สํานัก................................................ กรม............................................ 
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นระยะเวลา......................................... เดือน/ปี.....................  ต้ังแต่ วันที่.......... 
เดือน.......................... พ.ศ. ..................... ถึงวันที่ .............. เดือน .................... พ.ศ. .................... 

 
๑. ผลสมัฤทธิข์องการทดลองปฏบิัตหินา้ที่
ราชการ 

ตํ่ากว่าความ

คาดหวังมาก  

 

(๑) 

ตํ่ากว่าความ

คาดหวัง

ค่อนข้างมาก 

 (๒) 

เป็นไปตาม

ความคาดหวัง 

 

 (๓) 

สูงกว่าความ

คาดหวัง

ค่อนข้าง 

มาก (๔) 

สูงกว่าความ

คาดหวังมาก  

 

(๕) 

๑.๑ ความสามารถในการเรียนรู้งาน      
๑.๒ ความสามารถในการปรบัใช้ความรู้กับ
งานในหน้าที่ 

     

๑.๓ ความสําเร็จของงานที่ได้รับมอบหมาย      
๑.๔ อื่นๆ ( ถ้ามี )..................................      
๒. พฤติกรรมการปฏบิัตริาชการ ตํ่ากว่าความ

คาดหวังมาก  

 

(๑) 

ตํ่ากว่าความ

คาดหวัง

ค่อนข้างมาก 

 (๒) 

เป็นไปตาม

ความคาดหวัง 

 

 (๓) 

สูงกว่าความ

คาดหวัง

ค่อนข้าง 

มาก (๔) 

สูงกว่าความ

คาดหวังมาก  

 

(๕) 

๒.๑ ความประพฤติ      
๒.๒ ความมีคณุธรรม จริยธรรม      
๒.๓ การรักษาวินัย      
๒.๔ อื่นๆ ( ถ้ามี )...................................      
 

๓. สรุปผลการประเมิน 
 

ผลการประเมนิ สรุปผลการประเมิน 

รายการประเมิน คะแนน ร้อยละ 
ผ่าน 

(สูงกว่า 
ร้อยละ ๖๐) 

ไม่ผ่าน 
(ตํ่ากว่า 

ร้อยละ ๖๐) 
๑. ผลสัมฤทธ์ิของการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 

    

๒. พฤติกรรมของผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการ 

    



-๒- 
 

๔. ผลการพฒันาขา้ราชการทีอ่ยูร่ะหวา่งทดลองปฏิบตัิหน้าทีร่าชการ 
    พัฒนาครบ  ๓  ส่วน 

 พัฒนาไม่ครบ  ๓  ส่วน 
 

สรปุผล  การประเมนิผลการทดลองปฏิบตัหิน้าทีร่าชการ 
  ไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนด 
 ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  ............................................................................ 
          (...........................................................................) 
ตําแหน่ง............................................................................. 

ประธานกรรมการ 
วันที่................เดือน..........................พ.ศ.  ................... 

(ลงชื่อ)  ............................................................................ 
          (...........................................................................) 
ตําแหน่ง............................................................................. 

กรรมการ 
วันที่................เดือน..........................พ.ศ.  ................... 

(ลงชื่อ)  ............................................................................ 
          (...........................................................................) 
ตําแหน่ง............................................................................. 

กรรมการ 
วันที่................เดือน..........................พ.ศ.  ................... 
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แบบรายงานการประเมนิผลการทดลองปฏบิัตหิน้าทีร่าชการ 
(สาํหรบัประธานกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏิบตัิหน้าทีร่าชการ) 
ของ ( นาย , นาง , นางสาว ) .............................................................. 

 
  ตามท่ี........(ช่ือส่วนราชการ)...........ได้มีคําสั่ง ที่.......... / ................  ลงวันที่................................... 
แต่งต้ังคณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่
ราชการของ ( นาย , นาง , นางสาว ) ........................................................................................................................ 
ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งต้ังให้ดํารงตําแหน่ง....................................................กลุ่มงาน/ฝ่าย................................. 
กลุ่ม...................................................... สํานัก/ศูนย์...............................................กรม........................................... 
ต้ังแต่วันที่...........เดือน...............พ.ศ. ................ถึงวันที่ ............ เดือน ....................... พ.ศ. ....................  นั้น 
 
 คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ได้ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
ของข้าราชการรายดังกล่าว  ปรากฏผลการประเมินการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังนี้ 
 
การประเมนิครั้งที ่๑ 
ระหวา่งวันที่ ........... เดือน ........................ พ.ศ. .................. ถึง วันที่ ............ เดือน................... พ.ศ. ........... 
 

 ไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนด  เห็นควรให้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป 
 ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนด  เห็นควรให้ออกจากราชการ 

 
เหตผุล  .............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  ............................................................................ 
          (...........................................................................) 
ตําแหน่ง............................................................................. 

ประธานกรรมการประเมินผล 
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

วันที่................เดือน..........................พ.ศ.  ................... 

ความเหน็ของผูม้อีํานาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๕๗ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 
 
 
 

(ลงชื่อ)  ............................................................................ 
          (...........................................................................) 
ตําแหน่ง............................................................................. 
วันที่................เดือน..........................พ.ศ.  ....................... 



-๒- 
 
การประเมนิครั้งที ่๒ 
 
ระหว่างวนัที ่........... เดอืน ...................... พ.ศ. ................ ถึง วนัที ่............ เดือน............... พ.ศ. ........... 
 
การพฒันาในระหว่างทดลองปฏบิัตหิน้าทีร่าชการ      พัฒนาครบ  ๓  ส่วน 
         พัฒนาไม่ครบ  ๓  ส่วน 
ผลการประเมนิการทดลองปฏิบัตหินา้ทีร่าชการ    ไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนด เห็นควรให้รับ  
             ราชการต่อไป           

  ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนด เห็นควรให้ออก  
             จากราชการ   
         เห็นควรให้ขยายระยะเวลาทดลองปฏิบัติ 
             หน้าที่ราชการต่อไปอีก................เดือน     
 
เหตผุล  .............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  ............................................................................ 
          (...........................................................................) 
ตําแหน่ง............................................................................. 

ประธานกรรมการประเมินผล 
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

วันที่................เดือน..........................พ.ศ.  ....................... 

 
ความเหน็ของผูม้อีํานาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๕๗ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  ............................................................................ 
          (...........................................................................) 
ตําแหน่ง............................................................................. 
วันที่................เดือน..........................พ.ศ.  ....................... 
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รายงานการประชมุคณะกรรมการประเมนิผลการทดลองปฏบิัตหิน้าทีร่าชการ 
ตําแหน่ง ...................................................... 

ครั้งที ่........../........................ 
 

ผู้มาประชุม 
 1.  ....................................................  ตําแหน่ง............................ ประธานกรรมการ 
 2.  ....................................................  ตําแหน่ง............................ กรรมการ 
 3  ....................................................  ตําแหน่ง............................ กรรมการและเลขานุการ 
 

เริ่มประชุมเวลา  .......................... 
 

วาระที่ 1   เรือ่งที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ประธานแจ้งให้คณะกรรมการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
ตามคําสั่ง........................ ที่.........../................. ลงวันที่...........เดือน........พ.ศ..................... แต่งต้ังคณะกรรมการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยขอให้ดําเนินการประเมินผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ        
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553 และหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลตามระบบคุณธรรมกําหนด 
 

มติที่ประชุม รับทราบ 
 

วาระที่ 2  พิจารณาผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 
  ที่ประชุมได้พิจารณาผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของ .......................................ตําแหน่ง
..........................สังกัด............................. ระหว่างวันที่............................. ถึงวันที่...................... 
โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานเทียบกับผลสมัฤทธ์ิของการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  และพฤติกรรมของ 
ผู้ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันให้............................................... เป็นผู้ผ่านการประเมินการ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ครั้งที่........... เนื่องจากมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน  
และเป็นผู้มีความประพฤติดี 
 

มติที่ประชุม ผลการประเมนิผลการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการของคณะกรรมการทกุท่านสรุปได้ดังนี้ 
 ไม่ตํ่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กําหนด 
  ตํ่ากว่าเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กําหนด 

 เห็นสมควรใหท้ดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อไป 
 เห็นสมควรใหอ้อกจากราชการ 

เลิกประชุมเวลา  .................. 
 
 
 
 
 

   

 

ลงชื่อ................................................
         (............................................) 
ตําแหน่ง.......................................... 

ประธานกรรมการประเมินผลการ
ทดลองปฏิบัติหน้าท่ีราชการ 
 

ลงชื่อ................................................
         (............................................) 
ตําแหน่ง.......................................... 

กรรมการ 
 

ลงชื่อ................................................
         (............................................) 
ตําแหน่ง.......................................... 

กรรมการและเลขานุการ 
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แบบรายงานการประเมนิผลการทดลองปฏบิัตหิน้าทีร่าชการ 
กรณขียายเวลาการทดลองปฏิบัตหินา้ทีร่าชการ 

ระหว่างวนัที ่........... เดอืน ...................... พ.ศ. ................ ถึง วนัที ่............ เดือน............... พ.ศ. ........... 
 

การพฒันาในระหว่างทดลองปฏบิัตหิน้าทีร่าชการ      พัฒนาครบ  ๓  ส่วน 
         พัฒนาไม่ครบ  ๓  ส่วน 
ผลการประเมนิการทดลองปฏิบัตหินา้ทีร่าชการ    ไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนด เห็นควรให้รับ  
             ราชการต่อไป           

  ตํ่ากว่ามาตรฐานที่กําหนด เห็นควรให้ออก  
             จากราชการ   
        
เหตผุล  .............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................. 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  ............................................................................ 
          (...........................................................................) 
ตําแหน่ง............................................................................. 

ประธานกรรมการประเมินผล 
การทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

วันที่................เดือน..........................พ.ศ.  ....................... 
 
 
ความเหน็ของผูม้อีํานาจสัง่บรรจุตามมาตรา ๕๗ 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)  ............................................................................ 
          (...........................................................................) 
ตําแหน่ง............................................................................. 
วันที่................เดือน..........................พ.ศ.  ....................... 

 
 




