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การทดลองราชการ

ทดลองปฏิบัติราชการ 6 เดือน นับจากวันบรรจุ ทดลองให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี

ผ่าน รับราชการต่อไป
ไม่ผ่าน ให้ออกจากราชการ

การทดลองราชการ ต้องผ่าน
• การอบรมหลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี
• การเรียน e learning ผ่านระบบออนไลน์ ของ สนง กพ
• การเรียนรู้ร่วมกัน (ปฐมนิเทศของจังหวัด/เขต)



การทดลองราชการ
ขั้นตอนการทดลองราชการ

1.ตั้งคณะกรรมการทดลองการปฏิบัติราชการ
2.ตั้งผู้ควบคุมก ากับการทดลองการปฏิบัตริาชการ
3.ผู้ควบคุมก ากับการทดลองการราชการรายงานผลการปฏิบัติราชการต่อ           
คณะกรรมการฯ ทุก 2 เดือน
4.คณะกรรมการรายงานผลการทดลองปฏิบัติราชการต่อผู้มีอ านาจสัง่บรรจุ ครั้งที่ 1
เมื่อปฏิบัติงานครบ 3 เดือน ถ้า ผ่าน เห็นสมควรให้ทดลองราชการต่อ
5.คณะกรรมการรายงานผลการทดลองปฏิบัติราชการต่อผู้มีอ านาจสัง่บรรจุ ครั้งที่ 2
เมื่อปฏิบัติงานครบ 6 เดือน ถ้า ผ่าน เห็นสมควรให้รบัราชการต่อไป ออกค าสั่งพ้นทดลองราชการ



การเรียน e leaning ของ กพ.

http://ocsc.chulaonline.net/main/MainAcceptNew.asp



การเรียน e leaning ของ กพ.



การเรียน e leaning ของ กพ.



การเรียน e leaning ของ กพ.

















ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรลำ
ของข้ำรำชกำร พ.ศ.๒๕๕๕ 



กำรนับวันลำนับตำมปีงบประมำณ

 กำรนับวันลำให้นับต่อเนื่องกัน รวมวันหยุดรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงวันลำประเภทเดียวกัน ยกเว้นลำป่วย  
ลำไปช่วยเหลือภริยำที่คลอดบุตร   ลำกิจส่วนตัว   ลำพักผ่อน   นับเฉพำะวันท ำกำร

 กำรลำป่วยหรือลำกิจส่วนตัวต่อเนื่องกัน ในปีงบประมำณเดียวกันหรือไม่ก็ตำม นับเป็นหนึ่งครั้ง
 กำรลำไปช่วยเหลือภริยำ ลำกิจส่วนตัว ลำพักผ่อน หำกมีรำชกำรจ ำเป็นผู้บังคับบัญชำมีอ ำนำจเรียก

กลับมำปฏิบัติรำชกำรระหว่ำงลำได้  และถือว่ำให้สิ้นสุดวันลำก่อนวันกลับมำปฏิบัติรำชกำร แต่ถ้ำผู้มี
อ ำนำจเห็นว่ำกำรเดินทำงต้องใช้เวลำ ให้ถือว่ำสิ้นสุดก่อนวันเดินทำงกลับ

 กำรลำครึ่งวันเช้ำบำ่ย นับเปน็กำรลำครึ่งวัน
 กำรยกเลิกวันลำ กำรลำสิ้นสุดก่อนวันมำปฏิบตัิรำชกำร



กำรลำแบ่งออกเป็น  ๑๑  ประเภท

๑. กำรลำป่วย   
๒. กำรลำคลอดบุตร 
๓. กำรลำไปช่วยเหลือภริยำที่คลอดบุตร
๔ กำรลำกิจส่วนตัว
๕. กำรลำพักผ่อน
๖. กำรลำอุปสมบทหรือกำรลำไปประกอบพิธีฮัจย์
๗. กำรลำเข้ำรับกำรตรวจเลือกหรือเข้ำรับกำรเตรียมพล
๘. กำรลำไปศึกษำ ฝึกอบรม ปฏิบัติงำนวิจัย หรือดูงำน
๙. กำรลำไปปฏิบัติงำนในองค์กรระหว่ำงประเทศ
๑๐. กำรลำติดตำมคู่สมรส
๑๑. กำรลำไปฟื้นฟูสมรรถภำพดำ้นอำชีพ



กำรลำป่วย 

 เสนอใบลำก่อนหรือในวันที่ลำ ยกเว้นจ ำเป็น เสนอวันแรกที่มำปฏิบัติรำชกำร

 ในกรณีที่ข้ำรำชกำรผู้ขอลำมีอำกำรป่วย จนไม่สำมำรถจะลงชื่อในใบลำได้      
ให้ผู้อื่นลำแทนได้ แต่เมื่อสำมำรถลงชื่อได้แล้วให้เสนอใบลำโดยเร็ว

 กำรลำป่วย ๓๐ วันขึ้นไป ต้องมีใบรับรองแพทย์

 กำรลำป่วยไม่ถึง ๓๐ วัน ถ้ำผู้มีอ ำนำจอนุญำตเห็นสมควรให้เสนอใบรับรอง
แพทย์ประกอบกำรลำ หรือสั่งให้ไปตรวจร่ำงกำยประกอบกำรพิจำรณำอนุญำตได้



กำรลำคลอดบุตร (ไม่ต้องมีใบรับรองแพทย์)

 เสนอใบลำก่อนหรือในวันที่ลำ ถ้ำลงชื่อไม่ได้ให้ผู้อื่นลำแทนได้ เมื่อลงชื่อได้ให้ส่ง
ใบลำโดยเร็ว 

 ลำในวันที่คลอด ก่อนหรือหลังคลอดก็ได้ แต่รวมแล้วต้องไม่เกิน ๙๐ วัน 

 ลำไปแล้วยังไม่คลอด ยกเลิกวันลำคลอดบุตรได้ ให้นับวันที่หยุดรำชกำรไปแล้ว
เป็นวันลำกิจ

 กำรลำคลอดบุตรคำบเก่ียวกำรลำประเภทอื่น ให้ถือว่ำวันลำนั้นส้ินสุดลง และ
นับเป็นวันลำคลอดบุตร



กำรลำไปช่วยเหลือภริยำที่คลอดบุตร (ที่ชอบด้วยกฎหมำย)

 เสนอใบลำก่อนหรือในวันที่ลำ ภำยใน ๙๐ วันนับแต่วันที่คลอดบุตร ลำครั้งหนึ่ง
ติดต่อกันไม่เกิน ๑๕ วันท ำกำร 

 ผู้มีอ ำนำจอนุญำตอำจให้แสดงหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำได้



กำรลำกิจส่วนตัว

 ลำได้ไม่เกินปีละ 45 วันท ำกำร (ในปีแรกของกำรรับรำชกำรลำได้ไม่เกิน 15 วันท ำกำร)

 เสนอใบลำจนถึงผู้มีอ ำนำจอนุญำต ได้รับอนุญำตแล้วจึงจะหยุดรำชกำรได้ 

 ถ้ำมีเหตุจ ำเป็น เสนอแล้วระบุสำเหตุ แล้วหยุดรำชกำรไปก่อนได้ แต่ต้องรีบชี้แจงโดยเร็ว

 ถ้ำไม่สำมำรถเสนอใบลำได้ ให้ส่งใบลำพร้อมเหตุผลควำมจ ำเป็นในวันแรกที่มำปฏิบัติ
รำชกำร

 ลำกิจส่วนตัวต่อเนื่องจำกลำคลอดบุตรได้ไม่เกนิ ๑๕๐ วันท ำกำร



กำรลำพักผ่อน

 เสนอใบลำจนถึงผู้มีอ ำนำจอนุญำต ได้รับอนุญำตแล้วจึงจะหยุดรำชกำรได้ 
 ลำได้ปีงบประมำณละ ๑๐ วันท ำกำร 
 ข้ำรำชกำรที่บรรจุเข้ำรับรำชกำรยังไม่ถึง ๖ เดือนไม่มีสิทธิลำพักผ่อนประจ ำปีในปีที่บรรจุ
 ปีใดที่ไม่ได้ลำ หรือลำแต่ไม่ครบ ๑๐ วัน ให้สะสมวันที่ยังไม่ได้ลำรวมกับปีต่อๆ ไปได้ แต่รวมกับวันลำ

พักผ่อนในปีปัจจุบันแล้วไม่เกิน ๒๐ วันท ำกำร ถ้ำรับรำชกำรไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปี สะสมไม่เกิน ๓๐ วันท ำกำร
ปีแรก ลำพักผ่อน ๕ วัน เหลือ ๕ วัน
ปีที่สอง สิทธิลำ ๑๐ วัน สะสม ๕ วัน รวม ๑๕ วัน   ลำพักผ่อน  ๔  วัน เหลือ ๑๑ วัน
ปีที่สำม สิทธิลำ ๑๐ วัน สะสม ๑๐ วัน (รับรำชกำรไม่ถึง ๑๐ ปี)  รวม ๒๐ วัน

สะสม ๑๑ วัน (รับรำชกำรไม่น้อยกว่ำ ๑๐ ปี) รวม ๒๑ วัน



กำรลำไปอุปสมบทหรือกำรลำไปประกอบพิธฮีัจย์

 เสนอใบลำก่อนวันอุปสมบทหรือวันเดินทำง ไม่น้อยกว่ำ ๖๐ วัน ถ้ำไม่ทันให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้มีอ ำนำจอนญุำต

 ต้องอุปสมบทหรือเดินทำง ภำยใน ๑๐ วันนับแต่วันเริ่มลำ และรำยงำนตัวภำยใน 
๕ วัน นับแต่วันที่ลำสิกขำหรือวันเดินทำงกลับถึงประเทศไทย ทั้งนี้ นับรวมอยู่ใน
ระยะเวลำที่ได้รับอนุญำตกำรลำ

 ถ้ำมีอุปสรรค ยกเลิกวันลำและให้นับวันที่หยุดรำชกำรไปแล้วเป็นลำกิจส่วนตัว



การลาศึกษาต่อภายในประเทศ



การลาศึกษาต่อภายในประเทศ



การลาศึกษาต่อภายในประเทศ
ขั้นตอนการลาศึกษา
1.ส่งใบแสดงความจ านงลาศึกษาต่อ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น
2. สสจ.อ านาจฯประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ลาศึกษา
3.ดูประกาศและตรวจสอบคุณสมบัติ พร้อมขอหนังสือยินยอมรับต้นสังกัด
4.สมัครและสอบคดัเลือกตามระบบ
5.ประกาศผลการสอบแล้ว ท าสัญญาลาศึกษา ที่ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด
6.สสจ.อ านาจฯจัดท าค าสั่งลาศึกษา
7.รับหนังสือส่งตัวพร้อมสัญญา 
8.ระหว่างลาศึกษา ต้องมาท าสญัญาลาศึกษาทกุปี พร้อมรายงานผลการศึกษา
9.ส าเร็จการศึกษาให้รายงานตัว ณ ต้นสังกัดที่ยินยอมต้นสังกัด



กำรเลื่อนระดับ

รับราชการครบ 4 ปี นับจากวันบรรจุ ส่งเอกสารประเมินเลื่อนระดับ
• นายแพทย์ปฏิบัติการ เป็น  นายแพทย์ช านาญการ
• ทันตแพทย์ปฏิบัติการ เป็น  ทันตแพทย์ช านาญการ
หลังเลื่อนระดับเป็นช านาญการครบ 2 ปี ส่งเอกสารขอรับเงินประจ าต าแหน่ง
รับราชการครบ 8 ปี นับจากวันบรรจุ ส่งเอกสารประเมินเลื่อนระดับ
• นายแพทย์ช านาญการ เป็น  นายแพทย์ช านาญการพิเศษ
• ทันตแพทย์ช านาญการ  เป็น  ทันตแพทย์ช านาญการพิเศษ 



การเลื่อนเงินเดือน

1 ปีงบประมาณ คือ ตั้งแต่ 1 ตุลาคม – 30 กันยายน ของแต่ละปี
มีการเลื่อนเงินเดือน โดยมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปีละ 2 รอบ
รอบที่ 1 : 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม เล่ือนเงินเดือน ณ 1 เมษายน
รอบที่ 2 : 1 เมษายน – 30 กันยายน เลื่อนเงินเดือน ณ 1 ตุลาคม



กำรย้ำย
การย้ายภายในจังหวัด 
แจ้งควำมประสงค์ขอย้ำยผ่ำนผู้บังคับบญัชำตำมล ำดับชั้นได้ ปีละ 2 รอบ 
ค ำสั่งให้ย้ำยรอบ 1 พฤษภำคม และ รอบ 1 พฤศจิกำยน ของทุกปี
(มีหนังสือเวียนใหย้ื่นค ำขอย้ำย เดือนเมษำยนและตุลำคม)

การย้ายต่างจังหวัด ย้ายออนไลน์ ผ่านเวบ
การย้ายหมุนเวียนแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร 
ประกาศผลการพิจารณาการย้าย เดือนมีนาคม-พฤษภาคม 
ค าสั่งย้าย/ปฏิบัติราชการ มีผลวันที่ 1 มิถุนายน



การตรวจสอบข้อมูลตนเอง



https://service.hrops.moph.go.th/nonhr/signup

การตรวจสอบข้อมูลตนเอง



การตรวจสอบข้อมูลตนเอง



www.amno.moph.go.th



www.amno.moph.go.th



www.amno.moph.go.th





หากมีข้อสงสัย/ต้องการค าปรึกษา สามารถติดต่อที่
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์ 045 523 250 ต่อ 209 /210
โทรศัพท์ 081 8787631


