สิ่งที่สงมาดวย
หลักเกณฑและวิธีการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใต
(ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕)
------------------------เพื่อแกไขปญหาและอุปสรรคในการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใตของสวนราชการ
และเพื่อสรางขวัญ กำลังใจ และแรงจูงใจใหแกขาราชการพลเรือนสามัญผูปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต
ซึ ่ งตองปฏิบั ติงานในสถานการณ1ที่ ไมปกติ อาศัย อำนาจตามมาตรา ๘ (๓) มาตรา ๕๕ และมาตรา ๖๓
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบขอ ๗ ตามกฎ ก.พ. วาดวยการยาย
การโอน หรือการเลื่อนขาราชการพลเรือนสามัญไปแตงตั้งใหดำรงตำแหนงขาราชการพลเรือนสามัญตำแหนง
ประเภททั่วไป ตำแหนงประเภทวิชาการ และตำแหนงประเภทอำนวยการ ในหรือตางกระทรวงหรือกรม
พ.ศ. ๒๕๖๔
ก.พ. จึงกำหนดหลักเกณฑ1และวิธีการบริหารงานบุคคลในจังหวัดชายแดนภาคใตเปCนกรณีพิเศษ
มาเพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการในจังหวัดป3ตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส
๑.๑ ในกรณีที่ส วนราชการมีเหตุผลความจำเปCนตองดำเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุ คคล
เขารับราชการในตำแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน หรือประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในจังหวัด
ปตตานี จั งหวั ด ยะลา หรื อจัง หวัด นราธิว าส โดยวิ ธี การคัด เลือก ใหผู บั งคับบั ญ ชาซึ ่งมีอำนาจสั ่งบรรจุ
ตามมาตรา ๕๗ มอบอำนาจใหผู วาราชการจังหวัดดังกลาวดำเนินการคัดเลือก รวมทั้งสั่งบรรจุและแตงตั้ง
ผูผานการคัดเลือกใหดำรงตำแหนงที่มอบใหดำเนินการคัดเลือกนั้น
๑.๒ ในกรณีที่เปCนการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการในตำแหนงประเภททั ่ว ไป
ระดับปฏิบัติงานตาม ๑.๑ นอกจากจะตองมีคุณสมบัติทั่วไปและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกำหนดแลว
ผูสมัครเขารับการคัดเลือกตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้ ดวย
(๑) เปCนผู เคยมีชื่ออยู ในทะเบียนบานในจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา หรือจังหวัด
นราธิวาส เปCนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๕ ปE หรือเปCนผูมีชื่ออยูในทะเบียนบานในจังหวัดดังกลาวเปCนเวลา
ติดตอกันไมนอยกวา ๕ ปE นับถึงวันปFดรับสมัคร
(๒) เปCนผูซึ่งเกิดในจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา หรือจังหวัดนราธิวาส
(๓) เปCนผูเคยศึกษาในสถานศึกษาที่ตั้งอยูในจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา หรือจังหวัด
นราธิวาส เปCนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๕ ปE หรือเปCนผู ซึ่ ง อยู ในระหวางศึ กษาในสถานศึ กษาที่ ตั ้ ง อยู
ในจังหวัดดังกลาวเปCนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๕ ปE นับถึงวันปFดรับสมัคร
(๔) เปCนผู เคยทำงานหรื ออยู ในระหวางการทำงานในจังหวั ดปตตานี จังหวัดยะลา
หรือจังหวัดนราธิวาส เปCนเวลาติดตอกันไมนอยกวา ๕ ปE นับถึงวันปFดรับสมัคร โดยมีหนังสือรับรองการทำงาน
จากหนวยงานของรัฐหรือจากนิติบุคคลที่ผูนั้นเคยทำงานหรือทำงานอยูดวย หรือ
(๕) เปCนผูเคยศึกษาหรืออยูในระหวางศึกษาในสถานศึกษาตาม (๓) และเคยทำงานหรือ
อยูในระหวางการทำงานในจังหวัดตาม (๔) รวมกันแลวไมนอยกวา ๕ ปE นับถึงวันปFดรับสมัคร

๒
๑.๓ ใหจังหวัดที่ไดรับมอบอำนาจแตงตั้งคณะกรรมการคัดเลือกขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย
(๑) ผูวาราชการจังหวัดนั้นหรือรองผูวาราชการจังหวัด
เปCนประธาน
ที่ผูวาราชการจังหวัดนั้นมอบหมาย
(๒) ผูแทนสวนราชการที่มอบอำนาจใหมีการคัดเลือก
เปCนกรรมการ
(๓) ผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินบุคคล
ที่ผูวาราชการจังหวัดนั้นแตงตั้ง
เปCนกรรมการ
(๔) หัวหนาสำนักงานจังหวัด
เปCนกรรมการและเลขานุการ
๑.๔ ใหคณะกรรมการคัดเลือกกำหนดหลักสูตรและวิธีการที่จะใชในการคัดเลือก โดยหลักสูตร
ที่จะกำหนดนั้นจะตองสอดคลองกับลักษณะงานที่จะตองปฏิบัติ สะทอนใหเห็นถึงความรู ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะที่ตองการ รวมทั้งคุณธรรม จริยธรรม การทำงานรวมกับผูอื่น ความตั้งใจในการทำประโยชน1
เพื ่ อสวนรวม และความสามารถในการปรั บตั วกั บสภาพแวดลอม สวนวิ ธ ี การที ่ จะใชในการคั ดเลื อกนั้ น
ตองกำหนดใหใชวิธีการสอบสัมภาษณ1 และอาจกำหนดใหใชวิธีการสอบขอเขียน วิธีการสอบปฏิบัติ หรือ
วิธีการอื่นใดที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ตองสามารถวัดและประเมินบุคคลที่เหมาะสมกับตำแหนงที่จะคัดเลือกได
๑.๕ ใหจังหวัดที่ไดรับมอบอำนาจประกาศรับสมัครคัดเลือกโดยใหมีรายละเอียดในเรื่องตาง ๆ
ดังนี้
(๑) ตำแหนงที่จะบรรจุและแตงตั้ง และเงินเดือนที่จะไดรับ
(๒) จำนวนตำแหนงวางที่เปFดรับสมัคร
(๓) ลักษณะงานที่ปฏิบัติของตำแหนง
(๔) คุ ณสมบั ติ ทั ่ ว ไป ลั กษณะตองหาม และคุ ณ สมบั ต ิเฉพาะสำหรั บตำแหนงของ
ผูมีสิทธิสมัครเขารับการคัดเลือก ในกรณีที่เปCนการรับสมัครตำแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ใหระบุ
คุณสมบัติตาม ๑.๒ ดวย
(๕) กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
(๖) เอกสารและหลักฐานที่ใชในการสมัคร
(๗) การประกาศรายชื ่ อผู มี ส ิ ทธิ เขารั บการคัด เลื อกและกำหนดวั น เวลา สถานที่
คัดเลือก
(๘) หลักสูตรและวิธีการคัดเลือกตามที่คณะกรรมการคัดเลือกกำหนด
(๙) เกณฑ1การตัดสิน
(๑๐) ระยะเวลาที่ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกมีผลใชบังคับ
(๑๑) เงื ่ อนไขที่ ผ ู ไดรั บการบรรจุแ ละแตงตั ้ง ตองอยู ปฏิ บั ติ งานในจั งหวัด ปตตานี
จังหวัดยะลา หรือจังหวัดนราธิวาส อยางนอย ๒ ปE และ
(๑๒) เงื่อนไขอื่น (ถามี)
๑.๖ เมื่อคณะกรรมการคัดเลือกดำเนินการคัดเลือกเสร็จแลว ใหจังหวัดที่ไดรับมอบอำนาจ
ประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือกเรียงตามลำดับที่ที่ผานการคัดเลือก และใหถือวารายชื่อดังกลาวเปCนรายชื่อ
ที่อยูในความรับผิดชอบของจังหวัดนั้น

๓
ในกรณีที่มีตำแหนงที่จะบรรจุไดนอยกวาจำนวนผูผานการคัดเลือก ใหรายชื่อผูผานการคัดเลือก
ที่ยังไมไดรับการบรรจุนั้นยังมีผลใชไดตอไปอีกไมเกิน ๒ ปE นับแตวันประกาศรายชื่อผูผานการคัดเลือก ทั้งนี้
ภายใตหลักเกณฑ1และเงื่อนไขทำนองเดียวกับการขึ้นบัญชีผูสอบแขงขันได แตถามีการคัดเลือกในตำแหนง
ประเภทเดียวกัน สายงานเดียวกัน ระดับเดียวกัน โดยใชคุณสมบัติอยางเดียวกันอีก และไดประกาศรายชื่อ
ผูผานการคัดเลือกใหมแลว รายชื่อผูผานการคัดเลือกครั้งกอนนั้นเปCนอันยกเลิก
๑.๗ ในกรณีที่จังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา หรือจังหวัดนราธิวาสซึ่งไดรับมอบอำนาจจาก
ผูมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ มีตำแหนงวาง แตไมไดดำเนินการคัดเลือก หรือไมมีรายชื่อผูผานการคัดเลือก
ในจังหวัดนั้นที่ยังมีผลใชบังคับอยู จังหวัดที่มีตำแหนงวางนั้นจะขอใชรายชื่อผูผานการคัดเลือกในตำแหนง
ประเภทเดียวกัน สายงานเดียวกัน และระดับเดียวกันของจังหวัดอื่นตาม ๑.๖ วรรคสอง เพื่อบรรจุบุคคล
เขารับราชการในจังหวัดนั้นก็ได โดยอาจเรียกบรรจุตามลำดับที่ หรือโดยประเมินความรู ความสามารถ ทักษะ
และสมรรถนะเพิ่มเติมก็ได
การประเมิ น ความรู ความสามารถ ทั ก ษะ และสมรรถนะตามวรรคหนึ ่ ง ใหกระทำโดย
การเรียกผูมีรายชื่อตาม ๑.๖ วรรคสอง เรียงตามลำดับที่ใหไดจำนวน ๓ เทาของตำแหนงวาง แตถามีรายชื่อ
ที่เหลืออยู นอยกวาจำนวนดังกลาวก็ใหเรียกตามจำนวนที่เหลืออยูทั้งหมดตามรายชื่อนั้น และตองกำหนด
หลั กสู ตรและวิ ธ ี การประเมิ น เกณฑ1ก ารตั ด สิ นตามแนวทางใน ๑.๔ และ ๑.๕ และกำหนดวั นประเมิ น
ใหผูมีสิทธิเขารับการประเมินทราบลวงหนากอนกำหนดวันประเมินไมนอยกวา ๓ วันทำการ
ในกรณีที่มีตำแหนงที่จะบรรจุไดนอยกวาจำนวนผูผานการคัดเลือกในครั้งหลังนี้ ใหรายชื่อ
ผู ผานการคั ดเลื อกที ่ย ังไมไดรับ การบรรจุนั ้น ยัง มีผ ลใชไดตอไปเทากั บระยะเวลาที่เหลืออยู ของรายชื่ อ
ที่ประกาศตาม ๑.๖ วรรคสอง
๑.๘ ใหจังหวัดที่ไดรับมอบอำนาจแจงขอมูลและผลการดำเนินการใหผู มอบอำนาจและ
ก.พ. ทราบภายในระยะเวลา ๓๐ วัน นับแตวันที่ดำเนินการแลวเสร็จ
๒. การนับระยะเวลาการปฏิบัติงานในหนาที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใตเพื่อประโยชนในการแต6งตั้ง
ใหดำรงตำแหน6ง และการรับเงินประจำตำแหน6งในจังหวัดป3ตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล
และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบายอย
ใหสวนราชการนับระยะเวลาที่ ข าราชการพลเรื อนสามัญไดปฏิ บัต ิงานในหนาที่ ป ระจำ
ในจั งหวั ด ปตตานี จัง หวั ด ยะลา จั งหวั ดนราธิ ว าส จั งหวัด สตู ล และจั งหวั ดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ
อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบายอย เป:นทวีคูณไดทุกตำแหน6งและทุกสายงาน ดังนี้
๒.๑ สำหรับใชคำนวณระยะเวลาในทุกกรณี เพื่อประโยชน1ในการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง
ที่ ก.พ. ไดกำหนดใหมีระยะเวลาการดำรงตำแหนงเปCนคุณสมบัติในการแตงตั้ง
๒.๒ สำหรั บ ใชคำนวณระยะเวลาในกรณี ก ารประเมิ น เพื ่ อขอรั บ เงิ น ประจำตำแหนง
ตามหลักเกณฑ1 วิธีการ และเงื่อนไขตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕
โดยใหการนับระยะเวลาทวีคูณดังกลาวมีผลตั้งแตวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เปCนตนไป

๔
๓. การแต6งตั้งใหดำรงตำแหน6งในจังหวัดป3ตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา
เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา อำเภอนาทวี และอำเภอสะบายอย
๓.๑ กรณีการแต6งตั้งใหดำรงตำแหน6งประเภทเดียวกันในระดับที่ไม6สูงกว6าเดิม
(๑) การแตงตั ้ง ใหดำรงตำแหนงประเภททั่ วไป ระดั บ ชำนาญงาน ใหสวนราชการ
กำหนดหลั ก เกณฑ1 แ ละวิ ธ ี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คลตามความเหมาะสม โดยพิ จ ารณาคั ด เลื อ กจากความรู
ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานที่ผ านมา โดยไมตองดำเนินการตามหลักเกณฑ1 วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และเมื่อคัดเลือกไดบุคคล
ที่เหมาะสมแลว ใหแตงตั้งได
(๒) การแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษ
และระดั บเชี ่ย วชาญ ใหสวนราชการกำหนดหลั ก เกณฑ1 และวิ ธ ี ก ารคั ด เลือ กบุ คคลตามความเหมาะสม
โดยพิจารณาคัดเลือกจากความรู ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานที่ผานมา โดยไมตองดำเนินการตาม
หลักเกณฑ1 วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม
๒๕๖๔ และเมื่อคัดเลือกไดบุคคลที่เหมาะสมแลว ใหแตงตั้งได
คุณสมบัติของบุคคลที่จะไดรับการแต6งตั้ง
มี ค ุ ณ สมบั ต ิ ต รงตามคุ ณ สมบั ต ิ เ ฉพาะสำหรับ ตำแหนงที ่ จ ะแตงตั ้ ง ตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหนง
๓.๒ กรณีการแต6งตั้งใหดำรงตำแหน6งประเภทเดียวกันในระดับที่สูงขึ้น
(๑) การเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ใหสวนราชการ
กำหนดหลั ก เกณฑ1 แ ละวิ ธ ี ก ารคั ด เลื อ กบุ ค คลตามความเหมาะสม โดยพิ จ ารณาคั ด เลื อ กจากความรู
ความสามารถ และผลการปฏิบัติงานที่ผานมา ทั้งนี้ อาจกำหนดใหมีคณะกรรมการเปCนผูดำเนินการคัดเลือก
ก็ ไ ด โดยไมตองดำเนิ น การตามหลั ก เกณฑ1 วิ ธ ี ก าร และเงื ่ อนไขที ่ ก ำหนดในหนั ง สื อสำนั ก งาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๓ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ และเมื่อคัดเลือกไดบุคคลที่เหมาะสมแลว ใหแตงตั้งได
(๒) การเลื่อนขึ้ นแตงตั้ง ใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และ
ระดับ ชำนาญการพิ เศษ แลวแตกรณี ใหสวนราชการกำหนดหลัก เกณฑ1แ ละวิธ ีการคัด เลือกบุ ค คลตาม
ความเหมาะสม โดยพิจารณาคัด เลื อกจากความรู ความสามารถ ผลการปฏิบัติง านที่ผ านมา และ/หรื อ
ขอเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนา/การแกไขปญหางานที่ดำเนินการอยูในพื้นที่ใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ อาจกำหนดใหมีคณะกรรมการเปCนผูดำเนินการคัดเลือกก็ได โดยไมตองดำเนินการตามหลักเกณฑ1
วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔
และเมื่อคัดเลือกไดบุคคลที่เหมาะสมแลว ใหแตงตั้งได
คุณสมบัติของบุคคลที่จะไดรับการแต6งตั้ง
(๑) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหนง
(๒) สำหรับการเลื่อนขึ้นแตงตั้งใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ จะตองมีระยะเวลา
การดำรงตำแหนงหรือเคยดำรงตำแหนงในสายงานที่จะแตงตั้ง หรือสายงานอื่นที่มีลักษณะงานเกี่ยวของ
หรือเกื้อกูล ตามคุณวุฒิของบุคคลและระดับตำแหนงที่จะแตงตั้ง ตามที่กำหนดในหนังสือสำนักงาน ก.พ.
ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๔

๕
๓.๓ กรณีการแต6งตั้งใหดำรงตำแหน6งต6างประเภท
(๑) การแตงตั้งขาราชการที่ดำรงตำแหนงประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน ไปดำรง
ตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ใหสวนราชการสามารถพิจารณาแตงตั้งขาราชการพลเรือนสามัญ
ที ่ ม ี ค ุ ณ สมบั ต ิ ต รงตามคุ ณ สมบั ต ิ เ ฉพาะสำหรั บ ตำแหนงประเภทวิ ช าการ แตมี ค ุ ณ สมบั ต ิ ต างไปจาก
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในสวนของการดำรงตำแหนงประเภท
วิชาการ ระดับปฏิบัติการ ใหดำรงตำแหนงประเภทวิชาการ ได โดยใหสวนราชการดำเนินการคั ดเลื อก
โดยพิจารณาจากขอเสนอแนวคิด วิธีการพัฒนางาน/การแกไขปญหางานที่ดำเนินการอยูในพื้นที่ใหมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มาประกอบการพิจารณา และเมื่อคัดเลือกไดบุคคลที่เหมาะสมแลว ใหแตงตั้งได
(๒) การแตงตั้งขาราชการที่ดำรงตำแหนงประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ไปดำรง
ตำแหนงประเภทวิชาการ ระดับปฏิบั ติ การ ใหสวนราชการดำเนิ นการได โดยขาราชการผู นั ้นจะตองมี
ผลการสอบแขงขันไดในสายงานที่จะแตงตั้ง หรือมีผลการคัดเลือกในสายงานที่จะแตงตั้งตามหลักเกณฑ1และ
วิธีการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเขารับราชการในจังหวัดปตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ตามขอ ๑ ดวย
โดยไมตองรอใหถึงลำดับที่เรียกบรรจุกอน
คุณสมบัติของบุคคลที่จะไดรับการแต6งตั้ง
(๑) มีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหนงที่จะแตงตั้งตามมาตรฐาน
กำหนดตำแหนง หรือไดรับการยกเวนจาก ก.พ.
(๒) ขาราชการที่จะไดรับแตงตั้งใหดำรงตำแหนง จะตองเปCนผูที่ปฏิบัติงานในจังหวัด
ปตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส จังหวัดสตูล และจังหวัดสงขลา เฉพาะอำเภอจะนะ อำเภอเทพา
อำเภอนาทวี และอำเภอสะบายอย ติดตอกันมาเปCนเวลาไมนอยกวา ๕ ปE
๔. การดำเนินการตามขอ ๒ และขอ ๓ ส6วนราชการอาจมอบอำนาจใหผูว6าราชการจังหวัดชายแดนภาคใต
ดำเนินการแทนได
๕. ใหทุกส6วนราชการสนับสนุนและส6งเสริมใหขาราชการพลเรือนสามัญผู ปฏิบัติงานในหนาที่ประจำ
ในจังหวัดชายแดนภาคใตมีโอกาสกาวหนาในตำแหน6ง ถาผูใดมีคุณสมบัติครบถวน และมีความเหมาะสม
ก็ใหเร6งดำเนินการคัดเลือกโดยเร็ว
๖. สำหรับพนักงานหรือขาราชการตามกฎหมายอื่นที่ประสงคจะโอนมาบรรจุเป:นขาราชการพลเรือนสามัญ
และแต6งตั้งใหดำรงตำแหน6งเพื่อปฏิบัติงานในหนาที่ประจำในจังหวัดชายแดนภาคใต ใหใชหลักเกณฑ
วิธีการคัดเลือก และแต6งตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการตามขอ ๓
๗. เมื่อขาราชการผูใดไดรับแต6งตั้งใหดำรงตำแหน6งตามหลักเกณฑและวิธีการตามขอ ๓ แลว ผูนั้นจะตอง
อยู6ปฏิบัติงานในพื้นที่ต6อไป เป:นเวลาไม6นอยกว6า ๒ ปD เวนแต6มีเหตุผลความจำเป:นเป:นพิเศษใหผูมีอำนาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ พิจารณา
-------------------------

