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 สํานักงาน ก.พ. 
 ถนนพษิณุโลก กทม. 10300 

                                                                 14  มีนาคม  2551 
 

เร่ือง การบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต 
 

เรียน (เวียนกระทรวง กรม จังหวัด) 
 

อางถึง 1. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0711/ว 12 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2533 
 2. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 0708.4/ว 16 ลงวันที่ 29 กันยายน 2538 
 3. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 34 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 

4. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 35 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2547 
 5. หนังสือสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1006/ว 10 ลงวันที่ 15 กันยายน 2548 
 

โดยที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยบําเหน็จความชอบสําหรับเจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน
ในจังหวัดชายแดนภาคใต พ.ศ. 2550  ขอ 20 และขอ 21 กําหนดใหหนวยงานของรัฐนับระยะเวลาที่
เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานไดปฏิบัติงานในหนาที่ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนทวีคูณ สําหรับใชใน
การคํานวณระยะเวลาการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง เพ่ือประโยชน 
ในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงข้ึน ตามหลักเกณฑและวิธีการที่องคกรกลางบริหารงานบุคคล 
แตละประเภทกําหนด และใหสนับสนุนและสงเสริมใหมีโอกาสกาวหนาในตําแหนงดวย เพ่ือเปนการ
สรางขวัญ กําลังใจและแรงจูงใจใหแกเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งตองปฏิบัติงาน
ในภาวะไมปกติ ประกอบกับแนวทางการบริหารงานบุคคลในพื้นที่ชายแดน 3 จังหวัดภาคใต 
(นราธิวาส  ปตตานี  ยะลา) ตามหนังสือที่อางถึง 4 ไดส้ินผลลงเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2548 
เนื่องจากไดมีการประกาศเลิกใชกฎอัยการศึกในพ้ืนที่ดังกลาว ดังนั้น เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงค
ของระเบียบขางตน และสนับสนุนใหการบริหารงานบุคคลในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต มีความคลองตัว
และเหมาะสม อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 60 และมาตรา 61 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ประกอบกับมาตรา 131 และมาตรา 132 
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ก.พ. จึงมีมติใหกําหนดหลักเกณฑ 
การบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งไดรับคําส่ังจากทางราชการใหปฏิบัติงาน 
ในหนาที่ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใตเปนกรณีพิเศษ ดังนี้ 
 

  1.  การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนาที่ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต  
เพื่อประโยชนในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงสูงขึ้น 
   ใหสวนราชการนับระยะเวลาที่ขาราชการพลเรือนสามัญไดปฏิบัติงานในหนาที่
ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใต เปนทวีคูณไดทุกตําแหนงและทุกสายงาน สําหรับใชคํานวณ
ระยะเวลาในทุกกรณี เพ่ือประโยชนในการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึนได 
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  2. หลักเกณฑ วิธีการคัดเลือกและแตงตั้ง 
   2.1 กรณีการเลื่อนข้ึนแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่สูงข้ึน
        (1) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) 
และตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ  
    ใหสวนราชการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคล 
ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาคัดเลือกจากความรู ความสามารถ ผลการปฏิบัติงานที่ผานมา และ/หรือ 
ขอเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนา/การแกปญหางานที่ดําเนินการอยูในพื้นที่ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน ทั้งนี้ อาจกําหนดใหมีคณะกรรมการเปนผูดําเนินการคัดเลือกก็ได โดยไมตองดําเนินการตาม
หลักเกณฑในหนังสือที่อางถึง 5 และเมื่อคัดเลือกไดบุคคลที่เหมาะสมแลว ใหแตงตั้งได  
         (2) ตํ าแหน งซึ่ งมี ลักษณะงานท่ีตองปฏิบัติ งานโดยอาศัยความรู  
ความชํานาญและประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2  

 ใหสวนราชการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคล 
ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาคัดเลือกจากความรู ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานที่ผานมา 
ทั้งนี้ อาจกําหนดใหมีคณะกรรมการเปนผูดําเนินการคัดเลือกก็ได โดยไมตองดําเนินการตามหลักเกณฑ
ในหนังสือที่อางถึง 3 และเมื่อคัดเลือกไดบุคคลที่เหมาะสมแลว ใหแตงตั้งได 

     (3) คุณสมบัติของผูไดรับแตงตั้ง 
- มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง  
- มีระยะเวลาขั้นต่ําในการดํารงตําแหนงหรือเคยดํารงตําแหนง 

ในสายงานที่จะแตงตั้งหรือสายงานอื่นที่มีลักษณะงานเกี่ยวของหรือเก้ือกูล ตามคุณวุฒิของบุคคลและ
ระดับตําแหนงที่จะแตงตั้งตามที่กําหนดในหนังสือที่อางถึง 3 หรือ 5 สําหรับการเลื่อนขึ้นแตงตั้งให 
ดํารงตําแหนงตาม (1) ไมจําเปนตองมีระยะเวลาการดํารงตําแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง (ตนทุน)  

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ/หรือมีคุณวุฒิเพ่ิมเติมตามที่ 
ก.พ. กําหนด (ถามี) 
   2.2 กรณีการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในระดับที่ไมสูงกวาเดิม
         (1) ตําแหนงสําหรับผูปฏิบัติงานที่มีประสบการณ (ตําแหนงประเภททั่วไป) 
ตําแหนงประเภทวิชาชีพเฉพาะ และตําแหนงประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ 

  ใหสวนราชการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคลตาม
ความเหมาะสม โดยพิจารณาคัดเลือกจากความรู ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานที่ผานมา โดยไมตอง
ดําเนินการตามหลักเกณฑในหนังสือที่อางถึง 2 และ 5 และเมื่อคัดเลือกไดบุคคลที่เหมาะสมแลว  
ใหแตงตั้งได 
        (2) ตําแหนงซึ่ งมี ลักษณะงานที่ตองปฏิบัติ งานโดยอาศัยความรู  
ความชํานาญและประสบการณเฉพาะตัว สําหรับสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 1 และระดับ 2  

  ใหสวนราชการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกบุคคล 
ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาคัดเลือกจากความรู ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานท่ีผานมา  
โดยไมตองดําเนินการตามหลักเกณฑในหนังสือที่อางถึง 3 และเมื่อคัดเลือกไดบุคคลที่เหมาะสมแลว  
ใหแตงตั้งได 
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     (3) การแตงตั้งใหดํารงตําแหนงระดับ 6 ข้ึนไปสําหรับสายงานที่เร่ิมตน
จากระดับ 3 ถาผูนั้นไมเคยดํารงตําแหนงในสายงานที่เร่ิมตนจากระดับ 3 มากอน แตตําแหนงที่ 
ดํารงอยูนั้นมีหนาที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติคลายคลึงกับตําแหนงที่จะแตงตั้ง  
เชน  สายงานเจาหนาที่บริหารงานสงเสริมสหกรณกับสายงานนักวิชาการสหกรณ เปนตน ก็ใหแตงตั้งได 
โดยไมตองดําเนินการตามหนังสือที่อางถึง 1  

     (4) คุณสมบัติของผูไดรับแตงตั้ง 
- มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนงที่จะแตงตั้ง  
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และ/หรือมีคุณวุฒิเพ่ิมเติมตามที่ 

ก.พ. กําหนด (ถามี) 
 

  3. การดําเนินการตามขอ 1 และขอ 2 สวนราชการอาจมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัด
ชายแดนภาคใต ดําเนินการแทนได 
  4. สําหรับพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอื่นที่ประสงคจะโอนมาบรรจุเปน
ขาราชการพลเรือนสามัญและแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเพ่ือปฏิบัติงานในหนาที่ประจําในจังหวัดชายแดน
ภาคใต ใหใชหลักเกณฑ วิธีการคัดเลือกและแตงตั้งตามขอ 2  
 

  5. ใหทุกสวนราชการสนับสนุนและสงเสริมใหขาราชการพลเรือนสามัญผูปฏิบัติงาน 
ในหนาที่ประจําในจังหวัดชายแดนภาคใตมีโอกาสกาวหนาในตําแหนง ถาผูใดมีคุณสมบัติครบถวน และ 
มีความเหมาะสม ก็ใหเรงดําเนินการคัดเลือกโดยเร็ว และเมื่อไดรับการแตงตั้งแลว ควรตองใหปฏิบัติ
หนาที่อยูในพื้นที่ตอไปอีกไมนอยกวา 2 ป เวนแตมีเหตุผลความจําเปนเปนพิเศษ 
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติตอไป ทั้งนี้ ไดแจงใหกรมและจังหวัดตาง ๆ
ทราบดวยแลว 
 
  

       ขอแสดงความนับถือ 

 
            (นายปรีชา  วัชราภัย) 
            เลขาธิการ ก.พ. 
 
 
สํานักตรวจสอบและประเมินผลกําลังคน 
โทร. 0 2281 0977   
โทรสาร  0 2282 7316 
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